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В тій зат1rііі хожоJІвій віііві, ІКа s особ•· 
вою свжою ввбу:rжа в оставві 111 роп поІІіа 

, pociiiGk'OJO об' єдвавою ввутріDІІІЬо ЄІПОІІеІОоІІІ• 
а.кою, проім.періuіствчвою ем.іrрацією та тuв 
"ирвватввм.в" чуживецьпмв KOJІU18, аі іі ВЇІ· 
трвмують фівавсово й мора&во, з o.aoro бо
ку, й украІвською еміrрацією - з Qyroro, 
ІІІІІВІСІ ОJІВВ звамевввй факт, а с .. е: 

Наівепрвм.иреввіmою й вайзаптіmою в СІО&• 
му спротвві російсьаій реакції і в петуві су· 
проти веі, а тому іі вайбіжьmе вебезнечво11 ТІ 
BtBIBBCBOIO JІЛІ BOpora, ВВІІВJІаСІ Та ЧаС:ТUІ 

українськоі еміrраціі, Іка приііІП.Іа ва зuі• 3і 
стажівськоrо раю й орrавізува.ІаСІ тут во.ІІіта•·. 
во, Іка поставвJІа чо.Іо вороrові, а ІІІJІТО п, 
шо орrавізовава в .11авах У краівсwсоі Рево.~~~
ційво-Дем.ократвчвоі Партії та ідеііво і мораан 
об'е.мава вавко.1о веі. Ц1 част1ва постаD.Іа 
оІвостайв•і спротив об' ЄІВаввм св.Іам podl
c:иoro імперіJІ.Іізму (ще й СІхровізовВІІUІ s 



'lt,aonм московсьпм імперів.11ізмом) і фак· 
т••во увемо:а:жввила з.ІІііісвеввв росіІвами та"прв
ваТІІDІВ амервкuвсьпми" коJІами т. зв. СОНР-у 
в першііі фазі iioro твореивв. Вона увемо•ж•
вuа ае твореввв проімперіuістичвоі російської 
комбівааіі, уособ.аеввв й узаковеввв маіібутвьоі 
російської імперії, коловівJІьвоі, збуJІовавоі за 
првваипом JІомівуючоrо російськоrо вароJІу й 
піжпорВ.DОвавих йому вацмевmив, т. зе. "варо
.-ов Росіі". Коротше, пв частива украівськоі 
eJiirpaaii sавзвто протвставижась махровому ро
сіііськоат імперів.аізмові, й іі постава JІосі бу
жа вез.uмІІою, бе!Ікомпромісовою. Ue uерпс:іі 
факт. І жруrий факт - російська реакців, ра
зом зі своімв квіс.аівrами, ІІайлютіше впала усі
ма своіu засобами пропаrаци проти цієї ча
стввв українськоі еміrраціі, а ваJІто супроти 
УР ДП, випивши особJІВву веперебір.ІВВість у 
засобu окжепувавu, очорвюваввІ, поборював
вв вас, у спробах вас розкожотв та розпоро
mвтв, зжаматв ваш-r .1обре з.аютоваву ці.Ііс:ть. 
І, нарешті, третій факт, - шо про вьоrо сві.І
••ть весь цей періоJІ хожоuоі віівв, - це 
фur, ІЦО російські ЄJІИВОВЄJІЇJІВМСЬІО сєре.ІОВВІІ(3 
(а вовв всі єцвовР.JІЇ.nмські) в своііі ащіі тво
реввв nобщоrо фронту'' "варо.Іів Росіі", а кo
Jiij маібутвьоі об' єнавої російсь"оі імперії, і •• 
копів у ввr.uJii СОНР-у ту імперію aua С 
узакеВDватв вере.І жвцем саіту, - с:таи.u 
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' aJ І ставку ва вову з-шсовєтську укр вську eмtr-

paпito. Вови робв.11в цю стоку тому, що, в.Іас
ве, тут закопано секрет збережеввІ в майбут
ньому росіііської імперії, секрет првєuавu чи 
веприєдваввІ У краіва .ао Росіі, а саме: а во· 
ставі вової з-підсовєтської еміrрації, u реU8-
ка тієї вової сучасвої У краівв, речника укрвіІІ· 
ськоrо варо,.у, українських се.ІІІІВ, робітввІсів і 
сучасвої украінської робітввчо-се.ІІвськоі івте.аі
rевпії. ВЦ вврішевu цієї проб.11емв ва еміrраціі, 
цебто віА вUІІІчеввІ украінської вовоі еміrраціі 
в "обший фронт" і здек.ІІІруваввІ в формі 
СОНР-у приєдваввІ Украіни до єдІШої і нево· 
ді.п.воі вовоі Росіі зuежатвме й првєuавu ці
.аоrо украівськоrо вароду завтра до тієї Росіі, 
цебто sа.аежатвме майбутнє. Оса така бу.аа 
ставка. 

А.ае саме тут і поставдеве бужо чо.ао. Нова 
українська з-Ш..совєтська еміrр'аціІ, а ваіівер
mе УР ДП, '" пожітвчва орrавізаці• сучасвої 
У краївв, сказа.ав тверде й рішуче "ві/" Бі.аьІІІе 
тоrо, УР ДП розпоча.ІІёt ваступавау акціJD CJ• 
проти російської реакції й пове.аа іі з ВЄJІВD.ІІІ 
успіхом, монтуючи ве ті.11ьки є.ІUІВІІЙ фронт во
воі з-підсовєтської еміrраціі, а й є.&вввіі фронт 
усієї українськоі пn.ІІітвчвоі еміrраціі, 

І ось тому в<.І росііісь~~:а проімперіuіствuа ' 
еміrрапів й "првватві кожа", разом з ріsвею 
квіс.аівrівс:ькою експоsвтурою, так вавВJІІІ ва 



УР ДП, ва іі .Іі•чів, ва іі прRJ'В.ІЬввків. Вови 
поСаuп застрашуючий дл• себе факт і важе•-
80 оаіввп йоrо. 

ТІDІ застрашуючим д.u російських імперіt.аі
стів фактом є факт, що носієм ідеі самостііі· 
вої, вільвоі, сунереввої У краіва сьоrодві е вже 
RІ вар а деспків івте.аіrевтіе, ., аматорів старо· 
UD іі фo.u:.u.opy", вікому ве шкідJІиввх, а є 
nм восієм ідеі самостійности й везаJІе:.:вости 
Украіп українське робітввптво й сеJІІІвство, 
украівсьпй трудозий нарід. А речником тоrо 
роdітІІВЦТІІа й сеJІІІВства, тоrо трудовоrо украІв
ськоrо вароду є УР ДП. Якщо ве вповві, то 
ваібі.u.шою мірою, є йоrо рупором і сумАіввtм. 
І ось цей речиик заавив і показав своїм прик
.Іuои, чоrо хоче вині українське робітввптво й 
се.апство, п вовu ставиться до російської ім
uеріІ та до іі червоВІІх, трикоnороввх, чорах 
і ЇІІІІІІа цораторів. А російські поJІітичві .Іі•чі 
- .ШJIR терті й rрамотні і прекрасно розумі
ють, IQO це значить, - вови перевосать цей 
врІІUц ва ве.ІИКі простори, ва біжьmі маmта
fів, в завтра, туди ва схід і з жахом дВВJІІІТЬ
с:s в .мЦбутвє - mo бу де, ІІІUПО такою самою 
СуJІ аосrава всьоrо украївськоrо вароJ(у? І 
воп орекрасво розуміють, шо ІІостава всьоrо 
украів~коrо вароJ(у, всіх українських робітви
ків і сеив буJ(е саме така, •кшо в їхньому 
uurap,lli оuвввтьс:а така от подітвчва орrаві-



1аців тах· робітавків і се.1sв, 1кщо допуствтв 
ло того, щоб такою провідвою оргавізацією ста
ла ось ЦІ пробоева й вепрвмвревва до москов· 
СІ·Ііоrо імперіtлізму УР ДП. Якщо, нарешті, 
анаРrарJІом тоrо украінського вароду ставе об'є•
ІІUва украівсьrса поJІітичва еміrраціа ~ міцною 
партією українських робітвив.ів і ее· 
лвн в об'єднавому ухраівському націо-
нальному фронті. · 

Саме тут JІЖере.ІІо жаху російських імперіажі
стів усіх мастей. Треба було бачнтв (акщо мо
ввтьса про прикJІаJІв), аке вражеааа справлmть 
на російсьnх Щчів ввступв украівськвх робіт
виків або вчоращвіх коJІгоспввків ва різввх ві· 
ч<~х, твu російськими дівчамв влаmтовувавп:. 
Коли украіаськ:вй шахтар (ак це бужо в Бе.а.
rіі &а вічі п. ДаJІіва, та це було й ва вічах 
КеревськоrоІ) заввлtє, що вів за самостійну і 
веза.аеаву Украіну, що вів nроти росіііської іх
періі, проти всі.ІІкоі федерації й проти буJІЬ
вкоі івmоі форми збережевва тієї імперії. І це 
ве вола орвиць, це - воп мас. Це бу .ао 
ствхіііво задеиоастроваво ве ті.ІЬІLВ ва вічах, а 
й у пресі.НаJІто в УР ДПівській пресі. А скіnп в 
ававrарJІі тієї всієї автвімперівJІіствчвоі кампанії 
преJІставвпів }'ІQІаівськвх робітавків і селав е 
УР ДП та скільки JІJІІІ імперівJІістів є заrроза, що 
УР ДП виросте завтра в провіру партію всьоrо J& 
раівськоrо робіТІІІЩтва й сеJІІІВства та скі.11ьп є заr 



роза, що сьоrодвіІПІІІ холодва віів а завтра пере· 
росте в вііІву rар1чу й російська реацЇІІ матиме 
проти себе таку ж сам} рішучу постану всь(\rо 
украівськоrо вароду 1 і<~ою є пві постава У Р ДП 
і усьоrо, що навколо веі по.JІітвчво і аораІь· 
во об' єдваве, - скільки все це стоІть перед 
росііісьКВJUІ імперіuісrвчввма та різввu "прв
ватввми ко1амв", ІК реuьва заrроза, вови іі 
вове.1в а~цію проти цьоrо середовища. 

Ім треба сторпеJІуватв творевна ЄJ(ІІвоrо у~q~а
івськоrо ваціова.Іьвоrо фронту, ім треба пере
ставвтв нову з·піАсовєтську еміrраціJО ва cttiй 
бік; щоб довести світові, що сучаева У~~:раіва 
s вами, peпrra - "rа.JІічавє", а д.u пьоrо ім 
васампереА треба розJІаматв УР ДП. К1юч до 
•аслввоrо вврішеввІ проблеми вход:а:евu У ~~:ра· 
іп до російської імперії лежить у ро:sламі 
УРДП, а ві.11так у розпорошенні псвхо.ІоrІчво
rо спротиву вовоі з-пі.qсовєтськоі еміrраціі, роз 
І:ІІДЄВІІЇ if ПО КіЛЬКОХ JІЇВЇU: - JlltкpeJ(ІT8ПifiO 
іі провілвих .аікчів, куnівJею вестійох елемен
тів за rpomi, твореІІІUІМ прорqсійських "рухів" 
,ізввх оісJІівrів і ревеrатів тощо, тощо, 
УР ДП, п по.Іітвчва парті•, з самих почат

ків показа.11а себе ваJІзввчайво стійкою, аіJІпор
ню проти буАь-впх воро:ІКВх ввпал;ів. Ск.аІФ!
• з е.1емевту вцзввчаііво iaeiaoro, ко.ІІІІшвіх 
•'•звів ста.ІівсьІ:8Х тюрем, Ікі вараховуютІ> 3а 
uоімв П.Іе .. ма івоІі по деаткJ' poatin тюрем-



воrо іспиту, ас.Іадева .~ стuІвськвх катор•ав 
та з іхвіх рідІІІІХ, товаришів і друзів, ск.1адева 
з сввів украівсьnх робітників і сели, ПІІ пар
тіа переrривала Ялпвсr.ку уrоду, прик.Іадтваву 
до цих людей насампереJІ, перетривала .аов.аю 
іх, ак собак, по європейських румовищах, щоб 
ва оривку вести до Сталіна, перетривuа всі.ІІІ· 
кі ковтро.1і, скрівівrи, всі ворожі випади, цьку· 
вавва, вепорозуміВВІІ, кояи бу.ао "своа своіх ве 
позваша", перетрвваяа зJІвдві і усі івші труд
воші і ве тіJІьки ве розпuаСІІ, а веухв.аьво 
росJІа, rартуважаса, розбудовуваласа вr.1вб і 
вшир і ввросла в першокJІисву політвчву opra· 
нізацію - орrавізацію украіваких робітників, 
в орrавізаціJО українських стчасввх се.uв, у 
поJІітвчву силу. Це тим бі.1ьmе звамевво і з 
вапіова.1ьвоrо поrJІІJІУ важuво (і це усвідом
лює вороr, бо дц вьоrо небезпечно), що баrа
то років, у підсоветських умовах, українське 
робітввцтво, се.Іавство і івтuіrеJШі• тоrо ро
бітвицтва й селоства ве маJІВ змоrи д.'ІІІ вожі· 
тичвої самоорrавізаціі, - все бу.1о роз.JІушува
во вещадввм чоботом окупанта. При перших ж:е 
біJІьш-мевm спрuт.аввих умовах представввп 
ТІІ.І СЄ.ІІІВ і робітввІсів зактивізува.авса !ІО.Іітнч
во, ВВІІВИЛВ ВЄ.ІВКИЙ ПОТІІf і ВО.ІЮ 110 ПО.ІЇТВЧВІJі 
сам.оорrавізаціі та повен ваступаJІьву nо.ІіТІ'І
ву акцію ві• імеви і в інтересам своrо вароду, 
rотуючи поJІітвчввй ававtард украівськоrо робіт-
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posa, що сьоrо.nиіmвІ хо.11одва війна завтра пере· 
росте в вііІву rар1чу й російська реаvціа матиме 
проти себе таку ж саму рішучу поставу всь!'rо 
украjнськоrо наро.nу, ~кою є ввві постава УРДП 
і усьоrо, що навково неі по.ІІітвчво і •ора.ІІь· 
во об' ЄJІВаие, - асі.ІІьп все це стоІть пере• 
російСЬІаUUІ імперіuісrвчввмв та pisuu "при
ватними ко•амв ••, 1111: реuьна зarposa, вови о 
вовеп акцію проп пьоrо сере4оввща. 

Ім треба сrорпе.11уватв твореВВІІ Є.ІІПІоrо укра
івськоrо націоваJІьвоrо фронту, ім треба пере
nаввтв нову з·пі.ІІсовєтс:ьху еміrрацію ва с&ій 
бік; щоб жовестw світові, що сучаева Уkраіва 
s вимв, решта - "rа.ІІічавє", а д.ІІІІ пьоrо ім 
васампере.ІІ треба ро~.11аматв УР ДП. К1юч .110 

•аслnвоrо ввріmевв11 проб.11емв вхо.ЦЖевu У~~:ра
іп 40 російської імперії лежить у розламі 
УРДП, а ві.11так у розпорошенні псвхо.ІоrІчво
rо спротиву вовоі з-пі.nсовєтсьв:оі еміrраціі, ро3 
а:.ІаJ(євві if по kі.аькох Jliвiu: - псв:ре4втапіrю 
іі провідвих Аівчів, куnівJІею вестійох еJІемев
тів за rpomi, творевuм. прорqсііськвх "рухів" 
,ізввх uіслівrів і ревеrатів тощо, тощо, 
УР ДlІ, 1111: пожітвчва партіІІ, з самих почат· 

ків показа.ка себе вадзвичайко стійкою, JІі.ІІпор
ню прот& будь-ІІКІІх воро .. х ввпааів. СкJІСІАе
• s е.1емовту вцsввчаііво іаеівоrо, коJІмmвіх 
в' взвів ста.Іівськп тюрем, Іkі нараховують за 
uоімв П.Іе .. ма івожі по J(еСІтку років тюрем· 
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воrо іспиту, СІС.Іадева .з стuІвсь"их "атор*ав 
та з іхвіх рідІІІІХ, товаришів і друзів, ск.аадева 
З СИВіВ }'ІQJ8Ї8СЬІСІП робіТІІИКЇВ і СеJІП1 ПІІ Пар· 
ті11 переrрввала ЯJІТІІ&ську угоду, прикJІадуваву 
до цих люжей насампере.ІІ, перетривс.ла .ІОВ.ІЮ 
іх, sк собах, по європейських румовишах, щоб 
ва ор11вку вести жо Сталіна, перетривала всі.ІІ· 
кі ковтро.аі, скріиівrи, всі ворожі ввпаІв, цьку
ваввs, вепорозумівu, коли бу.1о ,.своs своіх ве 
позваша", перетрвваяа ЗJІІrдві й усі івші труlІ· 
воші й ве тіJІькв ве розпuасs, а веухв.tьно 
рос.11а, rapтyвancs, розбудовуваласs вгжвб і 
вшир і ввроСJІа в першок.Івсву політичну opra· 
нізацію - оргавізацію українських робітників, 
в оргавізацw українських сучасних се.uв, у 
по.ІІітвчву силу. Це тим бі.1ьmе звамевво й з 
вапіоважьвого поГJІІ.ІІу важuво (і це усвіжом
лює ворог, бо дц вього вебезпечво), шо бага
то ромів, у підсовєтських умовах, українське 
робітввптво, се.ІІІвство й івтЄ.Ііrевпі• того ро
бітnптва й селоства ве ма.11и змоги д.111 вожі
тичвої самоорrавізаціі, - все бу.1о роз.ІІушува
во иешажввм чоботом окупанта. При перших же 
біnm-мевш спрuт.аивих умовах представпки 
тих СЄ.ІІІВ і робітинків зактввізува.авсІІ !!О.Іітич
во, ВВІІВИЛВ ве.ІВКВЙ ПОТІІf і ВО.І.ІО 40 ПО.ІЇТВЧІІОЇ 
самоорrавізаціі та повен ваступаnву пожітвч
ву акцію ві~; імевв і в інтересам своrо варо.ІІу, 
rотуючв поJІітвчввй ававrара украівськоrо робіт· 
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виnтва й селІІвства. І цвм іхвім пр r СІІВІІМ 
сорввв 'спіх. 
А вайбільше звачеввв УРДП мо:же в тому, 

ЩО В час, КОJІИ увесь ПЇ.ІІСОВЄТСЬІ(ВЙ украЇВСЬІ(ВЙ 
нарід спвхано всіма засобами з історвчвоrо 
кову. вк веісвуючv націю, об.11вваво йото поми
" ІІ'И, в~ нарід "змосковпаеввй", "з"омувізова· 
ни й", "зсовєтизоваввй", "здеваціовuізоваввй", 
.,б~>зідейвий ", "матеріuістичввй", "безарввцвп· 
ни ііі", "безхарактерввй", "вірвий окуцавтові" й 
"вірний росііісr.кій імперії СтаАіва" тоmо, тощо, 
і sк нарід без почутr11 вJІасвоі rідвоств, а вад
то ваціоиажьвоі rідвости, -- в цей час УРДП 
ni.sІJecJІa сJІово й сказаJІа "Ні/" І ваписuа це 
"ві .. ва своіх рево.поційвих прапорах. І довела 
це "ві!" .ІІіJІом, прикJІадом, став.uчв цей при"
ла.ІІ JIK СВіТОЧ, ІІІ( MUK Д.ІІJІ затурКаВВХ1 9808-
ТВХ, заштовханвх і зап.1ьоваввх своіх братів 
за зажізвою зас.1овою. Поставв.11а це "ві" 1111: 
мавк і кк І(JІВЧ .1.111 сьотодві й JUІІІ завтра, "о
ли хо.Іо.ІІва війва з вашвмв воротами nереросте 
11 вііііву тар11чу і коп маси українськото варо
.ІІУ це "ві" проrрем.ІІІТЬ ва весь світ тар.мата
мв і всіма ввдам.в хо.1одвоі й rар11чоі зброї. 

І ось за це ваше "ві!", катеrорвчве й рішу
че, ощірввс11 ва вас :пжвй ворот. 

І ось :-~а це ваше .,ві/" поведена кампаві11 
ва розк.1ад, розАам і JІіквідацію УРДП, ва .rіи:
ві.ІІаціJо всьоrо JaQJoro рево.поцііво-демократвч· 
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IIOfO руху. lliJІІX бо .110 3JIICBЄR811 рОСІІСІtКВМІІ 
імперіІ.Іістамв своіх мрій JІеwвть сьоrо.11вj й .ІІе
:.:атиме завтра через розжам УР ДП. І ось то
му такий крттіж вавкоJІо вас. 
Що мв бачимо? 
Ми бачимо, ІК aimJІa похоJІом ва uac роСІв

ська преса панів Вейвбавмів та івmвх, таврую· 
чи вас епіт2тамв: "комувіств", .,евкаве.ІІвсти", 
.,антисеміти" тощо. Д!ІІІ чоrо ue? Чому росііі
ська преса, .uскре.ІІвтуючв навіть російську 
Кf.ІЬТJ'РУ (srкa буJІа все ж таки веnкою ку.Іь
турою, ве заплtмовавою првкжаrамв безпар.ІІов
вnrо цькуваннІ, вакJІепнвцтва, хамства), - чо
му вона в.ІІаєтьсІІ .110 пьоrо? А тому, що хоче 
напустити ва вас чужинецьІІі орrавв, ІІС ва 
"комуністів", "евкаве.аистів", ., стажінських аrев· 
тів", .,антисемітів", щоб ті чужвнецькі орrавв 
репресували вас, ввщв.Ів. Такєм чаном .росііі
ські іt.~перікжіств хо rі.11в б чужим& руками побо · 
рювати й ліквідувати вас. Розрахунок .1уже 
простий і дуж:е піuий. Ми це вже раз спро · 
буваJІи в 1946 році, ко.11в певні opran вва· 
реmтува.11в, бу.1о, кілька сот ваших .ІЮ.АеЙ за 
подібними наклепами (прав4а, іх було всіх 
звільвево, uеж цей факт мав місце!). To
ro ж :хочуть тепер панове російські реакціонери 
й і:хві квіс.Іі.вrв. Ставка в1 коиьюктуру, кожв 
світ боретьск проти комувістів і іхві:х аrевтів. 
А що 3 етвuоrо поr.uду така та.:твw;а супроти 
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ва<: - це хамство, мерзевиїсть, то це панів, 
Ікі часом прприваютьс• навіть плаШJІ"Ком де· 
мо1r:ратів, а вже в кожвому разі жемократамв 
uрикрвваві, ве турбує. Мета бо ввправ•овує 
всі засоби, а мета ж ве.uка - збережеввІ 
московської імоеріі, забезпечевви іі віж виходу 
з веі вародів повево.Іевих, а васампереж укра
івськоrо народу. 

Нас тавровано публічно проповіАввкамв ГЕ
НОЦИДУ, проповіжввками масовоrо вввищевви 
російсьасоrо варожу. Д.tа чоrо це? Д.1и тоrо щоб 
напуствтв ва вас чужі суАові орrавв, щоб вас 
судили, а світова опівіи щоб вас ве захища.аа. 
Бо •к же захищатв кривавих rевоцвдввків?І А 
мв ве моrлв навіть прит•rтв ваклепввів .10 CJ• 
ду, мв ве моrли захвщатвс• за всіма ІІрави
.Іамв, бо у вас вемає грошей, бо з-оідсо
вєтська еміrраці•, а в тому чвс.tі й УР ДП, ro· 
ла, •к "церковна мвща"; це старці що.1о фінав
соuх спромо:а:востей. Це звав і зває вороr і 
тому безкарно тавшоє по ващвх rожовах, на
оьковує ва вас чуживецькі орrавв, чужі ох
ранки. 

Нас обвввувачують у терорі, вас двскредитують 
ваіідвкіmв.ми закидами ва зразок закидів мо~ 
коаських uісJІівrів, що виконують во.tю росіі
ських х.Іібодавпів, - закв.аів у тому, що np:J· 
ві.uакв УР ДП, нібито, иа.Іе:ІІСUІІ .ао керіввщ'о 
сццу компартії там, за за.аізво10 зac.aoauw, 
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тumo, тоmо. Так п11111е ,.rу.Іаівська" преса. А 
девкі, в-к от комуністипа преса, навпакв, -
обвuувачують вас у ко.1вборапіі з Гітлером і 
знову таки в tевоцвді, в антисемітизмі, в фа
шизмі. 

Супроти вас об' єдва.1исв і російські імперів
JІіс:ти, і Іхві квісJІівtи, різні уJqІаівські зра.ааки 
і ревеtатв ва зразок .,rужаівщввв" і пре.sстав· 
впи москова.коІ червової о'втоі коловв в об
разі авсак із комувіетичних rазет в Америпі 
та КаваІі. 

KoJJи б иавести, що пі оставві павоае випи
сують, то в иабко.аухих цьоrо ве витримають 
нерви. Так само вк у с.1абко.аухих ве витри· 
мують нерви тоrо, що пишуть павоае ва сто

рівк~ .,Новоrо Русскоrо С.1ова" 1 ~а сто~івках 
І'J.І818СЬКІІХ реПТИ.ІЬОІІ. та В8 СtорІВІСІХ ІВІDІІХ 

російських rазет. Скажемо првмо, щоб витри
мати пуб.ІіІJве обвивувачеввв в tевоцваі, в ан
тисемітизмі, в евкавеJІИЗJ&і, в комувізмі тощu і 
ве щезнути з по.1ітвчвоі ареви, не заховати ro
JІO~y в аісок, треба мати JІуже си.ІЬивй харак
тер. 

А метою вороrа праз і Е: - міцввмв JІО· 
заu безпарJІоввп ваклепів,ше.ІЬJ&уваввв, цьку
ваввв створити вестерпву ситуацію, став мо
ра.Іьвоі ІІепресіі, став пере.ІІІСJ, розrуб.1евоств, 
mоб uевв <Jрrавізаціі з таuмв заки.JІаІІІВ паві'І
во розбіr.Івсв, аоІСВІІуп все. С1овом, ставка ва 
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бовrуза. Це о.-ва s тактичвих мето.а pos.ІUІf• 
ааJІвв вас. 

Лже aopor бачить, що вас це ие бере, ще 
стажїнські вчорашві катор:JDІПВ ве 4у:ае то .ав· 
каютьсв асієі тієї мерзости, що аовв му:8:111оо 
автримують усі уJІари і, за мажвмв (за дуже 
ма.uми) аduтками (при3ваємосв, що такі вий
ВІІ'І'D таки є, що .~tевкі сJІабко.~tухв .~tапа себе 
за.11кати, а.JІе ми ім ве беремо тоrо за з.1е: ве 
кожні нерви з.~tатві всю ту мерзоту витримати) 
- за мажвив вийвктками ве .~tають себе зі
rватв з аревв боротьби. Бі.ІЬmе то ro, aopor ба
'Івть, що в цій :ІО.ІО4ВЇЙ війні У Р ДП в є ті.ІЬкв 
не с.1абmає, а вавпа"и, міцніє. 
ТоЮ вороr в.~tаєтьск .10 івmоі мето.~tв. Вів 

:купує .ІJОІеіі. Р1зві панове, темні суб'єкти з 
rужаіаськоrо табору та й з .Іевких інших реве
rатськвх і "првватввх" таборів обіцвють .Ію-
48111 rpomi, перетвrаючв ва свій бік, DJІІ\'вть. 
І звоау, за вевеJІакими ввйuткаu, u мето.~tа 
роs.Іахуваввк вас ве .~tає вас.Іі,аків. Bopor ста
вить ва ПJІебев, а в"ра3 п.11ебек то сере1 еві· 
.1омих украівсь"вх робітввів і сепа і немає. Є 
rужаєвп, а.Іе це все староеміrравтська вромос· 
"оаська старовина. 

До мето.~~: розламуваввв вас важежвть і ва
маrапв "увити .ІІІJІ:ей 3 верхівки або жов.аеввк 
іх ва різві rачкв, різві обіuвкв. Аже це н Іава
.10 :8IO!Oro ваС.ІіІку. І, rцаемо, вікон ве дасть. 
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Це основві меrо.Іи роз.аа.МуіІdІD вас. Ф 
До чоrо ще вдастьси вороr, невідомо. 
Зачуваємо стороною, що вороr може в.-атв-

си .ао терору супроти вас ва випа.-ок заrt.стрев

вк по.ІJіткчвоі ситуації в світі, конкретно, ва в•· 
па.аок війни. Що ж, і це моJІUІІІве, і ми муси· 
мо бути ва це првrотоваввми. 
В кожвому разі вороr в.ааватвметьсв до ба· 

rатьо.1: .метод роз.1амувавu вас, uo iioru метою 
є й буде побороти й зввщвrи вас з првчвв, 
вище ввuадевих. А ми знаємо, що таке ваш 
вороr: це тоі історачвий вороr, що завжu був 
вірвий тезі російських васил&виків і безжuіс 
вих заrарбввв:ів: 
"МОСКВА СЛЄЗАМ НЄ ВЄРІТ". 
Цей вороr без севтвмевтів, без докорів сум

лівни, KOJIB МОВВТЬСІІ npo ООЄЗfОJІОВ.ІЮВ8888 }'К• 
раівськвх "сепаратистів", "мазепввців", "пет
люрівщв" і вавіrь украівсьuх ваціо&ІІ.І·комуві· 
стів. А зокрема без севтвмевтів буде той "оrож· 
тєJІвЙ" росіііський фашизм, проuи икоrо ми 
саостеріrаємо тут і иквй у червовій машк11рі 

rу.авє "там". 
На цьому бо пункті звеваввсти до вас, до речu

ків сьоrодвішвьоrо украінського вароау, зііm.ІІвси 
всі російські уrрупувавва - віа краsвьо аравих, 
до крайньо лівих. Всі демократи й не-демокра
ти, соціІ.tіств іі мовархіств. Ще поІІіііuі 
В. Ввuвчевко два .. цвть s rаком років тому це 



· nі.ІІміТІІІІ і зафіксу.ав у своїй беземертвій жа
рактервствці росіісьu:І же.мократів і соціuістів, 
JIK JІІОJЄЙ 1 ЩО В СВОЄМу 11ТЄ.МВОМf1 :ІВЖОМу, rap· 
чащому почутті ваціова.аьвоrо павувавu" в ча
св ревоJІюціі єраJІвсв з російською чарвосотев
щввою, з южофобамв й украівожера.мв, з поr
ромввкамв. 

Постає пвтаввв, чи розламають во
вас? Чи зженуть з історвчвоі ареви? 
Чи розпорошать? Чи перекресл•ть 
ваше rорде "иіJ• всіма своімв метожамв роз
.аамувавв• та зrаІUІІПІВU в ставовище ui;цoro, 
з.1вкавоrо оАебn? Чи вови справаі поставжить 
вас ва ко.1іва й змусить по-пJІебейсІ.кв просити 
поща.ІІВ, ко:.и, скажемо, нацькують ва вас світо
ву опінію й чуживецькі орrавв? 
Це пвтаввв, ва вке ваша орrавізаців пок.Ів

"ава відповіств діJІом, тобто ее пере.ІІПом, а 
твер.11ою поставою, скріПJІеввам своіж жав, зrці.аь
веввІІ.м іх, ростом іх, безкоморомісовістю й по· 
св.Іевввм боротьби ва пОJJітвчвій арені проти во
роrа та uротв реиеrатів і зрадивків украіаської 
свобо11в. 

І пвм буде .11аво відповіJЬ ва запвтаввw, uо
ставJІеве часом - чи розJІамає вас вороr? ч" 
осмішить і поставить нас ва ко.аіва? 

Картква бу.11а б веповв)ю, икбв .ми заплю· 
ЩВJІВ очі й ве ttазап, що, ва превепкві •<~-t~>, 
.ао розJІа.мувавв• вас прикJІааає руки ве тіхьки 

16 



вороr та ioro ІІ'віс.Іівrв. отамева rу.ааєJІП. На 
жаа (ва ареаеакd :88AJ), ." оез...,._ 
внn вас apn.u.ta.n r прп ... маn.. і1101Ї pyn 
й СВОЇ/ умраівці; і часом вавіn.. жоОрі • J'f'ІМІЇВ• 
сьаі патріотв. ПравJІа, без особ.ІПОrо ефекту, 
а.JІЄ все ж такв чомусь праuца•ть. Ма8110 
ва увазі тут ве твх "J краівпів", що 3'-DЇІ 
стиу ве8Ібавмськоrо "Схі.Іnка". м~емо а 
-увазі· івші прпрі ІІВІІІQа, об'еІІМ'ІІвво СІІПJО• 
візоваві з пожітико10 роеікькоі реакції та · і 
квіс.Іівrіа. 
До таких вввщ ва.1ежа.ав й ва.1еаата. вевrа

ваJОчі ввваJІІ гетьмавської преси =JDротв вас. 
Зокрема ж орвrіва.ІЬВОJО й цікаво10 оставвім ча• 
сом ста.Іа камаавіІ, розпочата з вевЦомп 
првчвв п. Бу.Іьбо10-Бороцем с-упроп УРДП 
та і1 провоJІу, Всі вже званмі з '1'11111• що с:та
.аоса. Щоб озваііомвтв rромаuвс:тво ЗІ так h 
.моввтв, своїм повставвим проти УРД[J, а. Бу.п.
ба-БороІ'ець широко розповсJОJІВВ свій :а:урваи 
"МЕЧ І ВОЛЯ", 4е оrоиосва про свіі· впі.І з 
УРДП та про впі.ІІ з УРДП ч.1евів rоиоввоі 
ІаNІІUІВ УШ. А тако•· оре· сІЮі, вібв'ІV, "pOS* 
:n.-eвu" з· УРДП. 
Пpupu (щоб ве с::изаn з.Іо'11188811} т ..,... 

ху всьому є те, • 1111 ВОровеаь .... .....-. 
pesnвcaippaa та.....-І ЗUIIDIII8t IQO·· УІІ( • 
95 aQc. cuuuaca з uеІІЇІІ У'РДfІ та •• ,..... 
8' roo~onoi коІІWІ.- вuежа.R .-о· УР'ДП · і .... 



аіт• вів са~. u: fo.1ouвiii ка•еuаит, те-.: ва
.Іеааа м УР ДП. Л..е Боr s ПІІІL 8a-.:.uae тут 
ве ае. B8JIUIIIВe - веврІUtоваве в&ІІа
~8ІПІJІ розJJаІ'ІІатв УРДІІ зсереДІІВ8, фак
твчво зак.акаІDЧІІ всіх чJІевів УНІ', що в той -.:е 
час є ueвau УРДП, ввііти з оставвьоі. А •о 
ті 95 ві1с. ставов.uть Іос:вть пова:ІПJ часпау 
УР ДП, то ве ваако у овп, •ке саусто11еаs 
замірввс:• зробвп отоав Бу.ІЬба в .1авах 
УР ДП. І це в час аосв.аевоrо ваступу росіііі
ської реакції та різвоі rу.ааівщввв ва вас/ 

Дехто, ва тжі тієї сввстооuав вапо.1е 
УР ДП з боку ry .1аівщввв та всієї росі8а.а:еі 
реа..ціі, ВІарввс• об по.1в ві1 такоrо весао.«іва
воrо Бу.ІЬбввоrо повставu і запитує стрввожево, 
чи ве є це "rу.Іаівщвва" ч. 2 ? 
Щ це ве "rулаівщ-а". Мв зовсі• Іа

.Іекі віJІ цієї JІумп. Які спраUІ:ві првчвп •o
-ro оовставu, важко ще сказати. Л..е ч~с u
ка-.:е. В кожвому разі ме 1уже 1uекі аі1 
JІумп, що це "rу.uівщвва". 
Фор•uьвою прІІЧІІІІОІО .по uовставвІ, нібито, 

u паше со о. Бу.а.ба-Боровець, бу.ао "ва
JWаВВІ УРДП аі.Іоора.цуааоr• УШ собі." Ди .. 
ввй •отвв. Якоrо ще треба с:оеців.ІЬІІоrо ві.с
порвщваJІІUІ, коп 958/8 u. УНf вu ... • 
АО УР ДО, а тому uui ч.1еп rо.аоввоі a:oau
P і сам r ОІОваі а:омев.uвт? Моnв, ..... n
ro, ІQоб ІІОІІСТІАТВ Dp01'8 ур ДП, ІІІОВЙ•-
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СJІІіmвві. Хіба ві? ААе мв ІІі.ае вікон ве roao· 
рип про те, ше YHf ск.ІuаЄТЬСJІ з ч.аеІІЇВ' 
УРДП, і ві.ае УРДП ве претевжувuа ва "прв
uасвевu" YHf. Таким же сміmввм є 8 .мо· 
Увв, нібито, по.1ітачввх розхоревь п. Буаби 
з УРДП. Єдвве розхо.а:аевu, 11re .м.а.Іо місце,.. 
fly.1o JІвmе в тому, шо УРДП ве терпвть хц
воі отаманії і :~~~:ажввх "отаманів". П. Бу.аьба
:Боровепь звав вро це, і, вступаючи жо УР ДП 
1949 ро11у, вісJІи тоrо ~~~ кустарні с:ароба ство
рвтв УНf з п. Титаревком ва отамавському 
врввпмпі с:ківчвпа ці.Іковвтам фіІІском, обіп-а 
м отамаввичати бі.аьmе. 

Ті.Іькв й розхоревь бу.ао. То:~~~:, ІІКШD my· 
кати справ:ІІІ:Віх nричвв cr.oro.aвimвьoro повс~ав· 
• н. Бу.аьбв і вамаrавв11 розва.1втв УРДП 
зсере,!ввв, то врвчивоІD, мабуть, є отамава.w:а 
uбi.U. п. Бу.аьбв-Боровц.. Рец..uв отаман· 
смоі амбіції. А зві.асв - верозраховавість кро
ку, шо веде в ду:~~~:е вебезпечвиі бік. 

Чоrе бу.1о п. Боровпеві піжіімати аовставu? 
Через розхоgевв• з УР ДП в автавві Хвв.u.о-
8010? А чи в автавві нкажрів", цебто тезв зі 
етаnі .,2х2·4"? Про ці ,.розхоревu" u 
Jtllllll8e чємо. Це зовсім вежостатві арвІJІUІІІ 
АВ роз.аамував!!.8 УР ДП ва ражість rу.Іu•-rу
.Іаtва.м, І'ереис:ьuм і іІІ1Р.ІІІ ваІІІІІJІ "..fJUМ". 
Це зовсім веаоІWUо з 8оку отаман Буабм. 
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, ЗреmтоІD, це вам ваrа1ує ІІІЄ Oli&Ore, iи
moro отамава, u.uшвьоrо uева КПЗУ (Комуві
стІічвоі Партії Захі.uьоі У~~:раівв), шо, пробувшив 
тіі ІШЗУ 8 років, ва решті, порвав з тим усім і пі
•ов орrавізовуватв вартвзава.~~:і rрупв проти Гіт.Іе 
ра й ~роти Ста.аіва. Й добре орrаиізовував ... Цєі 
ота•ав б)ІІІ t~ecuм 'ІО.Іовіком і розумів тpare.liJo 
Х....Ьовоrо і віко.1а ве кв1аа у ньоrо каJІевем, 
а тверцв, шо Хвваоввй своt:ю кров'ю поку
тував ае 'rі.аьп свої rріхи, а й rріхв ці.аоrо по
ко.wіввв отих заб.аукаввх по КПЗУ та КПбУ, 
в тому чвс.ІЇ rріхв й йоrо (отамана). Цей ота• 
мав був чесвий чо.1овік, і в cxв.uJD перед ІІВА· 
rо.аову. Бо вів ве rоворвв, шо Хввnоввй за
стрі.аввсв "з партквитком ва серці", так само 
u і вів ве Ішов орrавізовуватв протиста.Іів
сьхвх партизан з партпвтІ>ом у uшеві. 

Хай цей відступ про івшоrо отамана буде вк 
і.аюстраців, шо uв чесввх .1юдей траrедів Хвв
аовоrо ве може бутв причввою розхоревu 
й боротьба між украівцвмв, надто ж тоді, ко
.u ім' в ХввІьовоrо атакує і ІІСJІ аuву.краів
сиа реажців, а зокрема атакують москоІІаоКі' 
аіС.Іівrв і ревеrиа, uвх засуЮІВ Хввnоваі 
с:аоім rаиоа "Геrь віА зцрвuавв МосDІІ!" 
і аавовів вам ве •а.uтв eopora, цебrо ве u.а.о
тв і is:. 

Так 810 врм~~в вuстааU8 аJІОТ.В .УРДП аа 
так. • ае .н- ._ Бу~іо)евмь, емає.& 



ве бу·оІfІ, арї.І отамавоких ам6і .. ііі. А•е, зреІІІ· 
'І'еІО, ко.1и комусь хочетьси бути ~сам собі ве
.u.оСJІпе.-" ,~то ми ве маємо вічоrо проти. Кожев 
аає Право. буп сам собі веnос:впц. Jhoae цра
СІІмо пм "самсобіве.ІЬоСІІпuом" ве іsати по 
чужих rо.1овах .і ве робити тієї самої робоп, 
1110 іі робить вороr. 

Чвм все це с:ківчвТ&сs, ,.о чоrо це аразве4е, 
питають українські патріотв, кому .110pora ук
раіиська справа, а ве прnатвї ам6іціі. 

Дунаємо, що це сківчвтьсs ппnrком, і тіJІЬ
кв. А особ.виво думаємо, що, uщо во~ or спо
.ІІіваєтьсs вe.uaoro ефекту ві.І Бу.u.бввоrо пов
ставо д.Іи себе, а саме- розвuу УРДП іі JІВС
кре.аатапіІ та ві.uо .. у з по•ітваоі ареви про
ві.аввків УРДП та ві.ІІпа .. у УРДП ві.І УНРІІJПІ, 
то вів - вороr - у своїх розра][JJПІ:ах 
дуже ПО:МВJІJІЄТЬСЯ:. 

Мв, .ІIOJUJ, що приіm.Іи зі ста.Іівськоrо pociii
c:a.xoro раю, бачи.u баrато різвоrо, баrато 
ввтрвма.u, і нащо ми при ва.ому тому все та
о ці.Ііп, то це :sвачить, що ми маємо міп
аі хребет. 

Тоіі хребет ие uамав ІWІ aui Ста.Іів, аві 
Є.Ов, ие s.uJІаюта. іою і аавове Керева.кі з 
рЇ!88К8 "ПрИВІТ8UІК KOti8JІB" 1 8ІІЇ paeran ... 
кі і rуасвн, .аві ваи ВеіН8811Вt аві ,,... 
хто u.u. 



Справу з п. Бу.1ьбоІD мв 3&чеu.ав побі:кве, 
пше sк зразок украівськв:s: помв.1ок, ue та
КВ'І помв.аок, роо.авчв став11.у ва вкі вороr все 
таки проrрає. Цв сирава .по бажавоrо вороrо.м 
резуn-rату ве приведе 3 тієї проС!Оі орвчвп, 
що ті 95°/0 , ва вкі хоче евертва ващ mавов
пм отамав Бужьба-Боровець у боротьбі про
тв УР ДП, с~.Іа.Іаютьсв ае 3 ваівІІП, а з пожі
твчwо кутих, ·ввсокоі.аейввх .ІІD.Іеі. 
Отже, чи, иавіть при TaJaD[ JІІІвщаж,. 

розвалить вас пав Керенський з па
•о.м "uта.маио.м" Гулає.м? Чи ві? 
Маємо заовтв з абсолютвоІD певвістІD, що 

м. Досі УР ДП, ІІК по.1ітвчва партіs й вк по
.Іітвчвві рух, іІП.Іа wеухвжьво по ввсхі.авій yro· 
ру. По цій .1івіі вова іІтиме й вада.аі. І ЧІІJІ 
св.аьвішвй буде наступ вороrа ва вас, тим свn
ВЇВІВЙ бу4е ваш tпротвв і твм св.аьвіmві бу .. е 
иаВІ ковтрваступ. А звіJІсв- тв.м св.аьвіmві буJе 
ваІІJ ріст. Знаємо, шо людв rартуІDтьСJІ в бо
ротьбі і се.ІІеІщіs вартостей віжбуваєтьа в бо
ротьбі. А звіJ[св ваша певвість і r.uбока віра, 
ВІО, BKIQO МВ ВИХОДИМО ВВВЇ перЄМОЖІUUІВ В 
xo.1o.uii вівві з св.1ьвішв.м ві.. вас вороrом, то 
TU 8і.nпІе .. BBQЄJIO DЄреІІІО:КUМВ В ООроть· 
'і s ... sавтра. Бо резерва вІUІІоrо росту ве· 
в8'18р811Ї. А арав.u nоіть ва вІІІІІ8му боці. 
и .. а украі.ІІt:•:ка реdіт-.о-сеЛJІІІСІ&а· 
Dpa&Aal 



Пune Керенські й Веіівбавмв, павоае ре
'веrап JIDi і свіісьJсі, різві rужаєвu, КJІІ.Іе&і 
за жо.uрв і за руб.Іі, різві .,феІеражіств" з 
."НоІІоrо Русс:коrо С.1ова" й так комувіа-в з 
"УЩВ" іі по.Юбввх рептвжьок! Вв зможете роз
.аuатв вас, розкжаств й розпорошвтв .ІВІІІе 11рв 
орЇЙ JІІІОВЇ - це КО.ІВ ВВ ІОВе,ІеТ~, ЩО ВаІІІа 
СSрехви с• n.віша за вашу правду. 
А вв цьоrо ві~еоп ве зможете зробвтв. 
Вас споюють у ціжість ,ао.uрв, отрвмаві за 

ваuепв іі брехвю. Нас же саоює в за.ІіЗІІу 
nropтy ае.ІПа ввзво.іьва іже11 вашоrо ваjІОІJ, 
і u rDбоко віримо, що об цю коrорту 111 1 

М.І&.ІU:ОІІІJ маібутньому все та"в розіб'єте 
.собі .Іt~а. 
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