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Au cours du 1er Congres des Journalistes Libres de l'Europe Centrale et 
. Orientale, des Pays Baltes et Balkaniques, М. Nicoias Livitzky, membre du Con
seil National Ukrainien, repiesentant de la Delegation des Jouтnalistes Ukrainiens, 
residant en France, en А ngleterre et dans les zones occidentales de l' Allemagne, 
а prononce ип discours, dDnt les passages essentiels 11ous publions ci-dessous : 

С' est avec une grande sa tisfac
tion que les journalistes Ukrainiens 
prennent part au Congres de la presse 
libre. Plus que tous autres, les jour
nalistes Ukrainiens ont pu apprecier 
la valeur et l'importance de cette mani
festation, puisque la situation faite au 
peuple Ukrainien depuis deux siecles 
est une negation flagrante des prin
cipes elementaires du droit de l'hom
me et du citoyen, une negation flag
rante des Ьа~еs essentielles des regi
mes democratiques de tout peuple 
civilise. 

Apres des luttes secul'aires contre 
les agressions des imperialistes etran
gers, le peuple Ukrainien а perdu, 
au XVIIIeme siecle son independance 
politique. Mais а la suite de la revo
lution de 1917, le peuple Ukrainien 
а pu reconquerir, pour une courte 
periode, la liberte tant espcree. Un 
Etat Ukrainien independant а ete 
proclame sur les territoires ayant ete 
englobes avant dans les empires des 
Romanoff et des Habsbourgs. Le 
Parlement Pan-Ukrainien librement 
elu а proclame, le 22 Janvier 1919, 
la Republique Democratique Ukrai
nienne, souveraine et unifiee. А peine 
ressuscitee, l'Ukraine avait а se. defen
dre contre des voisins agressifs qui 
lui disputaient le droit а une vie poli
tique independante. En 1921, le gros 
des forces regulieres de l'Armee Uk
rainienne а du abandonner la lutte, 
avant tout sous les coups de l'Armee 
Rouge et apres avoir forme le centre 
de gravite de la lutte anti-Ьolcheviste. 
А nouveau, le territoire ukrainien а 
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ete partage cette fois entre quatre 
pays voisins. Mais le peuple Ukrainien 
n'a pas reconnu la domination etran
gere imposee а ui par la 
force des armes et il lui а opposc 
toutes ses forces vivantes, organisees 
d,iins des vastes mouvements natio
naux et revolutionnaires de liberation. 
Le Gouvernement Ukrainien legitime, 
force а s'expatrier,a continue, а l'etran
ger, а defendre les droits violes de 
notre peuple. 

Le regime ЬolcheYiste introduit dans 
Іе pays а aneanti la presse libre en 
Ukraine meme et notre pres~e n'a pu 
s'exprimer librement qu'en exil, ou 
elle est devenнe la porte-parole de 
tout notre ренрlе. 

Pendant la periode de l'entre-deux
guerre la presse ukrainienпe а etc 
l'objet de persect_tion intolerable. En 
Ukraiпe, alors, englobce (laпs l'Uпion 
Sovietique, des (lizaines de millier& 
de joнrnalistes ecrivains ou savants 
ont ete fusilles ou eпvoyes daпs les 
camps de la mort en Siberie. 

La deuxieme guerrc mondiale, avec 
toutes les miseres, apportees par elle, 
а particulieremeпt touche notre pays. 
L' Allemagne, desiran t transformer 
l'Ukraine - colonie moscovite, - en 
Ukraine - colonie allemande, а intro
duit dans notre pays des methodes 
qui ont coute la vie а des millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants. 
Mais les Ukrainieпs ont oppose aux 
agresseнrs allemands un maanifiqнe 

d • . І:> 
mouvement е res1stance tout en 
reclamant sans cesse la restauration 
de l'Etat Ukrainien independant. Nous 



sommes fiers de ее que les hauts
faits d'armes de l'Armee des lnsurges 
Ukrainiens aient eontribue а la vic
toire finale eontre le regime allemand 
nazi - le role de cette contribution 
ukrainienne sera determinee plus tard 
par l'histoire. 

Aujourd'hui, l'Ukraine, presque tout 
le territoire ukrainien - se troнve 
plaee soпs la domination soYieti<JHC. 
En meme temps l'Ukraine en tant 
qн'Etat soi-disant independant. fait 
partie de l'Organisation des :\"ations 
U nies. En aceпeillant l'Гkraine dans 
son sein, les peuples du monde entier 
ont reeonnп notre droit а avoir notre 
Etat Ukrainien independant. Toute
fois, il faut souligner avee foree qне 
le soi-disant Gouvernement de la Re
publique Soeialiste Sovietique Uk
rainienne, qui siege aujourd'hui а 
Kiev et represente l'Ukraine deYant 
les Nations Unies - n'est pas l'ema
nation de la volonte du peuple ukrai
n en, mais une succursale moscovite 
imposee par la foree а des fins dema
gogiques. 

Pour faire faee а Іа situation et 
unir leurs forees pour Ja санsе eommн
ne, les groupements politiques нk
rainiens se sont entendus il у а peu 
de temps pour creet un Parlement 
пkraЇilien. « Le Conseil National Uk
rainien », qui а consolidc les bases 
politiqнeя du Goнvernement lc~al de 
Іа Republiqнe Democratique Ukrai
nienne. Gouvernement eree par la 
volonte du peuple ukrainien et agis
sant en vertп du mandat eonfie а 
lui par le Parlement librement elu 
sur les territoires Ukrainiens. 

L' Armee des lnsurges U krainiens 
continue sans repit son action en 
Ukraine occupee : elle lutte pour ehas
ser l'envahisseur et pour restaurer le 
regime. demoeratiq":e d~ns . un Et~t 
Ukraiшen, souveram et l1bre. La, 
agit un centre revolutionnaire poli-

tique, « Le Conseil General de Libe
ration Ukrainienne ». 

Nous, representants de la presse 
ukrainienne libre, estimons qu 'і) est 
de DOtre devoir SЗCrC de ШCtLrC tOUtCS 
nos forees et toute notre energie au 
service des porte-paroles шandates 
de notre peuple. Nous nous acquittons 
de eettc tael1e aussi bien ісі, еошmе 
emigre!'> politiques, que dans notre 
pays oceupt\ oit exii-itc une pressc 
ukrainienne clandestiпe. . 

Nous saYoпs qпс nон,- ne sommes 
pas isoles dans notre juste eombat. 
La Moseovie Tsariste n' asservissait 
pas нniqнement l'Ukraine. Soнs son 
joug geшissaieпt egaJeшeпt la Po
logne, la Bielorнssie, les Pays Baltes, 
la Finlande, les Pays dн Caucase, 
les Pays Cosaques, le Tпrkestan et 
tant d'aпtres peuples qпі se trouvaient 
dans la « prison des peнples » mosco· 
vite. 

Ayant remplaee le regime rsariste 
par le regime boleheviste la Russie 
est restee, aujourd'hui, la meme foree 
agressive et iшperialiste. Du haut <lu 
Kremlin le bolehevisшe eteпd sa main 
pour soumettre а sa loi tout le llltlllde 
demoerati<JHC ct pour у iпstaнrer le 
regime d'нn totalitarisme brнtal. 

Nous sommes fiers que ее soit ісі, 
sur eette terre fraш;aise lюspitalif.re, 
dans ес pays <le la lil)erte tradition
nelle, чuе nous pпissions proclaшer 
чuе le peuple нkrainieп et tous les 
peнples subjugнes par Моsеоп, vivent 
et luttent eoпtre l'agression, ронr leнr 
liberatioп, pour leнr independanee пa
tionale et pour сеі-і нobles i<lees 
•< Liberte, Egalite, Fraternite .. , qui 
sont nees precisement en Francc. 
Et en lнttant ронr се8 idee8, noнs, 
les journalistes ukrainiens, nous erov
ons lutter non 8eulement pour not~e 
peuple, pour les interets de notre рен
рІе, mais aussi pour les interets <le 
tout le monde democratiчue. 



Одне з приміщень Видавющтва '' Гро.\tада >> 

ДАйТЕ КОМУ ХОЧЕТЕ. АЛЕ. ДАйТЕ ! 

:За :\ютто берС:\10 слова відо11юго 
уІ-; ра ЇНСJ,J\ОГО 1111CL.\1t'IIIIIIJШ, НІ \ОГО 
сьогодні. особливо на е:11іrрації, 110-
чишІюп, :тбуватн. Ван:rи а; ?ІІИ це 
.\ютто длн Т<JГо, щоб нагадати нош
но:ІІу упраїнцеві його врості і :тн
чайні обов 'нани. У нас, упраїнців. 
а JіІН'давніх часів :1авелосн вва;натн 
себе добрюТІІ натріотюІИ, навіп, Ію
ШІ :-.ш ;щн уираїпс1,ної справи нічо
гісіньІш не робюю. На :Jборах чи 
па а ї:щах, на :засіданннх чи на схо
динах, :\ІН :шннаяfШО себе натріота
:о.ш. А на ділі'! На ділі ж воно. на 
аш:~ь. да:Існо не тан. І особ.'lиво це 

Jіо:нсна піч ущщїнсь~>а-твердин.ч .ІІіІІНа. 
Та.ІІ на чama.r ле.)Ісать патріоти. 

Са.Іtііцен~>о 

роахсді!іl'ІІНН с:Іова а ;1 і:ннr вшш
JІПСп.сн В І,;у:ІЬТУJШЇІі ді:ншці. 

Н:шр1н..1ад. на тсрl'ні Франції :ша
ходнп,сн багато Дl'СНТІііВ ТІІСЯЧ УІ\
раЇНПіВ. 3дава:юсь бн. що ці ;1ес.нт
Юt ТІІСНЧ :\1усі.ІІІ О :'ІІаТІ1 НронорціІЇНЇ 
СВОС.\ІУ ЧІІС.lУ J.;y .Іьтурні ПОТребИ. 

Д.ІЯ ЦИХ ;1l'СНТІііВ ТІІСНЧ ~ї.;раїнців 
існус у Франції. НІ> відО:\10, ті.ІЬЮІ 
однс-nдІІНОІ.;t' уІ.;раїнське вндавниц
тво <<Гро:чада » і ні:Іьr;а газет чи жур
налів. На с1.;.1аді і в І.;рз:-.шиці Ви
давництва <<Г]JОШІ;J;а >> с си:~а різних 
видав~. щшніх і нс;1авніх. старих 
авторІВ 1 :\Ю.Іоднх. видань різного 



харюперу : Нрасне ПИСЬ!\ІеНСТЕО, ПО
літина, на уна, дитячі ниижни. не ти, 
навіть видання чужюш :мсв:ч.ш. А 
снільни унраїнців задовсльняє свої 
нультурні потрєби, нсристаючись nо
слугами цього Видавництва? - Ду
же небагато. 

Яна причина? Чи ж би це ТС::\Іу. 
що люди не юJіють читати? Ні. -
Чи ж би це то::\ІУ, що брю•ує ЮІИЖ
ни'? Ні. - hнижни є. їх треба тіль
ни нvпптп. треба здсбутись на нри
хітн); прантичного патріоПІЗ::\1)'. 

Тvт ми не говори!tю, щоб читати 
тільни ннижюІ, що є у пас на сншщі, 
чи щоб читати тільни журна:~ <<Грс
:шща)). Ні. :ШІ далеІ\і від цього. А:~е 
МИ ЗаІ\;ІІІJ\аЄ::\ІО НОЖІЮГО унраЇНЦН, 
щоб не гаяв часу на чужині. щоб 
працював пад собою. чптаючп ре
гулярно хоч один унраїнсьІ\пй жур
пап або га:зету. щоб він 3Найо::шшся 
і 3 старюнІ і 3 новюнІ виданнюш і 
тюr сюпш погпиблював свіІї націо
нальний світог.,яд. :зберігав і по
ширював знання снсr.ї батиііЕщннп. 
Працюючп над ссбою. ро:шпваючн 
свій світог:~яд. пізнаючи цінності, 
створені унраїнсt.НЮІ духt-::\1. :\ІІІ тш1 
СЮІЮІ праЦЮf.::\10 і ДЛЯ СВОГО наро;tу. 
Сипа народу ::\Іірясться :зусп.1аюш і 
працею 1-\ОіІШОГО :зонре::\tа і всіх нас 
разо)І. Отже не пою~нно б_утп сере;~, 
нас. унраїнських онtранпв. що пе
ребувають па терені Франції. ш 
одного, яю111 би нехтував цією ве
личезною і вирішальною :збрсєю -
друнованюІ слово:\!. 

:Кожне унраїнсьне видавнпцтво є 
вповні свідож' того. що ні воно, 
ні редrІЩіЇ унраЇНСЬІШХ Г3:ЗСТ ЧІ! 
журналів не,.. працюють та~'· нн би 
це повинно оути, але ссв1сть наша 

чиста. бо ::\ІИ добре :шає::\ю, в шшх 
у::\ювах і ЯJ\ЮІІІ :шсобюш рсбнтьсл 
Ця робота. :ми пише::\ю ці прпнрі 
рядни, щоб не затршІува~п на собі 
відповідальности за всЛІ\І недотяг

нення в діаяпці унраїнсьІ\ого ;:~;ру

ни пера, у велиній більшості сr:ов
няють свої обоРязюІ ян можуть, але 
т е п е р ч е р г а з а в а м и, 

г р о :\І а д н н е . 

Ми за~шшаємо вас 

- Читайте постійно хоч один ун
раїнсьний журнал або газ(Ту (1 ри 
чому не ::шбудьн' внести nt.рсдпш~1) ), 

- Читайте хоч час-від-часу ун-
раїнеьr.:у юшжну. 

В-во <<ГРОМАДА» 
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:-·~:раїпс.ьнпІІ тенет і поDІІІІІІ фрап

цуаьнпіі перен.1nд і'а пступо~І t 
прюtітвамп папі )І. llll' ре р. 

Ціна 360 фр. 

:Замов.JЯйmе в" Громаді " 
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УКРАїНСЬКА ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА 

Подас~ю нитчс інтсрв 'ю, дане 1\ср:\tа
ниче.м Занордонних Справ Виноююго 
Орrану Унраїнсьної Націона.uьної Ра
ди проф. І. Мазепою головпому реданто
рові .тштовсьної rазети Z і Ь u r і а і 
(Ayrcбypr) Ю. Бітспасові в справах ун
раїнсьної виавольної боротьби та уІ>
раУнсьно-аит.)ВСЬІШХ в і дносин. 

- Ян унраїнці орrанізовапі і янюr 
ш:нrхом прямують до осягнсншr свободп 
дая свого народу? 

- У11раїнсмщ визвольна боротьба nро
вадиться дво.иа шл.чха.ии : революціІіна 
боротьба в 11раю і визвольна шщі.ч ва 
.ме:ж:а.ми. у,..раїни. 

--В яних нраїнах унраїнсьні оесреДІіІІ 
С ПЗЙСИ.lЬНіШі? 

- В різииз: ~>раїна.t· світу поза J'нраї
ною налічусться ,..оло :!-х .Іtільйонів уІі
раїиців. Найбільші україшькі нолонії 
знаход.чтьс.ч : в Сполучених Illтaтa:r А.ие
риІїи, в Нападі, Аргентіні, Бразілії, 
Парагваю, Ні.иеччині, Франції, Англії і 
Бельгії. 

- Яна ролн унраїнсьrшх сміІ'рантів, 
що знаходяться в Західній Европі? 

УІїраїнська е.міграцід в Західній 
Европі відіграс важливу політичну ролю 
в житті цілого світового у,..раїиства : 
тут зосереджені централі всіх українсь
rtих політичних партій і організацій. 
Заходом цих партій і організацій ство
рено У~>раїнсьІ>у Національну Раду .чк 
представництво україись,..ого пароду в 
його боротьбі за державну иезалежність. 

Яне положення унраїнсьного наро
ду в Батьківщині? 

- Становпще україись,..ого пароду під 
.мосновсько-большевицькою окупацією нез
рівняио тяжче, ні ж поло:нсе1шя інши.t· 
націй, поневолених Москвою. tеографічне 
положення України, її природні багат
ства і число людности робл.чть J7країну 
рішальною проблемою дл.ч російського і.и
періяліз.му. Тому то большевиць1іа 111осква 
не тільки гнобить Україну політично, 
але руйнуt· господарсь~>и і пр.ч.иус lJo пов
ної денафоналізації україІщів та навіть 
до фізичного винищени.ч нашого народу. 
Про це свідчить совстсь~>а nланова полі
тика голоду, що вже кіль~>а разів забрала 
.мільйони жертв україись~>ого народу. 

- Що зна•rип. постійна втеча україп
сь них повстанців на Захід? 
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- ПовстшІсь1іий py:r Іш ,\'нраїиі про
вадитьс.ч підпі.lьии.ІtІL рево.zюційни.ии шл.ч
;t:а.Іш. То.иу дозво.lю собі це mzтаин.ч за
лишитzz без відповіді. 

- Яюп1 споеобО)І. па Вашу думну, 
Унраїна здобуде еобі t·вобо.::tу? 

- 'J.У~>раїнсь~>і провідии~>и mодівають
с.ч, що ,\'~>раїна здобуде собі свободу ти.Іt 
шл.чхо.и .. ч~>ий вна:заииіі в ден.-І.чрації .\'1і
раїнсь1іої Націона.пuої Радп. це : об'ед
Ішии.ч всі.1: творчи.t· сил у~>раїuсь~>ого на
роду d.1.ч боротьби за иеза.ІеJІСІІУ соборну 
.\·щюїну і mi.zьua прац.ч в першу чергу 
з нapoda.Іtu. поиево.ІеНІІ.ІШ советсьною 
J/оснвою. Визво.ІєІІи.ч Ішших народів в 
не.Іtалііі .иірі зале.>ІСuть тmооJІсвід спри.чт
.швих .ІІі ;)ICI/apoдui.l' обставин. -- Ннс етановище Ваших еусі;:~:ів до 
)'l\j)3Ї/Il'I,JiOЇ ІІИЗВО.1ЬНОЇ бОрОТЬбИ Й НК 
во нп, на Вашу дую.;у. бу;tуть розг:шдатп 
ЦЮ боротьбу В )ІЗЙО,УТНЬО:ІІУ, ННЩО ПО
('Тануть ноннретні питаннн, ян границі 
. ? 
І Т. ;.{ .. 

- Сусідні з J'країною народи став
л.чтьс.ч при:r:и.tьно до у1іраїнсь,;ої визволь
ної боротьби. проте ,;ордоnи, напр. з 
полтш.ІІІІ, не зважаючи ІШ довгу іі вичерп
ну дис10усію на цю те.иу в у,;раїнській і 
польсь-,.ій пресі, ще не е узгіднені. є небез
nе~>а. що претензії де.ч,;их nольсьІїи.t: 
чинників щоdо за.rідиіх українсь,;их зе
.иель .иожуть привести до лоновnого 
польсь-,.о-у-,.раїись,;ого Ііонфлінту і по
шІїодити обом народа.w. 

- В }\ІИН~.110~ІУ .'ІИТОВЦі Й унраЇНЦі 
:~tа.'ІИ t'ПІ;J!>НІ ВІ;що~ин~І. '-~ого українці 
ченаЮТЬ ВІД .1\ІТОВЦІВ І ННІ ПОЧутТЯ УК

раЇНЦі мають до .1итовців? 

Ян ви уяв.1яєте осбі співпрацю .тштов
ців і унраїнців тепер і в :~шйбутньому? 

- ·'''країнсьно-.штовсьІїі відносини .чк 
в .Іrинуло.иу. та~> і тепер визначаються 
при.чзни.и :t'Uра~>теро.ІІ. Jliж у1іраїнця.wи 
й литовц.ч.ии не існус ні.чІ>uх сnірних пи
тань. Це створює спри.чтливий грунт 
д.t.ч .чютіітіснішої співпраці у10раїнців 
з литовц.ч.ии тепер і в .иайбутньо.му. 

- Я~>е стан?вище унраїнців що.:tо <•Ін
тсрмарtю~-у·>)t ~Нl\ОПФ орrанізаціі? 
. - Таю оргаНІзації .чІ> ІННОПФ, що 
zсиУ,юmь d.І.ч. спі.tьної оборони правних і 
соцІ.:-tьни.t: 111тересів е.иіграитів різних 

нац1~.на.r~ьни.r; груп, зустрічають з бо10у 
у~>раtнцzв т1.1ьки при.rи.1Ь11е відн.ошенu.ч . 
/ЦоJІСдо <<lитер.иарію.и-у», то ця справа 
са.ІІ~ тепер дис10утустьс.ч в у11раїнсь,;их 
поmтиЧІЩ.r h'O.lU.1'. 
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СВ. УКРАЇНСЬКА АВТОRЕФАJІЬНА 
ЦЕРКВА 

ПРАВОСJІАВНА 

ІЮЧАТІ\11 ХРІІСТІІННСТВ:\ НА ~-!\РАїНІ (L віІ;-!)Х~ р.) 

ІІо:\ас~ю І>О})()ТІmіt пщшс· ieTOJ~ ії нашої 
ІТраное.lав_пої ЦсJНіІ~І~,, _ш,_а _с Іет_инно~ 
ЦІ'JНіВОЮ б І:Іі>ІІІОСТІІ ~ l•J>•Ill\( ЬІ~ОГО 11.1}!0~~ . 
отшн та l)оа;сетвсппа ~ ~·тююш~ на 

Зt'~І:Іі. ННОЇ ;mаЧІ~а ЧаСТИНа ВІJНІІІХ І ;tу
ХіННІ\І(ТІІ:І на чо.1~ а сво~ю ІІрес~І~твснно
Аносто.lЬt'І•НОЮ І_ЧНlJ>~-~с'? псрсоувас а 
Hl-l-l рО !і У па С~\1 rрац 11 11 НОСІІТІ• паану 
,.св. УнраїпеьІ;а А!JТОІ;ефа.lЬЮІ І IJ~aвoe
.laBІJa ЦернВа>>. (; ІСТОJШЧ!ІО-НаІІОН_ІЧНОЮ 
нае.lі;ЩИЦСЮ t"~ •. ЦСJШВИ ~JНІСТОВОІ. НН)" 
зан.1ав у 1 нщ• 110 Р .. .:'~JІ. на ае:'ІІ:ІІІХ 
Унраїнп· св. Ап. Ан.:.t}ШІ ІІ_с•рвоавш~ий. 
Основопо.lОЖІІІШ Цернви _::'\.}шстовоІ в 
·у1;раїні. НІ> перенааують, вш ;щхп_;щв ;ю 
гір ~иївсІ.них. на шшх поставин Хреста, 
і еказав свої~І учнн:.t, що <•на цих горах 

засне б.1аго;~ать Божа. ве.1ике '11ето 
буде тут абудонане і багато церков тут 
nостане>>. 

У H.JS році св. І>рати 1\ири.·t і l\Іефо,\ій, 
пі;~ час с·воєї т. :ш. Хоащн·ьної Місії, ІІО
бува:ш на н івдешшх аrм.•шх УнраїІІІІ і 
t'ЩJ ЇІІИ.llІ 'J:I,lt'HЬІ>Y тещі ЦСрІШУ. 
В шtt'.l ідш; аноеин а r'рrна:.ш і еуе і;щ і

~~~~ t·:юв'ншнш, ю;і нжr щ·ві•Іt•ні бу.1и t·в. 
ні рою. поча:ю шщштш·н Н в 1\и@ і хри
стиянство. Ми анає:'Ію а ;щІ;у,Іентів. що 
в часи ІШЇВСІ•ІЮГо юш:ІН !горн частина 
ііого ~ру;юшн, пі;t наавою •·Руеь Христи
ннс·ищ», П}JІН'НГаt; па іtСЦСJ!іЮІІІІІН '111])
НОГО ;юговору а r'ренюш в цернв і ев. 
І.1ії в 1\ш:ві (р. ОН). 
;(руашна ІШ. Ігорн, Ішнгшш О:н,га, 

що нрюш:Іа l\иїneJ,JIOIO Державою піс;ш 
t')Іl'JІТІІ !горн. ІІJНІЙІІ•І:Іа Христову Віру 
і охрш·тн.l:н·;І у е:нюго цnргоро;н·июго 
патрілрха в 9.J7 р. І{н t·н. шшгиш1 на
:.юв:нr.lа свого сІша ІШ. Свнтое.1ава охри_ 
стнсн, о;.щачс· воttовничий юшзь ві;~мо_ 
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вився від прийняття Христової науни, 
але не переслідував хрис·mян. 

Натомість син його, наш Велиний 
Rнязь св. Володимтр Рівноапостольний, 
охристивши в 988 і в Н;!ступних ронах 
нашу Батьнівщину Русь-Унраіну, по
ставив Цернву нашу на твердих підва
лина:х, а :християнсьну віру зробив дер
жавною. Цей св. Ннязь запровадив у на-

шій цернві постійну орrанізацію цернов
ного управління за посередництвом бJ.а
годатної ієрархії, яну було спровадже
но з Царгороду. Св. Володимир танож 
запросив з Болгарії священинів, яні при
несли з собою св. Письмо і богослужбові 
ниижни в n~ренладі св. Нири;ш і Мефо
дія в мові слов'янсьній і тією ж мовою 
відправляли С.ё~ужби Божі. 

3В'Я30Н НИїВСЬНОї МЕТРОПОЛІї 3 ВСЕЛЕНСЬНИ~f ПАТРІЯРХОl\1 
( 988-1686 рр.) 

На чолі нашої цернви стояв Ниївсьний 
Митрополит, а вся цернва в Ниївсьній 
Державі існувала ян Ниївсьна Метро
nолія, залежна від Царгородсьного Па
тріярха, бо ж з Царгороду була прийня
та віра християнсьна. Однан залежність 
Ниївсьної Метрополії, себто Унраїнсьної 
Православної Цернви, в1д Царгороду, 
яна існувала протягом 700 літ (988-
1686 р.), обмежувалися, власне, тільни 
поставленням чи благословенством на 
ниївсьну натедру митрополитів. У вну
трішнє життя нашої цернви Царгород
сьна Патріярхія не вмішувалася, хоч 
ва nротязі 250 перших ронів історії її 
митрополитами в Ниєві були майже вин
лючно rрени. В церновно-історичній лі
тературі про нашу цернву (Н'иївсьну 
Метрополію) у nроф. Мосновсьної Дух. 
Анадемії Є. Голубивсьного в його <<Істо
рії Русьної Церю. .. и» (том 1, стор. 231) 
знаходимо припущення, що при само:'tІУ 

nрийнятті християнства нашими предна
ми при св. Володимирі rрени були змуше
ні дати автонефалію (<<незалежність, са
моглавністм). 
Право на автонефалію наша Унраїнсь

на Православна Цернва мала з самого 
початну, бо найдавшніші нан они (за
нови) в назують д в і п ід ст ави 
для церновної незалежно
е т и : н а ц і о н а л ь н у - ~И правило 
св. Апостолів наже : <<Єписнопам ножного 
народу належить знати першого між ни
МИ>>... і п о л іти ч н у - т е р и то
р і я л ь н у - Гіравида 6 - І Всел. 
Собору, 9 - Антіохійсьного Собору і 
17 - IV Все."І. Собору, янї нажуть : <<В 
ножній області єписнопам треба знати 
одного єnиснопа, що нача.JІьствує в ме

тропо:Іії>> ... <<Нсши царсьною владою зас
новано, або буде засновано місто, то 
розподід церновних парафій нехай оослі
дує за д и в і л ь н и м та земсьним по
рядном>> ... Ян бачимо, наша цернва ма да 
обидві вищенаведені підстави на незадеж
ність і самоуправління : існував онремий 
народ унраїнсьний (русьний) і була :\10-
гутня Ниївсьна Держава. 
Тому відомі фанти поставлення на ми

трополитів Ниївсьних без згоди, а то на-
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віть проти волі Царгоро~у унраїнціп : 
митроподпта І.·шріона (1051 р.) і Нлима 
Смо.т~ятича (1147 р.) і болгарина :\ШТ}>. 
Григорія Ца:'ttба.:ш (1415 р.). Цінаво, 
що ношІ посо:І з Царгоро~у настоював, 
щоб прийнято бу:ю замість :\ШТ}>. Н."Іима 
Смолятича - митроподита rрена, то ве
линий ннязь Ростис.Іав Мстис.Іавович 
твердо заявив : <•Я цього (tрена) митро
подита за шану і .нсну царсьну (візан
тійсьного імператора) ЦІІ:\І разом приfщу, 
але ян нада.Іі nатріярх, без ві;щ:\Іа на
шого та нашого рішення, в противність 
правидам св. Апосто.Іів, на Русь митро
подпта наетавить, то не ті.Іьни не прий
му, але й вічний занон nоставюю, щоб 
обирали та поставлюпІ списнопи русьні 
з наназу ве.Іиного ннязя» (Бог. Бісвин 
1948 р., :'\о 1, стор. 37. Проф. І. Ваасов
сьниt!:. Нан. й істор. підстави автоне
фалії). 

А."Іе треба ще раз сназати,що та за.lеж
ність від Царгоро~у нашої цернви бу;ш 
не тяжною, а наВІть ~о ~енної міри но
рисною, бо дозво.·ІЯ.Іа боронитися перед 
зазіханнями чужої ~ержавної чи цернов
ної вдади. Тан, на пр., перr;:{ самим під
поряднуванням 1-\иївсьної Метрополії 
Моснві, на Церн. Соборі 1685 Jl. в Ниєві, 
унраїнсьне ;::tухівництво. Ш•ІЯХТа й міщан
ство, вш:тупаючи проти того підпоряд

нуваНJІЯ, називають Царгоро.:tсьного Па
трярха (<Батьном нашщ.t rпононвіну». 
<•Боїмося, І\Юнуть вони, Ві..lступити від 
нього, щоб не пі;::tпасти nрон."Іяттю оо 
чи ж випадає .:tітюt ві.:tрінатися від с~ого 
батьна?>> (~~· Є. ~аневич, Історія при
єднання Ншвсьн01 }Іетропо.:~ії до .Мос
новсьного Патріярхату, стор. 8). 
Тому проф. І. В.Іасовсьний у rвоїй 

в~щенаведеній пр~ці (ст. 39) наже, що 
<<Історини ма.Іи пцставу означати тане 

стано~ище нашої цернви, ян авт оне-
фа."ІІЮ Дt:: фанТО>>. 
Ми маємо прин.Іа;:tи, що не зважаючи 

на тяжне становище становище Нраво
сдавнвї Цернви в Гіо.Іьщі, з nричини ві
до~ого ан!У 1596 р. в Бересті, правослам
на ІєрархІЯ fi духшництво у велиній своїй 
більшості н~ бажа.Іо приє;:tнання унраін
ців до одновІрної }fоrнви, не бажаючи під-



порядкування своєі церкви Московській 
Патріяр:х;іі. Так, р. 165.4 Митропол.ит 
Сильвестр з вищим ду:х;ІВництвом вщ
мовився присягат:І мосновську цареві, 
заявивши : що :х;оч гетьман з усім війсь
ном ЗапорізьІ)ИМ піддався цареві, в він, 
митрополит, з усім ~обор ом ~олобит'!оі 
ДО царЯ не ПОСИ•lаВ, І ЖИВе ВІН З ду:х;ІВ
НИЦТВОМ С а М П О С О б і, 11 і П і Д 
чи є ю в .:І ад ою. Таним чином після 
f!Риєднання Унраіни до 1\Іоснви 1654 р. 
(Переяславська Угода) Унраінсьна Пра
вославна Цернва ще впродовж 32 ронів 
жила вільним життям у давньому зв'язну 
з царгородсьними патріярха!Іtи. Митро
полити Діонисій Ба.нбан. fіосип Не
любович-Тунааьсьюtй. хоч останн ій 
ув 'язнений був ~о.1янами 2 рони в 1\Іа
рієнбурзі, не .пщпор.ядкува.'Іися мосн. 
цернови ій в.:~ а ДІ. НаВІть при:х;и:Іьний до 
Моении ЄПІІсноп ~Іефо,;хій Фи.1и~юнович, 
що був призначений l\Іоснвою 1\ІІсцебJІю
стите.lем 1-'иівсьного митропо.1ичого пре
столу (1661 р.). рішуче протестувати 
проти призначення ~штропо.тшта :Моснов
сьним ІіатріряХО!Іt : <•Янщо б~·де на те 
воля велиного царя, щ о б в ~ д. н я т и 
у н а с н а ш і в о .1 ь н о с т 1 1 п р а
в а і б у т и у н а с :0.1 и т р о п о .'1 и
т о в і з 1\1 осн в 11, а не по наш о
м l в и б о р у. то нехай ве.lІІЮІЙ цар 
нанаже всіх t·тратнти. а ми з цю1 погоди
мося... На :-.1 н ра ще с :0.1 ер т '' 
п ]> 11 й}[ я т "· н і ж .м 11 тр о!' о ~l и
та з Мо с н в 11 ~. (l~op. ІсторІЯ Іtрав. 
Цернви, ст. 79.) . 
Але ЖОДНі пpOTt't'TII Ht' ПО~ЮГ.lИ, І 

Моснва ці.lІЮВІІТО пі;щоряднува:ш собі 
нашу цернву в рр .. 1~85-8.6, постави~ши 
на митрОПОШІТЗ І~ІІІВСЬJ,ОГО ЄПІІСНОП:l 
Гедеона Четвертинсьного. яю1й присяг
нув на <•вірність і по.саушенств.о•> :\Іос!юв
сьному ІtатріярховІ . Нюtмо~І. ~одІ ?' 
Царгородсьний ПатрІярх ДІ.ОІ!ИСІй, пщ 
натисном вединого візиря (!Іt.ІНІстр~) Ту
реччюш та за дари. приt'.lаІІІ патрІярхо
в і мосновсьІаt!Іt у}· ндо~І, пого~ився на 
при.ТJученн~ н'!івсь~оі м~~ропо.111 до Мос
новсьноі ІtuтрІярхн_. зрІн~шІсЯ таюоt чи
·ном t•воїх прав. ян ІєрарХІЧІІ?ГО зверхни
на Унраїнсьної Пр:•вос.1авно1 Цt'РНІ;JІІ: 
На протязі вінів переб:,·вюшя ІІраво

славноі Цернви унраїнсІ.ного народа в 
юрисдинції Царгороду, народ нан~ роз
винvв багато особшtвостей в будовІ цер
новіюго життя. що можна онрес.1иn1. !fH 
і в житті інших хр11стияm·ьних нацІй, 
іменем народу. - <•)'нраJнсt.tшм право
сла в ·є~1 ~. І це бу:ю не ТІ.lЬНИ в_ добу 
1-'иівсІ.ної та Га.lицьно-Во:шнсьноІ Дер
жави, а n в добу понево.'Іення нашого на
роду JїО.ТІЬЩеЮ. 

Ми не !ltOЖel'tto тут заг.1иб.1юватисJ_І й 
дета.1 ізуватІІ тему "унраінсьного Іlра
вослав'я>). Можемо ТІЛЬЮІ за~а.lьІІо заз
начити. що ні~ цим розумІємо вп.1ив 
Цернии на світог.,яд нашого наро.::tу, 

на прантину відносин в нашій історіІ між 
цернвою й д~ржавною владою, фоDІІШ 
церновного устрою в нашій цернві -
соборність, виборність, спе~іяльні обря
ди, братства, харантер шншьного бого
слов~я, унраінс.ьний с:rиль .в будові цер
нов І малярствІ, спецтлью ме,'Іодіі цер

новного співу, нантати богогтіснина 
нолядн~ •. щ~дрівни, вертепи і інтерме;{іі 
на решгІйІ~І теми,. перен.'Іади на живу 
мову св. Письма 1 молитов, спеція.1ьна 
вимова богос.1ужбових тенстів і наб.'Іи
ження їх вимови до ж_иnої унраїнсьної 
тогочасної мови, щоб згщно з заповітами 
Божи~ш (1 Нор. XIV, 6, 9, 19) та ідеями 
св. РІ~ноапостолЬІ.rих Братів Нири.1щ і 
МефодІ!f зробити С.nужбу Божу і науну 
зрозумшою д.'Ія дюдей.. 

Ян бачимо, <<Унраїнсьне Пр:шос.'Іав'є.) 
- це ці.1ий но~п:~енс дух:овоr ну.1ьтур\І 
наро;tу, твореної вшами. А тому нема ні
чого дІІВного в тому, що правос.nавна віра 

унраїнсьного народу в б)l)Х.'lивий Х VII 
ВіН В ЙОГО історії буJІа ОДНОЗІІачна 3 ЙОГО 
націона.lЬНЇ<'ТЮ, буда ГОЛОВНІІ/11 ГЗС.lОМ V 
боротьбі унраїнсt.ного народу за во:-:ю ·і 
де]?жавність. <<:3а б.nагочестнnу Віру й 
Отчизну нашу•> - таний був пондин .10 
повстання велиного гетt.мюш Богдана 
Хме.'Іьющьного. 
Треба від~tітнти, що в .1оні Унрnїнсь

ної Правос.1авної Цернви, старанням п 
ве.'Іюшх ~Іужів і особ.'Іиво неззбутнього 
1\ІитропоJІита Петра Могили. ро:щвіаа 
НІІЄВО-МОГИЛННСЬК'\ АНАДЕМІН, 
яна була є ц и н о ю д у х о в н о ю А н а
д е ~~ і Є Ю, а :1\ОЖJІа ('~ti.lИBO СІ\аЗаТИ ti 
сдинІІ~І Ун івереитt•том д.'Ія 
ВСЬОГО ТО;tіІІІІІЬОГО ІІ)J:ІВО
С,13ВНОГО СВіТу. 

3 ти~ ~·сім церновно-ну;н.туршш на
б~·тном 1 в~йшла наша УнраУнеьш1 Нернnа 
пц прав:Ішшr :\Іосtювсt.ного І fатрінрха. 

Митрофорний протоіереtt 

В. ВишнівеькиІt 
\1:1 tkтp [)огос.lОН і і 

(далі буде) 

ЧИТАЙ!fЕ BECE.JIY 1\НИЖНУ 

<< rx БУло тРьох >> 

Ст. Еввва 

Ціва 180 фр. 

Rивгарви <<ГРОМАДА» 

ЗаиовлнІіте Haлt>u;:\ap « ГРОМ_\ДІІ ,, 
на 1949 р. Ціно -ВБ фр. 



з ПРИВОДУ 

В <•Унраїнці у Франції>> за 5-го 
rру;:щя с. р. :р1іщено статтю д-ра Донцова 
про у,,р~нсьну Національну Раду. 

:Забираю слово а причини появи цієї 
статті не а ~1етою нритини д-ра Донцова, 
а з ~І стою виясненняп денних питань, НІ-< і 
на нашу думну, повинні б бути прийняті 
наши:\І :загаао~І, m; підстави до транту
наюш справи. 

У своїй статті д-р Донцов у загальних 
фор~tах гостро нападає на членів Унраїн
сьної Націона.Іьної Ради, при чому 
біаьша частина аанидів відноситься до 
1917-2() ронін. 
Читач, яний не ознайомлений з подія

~и 1917-20 ронів, не може :зрозуміти 
· в.1асне, яні ж причини в дійсності при
несаи на:\І пора:н-;у в цих ·ронах, хто ви

нен у цьо~Іу, та що необхідно зробити, 
щоб ~Іи не ароби,,и тих самих ПО:\Іи,тюн у 
нашій ~шйбутній праці, нні буJІи зроб.'Іе
ні в 1917-20 рр. 
Еритиnа в загааІ,них формах взагалі 

н іно.1и не може висвіт.тшти об 'єнт нри
тшш і нрі~t запаморочення голови чита
чеві нічого не дасть. 
І~ритинувати необхідно, тільни поді

.lпвши предмет нритини на онремі нон
вретні питання, винайти їх від'ємні та 
до;щтні сторони і в цей спосіб зрозуміти 
дійсний стан речей. 

Сьогодні ніхто не буде перечити, що в 
період 1917-20 ронів ми зробили безліч 
помилон та, може, навіть і злочинів, яні 
принес.ли нам поразну, яні вирвали з 
наших рун Унраїнсьну Державу, але, 
на, жа.71ь, ніхто не насмілився вритину
nати в дета.ллх події 1917-20 рр., і тим 
то по~ш:ши наші не онреслено. Ми r:x: 
бі.тtьш відчуваємо, ніж розуміємо. Знову 
ж тани з.1очини, яні дійсно були, пере
носяться нами на зага.л, яний брав участь 
у боротьбі 3а державність. В цей спосіб 
особа, яна поповниJІа в той час злочини, 
прирівнюється до найбільш чесного, най
бі.аьш Ш•ІЯхетного патріота, яних було 
n той час бе:шіч. 
Отже, всі :\ІИ повинні прийняти засаду 

нритиnи загально-суспіль~шх політичних 
подій, але обов'я3ново виділивши онремі 
ноннретні питання, яні і вИсвітлити, зно
ву ж тани взявши за базу. щось незапе
речне, незмінне, ста.ле, а не проrрами пар
тійних ідео.аогій. 

:Знову ж, ноли ми приписуємо янісь 
ПО:\ІИЛни чи злочини, ми повинні припису
вати їх онре~шм особам, яні зробили іх, 
подаючи Ухпі ім'я та прізвища, а не при
писувати ті помилнн чи злочини цілому 
З1'Галові. Тільни в таний спосіб ми змо
же~ю нарешті винлючити з політично
громадсьного життя тих осіб, яні дійсно 

1n 

ОДНІЄї СТАТТІ 

С С.Іе~ІенТО:ІІ Від'Є~ШЮІ, а ТО іі ШНіДШіВИМ 
Д.ІЯ нашої зага.ІЬНОЇ :\ІСТИ., 

А всі історичні подіі та чини, дономані 
онре:~ш:~ш особа:\ІИ, :~ш нритинуємо на 
підставі тієї чи іншої по.1іТІІЧНОі ідеоло
гії, зааежно в ід того, до я ної партії 
на.:ІеЖИТЬ Іф!ІТІШ. .J;януюЧИ ЦЬD:\ІУ Вар
ТіСТЬ ;:юнонаних чинів та навіть сю1а Дер
жава у нас набирає різні фор:\ш та обра
зи, досить ча-:-то навіть фор~ш ;::швовижні. 
У нас ніби існує дені.Іьна держав. :\1ель
нинівець :~шє одну, бандерівець- другу, 
есер -- третю. радина.І четверту 

і т. д., і т. д.. В дійсності :1111 всі знаємо, 
що існують го.1овні підстави державности 
ста,Іі і неЗ:ІІіННі. Цюш ГО.'ІОВНІІ:'\Ш ПіД
ставами с : 1) ЧІІс.Іенність насе.Іення, 
2) ~ноно~tічна потуга. :~) внутрішня орrа
нізація та війсJ,но. А жодна ідео.1огія 
сюш по собі цих основних баз державно
сти з~tіJшти не :\ІОже. Держава з найнра
щою ідео.1огією буде ~шршава, но.11и не 
буде :~ІаТІt цих баз, і, навпанп, держава, 
яна посідає си.11ьні ці бази, буде сш1ьною, 
навіть тоді, н0.111 її ідео.Іогія буде ніби 
непоетична та неш.аяхеrnа. Отже для 
нритини історичних по;:{ііt та чинів ~а
зою ідео.аогія с.'lужити не ~юже, ян база 
неста.:Іа та непевна. На ідео.1огію ми му
симо дивитися снорше, ян на принрасу 

- ідею, яна пориває ~шси, а.1е оцінну 
наших чинів та по.аітичних посунень 
повинні давати на базі го.1овних підстав 
державности. 

Ідео.11огія, тантина та чини, яні шно
дять го.:Іовшш підставам державности, 
тобто но.11и та чи інша ПО.7Іітична партія 
своєю тантинок. та чинами руйнує ці 
бази (численність насе.:tення, енономічна 
міць та внутрішня орrанізація й війсьно), 
нами повинна бути засуджена, яні б не 
буди гарні та ш.аяхетні її ідео;югічні 
гасла. . 

Но.тш :~ш буде:~ю неруватнея ЦШІІИ ба
зами д.'ІЯ нрит~ни, то напевно оздорови
мо нашу сусш.аьно-громадсьну ~ну; 

ш> ·рівнож витвори:~ю держави і поняття 
у нас са:~шх. 

І~оаи д-р .J,онцов підніс осуд проти 
Унраінсьної Націона.1ьної Ради, то це, 
на наш пог.1яд, ці•ІІЮ:ІІ нес.1ушно. :ми ще 
не бачи:~ю ані одного чину чи виступу 
УнраїнсІ,ної Націона.1ьноі Ради, що пере
чин би нашим державним змаганням. 
Навпани, ян бачимо, Унраїнсьна Націо
нальна Рада не хоче у.1ягти партійниц
тву. 

Ніхто не буде заперечувати необхід
ности єдиного РепрезентативногоУнраін
сьного Центру н~ e:~tirpaцii. За утворення 
цього Центру проводи по.1ітичних цен
трів та уrруповань сварилися :~tайже два 



рони. Ці.1а ж :\Іаеа <':"ІІіtравтів прагву,lа 
;to цього беа ;:хисlіусііі та. вавшнш. роби
.-Іа натисlі на свої П)ЮВО;:tІІ. щоб вони 
В]JСІІІТі ;{ЇііІІІ.lІІ ;{О аrо;{ІІ. . 

~·щнйнси>а Нацюна.1ьна Ра;:щ Існує 
;:tсl>і.·н.Іш :'ІІісяців, і вже ;{-р .J,uнцов занаи
ш1с ;хо па.·Іацового перевороту. ;ю па:ш

цовоІ рсВО.lЮЦіІ. 
;{-)1 .].ОНЦОВ СВОЇ'; Та.lа~ОВИ~ЮІ СТИ.lе:\1 

ІJЮНlПІСТЬСЯ ПОГ.lІ\ОИТІІ ВІНОВІЧНУ нашу 
хибУ. ;1-р ;{онцов хоче створити рсво.lю
нію· і в рево.lюІ_tііІніиіі. спосіб _пова.lІІТІІ 
У~>раїнсІ·І>У Нац_юна.lІ•НУ P_~lY 1 забува~.:, 
ЩО ПОТі:'ІІ необХІД/О бу;:tе ~-\ CTBOJ?!ITI\ В 
("ЮІІІіі звпчаііннІі життсвшІ t'посю, що 
;:t;ІЛ 11 о в о ї Н а 11 і о н а .1 •· в о ї Р а
;{ 11 ІТ О Т р і б Н і б у ;1 У Т І• .• 1 Ю д !' . 
Не бУ;{е:\\0 ;:tІН'І(\·тув:ІТІІ. наВІТІ. не oy

;te:'IIO порушуваТІІ ПІІТаНЬ парТЇііІІІІХ ;{О І'~І, 
щпб нриіітн ;{О вш·нnвl>у, яна_ ж ~арт ІН 
J]()ВІШШІ б бу.lа Пt'ребраТІІ ) І>раШСІ•І>У 
Н:щіОІНІ.lІ•НУ Ра;:ху в ·(·воІ руни. б? над 
І(ІШ JІІ!ТШІІІЮІ :\101-ІШН ;щснутуваТ_ІІ ЦІ.l.ІІ:'ІІl! 

JЮІ>ЮІІІ (ЩО вже бу:ю 113 П}J<?ТІІЗІ )JOIOB) ! 
не ;хіі\тн ;{n остаточного вщн_шеш~н. О;:хн! 
бУ1УТІ• BBHrn<ITII ('ВОЮ парТІЮ ГЦІІОЮ І 
пі>'аішою. інші -- СВОЮ, )ІІІ ПО;{ИВ\1:\ІОСН 
на справу реа:rь1~0 : в. суча~ний :\І())Іен~ 
не ісНУЄ ан і fJ;{ІIOI ПО.lІТІІЧНОІ ПН}JТІІ, анІ 
О;{НОГО ПО.l іТІІЧІІfJГО. у tруш_>_ВНПНЯ. Hl>e б 
ве;JІІЧЧЮ ЧІ! ТО СВОЄЇ І,:tеО.lОГІІ, ЧИ ТО Ве,їИЧ
Ч\0 своєї )Іайбутньої ;J.ержавної (~исте:ми, 
)ІfJГ.їІІ б об'с;:tн:lТІІ бі.1н себе всю е)ІіІ'ра
цію. Інаюне гоВОJ?ЯЧИ. ~~о наше життя 
В ЙОГО pea.lЬHifi ;{ІJ1С~ОСТІ на:-~1 ПОl;азує : 
розва.1ивши сучасюш -уентр. :\Ш його 
ЗЮІіНІІТІІ Н<' :\taf.)\0 НИ:'>~ І це 113:'11 ПрИНесе 
новУ безнонечну свар ну. . 

Б'езперечно. _що с натура.їЬНШІІ, в~І :о~ш 

ПОВІІННі <'ЧJt':МITJI ;{О ВИЩОГ?· ;:ю бШЬ~ 
;J.OCJ>OHa.lOГO, · а.1е В реВОЛЮЦІЙНИЙ СПОСІб 
досІІГНУТІІ цього не :о.южна. Навпани. 
гро:о.1а;ісьюtй обов 'нзон ножного з нас с 
удоснона;хювати с~бе, набувати свою tІ.'Іас
ін· вартість в ;хусІ_вшюг дсржавности. а 
це :о.южна осягти тІ.1ьни у~ертою працею 
над са:ІІІШ собою та на.;:J; ЦІ.1им грО)tадян-

Куnіть 

ство:"ІІ. В рІ'Rоаюційний епосіб :'ІЮЖна 
мати ефентивні чини, а.1е ніно.1и не ~южна 
винуватн твердих та ста.:шх варто. те й. 

)Іи не хочемо бачити 4Шсного реа.lьно
го життя та не можемо оцінити ту ;:хійс
ну ситуацію, в ЯІ>ііі :ми знаходи:~юrя. рів
но~ не хочемо бачити рса.1І.ну сн:1у. ІІl>У 
посщасмо. :\lи норимоен ('ВОШ фантазії, 
ма.'lЮЄІІЮ все в грандіоаних фор~rах, чо
:о~Іу не :ІЮЖеМО ПОГО;{ИТИ<.'Н :J :ІtеJШІ\І:ІІ, ХОЧ 

і pea.lbJJ\1111. :.ЗаВДЛЮІ ЦЬОМУ М\1 ІЮЧІІІІаС:МО 
заю1ци з нінцн - дешшрусж> і пропо
нус:о.ю ЗНВmДІІ ІЦОt'Ь НН;{ЗІІИЧПЙНІ': це 
надзвичайне беа ма.'Іого створнти ІН' :\JОЖ
на. і це завжди мас одні і ті ea~ti ІІа('.lід
ІШ - ми сноро розчаровусмоея. 

,:_{-р Донцов, виступаючи протн УІ>
раїнсьної Націона.lІ>І!Ої Ра;:хи. го.1овне 
евоє обвинуваченнІ! базус на ТО:'ІІУ. що 
Ч.їеНИ ЇЇ, Це- НО.'lИШІІі :'tіНЧі псцііі'1917-
20 рр .. Це буао б ці.lНО:ІІ с;J~їІІІ!О. J\0,111 б 
;1-р .J.тщов не проппнував те еа:о.Іе, що 
в.'Іаснс бу.rю головною причиною І!ашої 
пораани в 1917-20 рр. 

~·нраїнеьну ;{І'рншву в 1!117-20 рр. :\ІІІ 
в:m.1н в свnї ру1ш. будучи в істоті своїй 
ревоаюціонерюш та прнхн.їьню;юш різ
них. партійних ідео.1огіі1. І>у;:хучн рево
.їК?цюнера:~ш. ми витвори.rш j)('JІО.lюцію у 
всІХ га.ТJузях дсржавпогп життя. втяг.lи 

масу В ЦЮ реВО:ІЮЦіЮ, бО.lІ>ШІ'ВИІШ ВІШО
риста.1И цю ('итуацію і створи.1и у нас 
анархію, лш1 нас потім і поват1.1а. 
Будучи беазастереншими прихІшьни

на:'Іш різни:~ по.пітичних i;:xeo.1oriit, ми 
на)шгалися державу підпоряднувати ідео
.1огії, а не навпани. 
На нашу думну, нритинувати Унраін

сьну Націона.1ьну Раду ще завчасно. М:и 
може:о.ю тіJІЬl>И побажати. щоб Унраїнсьна 
Націона.ТІЬІІ3 Рада не під.lJяга.'Іа партій
ництву та ('Та.rщ справншім Державним 
Центро~t, для чого її і створено. 
Наш обов'язон допомогти Ш в цій пра

ці, а беззмістовну нритину- віднинути. 

Сотн. В. Нr~аіікаша 

неrайно 

Наіінраііщиіt дарунон ;:t.'lR Ваших французьних анайо:-~шх і прияте.'lів 
Найнориснійшу ниижну для Ваших .;:J;iтelt, вихованих на чущині 
J'оротну енцин.1ьопе;:хію уJ<раїнознавства. з нартою і і.чюстрацішщ 
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PEUPLE ( L'UKRAINE) 
Ціна а перссн.1ною -100 фр. (;:х.1н Франції). Виси.1асться ті.1І>ІШ аа попере;щшІ на:tІс
.131111ю1 грошей.- Адреса ;:t.1я поштових переси.lон (аа:мов.ТІень і поштових нереназів): 

Docteur R. КУ CZ UN, 10bis, RUE du PRE • aux • CLERCS, PARIS 'ІЄ. 

в ІІарижі набувати :'ІЮЖІШ в )'нр. <:.1ужбі Суспі.lІ.ноУ Опіни, 186, Bd. St-Gerшain (1\letro: 
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Купіть негайно 
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НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ 

- 3 а н і н ч е н н л С е с і ї ООН і н о в а в і fi н а в А з і ї 

Третя сесія ООН офіційно занінчиласл 
12-го грудня в Парижі з тим, щоби nро
довжувати свої nраці в нвітні 1949 р. в 
Лейн-Сенсесі в СДІА.. Нні результати 
цієї сесії? Навіть найбільше ідеалістичні 
nрихи~Іьнюш цієї міжнародньої установи, 
і ті вияв.;шють, разом із жалем, ·своє не
nринрите розчаровання. Розчаравання 
не від того, що не видно реальних ре

зультатів в справі налагодження миру в 
світі, а Ві~( ТОГО, ЩО ООН - сnаДНОЄ:\ІИ
ЦЯ но.l.ИІІШІ.ої Jiirи Націй - не набуш1 
бажаного авторитету, достатнього для на

са;нnення :шtру не ті.пьни в ~ерці і в го: 
.1.ові .:Іюдей, а.:1с і в ділах їХНІХ. І сnравдІ 
-nротягом цієї сесії чого ті,,ьии не було: 
і війна в rреції, і війна в Палестині, і 
війна в Індії, і врешті війна на велиних 
nросторах Нитаю. ІЦо з того, що ця сесія 
ООН прпйшта надзвичайно гарну, у 
;:(tта.lнХ r:озроб.'lену, ден.;шр:щію nрав 
.lЮ;:tІІНІІ і Г_ІJО:ІІ::tдящша? ІЦо :з того_, що 
nомісії сесІї вироби.пи проснти рІзних 
резо.1.юцій, ntреведення в життя я них 
могло б сnрияти понращанню людсьного 
життя? Одних резолюцій і постанов, ви
несених і прийнятих хоч би й подавляю
чою бідьшістю голосів, зама.тю д.пя того, 
щоб nеревести їх у життя. Д.11я того 
nотрібна сама звичайна сила, і то сила 
реа.ТІЬІІЗ, матеріядьна. 

Наведемо nогляди про цю сесію відо
:~юго америнансьного журваліета Едrара 
А.нсе.:ІЯ Маурера, яні дуже знаменні. Він 
внааvс. що оцінна цієї сесії, видана rен. 
1\Іаріuа.rюм, :ІІіністром справ занордошшх 
США, ніби сесія мас той успіх, що вона 
nоnереди.н нову війну і нове нровопро
.1.иттн у nе.:шному маштабі - ця оцінна 
за оптюtістична. Погляд же Фердипапда 
І.;уна, найб.l.иеnучішого редантора а:~н•
ринансьної rа:зети <•Уошінrптон Пост>> про 
те, що сесін ця с фіясно і щз США nовип
в і продовжувати перссправи з Нрем.ТІем 
на базі взас:~ших уступон - на думну 
Е. А. ~[аурера -- цей погляд с :занадто 
пееи:~Іістичний ідалений від дійсности. 

Яні ж висновни? Автор згаданої стат
ті пише, що в.аасне за згодою америнан
ців Советам вдалося нанласти t•вою .ТІапу 
на ве.1.ину нільність народів, <<Яні зов
СЇ:\1 не хоті.l.и йти під це пануватннЯ>>. ::J 
;:(ругого бону, при сучаt:них обставинах 
ножне бажапня америнанців .:заводити 
пересправи а Советами буде сприйняте 
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Стш1іним, ян с.1.абість А:~1ершш, яну він 
винористаG зразу ж, а зовсі~І не ян ;:~.обру 
нагоду д;ІЯ зага.1.ьного ;:tомов.1ення. І 
тому, пропону~;; Е.А. :'\Іаурер, треба пере
творити. ООН зразу ж у своGрі;:(ШІй пар.l.а
мент :~нжнароднього поря;:tну, яниfі по
в~ нен мати і реа.1ьну сп.1.у за рю .. -унОІ-> 
оомеження у Іюжного у•щсюша його су
веренних прав. <•Треба ;:~;обитися,- пише 
він, - утворення пона;:~.-націона.1.ьного 
занону, л ний !>Іусі.l.и б поважати всі>). 
Але що ж з того·? Тим часш1, ношІ Е. А. 
:Маурер, вис.1.оВ.1.юючи на;:(ії на прятуван
ІШ :ІІИру У СВЇЙ, В.l.аСТІШІІЙ ЙО:ІІУ СПОсіб, 
то 15-го грудня в Парижі на засіданні 
Номітету Безлени в Парижі, совєтсьний 
де.ТІGtат ~Ia.l.in поставив в і~Іеюt СССР у 
двадцять дев'ятий раз сво~;; вето в справі 
прийняття Цей.1ону ;:to cн.l.a;:J.Y ООН. Цt~ 
таІ> бп !>ЮВити совстсьна вЬпові;:J.ь на 
всі зуси.1..1.я західніх ;:(ержав.І'}. 

І рааом з тюt по;:~. і і в Азії, роаГt)рта
ючися з ве.1.иною си.1.ою, поназуютІ., що 

Сов~;;ти по-за .1.аштунна~ш ООН не сп.1.ять. 
а працюють повною хо;:~.ою. Сього;:~.ня 

нитаt!.сьн і но:.tун істи вже нонтро.1ююп. 
одну третину нитайсьного насе.1.ення, себ
то 175 :11і.1ійонів .1юдеіІ. їхні війсьnа вже 
тр~ма.ють н~ т_~ш~ни. :\Іан;:~.журію, а.1е і 
СХІДНІ ПJ?ОВ.ІНЦІІ І ПІВНіЧНИЙ nитаіі ра
:30:\1 3 Пеюном. .~ишаючи бо боці всі 
заяви .'Іідерів нитайсЬІшХ номуністів, 
що вони мов.1..нв не на ус.l.\'гах .Моснви, 
що Іхні!t ~О:І9'ІІізм с <•бурж-уазний•~ і що 
:\ІеТОДИ ІХІІІ НІЧОГО СПі.lЬНОГО не :\ШТІІ~І\'ТІ> 
з. «мосnОВСЬІШ:\ІИ», - треба сназати, 'що 
ЦІ.l.е озброєння :О.Іі.l.ійонових ар:о~Іій Ма 
Тсе Тунrа .. 1і;:1.ера ЮІтайсьних но:о~ІУністів. 
прийш.:ю 3 ~овєтсьnоі сторони, а "з шt:o.t і 
си.ІJа <•снецІВ>> від а3ійсьних сnрав. А 
відомо ж ножному. що ніяна допшюга 
дар~~"но не ;:J.ається. І справді юtтайt~ЬІ>і 
по~-~~ ш;жа3а.l.и, що .совєти винориста.1.и п 
АаІІ ВСІ !>ЮЖ.l.ІІВОСТІ ,::(.l.Я СВОЇХ ці.lеЙ. 

Новий 1949-ий рін г.онаже ще впра:ші
ше. що сJюво <•мир>) бу;:~.е .l.Іtше на фрон
тонах інституцій та на :.~aгo.l.OBJ;ax 
ІШИЖОН, ffiИTTR )i;:J.e t'ВОЇ:ІІ чере;:J.ОМ і. :Іtає 
евої занони. проти.lt'ЖН і утопіям. 

.11 . .\втуеь 

Самофа.l (Буnонві.1.1.ь, Е. і І .. ) прИ(';Іав 
па пресовий фон;:~. ............. 100 фр. 



З ПРИВОдУ- ОДНОЇ ООВЄТСЬКОї ПОСТАНОВИ 

Напринінці жовтня ц. р. Рада Міні
-стрів СССР і Цn ВnП(б) вида.'Іи <•Поста
нову про заходи, ~аправленні на з~без
печення внеоних 1 сташІХ урожаІВ у 
степових і .ТІісостепових районах евро
пейсьноі частІmи СССР•>. 
Ян піднрес."1ИВ норес~ондент .. ~ Моснви 

америнансьної пресов01 аІ'енцн <•Юнай
тед ПреСС>> - СОВЄТСЬЮІЙ. уряд, В!ІД~ЮЧИ 
цю постанову.- <·~~убшнува~ 1,::>-·•.Ітн.ю 
r.potpaмy ме.1юрацн 'ІОЧВІІ 1 1;J-;нтшй 
п.пан боротьби з посухою•>. . 
ЦИМ п,"1аJ:ІО:\І буде О~.?П."1еНО 120 МІ."1Ь~О

нів гентарІВ територн. І ця терит_?рІя, 
ВИС:ІОВЛЮЮЧІІСЯ МОВОЮ ВаршаВСЬНОІ Га
ЗеТИ <•Ржеч Поrпо.'Ііта і ,;:(зєннін госпо
дарсьні», <•стане по.r~ем ве.1иної бор?тьби 
лю;щни з природою... переможно І бо: 
ротьби за понореннн си_., приро~и 1 

винористання їі в своіх ЦІ."1ЯХ•>. 

3 нашого бону варто піднрес.'Іити. що 
ця постанова сов~сьно~о уряду направ
лена на зміну н.;нмату 1 тим самим <•зму
шення» зем.1і впро;щвж пеВІ~ого часу 
стати бі;ІЬШ п;юдючою, ян досІ. 
Ян ножна поді!! в Совєтсьно~ІУ ~:оюзі, 

тан і ця - має 1 свою певну по."1Ітичну 

ці."1Ь. , . 
В цьо~ІУ випа;щу йде про двІ справи : 

1) завдати у;щру ІЮ буржуазних шне_на~
нових теоріях (тобто створених захцш
:\Ш вченими), яні, мов.1яв, пр.огоаошують 
вічну за.1ежність ·•.юдини ВІд с.Іш при
ро;щ, 2) в теп~рІшн~шІу часІ,_. но.~и, 
~JОВ,"1ЛВ, на заХОДІ ~ІаН)Є ВОЄІІІШ Іl'I.:CJJІf!, 
і дю;Щ занеПОНОЄНІ ЩШВІІДО~І НОВОІ СВІ
ТОВОЇ віfіни і атюювоі загрози, висунути 
і спрю1увати увагу ."1юде!t ---: ГО.1 І?ВН<?. 
поза СССР. при допо:\ЮЗІ вщповІдНОІ 
го.тюсної пропаІ'анди, на те, що в той же 
насичений воєнною загрозою час - уряд 
совєтt·ьного Союзу зайня!иіl тв_ореннН:\І 
:~:овго;1 і тн іх мирних п.:rан ІВ, яю ведут1. 
~о вешшого ро,·ту добробуту И:асе.'Іення 
і збі.1ьшення багатства наро~ІВ та до 

побудови фундаментів (<<щасливого і ра
дісного•>!) н о м у п і с т и ч н о г о сvс-
пі.т~ьства•>. · 
У зв'язну з виданням <<постаІюви про 

заходи, направдені на забезпечення ви
соних і ста.:rих урожаїв у степових і 
лісостепових районах ЕвропейсІ.ної ча
стІши СССР•> - <•ІІравда•> з 28 жовтня 
1948 р. у присвяченій цШ темі передовій 
звертає увагу <•на ве.пині аавдапнн. яні 
постають тепер перед нашою пресою>> ... 
Ноннретизуючи їх, пише досдівно : 

<<Рівночасно з роз'ясненням постанови 
Ради Міністрів СССР і ЦК ВЮl(б), 
з попу.rшри:зацією її онремих ро:зді.1ів, 
місцеві І'азети повинні висвіт.тштп зав
дання боротьби за ниеоні і ста.11і врожаї 
відповідно до особ.пивоетей иоіfшого нраю, 
ножної обдасти і району. їІрп цьому 
надзвичайно важ.rщво озброїти ишІгосшш
нів і но.пгоспниць аtрономічними захо
дами Донучаєва - Ноетичева -- Ві."1ЬЮІІ
са і узагальнити досвід передових но."1-
госпів_. бриІ'ад і аанон, лні отрю1ують 
висою урожаю в умовах :1юбої пого;щ•>. 

Переведенню в діло ЦІ,ого п.'Іану уряд 
Совєтсьного Союзу надав надзвпчf!Іtної 
ваги. Нн пишеться у вищеподаному чис.'Іі 
<•Правди•> - <<успішне здійсненнЯ гран
діозного п.пану змінення приро;tи впише 
яриу сторінну в історію боротьби со
вєтсьного народу за перемогу н о м у -
н і а м у в нашій нраїні•>. 

Варто ще піднреt'лити, що в нерівних 
но.11ах СССР панує вже довгиn чае пере
.нонаннн, що в СССР за тридцяТІ. ронів 
його існування переведено на пранТІщі 
і занінчено успішно побудову бош.ше
визму. ш•ріод, яний обумовтос перехід 
до побудови другої, вищої стадії роавитну 
безнJнІсоного суеп і.пьстна - номуні аму. 

І цн нова постанова урнду Совстсьного 
Сою:зу входить янраз у п."1ШІ побудови 
номуні аму в СССР. 

РОЗШУКИ 

ФІЛЛ Пе.1агію tt Анастасію, НАПОl'А 
Івана Григорія і Фи.1ипа, сестру НА
ПОР~r O.'INIY - ~АРО~А (I:UZECK~) 
Аnпа. DP Сашр FrІile, І\.Г, 1\Iшden 11\\, 
Alleпiagne. 
nОВАЛЯ Андрія- KOWAL Tymko, 

66, D. Р. А. С. С. S. in Seedorf Ьеі Zeven, 
Krei>: Breшervoerde, Alleшagne. 
ТУРЖАНСЬНОГО Антонія - TUR

ZANSKYJ :Мykola, Е. V. \V. Hogtel, 
Bontne,vydd, Caernarvon, Angleterre. 
ОЛІйНІША Янима "'UDKE-

\YYTSCH JоІшпп, Hergate 23, Ь. Liпdau, 
Alleшagne, Zone Fran~. 
ВАСЕЦЬІЮГО Михайла та ГОРБЕН

НА ТІшофіл- CHUDIAK Andriї, D, Р. 
Сашр Air Depot, 1:Ja Post RaitersaiclІ 
Kr. Fucrtl1, Bayt•rn, АІІешаgпе, О. S. Zопе: 
ХРУНЬ Парасну - SHYSHITA Ste

fan, Е. V. \V. Hostcl Sпctishaш, Tl1e 
Beach ~orfolk, Aпgleterre. 

Г.ІІОБУ Лева - перебував у Франції 
в FFI-BUK, прошу подати свою адресу 
П. Номич на адресу <•Громади-. 



В ПАРШ·Ю 

В не;~і.1ю 19 грудня ц. р. у гарних са
.-юнах Будинну Союзного Резістансу (53, 
Rue Fгancois 1-ег. Paris 16-е) і-Юначий 
Допо:иоговпй Номітет при УнраїнсьнШ 
Правос.;швнііі Цернві влаштував :с\Іузи
нааьнш'і чай з добірни:"ІІ артистичним про
І'рюю:ІІ. . 

П:.ш і Новицьна, вющнуючи у-нраїнсью 
пісні, передааа всю тетюту Втшнсм.;ої 
зе:"ІІ.lі іі <·віжість рідног.:> пейзажу. У п. 
Вірсти, вірт,Уоза-~нрипана, що винон~~ 
вав н.1асичю речІ, проривавен гаря~rю~ 

те;~шерШІІент гірсьної Гущульщини. Паш 
Е. Піотрович, ян в арії 3 опери <•Ма~ам 
Бутеr:ф.lліі » тю.; і в сольних номпо3и
цінх пuназааа си.r1у присl\шого соноnитого 
сопрано і )[аtrстерне мистецтво ни"t воло~ 
:.tіти. Нан ;~о.1ьшщьний, впрr~вний І 
та.lЮІОВІІТий баритОІшльниіt ба<·, притяг 
увагу присути іх могутністю <·вого голо
су і 3ас.1уШІІВ рясні ОП.'ІееІш, особ.тшво 
зна:~Іенитою арією Мєфистофелн з <•Фау
ста». На останну виступив улюблснещ, 
Уnраїнсьnої пуб.ТІіnи 11. Міро Сналя, яно
Го оце не~авІІО анІ'ажува.ТJа велина Па
рпаьnа Опера. 11. Mir:o Сnалн ВИІЮ!tав 
nі;Іиш арій та нісеш. французЬІюю, Іта
.lіііеІ.ною й унраїнсьною мовами з 
надзвичайним піднесенням і В.lасТІШІПІ 
ііО:ІІУ т:>,·шнтом. 

АjJтш тичний програм, щшємшІ атмо<·
Ф<·]нІ ІЇ о;шові;ІІшй, нн ЮІЖ)"'ТІ. француаи 
<<а:ІІбіЮl<">> - І!С(' І\е ра:ЮІІІ :І~І.'!ИІІІИ.:ІИ У 
присутніх, унраїнців. і чужинців, г.пи
боне вражіння. Разом 1:1 виоюво:~І_ новного 
ВДОRО.lеІІНЯ Й ЩІІ].:UЇ ПОДНІШ іНіJІОЧОМУ 
1\о:~Jітету за цей вrчір, хочеться, а:у.;інчу
ЮЧІІ цю аа:11ітну, еназати--<•щс!>> Д. Гр. 

12 гру;\ІІН ц. р .. в на"!'оли~ьній. цернві 
св. ГабріL•.·ш в ІІарижІ, бшя. Іlдяе де 
На<~ьон, хор при Унраїнси; ій Іlравос.lав
ніfі Цернві під орудою п. І\. ~ино.чайчу
nа виступив 3 Іюнцсрто.м. ~ нершому 
Відді;Іі ВІШОІІЮІО дуХОВНІ реЧІ 1\0:\ІПОЗИ
ТОр ів І іmю:~Іаренна, Ломанина, Архан
ге.lьсьnого і <•Отче Наш>> ::Завадсьного 3 
соао пані Е. Піотрович. Другий віддіа 
снаадався 3 ноаядон та щедрівон. На 
аанінЧеннн винонано було думу нро <•По
чаївсьну Бтну :\Іати» а еоло п. С. То
подьеиюго. 

Белина цернва була повна )[айже по 
береги, і унраїнсьний хор мав азслуже
ний успіх. Настоятель цернви щиро дя
нував дириІ'ентові п. Н. МинОJІайчуиові 
за nобре винонану добірну прf?І'раму і 
висловив надію, що його парафІНне ма
тимуть змогу і приємність почути нrраз 
в майбутньо:~tу чудові унраїнсьні мелодії. 
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У суботу 18-го гру;.tня Т-во <•l Ііснп 
Рі~ного Нраю» відбу.1о евої річні зага.lь
ні збори. Обрано нову Управу па чо.1і 
а п. Топо."Іьсьюш. Диригrнто~І хору на
да.lі за."ІшІшєтьсн п. :\lиno.laiiчyn. Хор 
жваво готусться :.to тра;]Іщійного нон
церту І>оал~он на Різдво, люtй :~ше бутн 
даний в УнраїпсЬІ>ііі АвТОJіефа.lьнііі Пра
вос."ІавнШ Цернві. Вступ ві.lЬНІІіі. ;~t·ш, 
нонцерту будr ого.1ошеJю п ізн ішr. 

в льонrв1 

В неді.1ю 12-го гру;шн цього 10-18 рону 
у 111. Ніжавс-Льон rві (~еп. Мерт і JІо
зrль), захода~ш фі.1ії Товариетна б. 
Вонnів АJНІії ~~НРу :Іьонrві, відбу.1оен 
Свято 1-го ;шстоІІада і Свято Ба3ару. 
Свято ві;:щрш: вступною про~ювою 

УповноважеІJІІіі фі.;Jії п. сотн. Архип 
Риба.;шо. 

Рrферат, присвнчшш:іі :Іистопа;tоnо~ІУ 
Свнту, прочитав сенретар фі.1ії п. Сt•нн
ТОВІІ'І Ромап, а реферат Герою1 І)ааару 
- п. сотн. Гу.1н ГрІІЦІ·nО. 
По занінчrнні офіціііної частшш Свя

та п. соnІ. Архип РІІба.lІ>о по;.tав аага.л,
ні інформації про Унраїнсьну Націона.lІ.
ну Раду та її Вононниіі Орган, поанаііо
:ІІИВШИ присутніх іа з~Іісточ ;J.rн.1лрації 
і l\о:\Іупіюну Прrзи;.ttї Вшюнного Ор-

гану. Н . .. І~ .... 
Створешш ацюн.а.-н.ноІ _u;щ :а 11 

Виnанного Органу ве1 пр11сутш прнвпа:ш 
і зложи.lи на фонд Націона.1ьної Радн 
!Н8 фрюшів і з о.;арбшщі фі.1ії .302 фран
ни, ш; і пщ·танов.-Іrно через Гро~ш;tеи~у 
Опіну перес.13ТІІ аа призначення~!. B!;l 
ПГОДЮІ>У н:щіопа.lІ•ІІ}'Х ПраП~Jр!(ІВ ІІЦ 
час Свнта аібрюю 7а0 фрапюв. 

)~часть у Сnлті не зважаючн на ;тщову 

r:oгo;.tY ваі1.10 I:oнrt;l :ю осіб. Свнто :~анін
чшюt:ІІ t•пігом н~щіош1.1ЬІіОГО Гі:\111)". 

БЕЛЬtІН 

ПЕРШЕ аАt:ЦАННН ГО."10ВН0ї 
РАДJІ У;~Н ~· БE.l.htlї 

Згіднп постановІ! Першого l\он rpecy 
Унраїнціn у JJе.іьrії_на 20 .1петопц~ ц. р. 
енаинано першr аасІдщшн Го.1овнu! Ра;.щ 
УДl\, що є нонсо.ТІідаційн.'!:ІІ .орга_но~І
унраїнеьного життя в Бr.1ьrн. ~ аасІ:.tан
нях взяди участь : інж. Нішна від У;:ц..;, 
Сниба від УАПЦ (тюJчасово). Сааюн 
від Т-ва б. унр. воннів. Герасюювич ві:.t 
СУМ-у Од.ТІига від УпГро:~ш~іІ (тимча
сово) і\Іанаренно від ЦЕС~'С-а (тІшча
еово): ;.t-p Зедений ві~ УНОТ-а, пані· 
Витязь від Жіночої Сенціі та ЯnюІчун 
від Пласту. На цьо:11у засі;.tюшя обрано
Президію Го."Іовноі Ра:.tи в тано:-.1у сн:ш
ді : голова А. Нішна, заступвин- Д. Са
аюн, сенретар - Б. :Манарснно (ти)[Ча
сово) та снарбниn - Р. Гераси:\Іович. 



3 Церновноrо Жипя у Франції 
ЛR-ПОСТОЛЬ 

В недіаю U ;nовтшr п_а фер~Іі n. Не
даttнаші бу.Іо вперше вщпран.Іено. д.Ія 

HaUJJІX С і.'ІЬСЬlЮГОСПОДарrЬІШХ ро б ІТІШ
НіВ с .• у;nбу Бо;nу, на нну зііішанея оно
личні унраінці. 

Піс.Ія с.Іу;nби -?o;noi гос~ишшІі ~ос
подар заnросив уt'ІХ пр1~сутшх на _cшa~-
1111tt обід. Щнре еnасибІ n. Неда_ішашІ, 
старанню! яного відбу.Іаt·~ в ШІШІй оно
·"'шці С.•у;nба Бо;nа,_ нн ршно;n ;щнує~ю 
о. АрхипресвитеровІ О. Н~шицьному за 
відвідання нас. :\Іа_є~ю надІю, що в_ t·но
рому чаеі знову завІтає до нас наш рцний 
душпастир. 

РОБІТНІІН з фrр~ш 

лонrвІ 

ОНР~'ЖНІІН З'їЗД ПРЕДСТАВНИЮВ 
ПАРАФІН У. А. Ті. l(. в E.'II,:JAC-

JIOTAPIH fi ї 

28 •1 истопада б. р_. в приміщенні. про
тестантсьноі нірхи. вцбудuсь У ІШt' С.'І}'Ж~ 
ба Божа. на нну зІбра.Іис:І бу.'Іи унрашщ 
м. Лонrві та оно.ІІІЦ~. На I>oroc.1y;neн~i 
танож бу.Іи приеуnІ! nр~дставпи_Іш веІХ 
nравое.'!.аВІІІІХ. п~_рафІtt ~-. А. ІІ. 1{. з 
Ельзас-Л:отарш r11. . 
По саужбі БОіі\Ш бу.'!.о в~::tnрав.Іrно :.ю

лебен за Унраіпсьну Нацюна.ІІ.ну Раду 
і п вшюшшіt Ор rан з вигшюшt·~шюt 
много.Ііття Унраїнсьншtу НародовІ, та 

його Проводові. ffриеутні тантн пщю
,:шлися за вічну nам'ять уеіх тих. щ1. за 
ВОдЮ УнраЇJІИ ЖИТТЯ ('ВОЄ 110.10ЖІ\."111. 
По Б?гос.ІужеІІІІІ nроведено бу.1о на

раду шд проводо:\t о. АlІХиnреевитера 
О. Новицьного, на яній вирішено рнд 
пенучих церновно-ор rан ізаційних сnрав, 
~в'нзаних з життюt НЮJШХ парафіН. :\Ііж 
ШШИМ ухва;ІеНО НОІІеЧНО ПО П}JИЇ:І;І. і ;10 
~ра~щії Го.Іови У. А. П. Ц. 1\Іитроnu.щта 
П_о.Іщарпа заснувати тут поетНіну пара
фІю. 

НАН СІ 

Правос;rавні унраїнці :.1. Наш·і іі щю
;rпщь ухва.'!.иди заснувати тут парафію 

У. А. П. Ц., яну тшtчасово ~Іас обс.І)ТО
вувати о. Архиnресвитер О.ТІсш·ан;tр Но
nиць~шй. 29. ХІ ц. р. агі;що а етатутсщ 
УАГІЦ бу.тю вибрано парафін.1І.ну Pa;ty 
В ТаНО:\ІУ СІШа;tі : 
Го:юва - п. підпо.ІІюnщш І fPТJIO :За
нуси.lо, 

3астушвш Го.·ювн -- 11. <'ОТІІІІН :lіно
в iit н~шовиfі. 
Сеnретар і С1шрбшш - 11. Арта~юн 

J)JІІШІІН. 
Вірюю, що новообрана І fарафін:н.на 

Pa;la У Al П {, я ну очо.ТІ юют1. анан і з сІю
сі церновно-громадсмюї пр ан і .~нодп. 
дон.1адс всіх ста раш., щоб нюІЗЙІ\раІЦ<' 
орrанізувати тут церновІІо-грома;н·І.І\е 
життя, а обов 'паном Ію;ююго правое;Іав
ного унраЇІІЦІІ С НJШaiteiiOJ!IIIl' \ІПІН'l\ТІН'ІІ 
В Ч,ІJеІШ ІІарафії. 

До відома українських філятелістів 
Центра.ІЬІІИіІ J?ІЮНО~ІаТ і ,Енс_nr;щція 

вартіошх п:шсрІВ УНР01;щ ,пuвІ;І_щr.lя~. 
що БіІ(t> nояви.1аеь щ:опа~t л_тна еер1~ 
ПОШТОВІІХ ~taJ 01\ З Н:!ГО~Щ ВІ;щр_~ІТТН 1-01 
<·есіі УнраївсЬІ;оі Hr цюва.~ьн01 Ра;Іи. 

Ма}JНІІ вид::І.о у зв'язну 1:1 <·xn~'.lo.oю 
постановою ~ НРа;щ ПJ:О поштовІ оп.lа
ти у ВІІУТріШІJЬО- унраЇШ'ЬЮІХ І:ОШТОІШХ 
зносІ: ш· х, що ш. зr бІ'J о~~- бу:Іс вщ:.ова;!іне
на в ж1,ття. ІІша сєr;н ~ІІ'J он ~ НРадп, 
що с1тадr.ється з 6-тп нуnюр, (·тm:оnить 
2.- Hl\1 п.1юс ~;ошти nереп•.lІШ та оnа-

нувr.ння. б . 
• 3 ог.:ІЯдУ на брн ;н~ 1· ояюс_Ііоr~, гу-

мовп.оrо Пf.ПfJ-Y В НІМfЧЧІІНІ, ТІ.ІЬНІІ 
НЄВСЛІ:І\у ЧІJ<ТІ НУ HfH.l:'ilY !Jа;І.руновано 
на гrр.ому, бі.:.ому, ш•пєр1 з водшс\~ІІ 
знанrми, я ну з: J .< Зtf FOBЗJIO neprдycat 
для унrзїнсью х 1 чнтІІННО чужщншх 
філятfлі<тів. ВІ пущо.о то~ обм~же~у 
nідьніеть нєзубнов::ш:х серІй, янІ ВІ;J.
пуснається З:'МОР.НІІЮ'М, ЩО . ОДНОЧа<·НО 
замовляють 5 зубновзшrх. серІй. 
Рисунни ceJ: іІ мзJ он ~ НРади сІ\.~ад~

ють СІЮ ЇМ ЗМІt ТОМ . ОДН) Те)tаТІІЧ';') ЦІ~ 
лість. Два головнІ осередни Ниrв 1 

Львів пр~·детаn.ТІен і в:1 двох ІІРJНІІІІХ 1\У
п~рах, _ш;щрес.lЮЮТІ, 1\t'Jiillll)' J!II.'IIO ЦІІХ 
~r•ст в Історії ~·нраїви, а аобрюІ\t'ІІі на 
НИХ ~ЮТИВІІ ДВОХ ТІШОІІШ іх еВІІТІІІІІ• l'IIJ\1-
BO.'I іаують христІІНнt·м;у ідРю. що uб '~.;;t
нус наш нарід на neix його аt•м.:шх і по
в 'лзус із іШІІШІІИ ХJНН'ТИІІІІt'І>ІШМ\1 наро
ДЮШ <'Віту. Дrt.lloШi трп нупюри, :юбра
ЖУJ?ЧІІ 111131\У історІІ'ІНІІХ буДІШНіН, t'І1.\І
ВО."113УЮТЬ етапи наших ннавтtьних і 
державно творчих змагаш. та етапи роа

витну ~:нр:tїнеьного пар:tш.tевтарнаму. 
Мотив. ювцtвої нупюри прrдетав:ІЯс ;tен
.ІярацІю УНРади прогодошену дю1 16.7 
1948, ЩО завершус, JШ О('ТЮІІІЇ/і ХJЮІІО
.'ІЬОГіЧІІО державний ант, веt·ь доеі пе
реfідений ш.:ІЯх будівництва ~'нраїщ·І,Jюї 
Дерщаnи. 
Хто з унраrнсьних фі.ТІяте.'Іістів бажає 

аанупити зvбнован і та незубнован і ес
рі і ~а:r;он УНРади ШІ добро;шісному па
перІ з водними знанами, зво.:штІ. негайно 
надіслати замовлення на адресу : 

ZENTRAL - ЕКО;о..:ОМАТ u. Expedi
tion der \Vertpapiere des U;o..:Rates 1:3а 
R е g е n s І> u r g Ganghoft•r-Sie<llung. 
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Наших передплатвивів у ВЕЛИ
НІЙ БРИТАНІІ Іlросиио висилати 
rpomi на .адреfу : Ass?ci:'ltion of Uk
rainians ш Great Br1taш, Ltd. 49 
Linden Gardens, Notting Hill Gate, 
London, W. 2, England, а аааначен
'ІІJІИ : <<ЗА ГРОМАДУ>>. 

Наших Іlередп.1атнивів у НІМЕЧ
ЧИНІ Іlросиио гроші ввсма
ти ва адресу : Bankkonto Nr. 
01714 Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank, Filiale Neu-Ulm. 
а аааначенняи <•3А ГРОМАДУ>>. 

6 Передплата : ввартWІЬно . 2 .40 м. 
Передплата : ввартWІЬНО ш · · · 4 80 • • 11 ІllВрІ'ІНО . . . . . 1\f. 

ПlВрІ'ІНО . . . . . . . Ш. 

на рів . . . . . . . 1 ф . на рів . . . . . 9 . ОО и. 
Одне ІJИМО . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ш. Одне 'ІВ МО . . . . . . . . . . . . . . О . 40 м. 
~ІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІі 

фр ЛЕТЮЧІІn І~ОРАБЕ:ІЬ та інші у~>р. 
Евин С. - їХ БУЛО ТРЬОХ. По- · народні на:нш .. )6 ст. 1946 . . . . . . . 90 

вість про безприту.т~ьних. Унраїна Ра;(зtшевич В. -- ІІРІІГО;:{ІІ ЮР-
пі;J; час віііни 1941-c!S рр. 140 ст. 180 ЧІІЕА ЕУЧЕРЯВОГО. Еаз~;а. 

І~ащенно А.- БОРЦІ ЗА ПРАВДУ. 41 ет. 1948 ..................... 120 
Істор. новість часі Х:\Ісльничини. Стор~t Т. - ЮРЧІІЕ :.\1:\Н;:{РІВНІП~ 
176 ет. 194 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Д:ш дітеtі :-.ю.-юдшого в і~>у. 1Iepen."1. 

І\ащеш;о А. - 3 ДНІПРА ЗА ДУ- з ні~t. ~І. 16 ст. 1!Ч7 ............. 150 
НАЙ. Оновідання з часів ею:tсу- 1\остошчюв :.\1. -- l~НІІПІ БІІТІЯ 
ваннн Січі. 115 ст. 1948 ........ 150 У~;р. Нарlцу. Рt'д. І. r>орща~>. 

І\ащешю А.- ЗРУЙНОВАНЕ ГНІ3- 75 ст. 1!Ч6 .................... 100 
ДО. Істор. оповідання ........... 150 2\Іа:Іепа І. - ІТІ;J:СТАВІІ НАШОГО 

І~ащешю А.- У ;:JАІІАЛІ UОРОТЬ- BI;{P<.>;{il\EHHH. :.\Іірнуваннн 
БІІ. Істор. новість з часів XVII ст. про :-.шну.Іе і :-.tаіібутні УІ>р. народу. 
191 ет. 1947 ................... 150 1-ша част. НЮ ет. 1946 .......... 100 

Нечуіі-:І!'ВІЩІ•ІПІіі І. - МИНОЛА Небе.ІЮІ> :.\1. --ГЕНЕ РА.! :te- f'O.!b 
ДіІ>:ЕРН. Новіеть. УнраїнсІ.нс t~е.;ю ІІро ;юптн і зас:Іуrн во;Іця фраац. 
І!!' ре;~ сІ;асувапнлм ПШІІЦИІШ. 170 ст. pt'a і стансу. :и ет. 19·1.) . . . . . . . . . . 60 
19·!~ .......................... 150 ;{ІІТНЧА AJ>ETK\ на rщре\ІІІХ ЩШ)'~-

Опі:п.еишіі 10. - <<ІДУ НА ВАС>>. шах .......................... 120 
Іетор. опові;щшш а чаеів юшзн Матвііічуr; :.\1. - Yl~P. ІІОВІСТІ~О-
Свлтос.тшва (060-972 рр.). 144 ст. 1:Ю BIIn I~Yl~BAP. і.1юстр. 104 ст194:З 100 

С~НtЧУ~> У. - ЮНІСТЬ ВАСИЛЯ <<СОІ>ОРНА )-!~РАїНА>>. Не:Jа.:шюшй 
ШЕРЕМЕТИ. Ро~нш у 2-х ча- ущщїноанавчніі абіршщ. І.lюt~тр. 
СТІІШ1.Х. ;~21 СТ. 19-16-47 .......... ;300 Ilt'П!'piOJ:. ПОПу."1.-ІІа~їЮВІІЙ Ж)l)Н:l.ТІ 

Сторожешю О. ·- :ЗАН:ОХАНИn •1. 1 аа січею. 1!Ч7 р. :32 rт. . . . . . . 50 
ЧОРТ. Гу~юрист. оповідання. 86 ч. 2 :щ І>вітень l!Нї р. :32-64 ст. . . 50 
ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ч. :3 :!а ССJНІСНІ.-rрудень 1947 р. 65-

Сторожешю О. - МАРНО ПРО:К- lH ст. . ..................... l:ЗО 
аятИЛ:. Фантастична пов іеть а ;J;ереворнти :\Іш,;о:ш І\ РІ Р ІF.:ВСЬ І~ О-
часів Хмет.ниччини. 16:3 ет ..... 130 ГО. Сі~І ;ІСJН'Ворtпів а :Jш,;арrшттн 150 

ЧайІіівсишіі А. НА УХОДАХ. Істо- І. Фе;tіва і :Jо.1оrоноаьцн. - •·СИН 
рпчне оповідання д,тІЯ ~ю~юді з Yl\PAIHII>>, і.1юпр.і в твердііі онр. :300 
чаеів постапня nозацтва на Унраї- 11 І\нижвп впси.тІаємо поштою ва 
ІІі у ДВОХ TO:\taX, 226 СТ. 1947 .... 2-!0 ди' Й 

J{i\ta - БОЛОШІ\И. Збірна поезій. попере ІИ одержанІІJDІ rроше . 
Ст. 64. 1947 .................... 100 11 На кошти пересиJІRИ ІlросИІІО 

Шевчешш Т. - :КОБЗАР. У трьох ДО'ІИМЯТП 10 фр. 
томах. :З81 ст. 1947 ........ · .. · · 240 11 Гроші просимо висилати •е· 

Багряний 1.-:КАЗ:КАПРО ЛЕJІЕНУ RОИ ІlОШТОВИИ PARIS 56~,800 
ТА НАВЛИНА МАНДРІВ НИНА. 
4 7 ет. 194 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 • Заиоменнл надсиJІати на адресу : 
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