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ІДЕЯ OCHOB()J9 ВЗАЄltІНОГО 
ДОВІР•я 

Як внутрі поодиноких народів так і п.uміж 
народами сніту не· наступить справжній мир так 
довго, як донга в основу взаємного довір'я 
не ляже така ідея, якою б насправді жили не 
ті.1ьки оrріційні її речники, але і• найшарLLІ 
народні маси. 
Такою ідеєю в наш час стає стремління во

лелюблених народів ·світу до повнотної синте
ан національних і соціяльних ідеалів внутрі се
бе й в зовнішнім світі, та стремління до вза
ємного гармонійн.ого пов'язання народів світу 
на засадах пошанавання незалежности й са

мостійности та національних і господарських 
інтересів. 

Ідея ця е прямим протиставленням всім тим 
ідеям які в осноні своїй прагнуть ті.УІьки змі
ни режимів, але не розвалу імперії ... 

Ідея ця відбиває прямування народів світу 
- через внутрішню духову зрілість і самовдо~ 
сконалення виявити свої творчі задуми на між
національнім форумі. 

Сьогодні виразником цієї ідеї власне й е 
отой третій - визвольно-антиімперіялістиЧніІ'И 
світ, про який ми в статті «17. травня 1960 р.>) 
на сторінках паризького «Українського Слова» 
з 26. червня 1960 р., писали: «На жаль сьоrо.п..Ні 
визвольно-антиімперіялістичний світ ще да~'!е
кий від такої реальн.о-в·идимої ·форми· ·як ті· м~а·

-ють· комуніс~ичний· і антикомуністичнйй "с.:Б-Іти, 
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хоч і маємо кілька роздріблених спроб у тому 
напрямку, як то: Інтернаціонал Свободи, Ви
звольний Фронт Уярм;Іених Народів, Паризь
кий Бльок, АБН.'> 

Зміною тіJІьки режимів, зі збереженням при 
.. життю· імперій, не врятуетьсfІ світ від грізно·ї 

небезnеки духової й матеріяльної kатастрофй. 
Рятунок· світу тільJ<и в ідеї визв~:мьно-антИ
імперіЯJІістичного світу,_ який· сrавить в основу 

· взаЕмиого довір'я між народамИ ідею, а не са
мі голі інтереси. 

Ця ідея: що 'досі жида переважно в підсві
домості багатьох воле~1юбних народів, починає 
завойовув~ти їх свід-омість і . здобувапt 'місце 
на. світовому форумі. . - ' 

. Навіть моско'вські тирани, здушуючи ЦЮ ідею 
на своїх прост~рах, використову~оть її як при
ману на воле.11юбні народи для пізнішого їх 

крива~ого ~оневол~ння. 

Чим же назначується. відтиск української ду
ховости в ідеї визвольно-антиімперіялісти':.Іно
го _світу? Яка роля української організовано І 
спільноти в но.вій .-системі трядучого укдаду 
СИЛ ВИЗВОЛQНО-антиімперіЯЛЇСТИЧНОГО СВіту? 5}
КИМИ шляхами ми -- українці повинні йти. до 
здійснення ідеї, тієї,- в якій українська націо
нальна ідея знайшла б синтезу ·з ідеями інших 
волелюбних народів. світу? 

Вважаємо, що відповідь на ці питання змо
же дати тільки те наше славне минуле, R яко
му л_ежнть джерело наших власних сил і з як.о

го випливають wляхи нашої власної політики. 
Україна, що .1f1Ma різ.ні н:азви __,....- ~киті я ----:""""" 
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СарматіЯ - РuксоJІянія - Русь -- УкраїІ-Іа --
.і нее пов'язувала · І<ожночапіу ·свою ·сучасність 
з своєю :wинувшmюю, була колисІ<.Ою евроіІей
ців, як це подають· нові археологічні і антро
пологічні відомості. -Це саме говорип; і ро
сійський пр.оф. М. Роставцен: <<Південна Росія 
(себто ;у· кра ша) була споконвіку заселена ав

тохтонним наро.а.ом, якого володарі мінялися, 
aJie він сі:lмий Jшшинся незмінним народом, 

аж до наших часів». ( <<Антічная декоратівнан 
жівопісь на Юге РосіЇ>>). 

;r·країна все буJІа сама собою, б)'ла не тіJІЬЮ1 
колискою европейців, а.іІе й політично-культур

ним центром усього суход.о.ІІУ Старого Світу, 
до якого тяготіли народи не тільки зі заходу, 

але й з-і сходу. Україна маJІа духову, ку.1Іьтурну 
й політичну повн.овартість, н то й більшенар
тість у відношенню до інших країн світу, як 

ось ·Трипільська культура, яка була одночасна 
з наіkтаршими ку.аьтурами світу, Єгипетською 
та ,Самарійською. 

Та і в пЇJніших часах Україна в сфері духо
но-моршІьшй й ідеологічн.о-політичюи бу.:Іа 
внерсді інших країн. Згадаймо хоч би питоменю 
українському характереві прикмети, як ·то <<Іду 
на Вас>> (Снятос.rІав Завойовник), <<Лежачого 
не б'ють>> (народна проповідка) чи незнану 
в інших країнах світу релігійну толєрантність. 
Так, Україна є не тільки колискою европейців; 

але Й НОСіЕМ СПраВЖНЬОЇ европеЙСЬКОЇ дуХОВО
СТИ, ЯІОЙ чужі не ті.!JЬКИ 'Євразія., але Й деякі 
вияви Заходу, як це показа.r1а ос-тання війна. 
Бо, напр., в ;\'країні незнані насаджунання релі
гії ·хрестом і мечем з рівночасними жорстоко-
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стямн, застєнкамн, кострнщзми й інквізиціt::ю 

та здушуванням усяких проявів до держнвно1 

незалежности, - незнані практики заперсчуючі 

го.rюшене в теорії християнство. Вплив чу
жих духовостей позначується сьогодні і в на<.: 

отим розходженням між теорією і практикою. 
І в нас часто ідею сприймається як засіб, aJie 
не як вияв св.оrо духового <<Я», що органі:..tно 
виростає з цілого єспщ людинц з його най
святіших почуваю~, що не знають в теорії і н 
практиці розходжень. 
. В усьому вище сказаному ми й знаходимо 
відповідь на перше, раніше п.оставлене нами 
питання: відтиск укр.аїнської духовосТ<и в ідеї 
визвольно-антиімперіялістичного світу ПО3Начу

ється в їі високо-моральних по.11ітичних осно
вах, у толєрантних релігійних взаєминах і в 
духово-героїчних настановах. 

_ JЦ~) ж до нашої ролі в визв.ольно~антиімпе
ріялістичнім світі, то вона не обмежується тіль
ки до духово-ідеологічної та морально-полі
тичної нлощин, aJie в такій же .мірі прояв.ля

ється і в дієвій п~ющині. Укра1на впродовж 
стоJІіть, .одна боронила духових, культурних і 

моральних цінностей цідого сві.ту, хоч світ, за 
малими вийнятками, не хотів про нас знати. 

А в наш час Україна, ставляючи на Конrресі 
паневолених народів в Києві в 1917 році за 
мету -- односпрямованість усіх національно
визвольних сиJІ народів світу в· одно річище 
визвольно-антиімперіялістичної дії, визнача.,'Іа 
вже тоді нашу ролю в цій дії, а то: устійню
вати одність думки, одність волі й .одність чи
ну на засадах ієрархії, духових, моральних і 
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націонаJ{ьно-по.1ітичних нартuстей між вол~
любними народами свіі·у; ·-іJіДсиJІювати· й Про

ДGвжуватw боротьбу за :.зГадану ідею б~з <JГJІН

ду на те, якою -буде -Політична си1:уація в сві
-т-і; удос~<оналювати ц:ей. світ- таk, -щоб він ст-ан 

промінююЧИм-- у темряві- нашої доби, смолоски
пом- на: шлЯху до ,кра'щ.ого. майбутньfОго світу. 

Отж-е, fJaшa ролЯ' -в визвольно'-:антиімперія
ліtтичнім світі· є ролею-- офензивно-ІVГобілізую

чого, формуючого й унапрямлюЮчог.о . чинни
юі. ·· А моральну основу до цієї pbJli дає , на-м 
стара куJІьтура, що своїм корінним сЯгає аж 
до половини_ 4-ro тисячоліття перед Хрисrом 
(Трипільська КуЛьтур·а), ·наша героїЧна історія 
з високо· етичними · і . мор-альними політичними 
ідеями і мі.lІьйони жертв в ім'я ідеалів не. 'Гіль·
ки- своїх, але й вселюдських. 

А ;гепер- перейдемо до розгляду остшшьоr.о 

п.итання, а t·o, ю<ими шляхами мИ повинні йти 
до здійснення ·-вище згаданих ід~алів. - · 

lli.llяxи нашої влас-ної -політики, -як це ствер
джують не тільки :українс·ькі але й .ч.уженецькі 

вчені, гублятьсн десь В· 2.000 роках . веред 
Христом, коди існува.т1а- велика федеративна 
держава на просторі .України і .далі .. д.о Турке
стану. На цьому всьому n-росторі .. була одна 

куJІьтура .й. одна мова. Та на;Jівиразніна~:- ба!нL
мо блеск української політики . в княжу добу, 
а теж спостерігаєм.о її вияви в козацькій до.біj 
та незгасно в.она- горить· в глибинах серця. у~ 
країнського народу і в наш ча·с. Бо від .кня~
жої Доби й По шіш час московській -Евраз-ії. ні 
західнім нашим сусідам, ані. силою; ані вну

трішнім розбратом і пор.ожні)пІ обіuянка.\1и, 
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не вдається зuстuвити Україну зректися в.л~

сних шляхів зовнішньої політики. Державна 
дія укрdїнського народу все поновно й понов
н.о нідроджується, а з нею відрощкується й в.па
сна зоннішия політика, яку на міжнародньому 
форумі, 3Гідно з всенароднім волевиявленням, 
3Нову й знову заступає новий законний репре-

3ентант Суверенної Української Держави. І IJ 

наші часи ннмагання впрягти Україну д.о одно
го чи другого чужого по:rітичного во3у позна

чиJшся з одного боку к.онцентраційними табо

рами, Винницею, штучним голодом і масовим 
терором, як теж і з другого боку позначиJІисн 

к.о:нцентраційними таборами, Рівним і розстрі
.;Jами найкращих представників ю1шої молоді {t 

старших ... 
Необхідно зазначити, що з країн західнього 

світу серед українського народу найбільш ма
JІИ симпатії такі країни як Чехія, ЗJІучені Дер .. 
жави Америки, АнгJrія й Канада. Сантимент 
українського народу до цих деражв корінився 

н минуJюму, а зокрема н творах Шевченка і в 
тім, що ці країни прийняли, одні давніше інші 
тепер, українську еміграцію з усіх закутків У
країни й дaJJJ,І їй людяні умови життя та повну 
во.7Ію національних переконань і свободу на
ціонального слова. Та й сьогодні українська 
еміграція не зазнає від цих країн ні <<корси
канського» трактування ні закидів в больше
визмІ в такій мірі, як це, дов.одитQся нам за

знавати від деяких антикомуністичних фран
цузьких кіл, що згуртовані біля часопису «!Jл 
депеш І<отідієнн д'Альжері>>. 
Ці симпатіі українського народу слонукади 
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в свій· час антора цих рядків висловиит думку: 

«Азія Йде СВОЇМ ШJIFIXOM ДО здійсне:іНЯ · СР..оЇ·( 
ідей, а Англія й Америка своїми до своїх, і що 
даJІьше, _то все більше ноюt стають менше по

,:їітично заJІежні одна. від. другої ... Америці до 
УкраЇНJ..: з Аляски;· по шляхах заселених укра
їнськими переселенцями . й Зелений та Сірий 
KJii1H, є далеко бJІижче чим через Европу ... У
країна в тисячолітнім суперництві на грані 
днох світів (що лежать на Захід і на Схід ~·
країни) і в підсвідомости вже носить синтезу 

їх ідей, то ж тому Америка й -Анг.,Іія в Україаі, 

а Україна в Амtриці й в Англії взаємно в собі 
знайдуть те доповнення, що -дасть одну з ве

,rшких синтез на шляху до найвищої синтез~ 

ідей світу ... ;Іюцо ЗДА свідомі того, що вони 
як найбільша' ·потуга світу є найбільш від!lО

відальна не тільки за свою долю, але й за долю 
цілого світу ... ».'·. 

Н.1Іасне при ці~, треба сказати, щ.о серед ви

звольно-антиімперіялістинчого · сві1 у є народи 
З 1НКИМИ Й іНШИМИ ПО.7ІіТИЧНИМИ КОНЦепціЯМИ, 
які треба не тіJІьки погодити, але й використа~ 

ти н· майбутньому при виш.ій системі пов'я
зюшя бльоків ві,rІьних нар.одів між собою.· Ко· 
ли вже· мощ( про б.льоки то треб~ сказати, ще 

наu1а історія перестерігає нас проти 1'ворення 
бльоків' з тимИ країнами, Які своїми · і.:П.еями 
й своїми «вірую» все вносили в наш нарід р.оз)І. 
клад і не.~году - ... й понад нашими ·зруйнов'анИ'
ми чужими наїздами· землями, простЯгали ру
ки евразійськіІЇ .1\\ос:кві. Якщо маємо твори" 
ти бльоки, тСt творім іх в майбутнь.о~1у а пс~І_;. 

хічно бди1ькими· і прихильними до наших ідёn~ 
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:Jів народів, як то з народдми Чорноморського 
побережжя, а зокрема з тими чорноморськими 
нравостшними народами, які сьогодні як і ми . 
є поне~олені Москвою. Рівнож відошукуймо ни
тки наших давніх зн'язків з народами з побе
реж ае ті.т1ьки чорноморських, але середземно
морських вод, яких політичні конц.-··пції є бJlИзь
кими 1-!ашим, no вони випливають з того ж 
геопоJJітичного п.оложення, що й наше --~- між 
сходом і 3аходом ... Ro не на Заході і не в Ев
рззії лежить джерело нашої сили, a.JJe там де 
воно лежало в даJJеку давнину, а то в обширі 

Чорного та Середземного м.орей. Де як каже в 
книжці <<0 слав'янах в Малой Азії, Афріке і 
Іспанії» проф. В. Ламанський: «Там жив ко
лись один нарід, ЯІ<ого племена чужинці нази
ваJlИ ріжними, чудернацькими іменами, а істо
ричні заJlИШКИ натякають на ім'я Русь, і тому 
українці повиНІні б той нарід назнати Прарусь
ким, і на цю претенсію ми маємо основи». 

Що біл(-.ше, наніп-, французькі професори й. 
f'рунгес і Ц. Велаукс радять українцнм утво
рити оборонний союз із причорноморськими 
Рар.одами, і знизити Московську імперію до 
.zтругорядної держави. 
Теж і ми т.ої думки, що тільки на цім власне 

шляху має, нами голошена в теорії засада 
в."Іасних сил і власної політичної концепції, 
Jнtйбільше виглядів на повнотне своє ви

я~лення в практиці. 
Геополітичне положення України диктує ІИ 

зайняти однакове становище як до бльоків 
вільних народів на заході, так і до бльоків 
вільних народів на сході. Бо сусідиицтво зі 
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CTf'Лal'vн1 середньої Азії TR ·через Кавказ, Чорне 
·морс. з Передньою Азією й Сер~лземним мо
реw., при гир.1і Дунаю через Ру,fунію з F>ал

І<анськими землями і нарешті наших псреселеІІ
ців й зас.;Іанців на Далекому Схолі - визна
чають підставові засади нашої зоnнішНІ")ої по

JІітики. Перед Україною стоїть завдання при
єднати до своєї системи свобідних політичних 
союзів, і силою речі поJІітичної і 1·осподарської 
співпраці, не тільки західні, але й східні б:Іь.о-

. ки нар.одів, що дотепер були поневолені, як і 

ми, Москвою. ~·'країна. як то колись було в 
минулому, мусить стати і в майбупrь.ому одним 
.з го.7Jовних світових центрjв на м~~жі двох кон

тинентів до якого бул.у Гh тяrотіти менші на

роли не тільки зі сходу але й зі заходу. Тому 
J.'країна мусить .ме1ти свою власну політичну 
концепцію, що ніяк. не буде покрипатися з по
.'Іі п1чною концепцією ні · західніх ні східніх 
бльоків. зокрема н відношенні східних бльо
ків, нRших найближчих сусідів і далеких для 
заходу. При чому, яюц.о зробимо припущення, 

що Москва й нада.7Jі нам юнниться ворожою. 
то багатовікова історія вчить нас, що бльоки . 
західньо-енропейських держав є непевними на

шими союзниками, тоді коли бльоки східніх, 
паневолених тепер Москвою народів, що за
знали московської неволі, будуть таки певні
шими. Давне й недавне минуле вчить нас не пt-

. гнутися в хвості теоретично гарних, а в життю 
невипробуваних чуЖих теорій, але триматися 

самобутньої української теорн и власної по

літичної концепції. Своїх власних шляхів Укра-
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їна не сміЕ зректися, к.оли не хоче щоби її зна
ну хтось схотів зробити своїм форnостом, як 
то було в останню світову війну ... 
Для зреалізунання таких вІнцих форм ві.'Іьно

го й гармонійного спінжиття народів у гряду

чім новім укладі світоних сил, необхідно вже 
як найскорше віднайти взаЕмне довір'я між во
лелюбними народами та. волю до спі.пьних зу
силь не ті.тьки н теорії aJie й н практиці .... Зо
крема вважаЕмо за найвищий час, щоб обда
рована законністю сноїх народів nолітична емі
грація споромоглася на практичний спіJІьний 

чин у напрямку створення одної реально-види
мої форми визвольно-антиімперіяJІістичного 
світу, та одної офіційної репрезентації тих на
родів, яких. волевиявлення є потоптане імпе

ріялізмом. Найвищий час перестати блукати 
розбитою отарою манівцями. Найвищий час 
вийти нам оформ.11еними одною ідеЕю, думкою 
й чином на широкі шляхи Світу Божого. 

** * 

ІДЕЯ, ВЛАСНІ СИЛИ 

Й КОНЦЕПЦІЯ 
Світанок української культури почався даае

ко перед Х-тим століттям, а то н тій дuбі} н 

якій Україна, хоч і під іншою назвою, творила 
цінности які були рівновартісними Єгипетс~ким 
і Са:марійським, себто рівночасно зі світанко~1 
найстарших культур світу. 
Трипільська культура й ноні apxeuJIOJ'iчнi 
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й антропоаогічні відомости д.а~1и підставу ба
батьом нченим висунути твердження про а в го

хтnнне походження єuр.опейців і про те, що ко

лискою їх була ;Україна. 

Тепер в нашім самопізнанні відбувається 
пов'язання багатьох тисячоліть буття - історії 

з археологічними пам'ятками - в одну тяглу 
нитку життя й росту української нації. 
В нашу добу відр.оджу..:ться українська ду

ховість й українська культура, що колись так 
щедро обдаруваJІа наших сусідів своїм бага
тством ..... 
В останнім визво~1ьнім поході назустрjч об

нонленому світанку, міJІьйоіш найкращих синів 
України, на .очах усього байдужого до них сві
ту, зложили свої геройські голови за свої й 

все~1юдські ідеали. 
І з цього повстають питання: Чи світ і далі 

лишиться до нас бездушно-байдужим? Чи дов

го ще ми будемо блукати розбитою .отарою 
по чужих мС:tнівцях? І чи знайдемо в собі cr іJІь
ки мора.1ьних основ і сил, щоби видвигнути 

перед світом, як дороговказ для нього, ту ідею 

за яку вмирали найкращі сини України? 
Ці наші питання тршюжать нашу душу, тому 

ми порушуємо їх і в цій, у третій на цю тему, 

статті. 
~' першій --«Ії. травня 1960 року>> (паризь

ке «Українське Слово» з дня 26. червня 1960 
р.) і в другій - <<Основа взаємного довір'я» 
(«Самостійна Украіна» за вересень-жовтень 
1960 року.) статтях, ми, між іншим, писали, що 
два леrа.11ьно існуючі світи - І<омуністичний 
антикомуністичний в особах своїх офіційних 
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р~нрсзентаю'іІ::І ні ~ сфері духовій, ні в ідt:~іно
світоглндовій, Ні В ПJІОЩИВЇ МЇЖНС!рОДІІЬО-ІІО.7Іі
ТИЧНОl дії не можуть дати тієї синтези ідей, 
якuї сніт сь.огодні прагне. Поруч же реа.1ьних 
СИJІ цих двох снітів існують ще потенціяльні си
:ш визвольно-антиімперіялістичІ-юго світу, які 
не раз вирішували. лор:lЗку чи перемогу світо
них потуг, і} д.ІІЯ· яких зміна режимів, .а .~бере
ження. імперій це - мало. Рятунок світу власне 
в ідеях визвольно-антиімперія.аістичного світу. 
Uей; світ. не тільки 1:0 своїй ідеологіїr а.пе й яr.: 
рсtи1ЬШl сила, в слушний час може стати· ви

рішаJІЬВИ)\1: чиЕн:ик.ом у боротьбі світів, бо й·ого 
тоді не :\10~Ші буде зниu .. щти атомоними бом· 
бами ,без І::І.JІасного .самознищення ... ,, В цім.:~сві

ті і українська національна ідея знаходить син
тезу з національними ідеями. інших .· волеj/[юб
них народів і стає осІ-ювою .взаємног.о довір'я 
між ними і українським народом... · , 
В політичній площині перед цим світом сто

їть завдання створеІ-НІЯ одної реаJІьно-видимо'і 
форми й одної офщійної репрезевгацїі для всіх 

тих народів, нких І::ІОJІевиявлення є нотоптане 

імперіяJJізмами .... · 
Реально перед нами стоїть завдання видви

гнути свою систему свобідних бльоків і союзів, 
;.1 силою речі й основу політичної та госпо
дарської співпраці, найперш перед поневолени

ми, як і ми, fv\осквою народами, а відтак між 
бJшжчими й дальшими сусідами та Ці.7Іим сві
том і боротися за приєднання їх до нашої си
стеми ... При ч.ому, якщо зробимо припущення, 
що Москна · й надалі нам лиШиться ворожою. 
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то бuгатонікова історія нчнть нас, щ.о б.1ьоки 

західш,о-~вропейськнх держав є непевнш~ш ШJ.

шнми СОЮЗНИІ\3.МИ, ТОДі КОЛИ 6.:1ЬОЮ1 СХідНіХ 
та ч.орноморських понено .. 1ених т~пер Москвою 
ниродін, щu зазна.'Іи москонеької неводі, бу
дуть таю1 нсвніШИ\fИ. Цьому питанню ми пр;-І
снятемо окрем~· увагу. Тому власне з історії і 
почнемо. 

І так, хоч наших нрапредків назинали різни
ми назвами, але вони були одним народом -
від. нікін автохтоним на своїй землі. Наші пред
ЮІ десь ко:ю :2.000 рокін перед РХ, як тнер
дять ирх('о;юги, твориди дуже добре зоргані

зонину культурну й аграрно- rор1·онельну дер

жану, якої збройні с11ли потім перемагали ар
мії наймогутніших імперій, як то Перської й 
Римської. І тоді вже вони положили підва,11ини 

під нашу власну зовнішньо-політичну концеп

цію, нк.ої одним із варіянтів була східньо-~чор

воморськосередземська концепція, якої цiJIJIIO 
було здобути собі, мирним чи збройним штr
хом, від народів на схід від нас і нід народіІJ 
на Чорно-середземно-морських побережжях, 
ШJІяхи в світ, безпеку запілля, а то й підтримку 
проти наших ворогів на заході й півночі. Як 
напр., в 957 році княгиня Ольга відвідує візан
'і'ійського імператора Константина Багрянород
ного~ чи гетьман Петро Дорошенко вступає в 
зв'язки з Туреччиною й заручається її під~ 
могою і т. д. Бо хоч в XVI столітті теорію папи 
Боніфіція УІІІ про два мечі духовий і світський, 
які мовляв дані· від Бога заступникові Хрис-та 
На ;землі, ЗаСТУПИВ абСОЛЮТИЗМ, ТО Й-ВЇ!-1 Не· при~ 

13 



. · яіс. З.'ІаГодження відносин між Україною й За-

х.одом .. Абсолютизм .тільки СІ{ріnп.в . нівнічного 
-·вашого ворога, якому_ він, як це. 1\-Hf бачимо хоч 
. би на .прнкJІаді царя Івана Грозного,~ був духо
во 6Jrизьким .. Українська ж духовість не слрий
_няла абсоJІютизму, бо її кормом буJІи: «Руська 
_Правда» ·Ярослава Мудрого, <<Поучення дітям» 
Володимира N.~оІ-юмаха, тощо. Таю1м же .. чужим 
він її був, як чужими були оті практикн на
саджуu(}НІІЯ редігії хрестом і мечем з жорст.о
костнми, застєнками, кострищами і інкні3иці
t:ю. J..)o ·як від віків автохтон H(l своїй з·емлі у
країнський нарід не мусів користатися насиль
спюм і жорстокоСlями в насаджуРані сІюєї во
лі, як це р.оби.;ш орди варзаріn. і кочо:виків 
в окупованих ними зем.11ях, чи в· силу звички й 

в .:ебе самих через волю абсо.'Іютвих ·мон(}рхів 

або вождів-деспотів. Чи, нк каже речник. мос
ковської думки Д. · Мережковський: «Тр сб~ €д
ність думки ніддt.ржувати всіми. способами, от
же і насильс-тво». ·І справді в ві.тrьнііt творчій 
думці московський Н(}рід нбачає небезпеІ<у. для 

себе. Така мrнта.'ІЬН1СТІ> МОСІ\ОВСJ,КОГО наrоду 

була чужою укрзїнському народові, бо: він мав 
інші погляди на релігію, .мораJІь національно
суспільні ідеа.аи, право справедJІивість, НJІНС
ність, як теж мав інший характер, rцо плеюш
ся в інших географічних, економічних, І(удь
турних і побутових умовинах. В обороні укра
їнської дух.овuсти від чужих впливів украінсь
кий ннрід поніс мільйони жертв. А найбі.1ьшим 
натхненником стремлінь українського Народ.У 
до повної духової незалежности бу.;lа Украї.нсь~ 
ка Правосо~1авна Цєрква:, з такими її репрезен-
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1:антами нк ~- митрополит Сильв;.'стр Косів 
(1648-1657} .з.а ча.:.ів Б:огдан-а~ :ХмсJіьни-ц·::>-:<ого; 

митроnол-ит й.осиф-Тукальський (16бз.:Іб-75} зJ 

гетьманування Петра Дорошенка; ~-И 1 рJп.Олит 
Арсеній Мацієв·ич (1697-1772), якого --катерина 
друга віддала·· під суд московського Синоду, 

що ·засудив його до смертної в'язниці й багато 

інших. А в наш час: Митрополит Василь Лип
ківеький, ми1~рополит Микола Борецький, 
який по тяжких катуваннях був засланий на 

-Соловки й помер в домі божевільних, замуче
ний за Українську Православну Церкву в 1936 
-р.оці в Лєнінrраді, та багато єпископів. 

Значення Української Православної Церкви в 
державницьких ставаннях укра.нського народу 
було дуже й дуже великим, й ·це добре собі у

-свідомлювали найбільші державні мужі нашої 
історії, як напр., гетьман Петро Сагайдачний, 
rцо вписується _зі всім запор.озьким військом 

у члени Київського Богоявленського Братства ... 
Та й сьогодні коли західня Европа · леліє 

думку вирівнятИ сво'і кордони коштом українсь
ких земель; коли західня Европа, ·як в 1926 р. 
на процесі Шварцбарта в Парижі, продовжує в 
1960 р. на процесі Т. Оберлендера в Бонні, спи

хати вину в погромах, що їх чинили окупанти, 

на український нарід, і коли західні і північні 
наші сусіди там п.онад Холмом, Перемишлем, 
Засянням і Лемківщиною, стискають собі вза
ємно руки, а тут на чуЖині Іхні земляки торгу
ються між собою за Львів, коли Всеевропейсь
кий Конгрес за самовизначення Европи, що 
відбувся оце в Ніцці домагаеться від Хрущова 
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для саіелlтів, не згадуючи про інші поневолені 
Мс_,сквою народи, то можна сказати, що «HJ. 

фронті без зміН>> і ми дальше перебуваємо в 
перманентній війні nроти заходу й півночі й 

тому дальше ми мусимо шукати наших союз

ників серед паневолених Москвою народів на 
сході і серед паневолених народів над Чорно
морським nобережжям і далі над побережжям 
Середземного моря й дальше ... серед народів 
цілого світу ..... Все говорить за тим, що Захід
ня Европа х.оче для нас лишитися такою як во
на була по першій світовій війні (втручання 
у внутрішні справи Української Народньої Ре
спуб.7Ііки, десанти д.!Ія підтримки Денікіна в 
Одесі, уJІьтіматум припинити бої на західньому 
фронті, дивізія Га.11ера в спину і т. д.). Такою 
як вона була в другій світовій війні (окупація 
;України й безогJІядний терор). Такою як вона 
є сьогодні (процес в Бонні, як і той в Парижі). 
Таке становище ЗахІдньої Европи до нас, а не 
.ІJіпшим воно є до наших сусідів на сході й над. 
Чорним морем .... Тому не знайде на заході по
лертя східньо-чорном.орсько-середземна кон

цепція. Скорше нона знайде зрозуміння з бо
ку ВеJІИКОбрнтанії, ЗДА, Канади та й взагаv1Ї 
Нового Світу, Азії й Африки. 

І якщо понево.1ені Москвою народи на сх.оді 
й над Чорни\М морем не знайдуть в собі стіль
ки сил, щоб стати одностайно та видвигнути 
на міжнароднім форумі свою власну концепЦіЮ 
і боронити її при всіх обставинах без огЛЯду 
на ставлення до неї північно-евразійського й 
іахідньо-европе:йського світів, то вони_ й дад:і 
стогнатимуть під північно~московськи~1 мало-
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том ни ·::іихідньо-еврон~йськім конаJІі будул) 

ті:ІІ>t<И фігурками на шахівниці в грі між пін
ніччю й ::іаХОЛ.Оl\1. Бо ж і резолюція г~!Іера.'Ііо
НІJЇ Асямблеї Об'єднаних Ннцій з 14. груднР 
1960 р., нро унеза.т1ежнення колоній, не б~рс 
під унагу наrодів паневолених совєтсr.ко-мос
rt:овським імперіяліз:vtом. 
· Тому ми й видвиrнули думку створення одної 
реально-видимої форми та одної офіційної ре
презентації тих народів,· яких волевияв.·Іення є 
потоптане московським імперіялізмом, а в пер
шу чергу народів із згаданих на:ии нросторів. 
І н цім неJІику ралю, на відтинку духової під
гот<)НКИ д.о сприйняття цієї концепції, сер~д 
згаданих народів, може виконати .Українська 

Автокефальна Православна Церква. 

Як в минулому, Українська Православна Цер
ква виконаJІа велику ралю в формуванні .Укра
їнсик.ої нації так і в сучасному вона може спов
нити ·11одібну ралю в формуванні духових ос
нов дJІЯ ідеї й дії п.о шляху твор~ння ·і-Jового 

світового укладу сил, що зростав би на засадах 
загально визнаних релігійних цінностей, зразу 
хоч би тільки православних народів, а відтак 
і всіх інших народів - різних ·віровизнань. 
В житті народів світу релігії відіrрава.~1и ве

JІИКУ ралю н_е тільки у внутрішньому жІпті, a.·r~.: 
й в зовнішніх взаємновідношеннях серед на

родів. Значення її було тим біJІьшим чим біли
шими були власнопідметність, націона.:rьно-ду
х.ове самовиявлення та питома вага. націона.·rь
них Церков поодиноких народів, та чим біль
шою буJш незалежність цих церков від зuн

нішньої чужої зверхньої їм ієрархії й від чу-
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жих намулів, що наноси.-1ися цією ієрархією 3Ї 
зовні. 

l:kJIИKe значення релігія має в житті укра
їнсІ>кого народу, а то тому, що джерело сили 
.Української Православної Церкви JІежало в гар
монії між національно-духовим та духово-ре
JІігійним життям, в гармонії між державно- . 
діючою ідеєю та національн.о-церk~овними ідеа
.rшми, та в гармонії між національно-державною 
.цією та церковною дією на відтинку українсь
ь:ої християнської місії в світі. 

Тільки цьому завдячуємо ми хоч би те, що 
«Православне Ісповідання Віри>> схвалене в 
J 640 році на Соборі Української Православної 
Церкви в Києві, було Царгородським Патріяр
.хом Парфенієм у 1642 році передане на розгляд 
Православному Собор.ові в Яссах (Румунія), а 
відтак розіслане східнім патріярхам для роз
ГJrяду його на соборах своїх єпископів і ду

ховенства, в вис.ІJіді чого бу.по признаним 11-
го травня 1643 р.оку Православним Ісповіданним 
асієї ПравосJrавної Церкви. 
Цей цінний вклад Української Правосданної 

Церкви в скарбницю Вселенської ПравосJшн
ної Церкви в минуJrому, дає для УАПЦ в су

часному, морально-духові основи в боротьбі 
.за привернtш!я того значіння, яке їй нале
житься, поперше, як Церкні, яка зберіг.'rа по 
сьогодні непорушними оснони первісної Хри
стиянської Церкви та едержала в серцях сооїх 
ісповідників таку віру яка дорівнює вірі пертих 
християн, як це говорять жертви УАПЦ .. -~- двох 
митрополитів, ЗО єпископів, тисячі духо-вен
ства і мільйони вірних, як Церкві оснонаній Ано-
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столом Андрієм Первозванним. І саме привер
нення повищого значіння ~·країнськіІ':'f І ІраLо

славній Церкві й лежить на шляху отого фор
мування духових і ідейних основ під будову 
нового світового укладу си.1, який би спирався 
на засадах зага.пьно визнаних релігійних цін
ностей без різниці віровизнань. 

Т:1 на шляху ДО пrивернення цього значіння 

;Українській Православній Церкві стояла й сто

їть Москва. Вона й сьогодні намагається наші 
к.о.:шшні зв'язки зі Східніми Православними 
Lkрквами, що позначи.lІися, між іншим, таки

ми, нанр., пам'ятками, як «ХодженіЕ>> Дани.1а 
Ігумена до св. Землі; «Православним Ісповідую 
Віри>>; пдащаницею гетьмана Мазепи на Гро
бі Господнім в Єруса,;шмі; <<Четьи-Минеї» або 

<<Житія святих» - - св. Димитрія, митропо.пита 
Ростовського (сина ко3ацького сотника Сави 
Туптала», який дав цю капітальну й невмиру
щу працю не тільки українському народові, але 
й усьому ПравосJншному світові (про неї зга
дує й Т. Шевченко в Ені,'юзі поеми «Гайдама
КИ>>), тощо, використати для с~·бе. - А це 
видно х.оч би з отої заповідженої оце 
ІІОЇздки московського патріярха Алєксія до 
І Іравос.1юших Церков Сірії, йорданії та 
[)лнзького Сходу. Тому на ць.ому відтинкові 

ми н~ сміємо здати Москві наших позицій. 
Х.очеться сказати, ми є народом із давнім 

славним минулим, з великою культурою й ге-

роїчними традиціями, тільки додаймо відпо
відну до цього віру й ми будемо <--горами дви
гати». 

І так, наше прадавнє мину.11е позначилося 
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змаганнями за ворота .в світ на сході й над 

Чорним морем; . давнє й бцижче історичне -
з'єднанням чорноморських народів до помочі 
проти наших· воргів із :~аходу й півночі, які по
снгаJІИ не тільки на наwу землю, але й на ду
шу; а наша доба ·- кrивавою боротьбою за 
наші національні й вселюдські ідеали проти 
тих же наших історичних ворогів, при чім без 
жадного запі.1ля зі сходу й з Чорного моря й 
без міцног.о зв_'язку з чорноморськими народа
ми, тільки в духовому зв'язку з нашим~и схід
німи сусідами (конгрес нонев.оленнх нарадін н 
Києві), ,тому «встоятися не було сили». 
Та досвід минулого не йде на марно, він стає 

підставою до дальших прямувань до ВJrасних 
сил і власної зовнішньої концепції. І тільки ма
аа дитина не розуміє тоrо, що в житті треба 
1':'rти не всіми шляхам11, але найкр1щими, а в ло
,11ітиці ще й найближчими до ці..:rі, --- на яких 

видніють дороговкази багатьох попередніх по
колінь. 

ЦІЛІОШЕ ДЖЕРЕЛО 

30-ті роки нашого стоJ[іття бу~н1 для укра
їнського народу роками найжорстокішого мос

ковського терору. Роками, в яких-як пнсан 
Г. ІІронь в «Літературній Газеті>>. (ч. 12 у 1936 
році) - бyJro: <<Не під прапором Шевченка, а 
під прапором Лєніна-СтаJ1іна, під пран.uро-м 
большевицької партії здійснено соція"1ьні і п::t
ціональне визво.11ення трудящих.». «Визнолен

ня>>, що коштувал.о J1країні біля 1 О. мі:Іьйонів 
жертв. 
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Насильне загальмування українізації відбува

.1ОСІ, ПІд гаслом - - <<Боротьба за комунізм н~ 
::\Южлива без рівнобіжної рішучої боротьби 3 

наці.ональною культурою і з намаганням нара
дін СССР етнорити для себе власні куJІьтурн. 
Російська куJІьтура міжнародня, вона мусить 
3асимілюнати всі неросійські народи. Російсt,ка 
мана нсесоюзна ... >> -- Ваrаніян в книжці -- «0 
національной І<ультуре.». Прийuма JІіквідацін 

Сні.:Іки Визналення України. Наступило зни
щення ;у дІ ІЦ, що нав'язанням д.о традицій У

країнської Пранаславної Церкви з пер~щ 1687 
року, формуна.аа новітню українську націю Т<.І 
продоюкунаJІа їі християнську місію в світі. 
І ІJІяново переведено <<ударними бригадами>> го
JІОд в .Україні. МіJІьй.они загнано на північ і на 
схід закріпащеної імперії ... 
Це тільки невеличка частина з тих багатьох 

етапів, ЯІ~нми йшло оте «соціяльне й націонадь

не визволення>> українського народу,-в і~'я 
ВЛасне ТОГО ОДНОГО «СОВЄТСЬКОГО» народу З ОД

НОЮ СОВЕТСЬКОЮ, себто МОСКОВСЬКОЮ КУJІьту

рою ... 
Та український нарід в Україні, взявши за 

мотто CJlOBa гетьмана Пилипа Орлика: «Легка 
річ - негід:на слави, чим більша небезпека, тим 

ясніша перемога.», - продовжував бе~компро

місову боротьбу, як це в 1933 році і ствердив 
Косіор в таких словах: <<Український націона
лі-ім і український націоналістичний ухил е те
пер на Україні головною небезпекою ... » 

Та й тепер, як це стверджує сама б.ольше
вицька преса, український націоналізм, чи ЯJ( 
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Мо.скuа його сьогодні називає.- --.<<буржуазний 
націоналізм;;> -- не перестає бути для москов.
ського імперінлізму <<ГО.7Іовною небезпекою>>. 

30-ті rоки нашого століття для укра
інського нацюн·а.лістичного руху, який в 1929 
році знайшов своє ідеологічне й органі:-іаційне 
оформлення в ОУН, позначилися, п.оруч р~во
,;Іюційно-визвольної дії, шуюінням форм свого 
нняву в суспільно-громадському секторі укра
їнського життя. ·в цих роках постає ціJІий 
ряд суспільно-громадських організацій, як на 
всіх Західніх ЗемJІях України (на Закар
патті, Буковині, ГаЛичині й Холмщини) так і в 
багатьох державах зпхідньої Евроnи та Ново
го Світу, а то й Азії. У час державности Кар-
патської ~?країнИ ~они відіграли належну 
poJJЮ. Цей суспі,льно-громадсью:й відтинок 
націона.лістичного руху власне є творцем ото1 
широкої сітки леrальної націоналістичної пре
си часописного формату, що від [.врЬпи, через 
держави nівнічної й південної Америки, аж до 
1\1анджурії й Дален:ог.о Сходу пов'язувала вод-
но розкинених по всьому світі українсьrшх на
ціоналістів та їх симnатиків. 

У Франції предтечею такої преси була в 1Y3l. 
році «Незалежність» (Софія-Іlариж; в Софії 
її заступав член Леrії Українських Націоналістів 
- інж. М. Ніцкевич). Вийшло тільки одно 'ІНС
ло на 4-х сторінках гарного форм<.пу, иідби
тих у друкарні. На цих сторінках, між іншим. 
з'явилася тоді й стаття автора цих рялr{іВ -піл 
назвою: «Єднаймося на грунті суспі.:rьї-ї.о-гrо~ 
мадської роботи.» Ця тема була тодj дужt> <1к-
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Т,Уі.і.'!Ь!іОЮ, ЯК ІІС :\1L'ІШІ ::'..ІПуал.)НОІО ІЮІІа <:: Д.'fSI 

II:J.C і сьогодні, хоч може й вим<Jrає іншого Ш.J. 
ходу ЯJ( т.оді. Це чис.1о <-<Не.:.алежнос 1 Н>> б_у·ло 
3р~дагонннt інж. Сціборсьn:им. 

Справжнім же виразником думок націона;·Jіс
тів і репрезентантом націоналістичної преси 
стало паризьке <<~/країнське Слово>>, що зара:> 

но <<Незалежності/> почало в 1932 році виходи
ти як орган Українського Народнього Союзу 
в Франції, якого оце тисячне число вступає n 
ноний 1961-й рік. 

Як один із найдавніших й.ого читачів і спів
робітників (писав під повним прізнищем, ЧІ! 
скороченим -- ю~ А-ко, або тільки під малою 
JІітерею -- а) я хочу тут підкресJшти, що «У

країнське lJюно)> було для мене джерелом на
ціонаJJьво-моральних сил, невичернною ко ~аль
нею цінного матеріялу для побудови суцільно
го світогляду та п.обудником у публіцистичній і 

громадській праці. 

Та таким воно було й для багатьох інших 
укrаїнціR і то не тільки Jj чужині, але й на у
краЇНLЬІ{ИХ землях, куди воно теж проникала, 

нереважно нелеr ально. 

,l.lля багатьох українців «Українське С.1овш~ 
було дзвоном рятунку в непроглядній темряві 

чужих політичних закутків, в ї~ бдуканннх 
п.о орієнтаційних манівцях на чужині. 
При тім <<Українське Сдово>.) і неприхильним 

нам чужинцям часто вибива,ТJо протиукраїнські 
арrументи з рук і промовляло до їх сум.1іння ... 

І не тільки ДJІЯ поодиноких осіб, але й д.:нl 
більшости українського загалу, а то й політич-
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Іщх груп і rих чужинців, які в Яh.JИсь м1р1 ці

І<.;;щили.ся· ·українською проблемою; «Украї:-Іське 

c-Jr_oвo>): буJш .'яе .раз оріtзнтаційно-унапря~лю
ючим фактором у ·їх .П6Jr.ітичних п.отягненнях. 

Д.ІІя українського ж народу в Україні ---«,У
кр-иїнське Слово>). було часткою тих «дарів» rе
ро.ічної духов ости,~:' 1ц.о: .. неп-ізнаними·_; шляхами 
плив:ІИ до· нього від учасників збройних. 3Ма
гань ·з чужини,. чи приносилися йому такими 

.посланцями, як; сл. и. М. Сціборський, О. Одь

жич, О. Теліга, тощо, які долучили до цн•х «да
~ію> згодом. і свое .. життя, склавши його на він
тарі ненмирушої .нацїі. 

ДлЯ .. всі~. іі:Іwи:х народів «Українс'ькс Сл оно» 
буJІО криttіц.(~·ю пІзнань не тільки слав:-І·ого мину
лого й ·траrіЧн~го · сучасног.о Укр~ їни та її дер
жав\Іих трад!'іц.ій 1 героїчно низноJІьних епu
ней, але також і в~ликих ідеалів українського 
народу- дорuговказів на, шляху до кращого 

майбуТНЬОГО Н~родіВ усьо1·0 світу) ХОЧ СВіТ ЇХ 
за такі і' не хоче признати. 

У НаЙТЯЖЧі ДЛ'SІ украЇНСЬКОГ·О народу 30~ті 
роки «~1 країнське Слово» било в дзвін 
тривоги. Та світ не саухав, а вірив облудно
брех.lияим. твердженням Москви,_ за що сьогод

ні й покутує. Та правильність- тодішніх тнt>r
джень «Українськ.ого· (JIOBa>> сьогодні все білh
ше й більше приєднує нам союзників, та все 
більше й більше скріплює авторитет «Україн
ського Сл.ова>.' · серед наших прннтеліl:і-чужнн

ців. 
Власне ці 1000 чисел «Українського С.:нJніl~ 

зокрема в усій повності відбиди на своїх сто-
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і)ЇІІЮ1Х rер.оїчнt 3:\І:Іr:шня у!<раїнськоrо нзроду 
.за свою деражш1ість у нашій добі. Ці змаrаннп 

були ілюстроннні з кожtюrо їх відтинку безпо

сердньо тими, що бра.пr в них активну участь. 
~·.\ кра.нсьh:с Слово» було нідгом.оном боротьби 
'За держанність га вілгомоном нуртуючих в 
шнроh:их масах ідей і велию·ІХ шукань синтези 
цих ідей в нутрі українського народу й в зов

нішнім світі. 
«~·краЇІІСhі<С C.~lOFIO» голосило, що тіль

ки з націоналL,ної ідеї нш1.~1иває соція.1ьна спра
ведJшвісп) і щ.о ті.;Іьки національна ідея Е ос

tюною нзаємного довір'я як ннутрі поодиноких 
нщJодів так і поміж народами свпу, а ніколи 
гoJJi ман:ріЯльні інтереси. Не пасивним сприй-
манням ідеї, але тільки активно-творчим вклю

ченнпм в боротьбу за здійснення ї't - довершу
єтьсн перемога в державній дії. 

30-ті роки в які почаJю виходити <<Українське 
Слоно», були переломовими роками не тільки 
н житті української націі, але й у житті усього 
світу. На ці роки припадають не тільки ті події, 

пр.о які ми згадували на вступі нашої статті, 

(:}Ле й такі події як визнання світом СССР «де 
юре», наростання передумовин свп.ової війни, 

тощо. І багато ми бачимо схожого в ЗО-их ро

ках з п.очатком цих 60-их, в яких, як і тоді, світ 

пактує в Об'єднаних Націях з СССР. І чи світ 
повторить свої помилки чи ні, - від цього за
JІежатиме, чи буде в чім різниця між ЗО-тими 
і бО-тими роками. 
Тому <<Українське Слово>>, вступаючи своїм 

1000-м числом в ноний 1961 рік, на підставі 
здобутого досвіду, повинно визначати поруч 
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.випробованих стар~:~х 3асад нашої внутрішньої 

.й зо.нн_ішньої пресоної п,олітики, такі ~оні, нкі 
б скріп.и.1и уІ~раїнські сиЛи внутр1 та еконсолі
дунали ·~.х в однім суспільно-громадськім і дер
жавно-пЬ.іІітичнім фронті для мужньої зустрічі 
нсіх несподіванок· зі зовні, що їх . може при
нести 196 І ~й рік. 

Хай же на сторінках <<Українського 
Слова», оновлена~ Новим Роком, укра-
їнська ідея, як оздоровлене промінням Божо
го світанку українське дитя на руІ{ах своєі~ ти
сячоJІітньої Батькіnщини, радісно звіщує усіх 
своїх визнавців, що вона вийшла зі світової 
духової кризи попередніх років здоровою й 
оновленою і далі для них є цілющим джерелом. 

~ І : 

'l 

2G 
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