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1.

Всі АОтеперішиі спроби завести дераанині АаА і порІІ

.док на У країні, веде ні під ріжними праиораин, скіи'Ін.tисІІ не
;вдачею. В Батьківщині нашій пануе повна анархіІІ:
:з ее.tом, брат воюв з братом

;

ce.to

ноюs

взаїмна ненависть, демора.tіааціІІ,

наси.tьство в ріжних +ормах, повний господарський розва.t, пошес·гн і

-

темнота

одно

-

с.11ово

,·

--

руїна м.ора.;іі.на і +іанчна

ось ааrа.11ьна картина сучасного українськ01·о ІІшn·в.

Наша ве.шка націи, посідаюча иайкрнщу на Сході 6вpotJH,

t~айбі.ІІьше

родючу

зеи.11ю

покаsа"'а

-

себе

досі

везАвтною

.sорt'авіаувати державне, законно упорвдковане, жhтта

ва

-своїй

да.tеко

seм.ti.

В

державніnr

будівництві

позаду всіх иншнх сусідніх націй.
Сові·1·ську РеспубJІіку;

ми

зоста.tнсь

сій

Ве."икороси створн.tи свою

ПоJІнки, Чехи,

Мадьири,

·тиші, Ес·rоиці, Фів."индці, народи кавказькі

-

Аитовці,

.ІІ.а

всі вже sорганізу

я:мись в держави націон:ІJІьні, всі вже ступи.tи на Ш.tІІх да."ь
шоrо норма.tьноІ·о розвитку своІ·о націона."ьноІ·о жнтти.

Ті.tькн 1\ІН

одні

й

,ІІ,осі

нищимо

~езпораАиостн к.tичемо то одного, то
.sавес·rи

у

2.
тижкі

нас

самих

себе

p,pyror·o

та в своїй

сусіда прийти і

поридок.

СкJІада'l'ІІ внну за те, що С'l'а"'оси, на зовнішні, иов.ІІив,

обставнии

ми

не мавко права.

Міжнародне становище

всіх сусір,ніх націй бу"'о так само •rижке, а може ще й твжче,
ак ваше.

В руїні

нашій

винні ·rі."ькн ми саиі,

rrричнна тіеї

руїни "'ежить

не

поза нами, а и нас самих.

Півнати

•ri

причІІНи можемо "'егно на підс·rаві подій nо

-с."ідніх "'Ї'l', котрі припаіІ~Іні напчи"'и нас О,ІІ,ного, а саие того,
JІК 11е можна збу,11,увати на Україні р,ержави

2

3.

Сей лвевЦ В'ЧНть нас:

1. що не можна збур,уватн на

~·країні р,ержавиоrо JШАУ· епнраючнеь тіАью• на ор,иій соціа..tь
ніі! групі;

Z.

чужинців,

rютрj б тій

доІІОJІОГ.ІШ

захопити

що .11ад •rой не може бути заведений нри помочі
ЧJІ . нвшіjі СОІ\ЇИАІ.нііj І'рупі нашої
в..tаду і запанувати

нації

над иншнми к ... асамн

і rрупа:~ш. Наше еконоІІІічне Жнт'l'R, наш рі.ІІЬ!fИ"1ИЙ і промисJІовнй
розвиток на с·rі.ІІьки відмінний від розвитку, скажім, Московщини,

що збудупати державу'

J нас так, ак ·•·ам, при помочі ,t,ЇК'l'атурк

одного tі.ІІасу чи t•рупи, немож..tиво. 'Гак само окаsа..tись врешті
беsсІІ.ішми · і всі

•ri

групи наші, котрі; не вірич11 у в.ІІасні си.пк

СВО6{ нації, шука.пи собі ПЇД~ІОГИ У еуеідів, ЩОб ІlрИ j'x ДОПОІІІО3t
ПИИНЩНТИ СВОЇХ інаКОАJМ3ЮЧІІХ і інаковіруючих зем.ІІВКЇВ, . та 3.11·
вестtt

н:І Україні .11ад,

на.ІІьніtі

РаАОЮ,

іАеї.

ана

Почин,

при

вір,повіJІ.аючнй ·•·ій ЧІІ
даний

помочі

в

ТОІІІУ

вншій по..tуиаціо

папрамну

Центра.ІІьною

"еднноt·о російського рено.ІІюційиого

Фроtп·у" й діктатур11 "свіАоnюї" еоціи.ІІіетичної іите.ІІіr'енL(ії хо·•·і.па

ВНІfЩRТІІ, украЇНСЬКИХ СЗІІІОС'J'іЙІІНКЇВ і заnанувати над НІІШНМИ
)'Країнt·ьюtмн КJІасамн
ІІJЩ'І'На

,t,уже

Він,

-

окаsавсв ДJІR нашо1·о р,ержавноt•о будів

нещае.~~нв.им

ніс.11в ріжних

на

руку,

но.ІІітичнtІх ІІштарс.тв і ріжннх,

••!!сто

,діаметра.ІІьио собі протІІJІЄЖНІІХ оріентацій на с.усідів, привів р,о
ІJОJІі•t·нчноt•о краху нашу соціа.ІІістичну демо11ратію. 'l'ак само, вк

t!,'J,HHHЙ росІІіський реакційний Фронт, з дік'І·ат)·рою :tІОt~квоФі.ІІьеь
~>нх

бюрокра'l'вчннх

та промИІ'JІОИО-Фінансових

гру11 і 'l'акнмu

еаІІІИМН ріжннІІш орі6нтаціамн на чужу поміч, спричинивеа до по
JІЇтичного розва.11у отих мосІіВОФЇJІьеьких Ир)тів; і так врешті, ик
6,'J,ІІННЙ

ФрОН'l'

ІІОJІЬСЬКНЙ·

погубить

заангажовані

Jl

ПОJІЬСЬІІУ

а R3H'l'Юpy На У КраЇНі наші СІІОJІЬЩеНЇ Та ПОАЬОИОФі.ІІЬСТВУЮЧ( КО .ІІа.
Все це рааом і дае в резуJІь•rаті сучасну 11е.шку українську
руЇНJ .

.ft
•і

Отже кожний, кому ДJІІІ нра.І\Ї й ЖІІ'Г'1'ІІ но·rрібннй .113,!\.

ІІОрІІДОК

анархії,

і ХТО

той

не

мусн·rь

такІІХ внсиоnв.ів.

праt•не

піеАи

.ІІОВИ'l'И

рнбу

переЖН'l'ОІ'О

R

Rа.ІІа~І)'ТНЇН

ВОДЇ

нами .11нха нрнйтІІ до.

3.
't'lльtш И~(Існа

держав:~,_ збу·дон:ІН(І унраїнською Н(ІІ~:tІю н:•

•·воЇІt етноrраФічнііі тернторіі нрнтуе НІІІ' иід еконо!!!і•нюr·о роз-
tшлу і ніА крівавої анархії,
паnіть 'J'ОДЇ,

б

1\0..tH

ко·І·ра немннуче ~удо rrродоnЖ)ІІІІ'J'tн·ь

ІІОЩ:ІСТІМО знону UДHit1

3

111\ШІІХ.ІІаt\ЇОН:t.,Ь·

них І'рун за допо:wоr•ою сусідів !131\ТІІ ІНІ час пере~шгу.
Власну держану д:н~ть ті.ІІьtш нoщrpu]rie між нoo 1,tІttutш~ш
)rІр:tїксьrшмн класа~ш, зак..tюченю1 н імн nei~t ба;~;аноr·о sакuнноr·о

JІаду і споніі'іної праці, спі.ІІьної н~і~t к.tacn~r ІІаціона..tмю-держ:нІііоЇ

ІОJ.ІІЬтурн, епі.ІІt.ної

оборони

сноеІ

тeptrтopir

і

І'ІІі.ІІLІtоt•о

нр:111а нашоі нації на са~rоознnчеинн, то-б-то на

nepeнi·t•eт

ІІа

CBOlll

ЗеМ.ІІЇ,

котрн~І

.

ІІОJ>ІІІ'Т~ ЮТИ' /І

всіn·

саш11ї •~.v

•J•oil

1'СІІІ:р

неі

Іtнші enpoнetkьr;\ нації.

5.
1\.ІІаеамн

Щоб 'l':НІНЙ КО~шроІІІіе ІІІіЖ ІІОО 1,ІІІІОКІІ~ІІІ унр:_tЇКІ'ЬІіЮШ
МОЖІІR 6y.to нрешті 33К.ІІЮЧІІТІІ, сі ІІОUДІІНОІіЇ КАаСИ

~І)ТІІ'l'Ь перш за нее СІІОІІ«'О.ІІЇJІ.:І'В:tТІІСЬ
зорr'аніsунатttеь.

н серс 1,tші еа~н•х еебе і

Страшна по.ІІі·r·н•tна де~tор:мізацін і ІІu.ІІітнчнніі

розгнрдівш, икі •rенер панують на ~-,_~раїні, ІІОІН'.ІtюютьеІІ

11

Gі.tьшій

ннтво

мірі

~tіЖК.ІІасоною де~ttократІІчноtо

реиою ріЖНІІМН нашнмн

за

ІМа,ІІ,у і за

спі.ІІьну ригу,

державну
що

міІШІиннuю,

tІОАЇТІІЧНІІnш nартЇJІШІ

казІІ)',

nони не обеднують

їхнііі бороІ»бі

n

Всі ті партії

1\Іаюп.

.ІІю,,еіі

наt'і

на

'Г)' ОАІІУ

І'Р! 1\'l'Ї

їхніх

інтересів праці, а СІІ.ІІІ>)"Ю'І'Ьен 11рндбатн еобі внборціл •га ч.11енін

. більш

або ~tенч демаrоrічнюшt

нроrра~ІаDІІІ

та бі.11ьш ч11 nteІtЧ

ІІеДОСRЖНІІМІІ обЇЦВІІКRМН, Уе)'ІІУІІШІІ 11 ТЇІІJ, д:ШІІІІХ ЇДСІіІІІІХ 11р0•
нідннків,

на ЧОАО всіх

тих вартіІі

ІІІІбн.ІІась l'ІІрізь

одІІа іі та

еа~Іа груна здек.ІІасованнх інте.ІІіrентін та нінінте.ІІіrентін, одір·
ваннх віtіною

•t•a

рево.ІІюціею ?д евоt>ї ЗІІІІчаііної нраt~і на х.11іб

насушннй, а чаето-l'усто це мо.11одь з шні.ІІьної .ІІалн. Цн І'рупа
З1І)'ШеН:І •rепер ЖІІТН

ТЇ.ІІЬІІН

3

ІІО.ІІЇТІІІШ,

)

KO.IIfl

3

ІІЇДУІІRІ',:tННІІМ

реВОАЮЦЇЙІІНХ НаС'l'рОЇН В НіІрОДІІіХ ~І:Іеах ЦЇЙ І'рупі ДO!IOIJ.H'l'Ь!'R
ІіоИК)'руnатн

межі

еобою

де-да.11і ІНІЖ'tе,

ІІід,ІІ,ержатн

'І' У

то

"рено.ноцію ",

вона
а

еІІ.ІІR)'6'І'І•І'ІІ

леі1н1

заходами

через

·re де·
!юр:міsуетьrн й ка.ІІаDtу·rнтьгн нее гроn•ад1:ьке ЖІІ'l'ТІІ, Наші нн
родлі

масн показа..tн еебе наеті.ІІJ.КІІ по.ІІЇ'І'н•шо здоJЮІІІІ)ІІІІ,

що

о.- всиквх демаІ'оІ"ів нреmті одвер't'RАНСВ і ї~: раз-у-раз зпоміж
еебе ВНКІІДR.ІІИ,

A..te

коване

державне

бі.ІІьше

nід

·ШІJІадити

в

Ж, не маІОЧИ ЗМОГИ Самі сучасне СКОНІІАЇ·

ЖИ'l''rR

зорt'аніауна'І'Н,

яп..tня чужих \націона.льннх
себе

державишІ

апарат.

вони підnаАаЮ'l'Ь все
держав,

котрі

Запобігти

зуміАІІ

ноній

руїні,

новііі бра'І'овбнвчііІ

різаанні

'Краю, котрі несе

собою ота чужоАержавна окупаціи, ми змо

s

.;Бемо тідьки тоді,

й еконоІІічному визискові нашого

І;о..tи sбудувмо

в .. асну державу на

під(~Таflі

:міжк ..асового компроміс~·.

А Д.ІІІІ цьо1·о муснмо орt'анізувати не партії, а українеьІІі
n.tacн;

~Іуеимо

обвднатн

наших

ае~І .. аків

по

тому,

ик

пони

нраt\ІОють і що вон11 ttродукують, а не по тому, що вони го
ворить і ДО ИКО1'0 роду ІІО.ІІЇ'І'ІІЧНІІХ авантюр ВОНИ ПрИХИ.ІІВЮ'ГЬСЛ,

6.

Оздоров.JІюванІІR нашого І'ром~дського й но.. ітнчноrо

ЖІІТ1'ІІ кожен к..tас поtшнен початн від себе. Не можно нарікати
на ннші українсьІіі К.Ішсн, що воНІІ заводить без.11адди, не мотно
оте чуже безладдn поборювати і не можно пінкого трівкоt'(J ком·
промісу З ІІНШИМІІ K.IIRCR~III sаК.ІІЮЧІІ'rН,

за все

ІЮ.. И Не поборОТИ нерш

CROI'O В.ІІаСИОГО ВНУ'J'рЇШНЬСІ'О без .. аддн і СRОбЇ ІІ.ШСИОЇ

янутрік.tасової анархії, Боротьба
·rрішньою анархівю

3

внутрішнім без.tадАИМ і ПІІ)'

мусить бути першим

завданни~• і нашоІ'о

хдіборобського к.tасу.

7.
-

Що у нас 3 цього боку AR.teкo 71 не все б.ІІагопо.tучно"

•~відчнть

наша

бе3снJІіс·rь

супроти

Аертавної

анархії

-

нрвюtй доказ нашої незорt'ані3ованости і нашої в.11асної анархії
внутрішньої. Наша неорrані3ованість та внутрішня анархів

-

ее нас ..ідок нашої дотеперішньої подітнки, 3нон же, анадіз)'ЮЧІІ

O'J'Y нашу дотенерішню ноАітику, ик К.ІІасу, ми бачи~tо, що на(·
обеднували досі ті.11ьки з:шАаНІІН нет'атнвні. Нк ці.tІІЙ к.tас, ~~~~

Не ХО'l'Ї.ІІИ СОЦЇВ.tЇЗаЦЇЇ 3e~t.ti, ЗІІИЩеННН приоа'J'НОЇ В.ІІаСНОСТН /ІІІ

зем.11ю і ~і6і с·t•рашної анархії, ику ці гаrда в нашу х.tіборобеьку
нрацю

вносп.tн.

І отих

не1'ативннх

резу.tьтатів ми доби.ІІИСh,

,J.емаrос'ічні гае.11а соціи.tі3ації зем.11і і ІІнесенна приватної в.ІІае
иостн на аемАю

вже викинуті а по.11ітичної біржн наві'J'Ь

най-

бі~ьше заваати ми по.аітнчвивш ~~пек,·.ІІJІнтамн.
Не

ДОПJСТНВШН

ДО ТОГО,

'fa

ЧОГО ІІИ не ХОТЇ.JІН,

що

ж Д;tdi?

ЩО МИ робН!\10

д.11а осигневвв ·rого, чоа·о ~ІН хоче~Іо? І чоrо ми, в.ІІасне кажучи,
хочемо? Лкі наші позttтнвні І\ЇАЇ? Лк АУІІаtшо ми даАі у.ІІаднатtt
наше ЖИ'1"1'8, щоб M01"1'1t оту СВОЮ рідну ЗЄМАЮ оброб.1ІІТН і Х.ІІ16

на ній робити? Одно с.:tово

ика ваша позитttвва твор<tа по·

-

.!ІJТНЧН3 .1ЇИЇІІ?

8.

Тут

~1усімо

сконстантува·rн

су~Інніі Фак·r,

що

однівї

пvЗІІ'J'ИRИОЇ поо~ітнчної .1івії у вашого 11.1асу досі ве бу.tо, Ми,
ик кАас, чнпАвАись досі ріжннх, в" иа~Ін, ик ці.tим к.tасом, ство
рених

нашу

по.1ітнчних

нет'ативну

зем.1і знищити.

вана

A.te

котрі

осигнути

-

б

дава.1н нам змuгу

всакі

спроби

o·t·y

соціиJJізації

навіть і t'ІІ пасинна, на чуJІІі си.ІІН розрахо

nоJJітнка, не бу.1а у нас

ріжннти
бу~н

комбінацій,

ці.tь

·•·ри напримн,

або

одноці.1ьн:..

ннакше

орівн·rації на де:>жанніс'l·ь

В ній

иажучи

російt~ьку

-

можна

орівитації.

-

ро:t
Се

стару або бо.•ь

шеrнщьку, на державність по.1ьську і на державність українсьиу.
РозІ'.1ІІНЬІІІО І'О.1Овні підс'l·авн тих трьох наших головних

Ио\аСОВІІХ орЇ6НТ3ЦЇЙ,
Ао російської орі8нтації, ширеноі ве..tнІtоруськнмн або на
ІШІ:ІІИ русско націон:t.1іС'l'НЧннмн ~Jіщансьиимн иругамІІ, прнхнJJН·

.tнеь н нашому

к..tari

пк на- по.tу-наt,ію,

'ІЇ х~іборобtІ,

і tt.oтpi,

ко•••рі

на t~ебе диn.~нтьса.

вважаючи і назннаючн себе Ма.,.,о·

росами, АУМають, що ма ... оросн не зда1'НЇ самі И:\ своїй ·rери·
торії евобЇ держави створити та їr оборонити,

а мусІІтІ. бу1'Іt

зорганізовані в одну російську Аержаву равом з Ве.1нноросами.

Сі українські Х.1іборо6и, за·адуючн КО.1ІІШНЮ си.tу старої росііі·
1:ької державн,

t'Ковrьною,

с·rвореної нашою націІJю спі.,.,ьно з націею ~to·

JІоті.1н б до отоі старої росіііської держави повер

ну'l'Н, Инші знов, переважно наші х.,.,іборобн Арібніщі, во.піють
нову російську еові'fсьну державу від свові Украївської Народ

ньоі Респуб.,.,ікн тому,
нажно Жиди

•t•a

що

бо.1ьшевнкн російські, у вас пере·

t•оро,\ине, на село ті.,.,ькн за х.tібом та ріжннанt

рекв-ізіцівмн прнїзжають,

a.te

до вну·t·рішнLого еі.tІІеьного ЖІІ'І"ГJІ

не о1·ручию,·ьсп,

остІІ~АІІЮЧІІ ·t·ам норм:мьні хаsаііс:Ькі, бі.t.&ше

відновідаючі інтерес<нІ ІІашвх хАіборобік порндRІІ. І 'l"ому вмtсне

бо ..н.mе•шкн отв~• наши~• ХJІіборобнм ~Ін.Аіщі,

що вони, вк го

родине, -- од" нотрн.х зреш·rоіо ціАнм се.11ом і одбІІ'!'ІІСІІ можно, RC

В

HHOCH'fb

ХJІІ6оробеьку

етр:ннної ру·їшt,
~ької

працю і Я СЄJІВВСЬRУ

масу

вк свої українські ес-ри, котрі тіJІЬІІи

'1:1-КОЇ

s

еіJІь

КОАОТІІЄЧЇ ЖНІІ)ТЬ, ВСЄ 6ідНЇЩІІХ :ХАЇооробіо HR баІ':\'l"ШІІХ

підю;t;уючн та роsбвоаІо•rп се.11о пар·rійно-Ію.Іітнчною ненавrн;тю
·.rн

ворожнечею.

От же, ІІІ\ бачв~ю, оріви·r:щік чи на Росію давню, •rв н;t
Роеію
"І'Іаші

6О.ІІЬШСRІЩЬІіJ IIOJI)' сІІJІtt, нн етраху, що ми

OCHOBJ6TbCII ва зневірі у

В.ІІаСІІі

см1і не по·rранимо зорr'аніа)'ІНІТИ

таRу свою n.ІІ:~сну держану, Іютрн б і супротн ворожих сусідів,
"j СJІІротн

R.ІІасних

.зрІівтьсп,

t•i

українеькнх

два s:Ш,\<ШНІІ -

-вну'l·рішньої 3Нзрхії
-6сз

нш'інn·rку

~1оШШ'ІН

--

нашого

ВJІаСІІН~ІІІ

руїнннніи ~ІОІ'АН уи•оа·rн.

Ро

оборона нашої землі і 3ІІнщеннн

ее завданна веіх нас ХJІіборобів, чілоt•о
ІіАаІ;у.

Але

JІіраїнеьин~ш

ж

чи

еправнтьсп

s<Івданнл~ІН

з

·п•ю•

С}'часна російrьк;t

..дера-іrІІІ3?
Перш

sa

нес М).СІІМО твердо

ІІ3~ІІІтатн, що КОАН прадід"

<~tаші nіШJІІІ .під цари ноето•шоІ·о праноеАавного" і

l\Іоек:мааш бу ду вати дерашву РоІ'ііfем;у,

·ro вони

CT3..tH

разо'1 а

з ро бнАІІ ее ці,.. ою

fІ:щівю, І\Ї.шм "коз:щьшr)І народом аtа.ІІоро<'ійсr,кнаt", Ііотрнн був
'МЇ ЦНО RHJTpll СІНІННІІН ·Та об6АВаВJІЙ і КОТрІІіі ТіЛЬ КП 33НД8ІіІІ СІІОЇІЇ
\

'Ннутрішнііі

енАІ заіінnв Н:ІАежне йо~•У міе1~с в старііі царсь~>:іі

·самодерп:авній Росії. ААе ж де тепер наша иація,

-

байдуже, чн

6)'де~• її sп:пн унраїнеькою, руською або маАоруською? Ае це
"'аціона.Іьне
<>бстоатн

обеднании

<~ебе,

cnuї

між веіма нюш,

акс б д:ІАО наn ен.ІІ)'

економі'іІ'Ї по 1·ребІt 1

11.tан;, пере бу довн Росії~ ко.11н

скажіtt врешті •·но'і

6- ми напрвкАа;s, ·тепер, нк ін Х\·11 er.,

·рішн.ш з нон ІІрн..tучнтІrгь до росіііської дер;І;авtІ? Ае та наша
хочбв іі чорв:t,

a..te

однаково всіх козиків обвдпуюча рада tщ·

38ЦЬК:t 1 І( отра СК3ЗаJІІ\ 6 ВіАТ RіІМН. l"OJ!O(~QMH
-і·уАІІ"?

"HOdiiMO

СЮДІІ 01 'О

7
ПіА А&ніна й 'l'poцJ.KOl'o, Ч1t ~ІіА Ае.ніsина .й11.1.11н і йду·r~о
3

по~tіж нас

самі '1'ЇАькн доброво.sьці, 1ме ж ,;~нов. вкщі,

·.renep

•ratti ж самі наші А·оброво.11ьці йдуть під По.ІІьщу і Пі..tсуАСЬІЮІ'О,
а ще инші иншу лінію ведуть. Народ же, ІІК ті .. ькн може,
тnк бороннтьев від усіх
і хоче

тільки

ОАНого:

'l'HX

-

воюючих між собою АОброво.ІІЬЦЇІ\

споною.

І доки отаке розеднанкп між

нами nаиуе, доки ми знову не сконеолідува.~~нсь внуз.'рн себе, Jfli

нІщів, АОТІІ не lltoжe бути .~ювн н:шЇ'l'Ь про те, щоб ми могли
"УАН-небудь еnіАомо прнста·•·и. При теперішньому стані на 'l'e,
що буде подобnтнсь одні~І нашим добровольцвм, не пристануть
наші ж доброnо.ІІьці ннші, і нінка чужа держава, а 'l'HM бі.11ьше
nнрай sруйноnава дерЖЗІНІ росіііська не дасть нав захисту JІЇА

вну'І•рішньої анархії,
тому,

що

ми

n

бо ІІІІ анархін енднть в tІас самих r.11ибоко

по рівнанні хоча б з Х\·11

сконсолідованою в

одно ті.11о иаІІівю,

націею власне завдаки

J\

c·r.

нсрестаJUІ. бу·пt

перестадІІ ж ми бутн

створеній нра,.ідама нашими старій дер·

жаnі Російськііі. Бо хоч цн держана поJІІог.ІІа на&t д1нсно і нашу

вну·1•рішню •.rодішню анархію пnборотн, Чорногu Мор11 дог..аІ"l'Іt і
більшу час'l·нну наших земе.11ь иід По.ІІЬЩИ одбити, :ме через те,

що nuнa б)·-ш етнорема двома націамн
нмн,

з котрих ні ОАН а ні др у

-

rn

Моо,ІіалJІмн

-

·.ra

УкраїнJ.~

не хотіла свої:пн н:щіона.ІІьнимн

прав:~ми поступитись, то ста.11а иона врешті державою общерус-

, кою-

н·е Московською і ·11е Ііиїнг.ькою,

n

безнаціонаАьною Петер

бурІ.•еькою. У прав.ІІн.ІІась І\/f АСржав:t безнаціона.~~ьною нетербурr-

. сьною бюрократівю; до ко·.rрої Мосrщль і Уt>раїІtець однаково
допускаАнси,

а.11е під у~tІовою, щоб і ОДІІІІ і другий персІ"шди

бути t~обоЮ, а ста .. и безню\іона.ІІьни~tн общеросами. І неі С'І'О.ІІИ
nінські спроби з:~~одерніsувати і націона ..tіЗ)"ВаТІІ в московськім иа
ціон:містнчнім АУСЇ Петровеьиу Петербургську Імперію- в РоL'ЇЇ

нінк11х познтІІвних резум.та 1 і о не дадtІ, а у нас на Україні ще
бі.11ьше наr~іональну 11ропасть між поодннокн,м11 нашнии ІtАасами
і групамн ІІОГАибн.w.
Така
првбнрати

общеруська
І~ідніии

беаваціонаАьиа
ч~сами

держава,

м.о(';Хоась.ну

~to·•·pa •~т~А-а

націовадістпчиу

•
+арбу,

щnr:ц

не

піцерж)·ва·r11

•or.sa

кJІаса•н

нашоУ

нації

щ1 ноt•о

націонаJІІоноrо

н

ст.,

XVII

бути

а

ні

,~.ержави,

-

а

беа

одним

•іж

ПООАШІО

націовального едванн11,

котрий

котро•·о,

енJІІо&ої,
ОІІертої

·roro

~уху,

роввиватн

був

у

•к пoкasa..toeJ.,

оцим

духом

на міжкJІасовім

предків
нема

тоr-с>

наmшt

і не може

обеднаної армії,

иаtІіоиаJІьнім

:.

компромісі

иі

-

без котро•·о аначн·rь а ні порадну саоіі аемJІі ,1,атн, а ні й

оборОНН'l'Н Н8МОЖ.ІІИВО, Тому і ШКОДJІНВОЮ ІІОКаSа.ІІаСЬ, ТОМУ nере

ЖИJІІІеЬ і непотрібною

стала наша стара общеруська держана

роеійська і тому кожному

з нас, хто хоче ре;мьноrо, а не

c.to·

несиого обеднакив наtІіон:мьноІ•о, хто не хоче внутрішньої ріані

і анаріії

-

поворот·rа до старої Росії бути не може. Та й А.ІІІІ

оборови нашої sем.11і від сусіАіВ стара російсьиа держава пока

sа..tаеь

врешті

неs,І,атиою.

ПоJІЬЩИ Хо.11мщинн

Вже

бюрокра·rнчие відді..tенив В.ЇІІ.

не тіJІьки не спиин.ІІо,

;ме ще sбіJІЬШНJІ()

ноАонізацію ціеї нашої споконвічної української seм..ti,

а ко.нt

зaxo·t•i..ta Російська Держава прнJІучнтн до Роеіі й нашу Г;мн.

•tнну

s

Буковиною, то ноказа..tось, що

t~бщер)'СЬКИtІ духом нійнн

s

s

с·rарнм бюрократичним.

сучасними Сt{ОНСОJІідованнмн міцними

н;щіами в<·с·rн не можно. Стара РоІ'ін війн)' про••раАа
ті.1ьии Д.ІІR нас наших рідних sемеJІь не врв•rуваАа,

·ra

й 11е

а.11е й ще:

мас в свою анархію і свій розваА sатRІ'Н)'Аа.
'Ін поможе вам обвАиатн всі наші sемАі нова Росів боАь.
шев•щька? Розуміетьсв, tюми..tІІ6ТЬ('ІІ

·гак р,умае.

·roti, X'l'O

Па

мІІтай~trо, що що б 11ро неї не казали, в дійсвости нова РоеіІІ
б{)АЬшевНІ~ька стае

кожним днем 'І.им

s

щщіоиаАьною

державою.

ії

A..te

будуччИІІа,

не

І

в

б)'де,

тім

pas

вАасне

скинуnшн

з

бі.11ьше московською
Гі

внутрішив

себе

t~u.ta

нетербурськ()

о-бщеруське врмо, відроАжева наців московська бн·І·вев за ,-кра
їнс~оку аеІІІ.4ю тоді, коJІи ми самі битись

в;ма

с11равр,і

ті",ьни тоді,

n

'J')'

аа

наші

sем.11і

КОАИ 1111 самі,

міііну в·t•ага.ІІІІ

кошт "Ма.11оросів"

3

і

33

неі не в сн..tі, Вою ..

стара' держава

російська,

аJІе

ІЮІШ ще бу.11и націвю, її СІІАО!ІІjць.

всакі спроби Ве.tикоросів

зам11ри1·н

S<~

ІІо.ІІ~ощею чн Туре'Ічиною нашою во~~асною

І'І.ІJОЮ рмбива,.tн,

1 !f'enep,

ті.t•вн обеАнавшве• аиов7 в НІЩіЮ,.

···l.••кн внутрішню авархію поборовшн, ІІН а•ожемо свої землі·
-до иупи ~ібрати.
она..tІоноrо

A..te

вк ве SІІІОГ-'ІІ вам тоrо вовоqасного наu,.і·

обеднаник

ще мевче sможуть

Аатп

нам

старі общерусьІІі

бюрократи,

його да·t•н наші москвоФі.ІІІоІ'ЬКі

та.к

j, жи

дівські бо.tьшевнцькі комісари.

Роеійська орівн·rаціа ч11 бо.tьшевнцька, ч11 протІІбо.tІоше·
вІІцька

в

Формі sаnеденна

1re АОnоможе

на Україні російської державнос~t

нашому иаціоНІмьному обвднанню,

значить

держнть нашу внутрішню анархію і тому вона ДАН нас
робів

-

rrід

х.пібо.·

-

НЄ ГОДІІТЬСІІ,

Инша

річ,

що

наше

І'еоt'ра+ічне

ІІо.tоженна,

сні.ІІьне

історичне мнну.sе і спм~оні економічІJі ін·•·ересн ВІІмаrають, щоб
МІІ

з Росівю

та Бі.sорусіІ!ю,

вк

аовеім

окрема

та сунереНІНІ

)'країнська Націона.tьна Держав:t, зак.ІІЮ'ІІІ.tІІ тісний мі.tітарнІІЙ
та ЄКОНОМіЧНІІЙ СОЮЗ і СІ1Ї.4ЬІІО З ННІІІІ еобі СОЮЗННІІЇП В 6ІІр0tІ~

шук:мн. Сей міжАержавнІІй союs трьох Русей
Бі.11оруської
з.t.ійенити

та У краінської

котру

без

ее t•права

-

довt·ої

ІІонередньої

Московської,

-

ІІН..tьна
руїни

і

11отрібна,

можно

.sнше

в той спосіб, що кожна Русь на своїй земJІі свою в.sасну на
ціона.ІІьну державу, а в ній ерою вJІаену, обеднуючу всі їУ К.ІІас.и
націона.sьну куАьтуру со·rвор11ть.
Ще
оріентаціи
І'осійt·ьк:t

менче

віІ\

ноJІьськn.

російської
коJІи

Gu

rroкasa.11a себе

Аопіру в посАідніх чаt·ах,
По.sьська

c·ra..ta

ІІаІІІ

д-'П

'l'O

t•uдН'l'ЬСІІ

спі..tьна
нас

нас

p,.sa

державна

з Моска.sаJІІІІ Держава

шкод.ІІнвою

і

непотрібною

сні.ІІьна а По..tакамІІ Pi•шocnu..tн·•·a

вже зовеім зайвою ще

в Х \•11 С1',

І ак

ТОАЇ стара По.tьща буJІа вже зас.11аба, щоб р,опомоt"rн внкоttа'rн
нам наші ·націона..tьно·історІІчні завданна:

в одну державу

sібрати

і чорноморські

а тіJІькн н тому нам занажаJІа,

с.ІІабенька

Іlо.tьеька

неі українські зem.ti

стеnІІ

ОАВоюва1·н

-

так ·rнм бі.а~оше 1·епер .tiOAUAa

Реrnуб.ІІіка

не

111'РУЧ3ВНІІІІІ В наші сnрави ТЇ.4ЬКІІ НІІІІІ

\

ДОІІО!ІІОІ''l'Н,

a.te евоІ.м

собі ІІОШКОДИТІІ

МОЖе.

"J' нас з 'По.tьщею. щоб ВІІрівнатц етарі гуеі,4,еькі nopox)'HJ(./1

10
і на..tаднатн обом державам

потрібні ЩИІ>і добро"усЇАСІ>ІІЇ від.

н-осннн, аоста... ось по ... аrоди'і'И поСJІідні І'рвничні пнтанна:
"Хай Польща

віддасть

нам

нею

. Русь

з

ВоАодниирмt,

~lьвовом, 'ІІросАавом і ПеремишJІем, бо козаки, поки сrм .стане_,

віJ, тівї умови не відступАвть" -

так кааав а

1656

р. ІtОАЬ

ськнм поАІтнкаи І'ез.·ьман Богда11 Хме.JІьннцьннй.

264

І сьогоднв., піСJІІІ
а

ві нід

вих

відііімати

не

з иіикпмн українськими

.11іт, нічого доданати д<> цих с.ліn,
а~ав~rо потреби.

но...,ітнками,

котрі

HiJtrшx договорів
б

ці

наші сrюкоrІ

яічиі бажании анну...,ьова"'и і наші зем.11і

, яідступа.ІІн" -

їн-ська

А

наt,ів-

нікоАИ

По.ІІЬЩИ війп::1

не

ще

один

ту

в

інтерееін

татку

котрих

науку

ро

~1оже.

нредкн за чпсів нашої и:щіо

найкраще

І-\Їіf

1\о...,н По.ІІьсьну Реснуб.ІІіку

дуже

11

повторнт11

СІІ.JІИ держанні евовї нації зиевірнвшис.ь,

по.ІІЬСЬІ\ОЇ нації нриста.JІн,
с.ІІужатьсв,

ДJІЛ

ее історіІІ вже не раз вчrt..ta і,

раз

Отже ті наші х ... іборобв,
на...,ьиої руїни,

укра

чим кіичитьев

)'країною, піддержуванн/І нашоі анархії і што

s

нханиІІ я обійми Роеії
зуміетьсл,

може визнати,

д_,ІІ

неї

сні..tьні

so

за

небезпечну

АО

НОJІЬСЬІІЇІЇ нації .нрн
"._,а

оборони

аоаитюру

ео{)ЇХ

на УІ\раїн~·

1\'l'НІ':ІТИ Не буАУТЬ.
Свої ж

-

роба"и інтереси оборони·rь
11

всіма нами

українськими х.пібQ

-

наші споАьщені земАвкі найкраще

той спосіб, ко.11и, пк ~~tійсиі r·ромадвве української зе1І1.11і, е1'~І

иуть спі...,ьно з наин на сій земАі нашій наш Імасний, Іи~ім юш

однаково потрібний держави11й .11ад і порадок будуватн.
Ао

~~ьких

того

в .. асне

х.піборобів,

J' краї11ську

прнмува.ла наша •t•pe·rв час·rиtІ:t укра'ін

KO'l'pa

зразу від

поча•t•ку рево..ІІюt\Її

Державу будувати хоті.11а,

...

л е а; наша веJІнка. по-

1\ІІІJІКа 6у.11а в тому, що замість шукати

собі д.11н цьоrо

ннniя

браті-н

ееред

свого

отіеї біАьшостн,
тих меньшостей,
-

RJІacy,

~~еред своїх

що нtJ Іrав пони що

в.лаt:ІІ)'

нінrсої

-<:ttiJu.-

х;,~іборобів,

оріентацїі,

w

чн
у

що маю·rь оріентю,ію російІ·ьку та поАьську

МП SdЇC'l'Ь ТQГО ВСе 3

"НаІ,іона.ІІЬНО·СВЇАОМОЮ а украЇRСЬКОІО

ін•rеАіt'ентською і Іtереважно соцімістнчною девохраті•ю н іми

11
·патріотизму

нороаумінни

шука.ІІн,

одночасно

її

. R1i

держанну

'l'Вор•Іість нарікаючи. 3устрічuн ми насмішки а свого n самОС'l'іЙ
t~ІЩ'tВа" аа '1'НХ чаеін, коли "спідо~і Українці"
.1Їстn~•н

11

Цен·rра..t~;онііі Раді;

-обвинJначуватн

потім

в "Федера.ІІізмі"

11ас

буіи ще Федера

ста.11н ненаВІІдіти

за Гетьмnнщиии,

· ІtОJІН

·га

наші

соці:містнчні де~tокрnтн са11ш nilie <':tмостіііннка11ш ста.11н; вреш·• і
•ІІК

Гетьманцнм,

t•poaн.iln

нам

розстрі.ІІ:tми,

суд:шн і тюрьмQю

українська н:щіон:мьно свідоuа сшфміетuчнn ,4.ірСІ{Торів, А що

•СОІ~іІІJІИстічні українсьІ\і партії і між собою· не ~tІОІ'JІІІ дійти до

норозумінн•, 'ІО в той сІJосіб ЗІ'НІІУІІ той націона.JІЬНІіЙ па·гріо·
1.'И8)І, котрнй виробинел був н Ііатріо·І·нчних українсмшх rурткnх

·в часах дорено.ноційннх. Його ЗІІІІЩІІ.JІІІ самі .снідоJІІі Українці",
,розбІІНШІІС1І на демаrоt'і•tні,
нзаїмно · 11оашраючі себе іІар'І'Їі.
:J. ХІІИ.ІН реВО,ІІЮЦІЇ ІІОІ'JІИНУ,ІІа ідейне ДО·реВО,ІІЮЦіflне уr;раїнетво,
не знаЙШJІО

1\0'l'pe

в

собі сн.ІІ

ска.ІІюІучену

анархіею,

ріжно

'Родну націона.Іьну стихію опануватн. Так ca)JO зреш'l·ою, роз-

1іІІВШІІСЬ на рі.жпі nартії і орієнтації,

sНІІЩІt.ІІІt себе і ті Іtаші

•ШЩЇОЩ\,ІІЬІІЇ 1/ІІ'І'ріо·rн, Котрі В

• русСІ\ОГО

-союз~·"

шнрн.д11

у

нас

І'уртках

націона.JІістнчну

НІІЦіОНа,ІІЬНОІ'О

епідомість

ро<·іііІ·ь•;у.

'.Гак само знищать себе і наші n па·rріо'rІІ но.JІьські", но тр і пrн•
ІІО~Іочн сноїх шовіністІtчио-н:щіона.ІІістнчних орт'анізацііі та ІІО.ІІh

·ськнх патріотнчнІІХ нартій sбіраютьсп ·rепер нашнаш народні'111
'МRС:ІШІ

упраИ.1RТИ.

Піпких ІІороsуиіннін во імп едноІ~'t'ІІ

тіеї,

щіона.Іістнчної сеr;тн ·rепер вже бути не 11юже.

чн ІІньш·ої nа

Hn

арепу kторії

виступаб знов ці.11а дійсна сорок:t~Іі,ІІіонна JКраїнськоІ наці.ІІ і не
сектанські,

не гур·rиоuі,

а sага.Іьно-націона.JІьні етають пере,:~,

tВСЇ~ІR ЇЇ Ч.ІІСНааПІ ЗRВДаІІНН,

9.
·Ж:ІВНІІХ
нашіі

Ко.JІІІ МІІ ХJІібороби хоче~Іо но і~tл тнх широких, дер·
ЗRІ'ІІ ... ЬНО

sемАі,

• 113ЦіОІІ8.JІЬННХ 33BP,IIIIh

то аинщім

ЗІІtІЩН'ГJІ

·

анархію

На

ії нn са11 перед у саміх себе; Пере

-с:rаІІL:ІІО взаїмно венавидіти

себе

і 'l'ЇшнтисІ.

наШою· власною

·руУною во імв розеднуючнх нас вуаько·націонnліетнчпнх інтерсеїв
ІросіtіськоУ, по,ІІІоСЬRоЇ, чп української шовіністичної ІІііщанІ:ької

12
інте.Ut'енції. Бо руїна ОАНОГО з нас eьorOABif, noтarae з~ t~обою
руїну АРУГОt'О

аавтрІ.

Наш кдас насті.tьки ЧІІс..tенно сидьвиІ'і, наша ХАіборобсь:ка.

продукців

нрацв

·ra

'l'&Ke

понажне місце в економічні-м устрою.

~'краївtt займав, що дода вашої земді в ве.ІнкІй мірі за.tежатиме
яір, '!'ОГО, в нкій спосіб наш ндас зорr'аніsуетьсв і самоонреді.lІить
св.

Тому веднка одвіча.tьвість

спар,ае

на нас,

nк

що

sa 'J'e,

тепер на Україні робнтьсн, так і за те, що в ній в буд)'ччпні
робttтнсв бур,е. І коди ми хочемо наші історичні завр,аинв С)'·
нро·rн Батьківщини нашої виконати, і ко.tи хочемо (~ебе н 'J.'ЇЙ

іt~'J.'арнчиій заверюсі одС'rоати,

'1'0 мусимо всі обедивтиси ко.11о

одного, всім нам зрозумі.ІІОІ'о і всіи нам корнствого •·ас..1а. Таке

I'ar.~o ее державний ..1ад і поридок на Україні, а здійснити iiot•o
~•ожемо,

ко.tІІ

до

будови

нрнступнмо громадою
ПО:ІІИ..1ОК, З

/IKHittH

своеї в..1асиої Української Аержаои

з таким самим завзв·rтнм,

ІІреДКН наші за Х~tе.ІІЬНИЧЧИИІІ

a.te

без тих

СВОЮ КОЗ:ЩЬК)'

державу будуваJІИ і КО.!ІІІ В.!ІОЖНМО ТеІІер В будову В.!ІаСНОЇ Аер
жавн •t·аку саму енерт'ію, в ку tшців наша в Х VIII

РосіІЇськоІ Імперії, а ще давніше н
t~ької

Річи поспо..1нтої пок.ІІа.ІІа.

,J,ержава

на

нашііі

Бо

е'l'Нот'ра+ічній

c·t·.

ДJІН t~нравн·

д-'11 енраин 11о..1ь·

XVI C'l'.

ті.ІІьки ІІ.Ішсна Українська·

•t•epн•J.•opii

дасть

нам

't'ОІ'О

об'едвуючого АУХа, котрий нас всіх Х.ІІі6оробів бі.11ьших і ~tень
ших, нас всіх до•J.•еперішннх ІІІосквоФі-'ів, nо.ІІоноФІ-'іІІ і україно-
Фі.,іп

в одІІН міцний,

:~~іцио sвнже.
і

Бо

твердий унраІнський хJІіборобІ~ькнй К.ІІае

ті.11ькн

во

імн в."аеної Української ",ержави

сnі.ІІьвої націона.ІІьио ·державної Н)'.!ІЬ'J'УР" зможе~tt ми знайти·

!:ІІЇ.ІІЬНУ

JIORY

З ИНШИМІІ украЇНСЬКІІМИ КJІаСаМН j необХЇДИИІЇ

;J.dll

заttеденв трівного державноІ'о .11аду компроміе з ннми заК.tІО'ІН1'Н,

10.

'Гі К.'Іаси, з котрими до компромісу прийти мусимо, ее

в першііі мірі укр~їнське промис..1ове робі·rНІщтно, об'едиане
11

бо.ІІ•шевнцhкі,

n

совітські «

ортанізації;

ее

ін'І'еJІіf'еtІтеьІІІt

бі.11ьше, або меньше еоців.tіетична демократів, розбита н:t ріжніс

ПО.!ІіТИЧНЇ Л8р'l·ії,

котрі ТО ТЇJІЬКИ М8Ю'l'Ь СІІЇАЬНе, ЩО ВСі ВОНИ

рес••уtі.'Іікан rькІ;

ее українські промнсАово-Фінансові круt'І1;

ее·

}В

ареш1·і ttре,І,І~·rавнню• націона.1Іоннх меньшостен tto городах. Пі,І,
сrаJІою

до

•t·oro Rовпрові•~У з вашого боиу моr.Іи б бути ніІ

t'ьогодиішній день таиі пункти: іtеза.ІІежна ,-краіиська Аержава,

"'"" б, не передрішаючн покtt що остато~ио П +Ор!Jи пра•·
.,інна:

1.

т'арантуна.4R иезаііманіс•rь особи;

2.

за х.1і6

-

·:rоварн і хJІіборобські машини;

аабезtrечи .. а б вам

право

11рива•rної н.ІІасностtt на зем .. ю,

3.

р,а.11а нам взамін

бо ее право в конечна

Форма нашої нраці і продукції і ніхто з нас ані аем.11і )'Аобра·t·н
не

буде,

ані р,еренци жар,иоt·о не посаднть,

поки не матиме

пенttнх т'аран·t·ій., щu нова соціа.ІІіааціа зеІмі і нова анархіІІ не
пов1•орн•r&сІІ;

4.

котра

6

нрове.11а аrрарну реФорму во іІІІІІ дер

жавного прінціпу і по•t•реб х.11ібuробської праці, а не во і ви rрабіжа
одRІІХ другими, Під ЦІІМ МІІ розумівмо sбі .. ьшенuн істнуючого дер·
жавного зсме.11ьноrо

Фонду пр'Нмусон-нм ВІІКУІІО!\І ·аеме-'ь 110 р,ер
жавнііі оцінці у всіх, хто здае свої зем"'і р,рібинв Х.ІІіборобюt
се .. инам в оренду і у всіх, хто сим х .. іборобством не ааймае·rьсІІ

нІ ІШНФіскату аем.ІІі у вt~іх, хто З.ІІОЧІІнно проти Аержави Укра

ІіІІської внетупае,

··ra

Нар,і .. ені Зеl\І.ІІею мусить бути ма.ІІозеІtС.ІІЬні,

безземе.ІІІ.ні х .. ібuробн, а особ.ІІнво ті,

-оброб.ІІнють,

а 'ії

і

обоі>Uниють,

.зе:uе.ІІьні і ма.ІІоземе.ІІьиі козаки.

що не ·rі.ІІькн землю

·ro-б-·t•o в першій

ІЧо ж до

мірі без

решти земе .. ь,

то

не11кі прнt~усоnі переміни права в .. аеностн і побі.ІІьшенІІ в по
-трібній

мірі

дріб8ОГО

3СМ.ІІСНО.ІІОДіННJІ

КОШ'l'ОМ

Ве.ІІИКОГО,

Не

<>бхідне Д.ІІИ чнсе.ІІЬНОІ'О скріn.ІІеннІІ нашого х.ІІіборобськоІ·о к.11асу,
роб.ІІнтьсн відпонідно до місцевих умов
х.ІІіборобськІІх рар, но закону,
К.ІІар,сюtй прію~іп, що
Ті.ІІЬКІІ ті,

ЩО

еамі

110

прнІ·оворам. місцевнх

н основу котрого мав бути по

про спраnи земе.11ьні мають нраво рішатн

ЗеМ.ІІеЮ

ВО.ІІОДіЮ'l'Ь,

ЇЇ СRІJЇ

оброб.tJІЮ'J'І, і

з пра1\і х.ІІіборобської жнn)··t·ь.

Jl
прінціп

ІІО.ІІітнці закорр,онній пір,етавою компромісу міг би бутt!
об'еднанн11

в

)' країнській

Аержаві

всіх

)'країнськнх

зе~Іе.ІІь і мі.ІІітарІІІІЙ та економічtшй союз з Роеівю '!'а БіАор)·еівю
на

нідетані вваї~ІНОІ'О

забевпечен11

новної державної сувереи

ноетн і вва\."ноJ·о нев·rручанни до внутрішніх справ,

:Коли 6 СеЙ ІІОМІІрОИіС рЇіІШН~ІН 11рЮМНЧН31\t '1'еІtер ~-t:раЇН·
~111 1

еИШ'ІІН І'р)'ІІR!ПІІ б)'Іt ІІрИННТІІЙ,

оборОНИЮЧИ 3RКОННІІМИ,

~

не ревоJІюційнн~ІІІ епоеобамІІ свою ІІО.ІІітичну іІJ,еО.ІІот'ію, МОІ'JІН 6
нрИС'l')'ІІНТН .nОІІ.ІІІ,ІІО ДО СПі.ІІЬНОГО

3

ІІІ~ПШ~ІН JНраЇиеЬКИ~ІІІ IIJIJI·

сами Аери;авно•·о буІJ,івНІщтnа. Пованк на ее на жа.11ь ~tа.ІІо наді1",
то мн мусІІмо nі!І-ОЖАатн, намитаючи, що зе~ми ее не зо.ІІО'1'о".
нке ~ю~на ІІОЖНОltІ)' нрапнтеJІьетиу вивозІІ'1'ІІ і не нанерці, НО'1'рі
пі.ІІьно

ІІожному

правите.ІІьству

ІJ,рукуоа"І;н,

Вона

ОАІІаконо аа

наІІІІ OC'l'aHЄ'l'bi'H, а ЩО '1'0Н СО.ІІЇДІІІІЙ урІІД, ІІОТрІІЙ Н КіНЦЇ ІііНЦЇВ
нрнЙІJ,е,

. потребуватиме- від

нас ренру'І'а,

ті.ІІЬКІІ від нашої зорт'аІІЇзонаности
ТО ВСе ТОМУ,

ІЮМ)'

НОАатків і Х.ІІіба,

бу де за.ІІеЖа'1'ІІ,

СХОЧе~ІО, ЧІІ НОЖНО~Іу,

'JH

'1'0

МІІ дааtо

'l'Ї.ІІЬКІІ ее у НаС

X'l'O

;щбажав ;'J3Нтн. ВіА зорІ'аиіsован_рстн нашої за.ІІеЖа'1'ІІМе також
і нереведенна и життл,_ nіІ?,нонідаючнх
ти_чинх

нашн~t

потребам но.ІІі

ІІОС'J'У.ІІІІ'1'ЇВ.

11.

Ми АУМавм,. що оці наші х.ІІіборобеьн[ nо.ІІітнчиі

~~ту.ІІІІти 3ВОt',Rтьсн

АО '1'3КІІХ сеноонІІх заса/1,.

онертніі на однощ1.11атиій системі
1111 Форма

правJІЇІІНН 'І)'ЖОЇ нам

демократіі,

110

Х.ІІіборобсьІ\01'0

,1,.1111

3

по

Пар.ІІа:кен·•·арнзм,

з:н•аJІЬНІІМ право~• ВІІборчим,
духу і iн·repecaltІ буржуазної

к.ІІаІ'у

нашо1·о

і

за•·а.ІІом ДJІІІ

ІНІШОЇ ХJІЇборобСЬІ\Оl І{раЇНН не ІІЇДХОАІІ'l'Ь, Він ЗRОДИ'J'СН АО ТОГО,
що націвю нрюt.ІІІІТЬ ріжні дем:~т'от'и, rютрі 1\Оходнть АО о.ІІастк
дорогою

~ючі
торін.

виборів,

опертих на де~юра.11ізації в11борців нр11

по

підкун.ІІеІюЇ нреси

і 'J'aJШX же ІІ)'П.ІІених виборчих _аt'іта

Оцей б)·рпІуазннй

пар.11а~•ентаріз~• руйн)'6 наІІЇть виеоко

ІіУJІьтуриі нації,

а

у

нас

nін ианевно довів

о.ІІіт'архів, ІШЙНR'І'ИХ чужнм11

Аруги~tи <'.ІІОва~ш,
зацької Руїни,
праоІІ.ІІІt

••ід

ріжні

;\lосковсьRа,

ltІН

б

наІІЇта.ІІамн,

повтори.11и вдруге історію

час КО'l'рої ІІНІІЙ<'Ь

rюзацькі де~•аr'от'н,

або

бн до пануванна

чужими держава~ш.

·ra

По.ІІм·ька

за

держави.

н~шої

час •rю'

caltto

спиною

котрих

І

ІІК

тоді

ко

У країною
стов.11и

иаро/1,

скинуІІ оту респуб.ІІікансько-демат'от'ічну Форму прав.ІІіини,

наш
так

са~ю сІшне ії і 'l'епер, КО.ІІІІ б навіть вона на нкюїсь час у нас
понвнтІtсь з~1ог.ІІа,

Крі111

'1'01'0

необхі,1,ну

/1,.1111

р,а.11ьшого нор'ІІа.ІІь-

1f).
JІO"t'O. rроІІІІІАСЬRОl'О ЖНТ'1'R нашоЇ SЄІМі НІІЦЇОИ8JІЬНУ ИОНСО.ІІЇАаЦІю

не

~ІОЖе

АаТИ

I'OJ\OCOBIIHИR

ІІВр.ІІІІІІІеНТ,

ИІtборЦІІІІІІІ,

вибраниЙ
КОТрИХ

3

ЗН'l'ІІRНОЇ ющіонаJІьної сні~омостн не Ма6.

мrt

ІІЇJ\СТВИЇ

118

біJІЬШіСТЬ

3Al'BJIЬH01'0

ВК'l'ІІВВОЇ

і

110-

Отже крім партіІіної,

6 ма,4н в тюшму ІІВfМа~rенті ще й Аемат'оrічну боротьбу

ріЖНИХ

Ч)"ЖНХ

НВЦЇОІІВJІЬНІІХ

ідеО.ІІОт'ЇЙ

RHJTpi ОДНОЇ j

6Р,ІІНОЇ

етиот'раФічно-однородпої JІІасн. Тому ми АУМВ6~ю, що А.ІІІІ кон

ео.4ідації нашої здемuраJ\іаованої бюрократичною Росіею нації
і А.ІІІІ СО'l'вореннл Держави потрібна еІІJІьна В.ІІасть, лка

'Інв:ма в руках
ІІеренное·rи

і

одної

особи,

неза.ІІ.ежносТІt

спо

6

що ренрезситуна.ІІа 6н іАею су
)'країнеької

нації,

стоІмв

би

на

чо.11і ,~~;ержавІІої оборони і через кабіІІе'l' 1ІtівіетріІІ на чо.11і дер
;~>аnної

ад~•іністрації, і ІІ.ІІ:tсть

законодавчими па.ІІатаtш,

демаrоrії,

а

юt

і

ш1ща

-- ,, 3їз~ Рад"

учаІ'ТЬ

кожної

пр:щі,

Ін·r~реси

Сі

Ради

ІІЇДСТІІІІЇ загаJІЬНОГО,
ІІОрЦЇОН3.ІІЬНОІ'О
І'іJІн

терІІ'І'орії

МіСІ\еІІНХ

обмежена двома

принціві

но.ІІітнчноі

інтересін

реІІрезеІІ'l·уна.ІІа

sе~Іе.ІЬ,

би

би

'!'ери
ІІа.ІІ3"І'а

н J(O't'poмy брали

3Є~Іе.ІІЬІІИХ

ІІІtбіралнеь

Рад,

n

110

кожній

3-4
земJІі

6
ОД;.
на

рЇННОІ'О, 6еSІ\ОІ~ереАНЬОГО 1 '1'/\llHOl'O і nро

инборчоt•о

б бути ~юньші

6

на нрІІНЦЇІІЇ не

незмінні~•

11оодинокнх

ІІре,ІІ,І~Т<ШНІІІШ

. sе~мі.

оперти11ш

ст:1.11Ї11 ·і

торії

ко'І·рої б)'.ІІа

нрана.

А

що поодинокі

чим наші данні 1'убернії,

зеиді

му

то •t·atш Аецен

тра.ІІіsацін sабезпечJва.ІІа би од де~tат'оІ'ії, нка не ~Іоже шнроt;о.

ро3ВІІну·t·ись '1'3~1, "де .ІІюде себе знають і де прац11 вМ'іраннх.
'1'3

її насJІЇДЮІ тут же Іtа ~•істі у всіх пере,'\ очима.
Інтереси 11раці репреsентуваJІа б па.11ата вищ~ ~ "Тру

дова Рада Держанна ", НІШ б буJІа предс'І'анниц'І'ІІІНІ орrанізаціН.

нрацьонивніІІ,

отше

перш

за

все про+ееіонаJІьнвх ені.11ок -

ее.ІІннсько-х.ІІіборобських, робітничих, та )(Ооператняних, і нред

станництпом орт'аніз3цііt Фахоннх, отше признанних Державою.
ІІУ.ІІЬ'l'ЇН,

науІІІІ,

ШТУRІІ,

ОСІІЇ'l'И,

ЮСТЇЦЇЇ,

І'Їт'ЇеНІІ

і

НарОАИЬОІ'Оо

3ДОрОВR, ІІуб.ІІЇ•JНІІХ робі І', ІІрuМИС.ІІу, 'l'Opt'OHJІi Ї ФЇНRНСіВ, 'fЇJІЬКІІ
оттака Фор:~~а держнпиа,

переяоро·t•у,

~•оже

на

~>отра внроетае

нuшу

дУ~ІІІ)"

s

дати

~~)-часиого снітовоt'О

Бат~окінщниі

нашій

16
трімкив спокііі, міцкпR державний Іtорвдон, а нації нашіІі адністt.,
нонсоАідіщію і си.ІІьіІу націона.11ьну ку.11ьтуру.

12.

Не вдаючись

ОАНІІЧе

в передчасні подробиці

no.11i·

-т-ично[ nроr'рамн, нінЧаемо тнм, а 'І ого почао~~и: від вашого х.ІІібо
робського,

економічно

К.ІІасу, ааJІеЖН1'Ь

в

і

чнсе.ІІьио

иеJІикій

мірі

найси.Іьніщого

наш будучий

на

Україні

і

поридок

..tад

і sаJІеЖН'l'Ь у веккому рааІ,

при В<'RКЇІІІ державнім .11аду,

в.ламrа

Том)· нижче

що

дuJІR

настав

.анархію

і

і

6удучиkть.

вже

час

перейти

знищити

нашу

ааідписані,
ВАасну

наша

вважаючаt,

внутрнкJІасову

до позІt'l'нвної ·rворчої громадської праці,

зоер·t·аютьси О'l'СН8І до всіх українських хJІіборобів і громад1111,
почуваючих себе звиsаними ку.11ьтурою

робсt.ким

RJІncoм,

•ессійних, та11 поJІітнчниJ: орrаніsацій
теперішні

і сві•t•оr.ІІRДОJІІ а J:Аібо

до всіх українськнJ: J:JІіборобеЬКІІХ,

nоJІітичні,

беа о••..tвду

-

чи націона .. ьні Форми

ак nро

•••

їх до

а пропоаіцівю

-

()б'вJІ.натнси всім 11 ОJІ.ИН .Український Союз Х..tіборобів Аержан
НІtкін ",

в

икому кожІІа

нарті а,

чи орr~иїзаців

ма..tа

6

повну

автоно~•ію при о;~,нім об'вJІ.иуючіи нас всіх !"аСАЇ: .11ад і поридок
в правовііі,

),ержаві,

суверенній,

абудонаній

українській

націонаАьній

11ідс·rаві міжк~асового

~·країнські•і

компроміс~·

на

етно'І'ра+ічній терн·rорії.

Дороwенко

Дмитро,

~'країнсько'і ),ержави;

,. пранн

неза.tеашій,

на

ІІар•rії

б.

Міністр

Аипинськиіі

х.tіборобін

Закордонних

Вячеслав,

• деDtократів

і

ч.tен

снран

l~о .. овної

б. ПосоА Української

).ержави у Відні; Скоропис-Йоптуховськиіі ОпенсанАер, ко
.шшній

6.

представник

Союза Визво~евни Украіни

в Німеччині,

кравний комісар і губерніи.Іьннй староста Хо.11мщннн й ПіА

~ишша;

Шемет

CepriA -

х~іборобів-демократів.

ГоJІова

Го.11овноІ У пр ани

nap'l·iї

