




Українська еміrрація опинилась після пе

реходу українсьиого війська череа р. 3бруч 18 
листо11аду 1920 року у великому числі nоза ме
жами своєї Батьківцини. В одній тільки .Польщі 

нашої еміr'рації з Великої Укра1·ни не меньше, 

ніж 35 тисяч. :К1лькіеть українців, що приму

шена була нокинути Рідний Край QДночасно а 

Московською Дuбровольческою армією, так само 

доходить до 30 тисяч. Коли додати до ціх: чи

сел тих українців, шо еміrрувались до Румуні'і, 

а також і тих, що на протязі 1921 та 1922 років 
вивтікали, а Укра'і!JИ за кордон, то загальне 

число українських еміr'рантів пе буде переви

щувати поващну ціфру - 100.000 людей. 

·Опинившись за кордоном, еміrраці.я укра
їнсьюі не могла притулку собі знайти в одній 

.якійсь країні, а тимчасоР.о, аж до повороту· на 

Батьківщину, мало не по цілому світу ро®ели

JІась. Найбільше ЧИQЛО !еміr'рRнтів наших осіло 
в державах: сумежни~ 3 ~к.раїною, а саме в 

Польші та Румуні] а також в Болгарії. Поваж-
) 
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ва кількість 'іх і в Сербії рості\ШуІІнлась. Ма

ються 3начні колмні'і еміт'рантів- українців н 

Чеха Славії, Туреччині, Німеччині та Австрії. 

Меньruі кольонії в Угорщині, ФранціУ, Бельгії. 

Хвилі Українськоі еміт'р<щі'і докотолись і ло 
Eri пту та Америки, як Північної так і Пі вденої· 

бо чимало наших nримусових виселенпів опини

лос:ь иж в Аргентині, Канаді, Бра;зілН, Північних 

Шт11.тах Американських то що. 

Переважаюча кількість укра'інської еміr'ра

дії- це люде укра'інської національности. Мень

ший ві~соток принадає Ю\ громадян Укра'іни 

иньшихf національностей: жидівської, полЬ!"\ЬКОЇ 
та найменьше всього московськv'і. 

Склад еміІ'раІ~ії. 

3 певного погляду всю еміІ'рацію 3 Укра
їни поділи'l'И можна на дві основних І'рушт. До 

першої належать військові - СТ<tршини і ко3а· 

ки, що перебувають тепер 3Гідно а 3аКlІНами та 

міжнародною практикою в ~·мовинах інтерну· 

внння в спеці альних та бо рах чи обо3ах ("лаге~ 

рях." по московському. кажучи). Є такі табори 

в ПЬльщі, Румунії. Значна частина інтернованих 
наших вояків, або постій во спорадично, перебуває 

на ріжних "роботах". Почасти ціми роботами інтер
новані самі собі хліб добувають; почастиж з іх-
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ньої 'прrщі користуються уряди, fІбо окремі ()СО
би тих держав, де інтерновані притуJІоrt собі 

3НаЙШJІИ. Згадані "роботи" провадятьея· "спілка
ми" -- партіями; певна чІІстинR інтернованих, 

що беруть участь в .,роботах", П!чщює по один

ні, сн.мuтужки. 3дебільнrого умовини прн.пі ін

тернованих вояків тяжкі, а та енергія, яку во

ни 3атрачають під час робот, відповідною ннг.,

родою не окупляr.ться: наших інтернованих ро

бітників ви3искують дуже, хоч і дуже вихвалю

ють та цінять 3». їхню 11раце3датністз і велику 

сумлінність. Треба зазначити, що наші інтерно

вані вояки-і ті що в таборІІl' сидять і ті, що 

по ріжних "робот~н" ;юневіряютьс.я, більш-меньш 

3аховаJІИ свою орr'ані3ованість, утримують тіс

ний зв.я3uк поміж І.Jобою, одне одному 3 посJJід-
нього ДОІ/ОМОГІ.lЮТЬ і КОЖНОЇ ХВИJІИНИ МОЖУТЬ 

стати орr'~нізованими до повРроту на Україну. 

Спільно 3 ко3аками переб~·вя.ють С'І'аршини, на

віть разом 3 ними в партіях на роботr~х працю

ють, не кажучи вже~·аро те, що вкупі 3 ними 

гірку долю й недолю в таборах дішпь. 

До другої r'pyt1и належать ріжні Цивільні 
елєменти українсьrиї еміГрації: бувші урядовці 

та слівробітники українських державних уста-

вов-;звільнені тимqасоRо в довго-терміновий . 
віднуск, ваагалі громадяне Української Народ.-
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ньої РеспубЛіки, що разом з військом П 3аJІи· 

шили Батьківщину, не бажаючи варяжати життя 

своє на небеапеку від Московською окку[)ан

ською владою, робітники, купці, промисловці то 

що. Серед цієї r'рJ7 ПИ маєтhся чима.ло людей 

ріжних професій: є nрофесори уциверситетів, 

:tімнааій, семинарій, є літератори, адвокати, ар

тисти, малярі, інженери, техники, професійні 

кваліфіковані робітники то що. Де-яка частина 
еміr'рантів цієї r'рупи анайшла собі ааробіток у 

чужих країнах відповідно фах,у своєму і зароб

ляє не так уже злиденно, але більшість в дуже 

скрутному становищі перебуває почасти чорез 

те, що не може через веанання чужих мов, до 

місцевих обставин приспособитись, а почасти 

череа перепродукцію на ріжних діл~нках знання 

і праці місцевих QИJI. 

Боротьба не заІ,інчилась!' 

Вся українська еміr'рація опинилась но-;за 

межами своєї БатьІїівщини, чсреа те, що пс sа

хотіла аалиши·rисr.. під ворогом, який :Up,y;tщuJ.U 

сиЛою та підс'l·упом підбив під себе· н:н1:1у~ дLі~:ра

їну. Цим ворогом є Москва а її сучасним l'~L\M.Y · 

ністично-большевицьким урядом та п~тfіВЛе-!Н!й 

од цього уряду так званий уряд Совітсь!tої Ук'-
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раУни (на чолі а румунпм-болгарином Рако в
ським). Уряд Сові"І.'Ськоr УкраІни 1 неправний 
силою 611т'нетів над народом нашим поотавлениtr. 
Править нін тя. норядкує на Україні тільки че

рез те, що спіря.ється на озброєну чужоземну 

московську армію та ріжні "чека", "осо'бполітот

дєли" (большовицькі шпіонсько-жандарські уста

нови), які розстрілами, тюрмами, примусо~ими 

тяжкими роботами та виселеннями в московські 

r'убернії тероризують, аалякують і пригноблюють 

наш народ. Пануючи над нашим народом проти 

волі його, .Москва та наймити її і пахолки, що 

в Українському Большовицькому Уряді участь 

беруть добре анають з яко~ в~ликою ненавистю 

ставиться до них все населення УкраІни та як 

воно жде не діждеться того радісного дня, коли 

прийде сподівана воля і настане час росплати 

:::~а все, r.цо заподіяв лихого чужоземець-москаль 

н:'tроду українському. Страх цієї кари, почу·г1·я 

небе3пеки та госплати аа десятwи тисяч роз

стріляних, закатованих, аа спалені хати, аа роз

граблеве ріжними рекві<Ііціями і "прод"налогаьш" 

чи "розверстками• майно народнє, примушує 

московську владу 3 Ії українськими наймитами 

ще більше притискувати наш народ і в тю.КІ{lй 

неволі його трИМ8ТИ. Та яким тяжким не ~ ет1t~ 

повище Українського народу під чужою оку;; 



-- 6 -

ГltlfiCЬKOIO владою, ВіН пеRАН, ЩО ВЛН.Да ПЯ ДОRГІ) 

не rrродсржиться, а чи буде силою скинена з: 

сного rшнування, чи сама завалиться. Передба

чаю·!И rteй рнд:сн11й в життю України день, наш 

НН!JІІД llO ЗМОЗі ГОТJ'ЄТЬСЯ ДО ІІЬОГu, Щuб ВИКnри

еТfІТИ його дл.я націuнально-де!JЖrtвної мети. 

l\Іетuю цією є здобуття, затвердження зміц

нtнн.я Н<~ІІІИМ на}-Іодом своєї вJшсноЇ, незалежної 

від чужинІtів і еусідів, Суверенної Української 

Держави. БілF>шість наш(,го народу уявляє соб) 

Українську держаВJ', як Українську Народню 

Реr~іІубліку. 

На,1ії на еміr'рап;ійне r'рОІІа.J,ПІІС'l'ВО. 

Працюючи над цією справою, всjх сил вжи

ваючи, для того щоб ад()бути собі належну дер

жаву, УкраУнський народ велиRу надію П()ІШа

днє на українську еміГрацію: він вірить, що 

еміrрація ця, на чолі з Урядом УкраУнським так 

е;нн> ДJІЯ добра УкраУни працює, своУх одпові

д<~льних обонязків переД Батьківщиною істо

рією HtJ забJ·ваючи. м~,жна сказати більше: де

хто з наших братів і земляків, під Московською 

норо:.~шю владою перебуваючи, споді ваrзться, що 

власне Уряд Український, працюючи вкупі 3 

рештою еміr'рації адобуде спасену воЛю Україні 
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' признання 'ій, .як Неаалежній Державі, од 
Иньших Держав і Народів. Може отакі споді

fІаНКИ й перебільшеними можно на3мти, а про 

те ВІJНИ CRMi 3а себе промовляють, та ще біJ Ь"tІе 

почj·ття обовявку в стоеункові до Батьківщина 

перед цілою Jкраїнською еміr'раІ~ією етавл.ять. 

Українська еміr'рапі.я є орr'аничною інте

r'ралr.ною чnстиною цілого українського народ~-. 

що під чужою владою перебуває. Політичні ду

ми, культурно-освітні стремління і орr'аніааційні 

змагnння до утворення власної держави укра· 

'інської н1щії повинні наскрі;зь пройняти і укра

їнську еміr~рацію, яка в спеці.яльних умовинах 

свого переб_уаання на чужині, здебільшого в 

Европей.:;ьких державах, мусить тут виконати 

одновідаль ну частину аагально ·Національного і 

загально-державного проr'раму українсько'і на

ції, а власне ту частИfІу, що П народ наш nід 

окупаційною владою доконати не може, а яка 

про те має величезнЕ\ значіння в справі буд•ІВ

ництва Української Держави. Не марнотратним, 

не .яловим повинно бути життя і перебування 

нашої еміr'рації по-за _межами Б~tтьківщини; а 

повним глибокого змісту та пожитuчних насJІід

ків для рідного краю! Глибоке роауміння ПОТР.~6 

нашого національно-державного руху і контакт· 

на согл;1сована праця з. тою роботою, що проnа 



8 -

д"И'rься на Україні, ось ще головним чином б,уде 
ніхувати працю еміrраІІіі' аа кордtІном~ КРЛИ вона 
аахоче як слід виконати свій обоняаок перед 
рідним н:~родом. В свідо·мости нашого народу 

віuбувається великий 11рuнес nереІ'JІЯду і реві

аії тих шляхів, що ними нації дu 3дійсненвя 

своїх держанних ідеалів доходять; цей процес 

йде в парі 3 муравлиною працею: І) rинсолідації 

ниніовальної волі, 2) усунення всьог.1 того, що 

аміцненню її nерешкоджає, до роа\;днаности її 

в ри водить, 3) ІН.tтворенн.я реальних, дійсних, ',а 
не пока3них чинників державного будивниц·rва 

У країни.' Той, хто анає ро3мах-масштаб стихійно

на r~однього руху аа україні3ацією нашої церкви 

і її незалежністю, .як церкви національної, як 

неркви "Бога живого" той, хто спостеріГав зріст 
і r1оглибленн.я свідомости національної нашого 

ceJia, кристаліаацію почуття відрубности націо· 

вальної від сусідних націй--польської та мо

СК•Івської, той хто адав собі авіт 3 таких фак

ті в, як поширення ворожости до московських 

наїздників аа насильства, грабіжиицтво і r'валти 

їх ні над українською людністю, .як нехі'l'Ь до 

московсько) книжки, а натомість любовь і гор

JJИ вість до рідного слова друконааого що де 

далі то все більше і більше аростає, той не мo

JR!j не побачити в цих і подібних ім .явищах оа-
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юнt НІщіопальної свідомостн 

великої nідготовчої праці 

власної держави. 

народу 

ЙОГО ДО 

нашоги і 

3ДОб~'ТТЯ 

iJal'I\JII,HЇ 31\1!,1,1\ІІІІЯ )JІ~раЇН(~И>ОЇ е~ІЇf})RІ~ЇЇ. 

Согласно а цею працею повинна 11ровадити 

свою працю і наша еміr'рапія. 

В першу чергу треба їй прореRіаувати-пе

рег.пянути ті шляхи, }JКИМИ йшла вона досі, щоб 

3дІй<:нити політично-сопіяльні і державні ідеали 

укрнїнського народу, перенірити своє дотеперіш

нє поступування в сп рн в ах, що тича:тьс:я бу ді в

ництва української держави, і чесно поставитись 

до тих висновків, які логично випливати будуть 

3 цієї критичної роботи над собою: коли анай

деться помилка, то слід на11равити 'ії, коли від

чуєть.ся фаJJЬШ чи неправда. ·го 3НІlйти в собі 

мужвіеть визнати їх і на майбутне уникат11. 

В тій великій роботі, якої доконала україн" 

ська інтелігенція в спрнві абудження націон~tль

иої свідомости JКраїнського народу та покли

кання його до ч·инної б11ротьби аа власну дер

жавність, як таку державність, iu.o дає найбіль~ 
ше 3&6еалечення йго лоJJітичним, і сf\ціяльни'ІІf 

і культурно-освітним амнганням, очевидячки, Fie 
могJю не бути nомилок, чаr;ом великих, часом .! 
трагичних по своїм наслідкам. Коли підходитИ 
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ДО ОЦЇНКИ ЦЇХ ПОМИЛОК, ЩО ЇХ дОПУСТИЛІІСЬ ВО
Шді нашого народу і окремі парт 1 ~ понітич.ні, ~ 
ногляду історичного, - то їх псч 11ети можна. 
виз Іrtти аа неминучі і нсІrоборимі. Не з:1.вждн.· 

вина в історичних помилках цілкокит" 11 я.;.tиє на 
"кремих осіб Х•.ІЧ якою б сильною зн:1ч .. :ою була 
їх у чі! СТЬ в тих чи иньших історічних подіях:, 

Окремі особи прИМj'ІUені діяти, шн1 ни свt~ї 
чи ('вого грuмадянства переводити ('еред ПІ?R-. 

них несориятлнвих обставин і з таювш д11ННИ

ми фінансовими, моральними, МіJJітарними аасо

бами, з такими співробітю,ками, шо при всіх a.v· 
(jИJІJІЯХ їх не в стані вuни бувають подолати сил 

СJ'П!JОТИВНИХ. 

Отже і українській еміrрапії, Д() перегля

ду своєї дотеперішньої праці на грунті будив

винтва Української/ деужавнос'J:и приступаючи, 

слІд обачно ПРСТаВl1Тись дu так званих "помилок" 
Іrрокодарів ~7 Країнськог ... державнІН'О руху і ро

JІі В НЬОМУ 0Іtр8МІ1Х ОСіб Тіі ПОUДИІJОКИХ ПОJJЇТИЧ

НИХ діячів. Ми 3Вичку Г!Іоrану 31іСВоїли од ин:Ь
шttх - ллюгавити своїх визначних людей не 

шанувати НІ Іхньої праці, не 3нання ними нп

шої державної справи ні само ІнІсвяти іхньої 

для неї. Часто-густо таким повLІдженням 3 ними, 
до того ж не оавжди справедJшвим і обгрун
тованим, ми шкоду завдавмо самім собі, бо від-
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пихаємо вианачних шолеn од співробітництВR 3 
нами, влинRЄ\Ю до їхньої свідомости певне 3Не
хочення 1 нrвіру, - а в ре3ультаті такої не

(Ібачнrсти іЗРеСИJJЮЄМО fiHJ.IJЇ МОЖЛИR('СТИ, Забува

ючи, щ•1 не так багат' мl\є::мu люцеn, що о·LІЮ· 

відали б ке;м йИМОГ<lМ, з я:<юІи підходити д11 лео

жавного чи полі'І'ично-гром»дського діяча треба. 

Слі;~ берегти тих д ячін наших, що мають 

ст;шеву волю, ясністt> думки, ІІдатність до u рацІ~ 
тактовність в обходженню 3 JІюдьми, політичну 
освіту широкій маштаб в роботі і чесно став

ляться як до своїх обовя:ші в так і до держав

них грошей. Обективна оцінка 6е3користноІ ді

яльности ціх людей 3 боку громадянства, неми
нуче звя3ана 3 пошаною та довіррям до них. 

дастr.. ім моральні сили 11 nодвІйною енергією 

для загальниї справи прапювати і наочно сrсут

ки сRоєї роботи грОМRдянству покя.аати. 

Це не значить, що діяльність наших полі~ 

тичних ТОо\ ;(ержавних діячів rюнинна проходити 

беа критики чи під покровом тайни якоїсь. Нав

паки, чим більше світа буде, бе3торонньої кри

тики, любuвью до справи продиктованої, тим 

більше користи для справи б~·де, 1·им 

цінніш()ю буде державному чи по.пітичном.v 

діячеві та допомога, ця критика принесе йому. 

Він що її потрібув, вона органічно необхідни. 

длн нього. На привеликій жаль такаї критики 
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наш держав тий д.іяч досі майасе не мав. Укра

їнська прееа політична, а так само й практшеа . 
політично-громадянських угру 110 ва нь г:о:=~ня. ч:-~.~ 

лась в цій справі рисами тенденційного Г.)'ртків-

ства, обмьжности і сектанства. ' 

Дуже частtJ 3а:'ІІість обєкти в ної оцінки· сво

єї діяльности наш держа~:~ний діяч аустріЧав 3 
бо:'у 3Гаданих 1(1fe~pe:l крИТ>ІКИ повне непоро:=~у~ін

ня св' єї лr:щі, нау~tиснtсть, а то й 3лn6у неоп

равдану. ІЦе частіш якась нег<tтивна-дрібна ри

са чи ппмилка даннпго діяч<t ро3дувалась до 

неймовір}ІИХ роамірів, а по3итивн.іші, цінніші ри
си і 3аслуги його аабувались до такої мі ри, що 

нюи витвРрювалась ілюаія повної fІеВідповідно

сти його до тої nраці, 3::~ яку він 3 волі того Ж 
таки громадянст~а брався. 

В такій молодій формації державній, якою 

є форма ціеї державно(jти української, nодібне 

відношення до ви3начних Н»Шйх діячів ~ це 

недоцільне, неооачне і шкідливе марнuтратсво 

nеRних ціннпстей дер.жавних, марнотратство, ІПО~ 

нічого епільного 3 інтересами Н<lшого держав

ного будівництва не :миє. І тим більше ціх ме

тод на еміr'рації треба по3бутись бо cai.ri ма
теріяльні і моральні умовини, серед яких емі:r'

ранти наші перебувають, не щ·же сприяють рів-
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новазі в оцінці діяльности як окремих людей, 

так і цілих угруповавь. 

Спокійна, обєктивна оцінка. тих: наших дер

"щвних діячіR, що працють для загйльної сnра

ви за кордоном, переведена з доцержnнням до 

них вимог обачности, дасть нам більш меньш 

певний критерій, 3 яким повинні до цієї одпо

відальної і тендітної сnрави приступати. 

Коли такий діяч мав 3ааначею вище риси 

державного мужа, коли він виявляє їх і в Сt{Ла

дних умовинах еміr'рації, працює не для власвої 

амбіції і слави, а для добра держави, коли в 
праці цій він уникає сепарати3му, а шукає 

3ВЯ3КУ і контакту 3 иньшими, коли при цьому 

.Уміє він підпорядконуватись державній д:сці · 
пліні і авторитетним дИрективам та побаж.анням 

урядового х:арактеру, коли·одночасно 3 цім він 

виявляє певну сталість н переведенню проr'ра

мових завдань державних,-тl? такому діячеві ми 

повинні своє .-r1вірря ВІддати і морально ДОІlО

могти йому в його одnовідальній праці. 

Ко.ли ж серед нас 3находяться "діячі", що 

ціх pilc не нияВJІяють, а натомість, претендуЮ'lИ 
на ролю проводарів н»ції чи державних мужів 

'ії, пока3ують, що не 3датні до цього, бо швидкu 

мjняють свої погляди, свою тактику 3амісць ста

лости політичноУ піараштаються від одно'і кон 
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цепції чи тактики до другої, ;зяміспь витримиКІ'! 

і рівнов»ги Пt,3НІlчаmть евою пр1щю імn~·льсин

НІl;ТЮ, НfJобміркокnністю або доктринерстНtJ.\І. т.о 

.яена річ, що таких nретендентів ня. держ•Інних 

ДІЯЧіВ Не МtІЖНа ІНJ3НаТИ 3fl ·mодеЙ, ВарТИХ ДО

Бі рр.я r'ромндськог,, і нрап'і. керувати політичною 

думко.ю нації ano верховодити державними спра
вами П. Sроауміло череа що: такий діяч: занад

'l'О дорого коштує і нації і її громадянству. Він 
.як MHJlii дитина, гр»єтьея 3 покладеними на ньо
го обовяакнми. не почуває одповідальности аа 

ароблені ним легr<оважно вчинки і 3 легкою ду

шею та серІ\еМ, як ме1•елик якийсь, пере.пітає 

від ілюзії праці, яку ніби він провадив, до пев

ної бе3діяльности. Не біш-.ruу вартість 3 погляду 

державного уявляє й той претенде"нт на дер
жавного муж:і, що іНімикається в вувьких межах 

нежиттьової доктрини, намагаючись ня.вя;:нtти 'ії 

:r'ромадянству, якому тісно в ціх шорах перебу

вати, бо живе ЖИ'l'ТЯ вимагав од н.ього не мер'!'·_ 

вих формул і тупого малпування абанкротова~ 

них методів, а ч~'ЙН()ГО реа:r'ування на нові, 

3~1інлив1 вимоги і потреби. Ясна річ, ІІ..І,о~коЖна 

еиJІа для нашої справи повинна бути 3-J'ЖliТRO

вана. А в тім 'l'O й річ вся, щоб аужитr{ув~ти Il 
найдоцільніше і 3 найбілЬІІJ()Ю користю.- Не JC(Jж-
ний, .хто nретендує на ролю державпого · 
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справді може nез шкоди для державної спрп ви 

бритись за неї чи наближатись н<tвіть до стер·· 
на її. Очевидячки, що схнрактеризовані вище 
два rrротилея;них тшrа претенден'J.'ів HR держнв

них діячів не маІ<•ТЬ Д1іННИХ щоб здійснити. свої 

претензії в інтересах держивн\!Ї справи. В бі.JJь

шій чи меньш і й r.Jipi ui типи повторюються ча

сом; де в чому модифr1куючись, і rrоміж нишою 

еміr'рйцією. Було б самоГубством д.ля наших на

ціониJн,них інтересів підживлювн.ти оскомину та

ких кннд~:датів дu дальших їхніх прет-ензій ня. 

верх<,нодарство держ<>вними спранаю1 .. Грома
дянетво, що безкритично потурає· ·rаким амбіці

ям, часто хоробливим і смішним, а для нишої 

r'іднос'l'И держанної t'бразлинr·м, показяла 6 тіль
ІШ, щtJ воно не доросло до власної держави, бо 

не r;sміє як слід никористати своїх· діячів аби, не 
має ще відповідної школи j критерія, щоб роа

пізн"ти Іхню здатність дu uдпонідальнuї прапі. 

Не кожний пісьменник чи уч< НІІй, хоч би в 

своїй гаJІузі перед усім народом наrш;м 

мав аж он які ;мел.' r·и, хоч. би силу си

ленну книжок ІІРИ1іІІИсув:•s т1t елави великої 

еобr 3а це ;зажнв,-:vюже бути добрим міністром, 
навіть повІтовим начя.дьнr,к,,м, а тим паче на 

чолі уряду стоя1·и. БудІВІіицтно Укра'інської 

Держави меньше од усього похоже на писанна 
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Кf!ижок з красн()го пиеьменства або l\!ИHY_B[J]OJ 
істоІ)ії чи публіцистики· Rоно вимнr:tє від дep

жal:!t!Oru діяча великог() знання техники будів.

нинтва держави лрОЗРрл_иВ(•ети майбутньог••. 

;y:.JifiH.Я орієн1•уватись в склuдних: обст:tвинах 

сучасного житт.я, як українського так і міжна

~·одньогР, ПО't,vття мірн і так·ту, а найпаче си

стематичної невтомної, так. звано} "чорн(/f", пра

ці. до .яко} не кожний :зд::Ітен 

Еміr'р:щійні умовини даюТ'ь п;знати нам 

б·rижче і докладніш одне одного. Піанаючи себе 

муrимо установити питому вагу відповідности 

ок рt·мих осіб до державної праці, щоб потім, 

r:і:;ля повороту на Україну, не приряджувати до 

не} тих, хто тільки шкодити або ~носити буде 

несистематичність та безладдя до неї. 

Одною 3 головних причин, що привели нас 
до еміrрування, було, як відомо те тяжке ста

новище в якому опинилась юнuа озброєна сила 

rІозnавлена можливости мати для своєї Juротьби 

3 RlJporoм конче потрібну кількість амуніції, 

са·tі·гарних ліків, одежі та иньших предметів 

військового оостачнння. Починаючи з нн:s року 

і кінчаючи 1920 р. Україна фактично була за

блокірована 1 nеребувала в таких обставинах, 

що не дозволяли урядові JI ;Заопікуватись як 

слід військово-амуніційним та вс.яким ин~ошим 
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' 
задонuленн.ям nотр~б нашої боротьби. Але й пю, 

перепону М•JЖНа було б до певної міри цодол~t1И, 

коли б внутрішні стосунки на УкрАїні одпові· 

дали головним нимоr~tм иійськовnІ боротьби. 

Ост~tння може щислиL!ИЙ RІІГJІЯд Мf"ІТИ тільки то

ді, коли при всіх иньших енриятлиних обстави

нах, тart аване "аапілJІЯ" нрміІ є орrинізовнне в 
спосіб що зміцняє моральну ета.пість дієво! ар

мії. ~дніе1·ь народніх настроїR, спільність полі

тичної д,умки, твердість уряду, і сталість-не 

•ri уr.юнини, що 3»6'"3\Іечують морн..nьний цух 

армі'і. Де сИла хоч одної 3 ціх умовин 3ахит~tня.: 
там державна влада не м"же бути r1евною, що 

армія до кінця виконає свої обовя3RИ, бо nо

чуття одповідальности 3R них буде впснажене у 
неї власне раскладовим вnливом дісr'армоніІ и 

чинності 3азначених вище факторів морал.ьно'і 

сили армії. 

Коли поглянемо на пройдений шлях бо

ротьби нашого війська 3а Українську Держав

н-ість, то мусимо при3нати, що •rільки нашн. ар

мія мпгла так довго витримувати тягар оруж

ної боротьби серед обстанин. ш.о цілкові1то · п;:; 
сприяли успіху останньої. НР гивсрячи про ум:о

вини чисто мілітарного хнрнктеру, як от пере

Бажаюча кількість ворога, не3абе3печенність 

постачання то що, армія б3Га1'О терлілі вjл не:-
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відrтовідности, а 1'0 й браку моральних стимулів 

'ії боєвої сили. 

Армія відчувала на собі хиби нашоrо д~р

жавного верхпвод.ячого орГану т:t йоrо вико

нннчи1 апаратів на місця·х. Ар~Іія анала, Щ·• 

укр~tїнеьке гримадянство не сконсолідувалось 7 
не а'єднало всіх своїх сил д.;Jя· орт'аніз>~ціУ бо

ротьби і Не УЯВЛЯЄ ОДНоЛИТtJГО Н:СЩЇОЮlЛЬНІJГІ) 

фронту, .який своєю єдністю, соr.ІІасованістю 

вищою державною дісціпліНt•Ю .давав би образ 

самопосвяти громадянства і підпор.ядкованностп 

його державним інтересам, шо Ум так аагрожу

ІнlЛі:t смерте.:Іьна боро~ьба а ворогом. Це було 

"11 рокляттям" для нашої армії. Але мало тоrо: 

неконсолідованість, непідпорядкованість окре

мих партійних уr'р,уnовань єдІlній ідеї,-ідеї ви

бuрення власної державности, брщ> державн•І'і 

дісціпліни у окремих uсіб і партій відоrрали 

рошо фатума в історі'і нашої б.>ротьби. 

Слід тільки оrлянутись на ет<~.пи останньої 

од 1917 року почавши, і ми пuб<~.чимо, що най

більших, иноді адавалось нес11одіваних і динних, 

придбань ми осягали тоді, коли націонаJІьна 

консолідація охопJІювала найширші елєменти 

насlІl, коли іитереси нації і держави бра.JІи 

вверх над інтересами окремих: клясів, або уГру

повань партійних •. При~~адо.м. тому, сJІужити ма:-
'*·, ("r "" 
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1Rуть пер111і часи Центрrtльної Ради і nерші 

часи Директорії. Навпаки тпді, коли пя консолі

дація підупадала, а веrх Н::tд нею nрали інте

реси партійні- rру:Іові, в такі ІJеrіоди нашої 

боротьби ми терпіли не.v л::tчи і однІ за др,vгим 

ТJіжкі J·дари од наших ворогів. Це .ттихu буде 

переслідувати нас дпти, доки наші партії не 

.зрозуміють і серцем не :відчують тяжкої науки 

нашої історії нонітньо'і. Справа здсбуття ~7 кра
Унської Держави це справа цілої нації україн

ськоУ, а не .якогось кляса її чи партії,-от че

рез що порозуміння, согласованн~йт.ь всіх чин

ників громnдянських' і сnівпр::tця їх є умовою, 

без додержання якоУ ми ніколи своєї мети дер· 

жя.вної не досягнемо. Не можна ж 3абувати~ що 

таким шляхом консоJrідації всіх нааіоналt>НІ1Х 

сил в спр<~ві орГанізації свові держани, nри

наймні на нерших початках повстання 'ії, йшли 

досвідченійші та орrанізованійші нації, як от 

Чеська наприклад. Це й ш л я .х і дл я нас є 

· 6 дини 111, бu він 3абезпечує найменьшу _затрату 

сил, жертв, енерr'ії :J найбільшими nозитивними 

на елі дкам и. 

Отже пріорітет державно<;ти над партій

ністю, аагально-національних ін4ересів над кля

совими та :r'руповими. партійними мусимо ми на 
е.міr'рації ароауміти і відчув~1·и як :катеrоричний 
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імператив, .як одну з головних умавин ня.шого 

державного бу ді ІНІИІtт в;;!. 3ро3у:vrінн.я в~rи цієї 

те3и навчить нас підnорядковувати себе і свою 

діяльність вимогам державної дісціпліни, а пе 

своєю дорогою не може не вnлинути на поглиб

ЛАННЯ і 3'.1іцнення нашої орі'аніаованости. Наш а 

сила в єднuсти, а порука успіху на

ш их 3 м а г·а н ь в де ржа в 'н і й сл у х н s:
ноети! 

Є всі данні думати, що еміrрація україн

ська, пройнявшись 3~істом сформульuваного ви

ще постул.ятя. бу дівництна .української держав

ности, не розійшлася б в пій Ctrpaвi 3 тими по

глядами, які кристалізуються в настроях та 

свідомости і нашого гро:vн1дянства, під ворожою 

ВЛаДОЮ на Україні СУЩfІГО. 

'rой, хто 3 поміж сучасної еміrрації укра

їнської повернувся б на Батьківщину з старюш, 

абанкротовнними, що аже виявили свою десrрук

тивність метидами будівницТВ:\ нашої лержави' 

той, 3амісць будувати, 3нову руйнував би Гі' 

анову б непотрібні жер·rви викликав би і знеси

шовав би творчі амfІг~ння нації .. Х11й .же~.fН1~ьше 
серед нас буд{).ТИХ, про яких кажуть, що вони 

нічого не забули і нічому не навчились+Яавпа.Іtи: 
wехай буде більше таких, що вчаt-ься~на поммл-
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Rax своїх маютЬ' мужність низнати 'іх, що 6 на 
далі 'іх уникат;;;! 

Ві,щошеІІня ·еміІ'р:щії ,1.0 Y~.~t;J;y. 

Належимо до нанії, що ще тільки виборює 

<~ тяжкими жертвами і серед назвичайно не

епри.ятливих обс тн вин міжнароднього характеру 

власну дл.я себе держ~tву. Через те може не до

сить цінимо ті придбання, що адобули а обсягу 

дійсних атри()утіБ державности і що становлять 

собою дійсні . ознаки, інтеГрально складові елє

менти нvняття дер.жавности. Не ма~чи сьогодня 

тері·rорії, що П окуповано ворожим урядом і 'ії 

військом, ми до цього часу зберегли свій 

власний уряд 3 Верховною владою і свов вій

сько. Уряд в межах можливого виконує свої 

функці'і, а череа свої прАдстанництва (посоль

ства і дипльоматичні місії) дає наочний доказ 

чужоземцям орІ'аніаованности нашпї нації і nід

готовленности її до самостійного порядкуваннЯ 

власною державою. Це факт остільки великої 

ваги для дальшого поступу нашої справи в 

напрямку адобуття nризнання нашої суверенно

сти чужоземцями, що його іr'норувати або недо

цінювати може тільки політичний анальфабет. 

Тим часом серед нашо'\ е:міr'рації в чимало we-
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дісціплінованих, державно-невихованих елємен
тів, .які не тільки не ІІІанують оціх здобутків HR· 

пі\Jнальної бороп6и на полі державному, я. щ8 

своїм безвідповідальним поводженням й пони

жують вагу напшх оридбань на nолі міжmlрод

ньому. Хоч гірко й тяжко признатись в цьому, 
aJie н»ше еміІ'ранійне громад.янство---треn::t прав
ду казати -часто не дава.JІо своєму з:-~нонному 

ур.ядu13і той допомоги і підтримки мо )Jа.льно'і, 

якої він не раз од нього потребував j яка знач

но скріпила би виступи нашого уряду, перед 

окреМИ!\іИ держав<~ми, ,орr'анізованими связками 

Іх, а то й перед Ліr'ою Націй. Займаючи в ціх 

справах вичікуюче становище, став.JІ.ячись іноді 

з певним аостереж.енн.ям до т11ких виступів, ук

раїнська еміІ'рація, чи окремі елементи П, .ясна 

річ шкодили не Урядові, а загальній нашій 

справі, даючи цім доказ своєї державної нероз

в.иtіености і недо;зрілос·rи. Ледве чи с:прия.ло це 

по.nіr.шенню нашого становиш а серед ЧJ' живців,· 

.Яким може імпонувати тільки орr'ані3ованність.'; 
державна дісціплінованість і одностайність ти~. 

що претендують на власну держанність і на 

прианання її иньшими. Брак цієї орr'аніяовано

сти, ро3'єднаність, сепаратні нескоординоваJ;Іj 

ниетупи окремих об'вдцань чи груп громад

ських в справах державних, що вимагаrсть єд~ 
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nости конкрети::~ації 3магань, міг викликнти 

тільки адивованн.fl або шкідливе для нмuої 

еttрави легковажне трактування П а боку тих, 

До к()го ці вистуrtи ::~вrrн,1лІ:сь. Коли серед на
шої еміr'раЦІ] ПІ)ЧJ'ТИ :О,!ОЖНО ИАОді ГОЛОСИ, ЩО 

ОбВИІІJНачуЮТЬ НІІІІІУ офіПЇЯ.JІЬІІУ ДtJПЛЬОМR\ЇЮ 

за порівнюючи неаначні адобутки її роботи, то 

значну частину вини в цій спраt'і нес,;'ть на 

собі і ті елєменти цієї еміІ'рації, Зікі a.Jo своєю 

державною невихованістю псували щщцю офі

ціяльно'і дипльоматії, або допускалися nросто 
НеДОПJ'СТИМИХ ВЧИНКІВ, fЦl) ЧеСТЬ І СаМОПО~fІГУ 

нації, особливо в умов::н:lх еміr'рації, понижу

ють. Вчинки добродія Супруна, б. фіня.нсовогu 

аГента нашого Уряду в Німеччині, що дuпу

ст.ився до рострати державних грошей і уживав 

всіх заходів перед чужим урядом, щоб уник

нути одповіднльности перед своїм; недісціпшно

вані, що нагадують неврастенічне самодурство 

і "скакання" (') .. члена Директорії А. Макаренка 

перед чужими ур.яднми в ріжних справах; полі

тичний шантаж о. ГаліІІа в стосуюсові до Уrяду 

наШ()ГО, що моральну підтримку анаходив з боку 

окремих осіб (дуже нечис.пених .о равда) серед 

еміr'раціJ', а мав на увазі еtоі'<.;тичні вигоди об-· 

ражено] амбіці'і; недостойне і неlІристойне по

водження де-.яких представникІв української 
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кооперrщії в справі державного скарбу і зло

вживання урядовими доручення:\аJ (СербиненRL) 

і К-о) а проноліканням відчитиости у витраті 

держаВНИХ ГрОШеЙ та O}lHOЧilCHИJ\1 3НЛЇПЯННЯ:О.І 

до большовиків, щоб кінні у воду сховати,-вев 

не факти, з якими приходиться рахуватись в 

загальному підс~·мко.ві ниmої політичної 11раці 

аа кордоном, як: такими, що поваги до нас серед 

чужинців не адобувають, а станпвище наших 

офіціяльних нредGтавництн аахитують. Яс·tа річ, 

що у кожно] нації. у кожного громадянства мп

ються свої "яави", св~ї здеморалізовані і дер

жавно невнх()вані елєменти, несподіваних виско

RJВ .яких не можно. передбачити бо поводжен

ням таких елємен'І'ЇВ керує не рівноваtа, не під

порядкованість державним інтересам, а полі

тична неврастенія, імпульсивність почуття 

беа одповідальности. 

3 тим більшою с_уворістю морально адорові 
еJJємgнти вашого еміr'раційного громадянства 

повІшві поставитись до ПtІдібних "вибриків" в~

стнлих і не вихов».них особ еміrрації, як до~~ 

тін державної недісціплшованоети, надави'!~но 

шкідливих для нашої справи, На великий_ Жаль, 
наше громадянство не так ч~'йно реа!ує на 

роскдадові явища вашого еміr'рапійного життя, 

тоді як таке ніби потакання 3 його боку,~да;;; 
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привід до дальших безвідповідальних вnрав в 

тому ж таки шкідливому наnрямк,v. Громадська 

опінія в Ееликий чинниrt держя.вного будівнипт

ва і чимнло неrатнвних явІІщ нашого еміr'р:і

ційного життя і на світ приходить тільки через 

те, що ця ОІІІн.Ія .яІ\ с.'lід не орr'нні3ована, абс, 

31\Надто млява Треба свіжого повітря і ясного 

світла, що б розвіяти чад і притлуr.шти безкар

вість державно нсдіr;ціІІлінованих елєментів на

шої еміr'рації. 3дuровий po3,VM і почутІ'Я обо

вязку перед сnрав(Ію 11ідекаже нашому еміІ'ра

ційному громадянству, що за цю деІJжавної ва

ги працю власне воно само взятись повинно, бо 

та рука, що звичайно карає чи стримує, рука 

державної влади в сь('годн"ішfІіх тяжких умо

винах її праці дос.ЯГ'і'И таких векарних чи не

дісціплінованих елєментів не може. І тому треба 

·rільки привітати виетупи НаІtіонального Союзу, 

.який мав нарешті горожанеьк.v ·мужність покін

чити з байдужістю до де ·.яких негативних явищ 

з життя еміr'рації і став на той шлях, куди 

· його дивяо уже Rлwюшо поч,vття обовязку не. 

ред Батьківщиною. 

Коли де-.які а1~оці (і ції і :звязки нашого емі. 

rраційного громадянства CTfiJIИ на шлях консо

лідації і орr'анізованих виступів в сnравах, що 

торкаються моральної атl\н>ефери життя еиіrра-
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ції, то зрозуміння ними ширших обовязків, які 
nокл:щає на них сьогuдняшній стан нашої дер

жанної спраr.и, о6овяже 'іх виявити біліоше іні

ціативи і енерГії в напря\1ку скооnерованої 3 

офініяльними нашими )'СТановами праці і вста

новлення контакту в таких заходах, які прІJва

дяться ними для тої головної мети, що стоІть 

сьогодні перед українською паnією взагалі, а 

перед емі:r'рацією її вакордоном з"окрема. Роз'єд

наности і сепаратизму nраці тут н~ може бут.и. 

Tut! XTQ кличе до цього, несвідом~ працює над 

нашим ослабленням і загибеллю і не дав собі 

звіту в злочинности свого поводження. І не 

'l'реба ніколи забувати, шо наша діяльність все 

наше сьогоднішнє життя проходе на очах чу

жих людей, які а інтересом приглядаються до 

НІІС, їм незнанних і невідомих. 3 де-яких погля
дін український еміrрант зумів виробити собі 

вже добру славу серед чужинців. І в Німеччи

ні, і в ЧехН, і в Польщі, 1 в Румунії та Болга

рії високо нінятв українського робіт1:1ика, як 

прапездатного, сумлінногu, розумного, знаючого. 

Про нього Г••вuрять, що к1mи береться до яко

їсь праці, то виконує .П чисто, швидко і не 
тільки для шматка хліба, а й через те, що лю

бить таку працю; укра]нський студент, що 

вчиться в вищих школах Европи, дивує профе-
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с-орів своєю горливістю дt~ науки, СТJ\ранностю 

n•борюванням труднощів~ укрвІнський інж~нер, 

Тt!ХНИК, кваліфікований рt~6ітник швидЕю адобу

ває собі висt~ку {ІЦінку і донірря. 'Гоrо, хто б.v
вав 3 чужиннів в нв.ших таборах для інтерно· 

ваних, вражає сила духа і віри нашого стар

шинства та коаацтва в українську державну 

ідею, лицарське уміння терnіти, алидні перенd

сити, бути в холоді і бе<~ одежі, а разом в тим 

не тільки духа не ВГ3шати, а провадити влас

ними силя.ми велику куJІьтурfІо-освітну роботу 

серед самих же себе і витворювати певні цін· 
ности, не тільки для вжитку таборян придатні. 

Все це явища великої ваги, якими роскривавмо 
перед чужинцями цінні прикмети в нашего на

ціонального ".я", наших можливостей творчих, 

реальне втілення яких ми іллюструємо . юtочнu 
в ваших чинах фізичного чи інтелектуального 

ПQрядку. Ці риси ще більше імнонували б чу

жоаемц.ям, коли б ми в об'явах нашого . громад
ського життя показали орr'аніаованість, екон со

лідонаність і nідготовленість до уміння рG3ум· 

но користуватись тими правами, що формально! 

санкції їх од чужинців в справі визнання дер· 

жавної веаалежности УкраІнської нації вимага· 

вмо. 8у:мій:мо тільки переглянути дотеперішню 

баау ваших стосунків на_ цьому r'рунті, підвести 
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біляве нашим nридбанням і тоді не зможемо не. 

nобачити, як анесилювйли HRC <НІаначені вище 

.явища г,уртківства, · неnідnор.ядкованости інте~ 

ресам державности, неnошана пріwата держав

вого й загально наrtіонального та винесРння по 

над ним nартійного чи груr:uвого начала. н~ 

аабуваймо ніколи, що в очих цілої України, під

би·rої Моск .. вським вороГ<1М, і уряд і громадян

ство, які ІІереn.vвають на чужині, в uдин орr'а

ніам, є щось ціле, збите сцементоване єдністю 

де.ржRвно'і думки і СКІІНсолідовапої дісціпліно

вано]' волі, а нр, розбіжна, nервічна формація, 

що на власну р,уку верхонодиться ріжними ко

мітетами, в поодиноких країнах місцевими коло· 

ні.ями орr'аніаовnним Коли б там, . на Україні 

Великій, відчули розбіжність ПОJІі1·ичної думки 

серед нашої еміr'раЦі'і, брак єдиної волі в пра

ці цілого громадянства. на чужині,-то це бо

ляче відчула 6 наша нація і гостро засудила 6 
нас аа нашу дріб'язковість та малий р_,зум -в 

справах не.'Іикої д,ержавно'і загально-націо

нальної в»ги. 

ПоЗитивним явищем вашого еміr'раційного 
життя 3а кордоном в орr'анізаці.я Національних 

Комітетів в поодиноких країнах. Еміr'рацjя більш 
меньш 3нає корнетну працю ціх громадських 

ор1анізацій, але анає також, що по де-ЯІ(ИХ 3 



піх орт'ан1зацій провадиться вона не П1J 'І'ом;v 
річищу, яю1го вимагають істптні інтереси націУ. 

Но де·куди Комітети нимагато''І.'СЯ надати життю 
ди.ннп1і клловії н~відповідноrоі НІШ рямку, а:нtра
шуючи ЙfіГО В фа р<'\и neRHOY Партії, ПрИТJJJМШІ· 

ючи натРмісць моменти державноети і загально

національної "'дности. Така тактика окремих ко· 

!мітет1 в, чи навітh П(Юдиноких осqб не може 

довго тягарем лежати ни. громадянстві і воно, в 

Ютересах державних, очевидs:~чІш знайде в собі 

і здоровий розум і мужність край оцьому нега

тивному, і дестр~'ктовному явишу покласти. І 

чим скорше така операці~ б,vде переведена, там 

3вичайно, де вона є доц1льною своєчасною, 

тим скорше ми поабавимось чинників, що затри

мують спря.ву консолідації цілої нашо'і еміr'ра

ції, тим швидче станемо,- ми перед обличчем ве

ликих обовязків, поклад(.ших на нас націвю, тим 

успішніше виконаємо Іх!, бо не будемо но пу

стому, н,а дрібниці силjfвоїх витрачати, а на 
головні невідкдадні р1лі нашого державвого 
програму їх направимо. Очевидячки, що і'Оді й 

·Уряд найбільШих скуtків в своїй діяльности 

для державної справи осягне. 
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Кожен повинен Працювати ,'І.ЛJІ ,'І.ержавної справи 

0ІІИНИRШИСЬ На еміГрації, МИ не 

своєї боротьби an нhпіонально державні 

Той хто уникає од не]·, хто поступає 

кинули 

ідеали. 

по нри· 

слівю "моя хата а крnю-нічого не анаю",-тuй 
свідомо св6е виводить а фклnнги активних бор· 

ців нашої справи. Це ~·никання подібним буде 

до тхірства і аннйде свою оцінку НІlлежну ее· 

ред тих, хто невтомно працюв11тиме. амінивши 

може методи і шляхи боротьби. В свій час таку 
поведінку самолюбних еrо'істів пригадається, 

анайдуться местники на них; як анайдуться во

ни і на тих хто для "лакомства нещасного• для 

вигоди власної, а то й для шкоди недавніх сво

Іх братів та товаришів по боротьбі в стан во

рога пере ходе. Чи моральний. аасу д громадян
ства, чи караюча рука аnкона державного та

ких перекінчиків все їдно анайде колись. 

· Все що є морально адорови.u, працеадатвим 
і націонflльно-чесвим з поміж нашої еміr'раціІ_,_ 

все мусить провадити дальшу невтомну бороть

бу аа нашІ національно-державні ідеали, аа ви
боренн.я не3алежности державноУ нашого наро

ду. В умовинах перебування на чужині, серед 

ріжних народів і в ріжних державах, праця на

ша :мусить бути поділена на ряд· цілком кон-
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Rретних ;завдань, орr'анично ввязаних: з а) ;за· 

гаJtьним програмом тої праці, що її провадить 
уряд і з 6) місцевими можлGвостя.ми данної 

І 
країни. 

ОрІ'анf3аІфІ виступів пере,]; сві·rом в еправі на· 
ших державних ,JІOiaraнL. 

ЕміГраційні кольонії через свої Комітети 
чи иньші екаекутивні орr'ани повинні утриму

вати тісний зв.язок і постійний контакт з місце

вими офіційними представництвами нашого уря

ду. Певна акці.я його, ЧІі 'l'O в справах до тич

нпх становища ouir'paцiY, чи то в справах, що 

їх поч.инав уряд nеред другими урядами чи 

.якоюсь міжнародньuю усТ11-Новою провадити, му
сить бути і морально, а де треба і доІtумен

тально орГанізованим способом підперта. Цю ме

тоду сnівпраці громадянства ·а урядом, троб11 
гробити живою, пермавентвою т.радіцівю діяль 

ности нашої активної eмir'paniY. В сьогоднішніх 

умовах така співпраця особ.ливо буде пожада

ною, бо міжнародня ()Піні.я і верховодяч.их уря

дових кругів і політично-громадських уr'рупо~ 

вань світу повинна мити док~>зи, що справа са · 
МQстійносrи українс~кої держави не є персо

нальним до.маганн.яЦ окремих осіб, а востулятом 
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піло1 ющіі укр<іїнськ()'і, вимог11Ю ор(ані;зоffа ноrо 

ддя цієУ мети всього ю~роду украТнського. Не

устанно лрипюю~ f! заан<lченому наnрямку, 

еміr'рацj.я не j\рн;; rіравІ\ губити ні одr-юго слуш

ного нринагідНІІГО вип1tдку до 3НМ1tніфестування 

сво1х НІщіонально-державних постул.я·rів в фор

мі ре3олюцій. t:пеці.яJІЬних меморі.я.nів і дел~:rу

ванн.я на відІІІ•Відні 3'їзди міжнІ'lродні чи кон

rреси та конференції представників сво]х. 

Той 3дО6NТОк в нашій 3агальній праці за

кордоном, що ми його придбали nkJIЯ приняття 

на~; до Міжнароднього Товариства ПрихиJJЬників 

Jlir'и Ницій має беаумовно велике значіння для 

ноступ,у нашо'і сnрави,-треба тільки дальшою 

участю нзшu] делеr'ацН в агн.даному Товаристві 

дати дока:ш цінности нашої nраці в стремлін

н.ях його. 

ІІраt~Я в окре:!ІІІХ державах. 

А npo те не може .. QбмежJтвати українська 

еміr'рація своєї праці ~ напрямку nридбання 

пр•ІХильвиків Н1ІШІІЇ де·ржавної f/е3алежности 

апеляціями тільки до Асоціацій міжнароднього 

ха рнктеру. Не завжди цей шлях до мети про

вадить. Часто коротшою дuрогою до неї бу де 

послідовно-систематично ·переведена праця. в 
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межах данно'f країни чи rreRH<JЇ r'pyrrи держRв 

nридбання Ct>pt•д П иолітичннх Ttl громадських 

КруГіВ ПеВНИХ RflJIИIItJKИX др~':-JіН, ПрИХ:ІЛЬНіеТЬ 

.яких дп наrІІіІЇ енр»ки, оІІерта на rrоіпфор~НІНR

ности в ній, l\!Шt;e сні й кпJІи в, але уже більш 

аабе<ІІІечений орr'аніаоннrrий Н<~ міжННf.Юдньому 

форумі мати. 

В аняаку 3 цим муспмQ 

ких прихильників в кожній 

;увагу акертаючи на Т'', Іцоn 

ПІ,УКНТИ собі ота 

к~·аїні, оеобливу 

ВІДПОНЇДНR ПраЦЯ 

наша в JІЬ\ІМУ НrІ/Ірямк,У не (Іnмежувнла~ь окре

мими ~'гр,упонаннямн rrаrтійни~rи. К•·ли ми пове

демо ню роботу 'І'іJІьки ('еt•ед соrt.іялістичних, 

скажемо, кругів, а 3анедnаємо серед демокр1і· 

тичних чи консернатинних, Т•• на ньому об~е

женню снмі тільки пот1·риімо. В 1919 р >Ні де

які не даJlекозuрі наші ПОJІІТики гостро наrrнда

ли на тих наших представни~t•в офіція.пьних, п_:о 

ширше на спр~tІ:І.V дивились і не виключили а 

своїх а;нодів диІІЛЬur.tатичних, уст:нІоRлення 

звяакіR 3 оnJоаrцією; ·пар~яментарною линної 
Кр<t.ЇНИ, ОДНОЧііСНО І!р<~МfІДЯЧІ1 таку Ж праІtЮ і 3 
ур.ядоннми на той час rfч ... Ішrtіями парляменту. 

Так було в П<~рижі, де Н<і 1\ЬtНІ.У r'p~',HTJ чимало 
ріЖНИХ КОМПЛіК1іЦЇЙ ПvВr~т ІЛ·•, д~·же ШК~Ф.Л.ІІВИХ: 

для наших успіхів. 



3 (Jrл~ду н~ те, шо ннtІІІl еміт'рація не уяв

л>~є тн. й не може уявляти еобою чогось одно

литного 3 nогляду партійного, найдоцільнійтим 

nyJIO би, коли б ВАНа провІlдИJІа агадину вище 

пр:нtrо в напрямку устнttонленРя <~І:яаt.ів 3 со

АRучними собі партійвИ\ІІІ уІ'р,\'Іtованн;ЯМИ данних 

крнїн, errpiaь пр~tхильників шукнючи. Кожне nар

тійне уrруповfІння нашої· еміr'р:щії, очевидячки 
пер~слідувати буде при устнновJІенню таких 

3ВЯ3ків і СВ\•Ї вшtсні партійні :завдвння, та кож

не 3 них пнм'.ятати rtOBІiHHo, що над ними веох 

матІJ мус.ятr. і цілі держнвні, загально-націо

нальні, отже прnмовчувати їх nід час таких ано

син, нехтувати ними було би нерааумним і над

аничайна шкодливим. Европейські 11:-1.ртійні уr'

рупGвання, нід крайніх nравих: почавши і край

німи лівими скінчивrrш, так поважно ст;1вляться 

кожне з'nкрема до своєї держави, так бережуть 

'ії, так уміють полагоджувати суперечності між 
партійними інтересами а одного бt>RY і держав

ними а другого, настільки взагалі суть держав

ними по своїй тактипі, що наш .яrшйсь доморо

щений ПОJІІТИК, який би вважав для себе "до6-

рпм тоном• провад~ти 3 цими переговори, по аа 

межами державного, покааався 6 їм недоарілим 

як а погляду д~ржавного, так і а погляду пар

тійного. 
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Ясвою річчю є, що ми не никористаЛІ_І б 

вr.іх можливостей, кomt б шукали зня;Jків та 

ДОПОМОГИ ТіЛЬКИ серед С(J~Н.VЧНИХ ІІІ.JЛіТИЧНИХ 

партій і у:І/р~·повань. Орт'ані1оване життя нанії 

не о6~1ежується, П П\ІЛітичними інтерРсами, а 

ниянш~є-rься на ріжних' ділr,нин~х і в ріжних 

галJаях К;\''JІьтурно-снітних, наукС1них, реліт'ій

них, проq-.есійних, rосподарчРХ, і неяких ИНЬ!ІІИХ 

змагань. Скрізь воно ІІрl)Іl,Пинає орГанізовано. 

скріаь направл~ється Rсонінціями, інтер\"СИ яких: 

та діяльність не є ч,\ЖИ~Іи, наt~ІJаІнJ дуже 

бли3ькими і де-яким колам няшого е'Ііrраційног' 

громадянства. Ото ж ми поширили б межи своєї 

діяльности аГітаційно -і І:ф<І}JfІtанійної. >~к би н 

зааначених гплузях ІJевну пктивну прапю рос

почаJІи. 

Д(Jвідуючись 3 українських :r'азет або з 

наших урядових джерел про ту невтомну пра

цю, що її провадить наrна стара, а все K•H:t ду

шею, заслужена діячка С ,фія: Русова. миніфе

ст~·ючи на жІНочих міжннродніх конr'ресах 11 pa
R:t української жінки, а плночасно і нашу lllf'r

бaтy долю національну; вичитуючи 3 тнх r'а3ет 

пр<J неnерестанну нен()ипущу працю ROH(~,VЛ;i 

Оренчука, що уперто і не беf! успіху в Мюн

хенських кругах провадить лінію економичного 

ааінтересовання господарчих кругів Европи в 
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спрRвах України; пізнаючи :J тих же сяшrх джr 
рел прu енеrн~ійні ниетупи укрn'івеьких соціял

демократ' в МазеrJІ•, а6о Безп;'mtа неред міжва

Р"дніми соніяліетичними конференпіяuш, 3Вер-
• І .. • . •• 

неНJ проти о.купхпгськоl та <~онІа.пІстичнt~J в.па-

ди на Україні,-ми тіль'ки М\ІЖемu вітнти по

дібtJі 3:ІХ()}(И нRrних активних діячів і рflдіти, що 

з иоміж е\Ііт'оапійних кругів ня.шого громадян

ства виrобляє.тf,ся тип діяча европейського га-

. тунку, осніченогu, енерr'ійного і одноч:н_·.но па

тріота r:Ror::ї наr1ії, .який nочинав використову

вати ДJІ.Я н:>ІІІnї державної снрави відповідні 

можливости і rітрщіJ'. 

А про те слід призн::~тись, що таких ви

стуnів зареr'істр~·вати зможемо небага1'О, що 

пілий р.яд нринагідних для нас можливостей 

Jrежить ще об.fІогами і чекає од нас пильної 

УВ1іГИ до себе та РJ'хливо'і ініціятиви. 

ІІрю~л сере,1, JІі:ашародніх нар:оnих об'с;~шшь • .. 

3 окрем~: потребR і можливість викори

стRння д.ля нашої еnрави науrtо'вих асопіацій 

міжнародніх і поодиноких краJ'в 3 боку нашпх 

Н8.)'КОвих ю~аліфікованих. сил . став Черговt.Jю 

проблемою і дJІя нашого уряду і дла eмirpaui'i 

ЦІлої. Коли 6 наші учені. еміr'ранти аміцнили 
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·свою орtRні<~ацію нрофесійну і увійщли в ано
rини 3 своУми колегнми В поодиноких врнІних, 

то чере~ них вони чимнло могли аробити і для 

;vкраїнс:.nкоі нн~'ки, і для самих себе і для цілої 

спрани укрнї·Іської. ПрRВДR лише частина Н11· 

ших сил наукових. знайшла собі відповідну прR· 
цю, рештн. живе в 3JІІ1двях страшних і М<1рн~·є 

та Пl!Невіряє свої зн~:~ння. Орr'аніаапія наукових: 
• • • .J • "І 

ДІЯЧІВ e.r.JІl ран1·Ів оуде 1:ершим етапом до П<JЛІ\· 

годжеаня Іхнього тяжкого становища; за цім 

етапом одкриваються можливости ширшого ви· 

користання ними наукових огниш асоціацій 

міжнароднього хар<нtтерJ- для нашої держRВНОЇ 

справИ. І тим більше такої· аrстивноІ ініці~-tтиви 

од наших наукових діячів треба побажати, що 

серед НИХ Є JІЮде КRдJІіфіВ:ОВ<ІНОГО ВИСОКОГО 

3нання . .нt'і еноїми виступами перед міжнарод: 

віми н.реопагами молuдо1 української науки не 

скомпромітують. 

Учас·rь в енропейем;;ій пресі f журна.JІістІщі. 
І 

'Гаким самим не3'ораним облогом, а навіть 

не роспочатим майже оранкою лежн1'Ь перед 

українською еміr'рацією поле европейської ЖJ'Р 

Еалістики, преси і літератури, ще дуже· .!НІдо 

використане J'кр:йвськими літерttторами. Вевро-
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пейській пресі чимало інформr~ційних звісток 

надибати можно прu уІ'раїнські сnрини, 11ро за

ходи уряду нашого, про становище України під 

окуІІантською владою, 11pu го.'Іод пuвстанчі 

рухи на ній. Досить часто інформації ні ~нtють 

прандивий характер, аJІе досить ЧRсто друку

ютьс;я й неймuкірні брехні, нровокації, сфііЛЬ

шовані нннмисне всілякими ворогнми нашої дер

живноУ справи, відомости, ЯКІ безкритично прий

маються енропейськимн орr'анами пр~си uд во

рожІІх нам ТtJЛЄr'р»фних аr'енцій і 3 легкою ві

рою друк~·ються там для затуманювання евро

nейського читача. 

Т» все .Яt коли біжучих хронікt:Jрських ін

ф,1р~Іацій 11ро українські справи не бракує ор

r'анr~м еRроп.ейської преси, то поважних артику
JІів, совісно і ширше опрапьованих розвідок об

сягу украІнського ми рідко коли можемо в по

важніщих евроtІейських журналах і r'азет11х на

диб<~ти. Прнвда,-су·rь певні перепони для .,a1t~ 

ьоі,,аа.ння" ціх орr'анів в наших цілях, а про те й 

НtІН~1 не в ненереможними: при пР-в ній ене~F~У- сі 

3ручности їх можно подt•лати і таким чинйм ви

кuрlІстати ці великі мояшивоети джерел::t 

нпливу на евроиейську громадську опінію. 'Га 

праня що П провадять з ;успіхом для нашої 

справи в швайцарській пресі д. Ге, а в італНt-
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ській нані ЛІПовецька та д. Шебедів проказу~ 

ють дорогу і для ин"mих наших літераторів 

('Міr'рантів. І коли на цю дорогу що до поль

ської 11 реси став д. О. Салі ковськи й, а що до 

румунеької п :~ееи пporj1. К Мrщіє:вич, то треба 

тільки rtобажа'l'И, щоб 3й. їх зра:~ком пішли 

пньші діячі нашого друков:іного слова з авто-

ритетними артикулами R виан::~чнійтих орr'анах 

окремих .країн, правдивому а'.ясув:шню нашої 

проблеми присвяченими. В загальному підсум 

кові праці нашоІ ~міr'раціТ ця форма її свою ни-

тому вагу матиме, а ті авяаки, що їх окремі 

юнuі літератори на пьому r'рунті сьогодні, аа

R'.я3али () а европейеькою пресою та журналі

стик()ю, користними були 6 і· на далі, після того 

як укра~·нська держава увійде чинним фактором 

до міжнародніх відносин а її розвиток прид

бання культурні та твоrчі шукання пuтрібува· 

тимуть пр:щ.'].ивої про себе інформації й серед 

чужих народів. 

Не можна не зааначити такого прикрого 

факту як той, що де .які 3 наших публіцнстів, 

так успішно виступали раніш на сторінках Ен

р.опейської преси, сьогодні не дають тут знати 

про себе. До таких належить Д. Донцов, один 3 

найталановитійших сміливих публіцистів та ідео· 

логів української державности, виступи якuго 



40 

'l'e 1ер осабд·tв:) б б.vЛ•І на часі і безумовно де

щн нoRoro, яскравJго дод<'~ли би до освітлення 

нашої проблеми перед европейськ11М громадян

ство\f. 

'Гнк само не можна не пощ~луннти, що Н:t

ІІІі офіttійні ДИ!І.'іЬtJМ!\ТИ 3іlІІЕ'ДОJІОТf> МОЖЛИВОСТИ 

П·•Шнрсння св••єї політи•ІІІ<•Ї Пf.><Liti сер~д чужин

цін 1 не виступfіють 3 ширшими артикулами ~ 

ПО!НlІf~НЇЙLІІИХ tJНJ.ІОІІСЙСЬКИХ. журН<ІJJах ЧИ ГаЗе

тах на теми українсhкого міжнароднього Х<'~J•ак 

теру. Цьuго засобу і не цурались і не цураютьсіІ 

фfІ:~~~вні .. дипльомати, а в наші часи ним не ряа 

К!Іf'Іtстувався Поанкаре, Бенеш, небіжчик Таке
]оtІеск.с 3 укрнїнських дипльоматі в його вико

рисТ<JВ,VВfШ1, ТЇJІьки рідко на жаль, О. Шульгин 

і ПРоф. R. 11ацієвич. Таке "упереджена~", коли 

н.•н•' є Дt) згаданої форми rJОJІітичнuї праці ва

ших представників за кордuнtом, є помилковим 

і :{iuro слід Нt:~правити, тим. біJІьше що серед. на.

ших дипльоматів маютLся тпкі вианачні теоретики 

нн іlІLJнальнuї проблеми взагалі, ЯІ:t М. Славивський 

'l'a Ь. Бочю•вський, які де що нового солідного 

мог~и 6 і европейськuму громадянству та ніfуцt 

н ц 1 й справі сказати. 
Отже вся наша еміГрація в міру своїх сил 

повинна анайти собі дорогу до европейського 

сл~ва друкованого і використати трібуни йогu 
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для nропаганди, ()І)r'рунтовfІ ння . всесто ронньо
го а'ясув<tння ваги українсЬІt(ІЇ проблfJми, Ае 

яко проблеми, що торкfІється одного тільки на 

роду ІНІШОГО, f\ ЯК Тf\1\ІІГО ПІІТИННЯ, ПрОВОЛЇКfІН· 

НЯМ 3 f!03ИТИННИМ ВИJ1ЇІІІеRRЯМ ЯКОГО Г3ЛЬМуВа

УИСh буде справа усталення політичної рівнова

ги Европи, а натоміст& підживлятись буде бал-;; 

кані<Іація її OJ усіма, що випливають <~відси, вис

новками. 

Оріані3ІЩія леrщій на укрnїмські теми. 

Користуючись друкованим словом, не слід 

габувати в нашій інформаційній праці того 

~начінвя, що його м~є в цій сnраві живе слово, 

мовою аро~умілою дл.я чужоземця промовлене. 

Орr'аніаанія публічних лекцій, рефератів, шир

ших повідомлень повинна до nрограму нашої 

праці, як інтеrральна частина її) увіходити. Що 

ширше роавин~мо вашу діяльність в цій галуаі, 

'Тим ширший розголос дамо нашій сираві серед 

активних кругів евроnейського громадянства, 

Що активнішу nрацю в цьому наnрямку розви

немо, тим швидче розвіємо упередження до на

шої проблеми і тим горлівіших-чмпних при

хильникІв її серед чужоаемців придбавмо! 
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Боротьба проти "Ве.JІикої 6,~;иної Росії•. 

Не 1\удемо іr'нпруватм вn.ги інформаційної 

та аП<ІJІоr'етичної прапі в цій сnраві. Інертність 

Р.Вропейсько'і nолітичнії дJмки в де-якому від· 

ІІ•1шенню є так міпн~. а ан.скору;тивість-не~ 

рухлина і не Ч,VТJІИва до життьових:-льоr'ічних 

арr'умt)нт:щій, щu в сьогоднішніх умовинах тіль

КІ1 система·гмчною, nослідовно-переведеною пра· 

нею на ріжних зааначених нище, ділянках 

ЖР.МР, КОЛИ Не ОСТ»ТОЧНО ЦЮ Перешкоду 

JІати, то прпRаймні ширші виломи в ній 

бити. Дnкааати евро11ейцеві необхідність 

а мо-

uодо

про

ви а~ 

нання аа українською нанією nрав на її само~ 

стійне.д~ржаFне житт.я, пе аначит найщільfІіше 

nідійТИ ДО СГІГfІ.ВИ фаІt1'И'ІНОГО ПОділу JСОЛИІU· 

НЬtІ'і Московської імперії, ни t-~i С•Івітської "Феде~ 

ративної" Ресnубліки. Ні факт істнунання при

бя.лтійських держав,-Фінл.яндії, ЛатвіІ, Естонії, 
Литви, ві nрцлученн.я де-яких аемель бувшоІ 

Росії до Польщі-не можуть поважним політи

КРМ роаглядатись за акти трівкі, що анамену

ють собою uстаточну одірRані6ть на~ваних ае~ 
меJІЬ од бувшої РосіІ. BJi · держаБи, утворені 
піел.я 1917 року на· теріторіІ бувшої Росії, не 

мають шансів на трівке істнуванн.я і будуть 

аавжди аагроженими, поки на півдні бувшо] ім-
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п~рії не прr'аміаується і в силу ве увійде Не
;щл~жна Держава Jткраїнського Народу. 'ГіJІІ>ІШ 

вона одна ЯІ~ найс~ІJІьнійша численністю свого 

населеннJ,І, матеріялf>ІІими ресурсами і мілітар

ною відпорністю, може бутн бааою, nідставою 

біл~>ІІІ меньш неаахитного життя деrжавних но

вотв(Ірі к, 3 бувшої Рос•ї uрr':tніаовя.них. 'Гільки 

новс·гання і аміцнення пієї де~:жаРи може фак

тично вирішити долю Росії і приавести до оста

точнt•ГО та беаповоротнuг() 11оділу її. Оцю ваг.v 

Української Держани в долі новітніх nрибал

тійських і кавкааських доржавних формацій 

добре відчувають роаумні ші, реальні r~олітики 

їх, не заколиси.ні ілю3іями сучасности, яка як 

пов:а3ив брутальвиn досвід, 11роро6.лений кому

ністи<Jнuю Москвою над Груsією, що f\ула виз

нана і де факто і де юре еRропейс1кими дер

жаВІІМй, р()авіює тимчаСРВі са~1ообмани політич

но-державного порядку і творить фік.nії з'явищ 
ніби реального характеру. Не 6;удемо і себе зп

колисувати ілюзіями. в·<,дійсніR тя, незломній те 

альности актів фактичного чи юридичного вмз

нання згаданих держав з бoFty Европи і Аме· 
рики. Ці акти м.аю1ь своє знн.чіння доти, доr:и 

московська брутальнn сила не ростопч~ творчоІ 

праці бувших "jнородців .. і на ново Н-е r-IOД-!r;~~ 

під своє копито 3емель з .інородчеським• пе~~-
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лен ням, що оді рвались од неї. Споді ва тись до

nомоги і підтримки цrм держанам з бuку тих 

держав, що визнали їх,-було б ди рем но. Во, ~ 

суті діла ре11льний евроnейський nолітик н~ 

може не диниІ'ИСЬ на ці державні новотнори, як 

Ні\ ТИМЧНСнВі, "~еЗОНОНИМИ" державами JX НИЗИ

НИЮЧИ. Тим То Й МОЖНО ІІОЯСНИТИ T.V ЗарРЗерВО

ВІіНістr., що 'ії ~иявляють в справі стосунків до 

них "пов<lжні" діячі і представники екропей · 
СЬКОЇ ІІUЛіТИЧНОЇ думки. . 

Аусnіції і гороскОІJИ останньої в сnравах: 

російської проблеми ще й досі живляться дав

німи джерелами, старими критеріями і засвuє

ними раніш опінками величности Росі'і. Одіум 

чи маєстат імени П Ще й досі високо кваліфіку

єтьсw на міжнародній політичній біржі, при

Нflймні -тою ШКОЛtJЮ дипльоматів і пuлітичних 

діячів, що цінічно переходять до порядку дня 

н11д надок,vчJІивими претензіями не досить силь

них прохачів або щu не вміють розnіащt1'И в 

ніх .,претензіях" неоnравданих "проханнях", 

е,1ем~нтів наростаючої сили нових факторів 

міжнароднього життя. 

Власне, в таких, об'єктивно кажучи, умо

винах перебуває сьогодні наша справа в опіні'і 

одпонідuльних. від яких аалеЖІІть ріше-н-н-я, кру

гів европейськuї та американської політичноУ 
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думки. Оnтимизм в оцінці ціх умпвин був би 

3»f1RИ\І і зле свідчив би про нашу здатність 

орієнтуватись в складній сітуаціі міжн»родніх 

відносин А про те їх змінч.rтинkть що лежить в 

саміf1 rrрироді їх, їх сеf1смоrрафични. чуйніl~Ть 

до З?.Jін, що наближиютnся в політичних пере

Групіровках і комбінапіях, не дав нам прав:t 

бути і неnоnравними несімістамн що до реаль

них наслідків од наших змагань, на з'ясовання 
наги нашпї справи перед европейцями, направ

лених. Не заб,\'Ваючи и ні одну мить, що ми 

знаходимось в стані бор~)тьби, ми повинні реnль

но зважити вагу тих чинників, що нам не спри

яють і за всяку ціну, всякими гідними нас за

собами, значІння їх обезсилити. 

Отже наперед мусимQ рахуватись з тим, 

що знаходячи навіть теоретичне признанн.ІІ об

Грунтованість і справедливость наших· змагань 

не так легко знайдемо приктичне реальнf'! під

таердження теоритичної чи акІ\демичІІtf солі·· 

дарности з нами. Можно з пошаною ставитись 
до заяви презідента Чехо Словацької Ресrтуб 

ліки Масарика rrpo те, що мовляв він його 

уряд б~·дуть розглядити од нині ~'Країнсьrt.v 

проблему нарівні з російською, можно бачити н 

такій заяві показчик зміни, що роспочаJJася, 

вас·rроїв серед рафіноваRих "москвофілів", Якими 
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до недавнього часу були чехи, але пя аиява не 

може нами роаглядатисп, .як реальна величина, 

що переваЖJ'І:: на 1\ІЇжнпродніх тереаах в пеР.ниn 

бік становИІна нamui спr:,ви. Подібні заяви-,--ttе 

"му;шка МRйбутНЬОГО.. 1!1<1 НfІбЛИЖf\ЄТF>СЯ, ЯКУ 
нtдчув і раніш дrугих ніби побачив роауммий 

nрuфесор,-ГUJІІІВа молuдої Славянеької держави, 

11рихнльник реаліаму не тільки в філософії, алР." 

й в ;ю.літипі. А то вона має більш мораль·1у ва· 

гу д.:Ія FHil', а не полі1·ичну. Вона як: та ,.Ліі.· 

с·rівкп" що весни не робе-по відомому при

•·Л'RЮ, а ІІроте ВСР, ж весну віщує! 3 оrляду на 

с<>оrодняшню r'рупіровку держав і аначіння в 

.міасн.1р11дній nолітиІLі Анrлії і ФранrtіІ нам ба

гято аале.ж:tло 6 Ні\ тому, щоб почути аналь{)т'ич

ні ЧІІ.похожі ааяви іа J'CT Лойд-Джоржа або 
п, анкаре. На жаль Іх не маємо і певно не по

чуємо доти, доки не проробимо праці, що о6о

вя:мла б Ух таку t~а.яву скласти. Ясна річ, що 

ннйголовнішою працею буде l'a, яку на Укра'іні 

своєю кровю жертвами і упертістю в напрям!\f 

здобутт~ власної держави проробе наш народ. 

Але й ця nраця буде неnовною, а може й не 

в ІtТІІ.рчаючою, коли одночасно ми, ун:раїrіеька 
ем Грація, не nереконаємо політичну опінію вс 

ликих держав; їх пресу, їх громадянські кругп 

в тому дальтонізмові. що вони йuго допусr.а-
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ються, сподіваючись носІtресення колишньої мп

г,пности. Великої Pot~ii. Ми повинні доказати. 

що це помилка, самообман, що до цього ми

українці разом з иньшими колnшніми "ію род

ц.ями" не допустимо і що резервона позіціп ве· 

.ликих держав в сто<.;ункові до наших держав

них домагань дорого коштуватиме ~{- пегшу 

чергу цім же державвм. 

Провl•д.ячи певну nрацю в цьому напрямку, 

ми повинні скt~мпрuмітува'і'И ідею реставраuії 

Великої РосіІ, як ідею нереальну, штучну і не 

нигодну для Еврони, патомість виставляючи 

плян поділу П, як найбільш доцільне розвя-

3ання оотогидлоІ, неспокійноУ справи, що все 

таї -'Ja в собі погрозу і небезпеку для Европи, 

що й тепер таїть в собі ті ж самі тенденції. 

Спр~t8а а оцією компромі'l•ацією не в така 

легка, .як де-хто думає,-ото ж з тим більшою 

енерГією за неї українська еміІ-рація ва.ятись 

nовинн~t, використовуючи для цього той бага

тий матеріял, .який ми заававши на собі і таєм

ничі ін1·енціІ і всі вияви московського "я", по

сідаємо. 

Боротьба проти Jдеї ФедераІ~ії. 

Не можемо при цій нагоді не пригадати 
певного нахилу европейської політичної думки 
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приtслОНІІТИ нас, як і иньші нїІроди б.vвшої Росії, 
дu фе:tР-ративного сtJівжи·ІТЯ а нею. Де хто з 
евро.пейських політиків гадІlR, що федеративна 

реконструкція Росії булїІбlІ найкращим вирішен · 
иям Російської 11 робJІем н нан га.лі, а од;.~очасно 

це вирішен~я розвябал 1 6 й Ні1ІtіJнІlльні домагання 
иньruих нирuдів, що заселяють бувшу Росію, в 

тому ч~н~лі українськоРо. tіа<:к льки і. 1 ю3tJрним і 

поверховим в такий nогляд,-про це нема чого 

довго роав,·дити. ПрІlктика переведе~ня ідР.Ї фе~, 

дераціХ Росії сучасІ;іОЮ мос·ковською владою 

найкр11ще докйзує нежиттьовість цього методу, 

mтучність цієї форми вирішення с:клїІдної спра

ви. А тому українська еl\:і:r'раці.я в своїй праці, 
що до критики проєкrів полагt~дження націо

на1Ьного питання на Сході Европи, не повинн:\ 

забувати і проєr\та федеративного, викриваЮчого 
його нео6гр.)'Н1 онаність і політичну ·та еко

номичну наївність. Звичайно, що 11ерш уеьоrо 

вона повинна дати собі раду з власними "мо· 

сквофілами", модерний тип .якого бачимо хоч би 

в особі В. Панейка, нього .яскраВ\ІГО ідєо..'lога 

"непротивлення" московському .лихові і теорії 

"не ТР.атьте куме сили, опускаRтесь на днu!•. 
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Боротьба прот• окупантського· Ура~у. 

Поруч з цим" заRданнями інформаційно-агі
тапійн()і nриці ·україн.r.ьксої еміr'рації стоїть та
кож сnрава чинного 11ротиділання ааходам Со

вітської Мосющ і Ії експозітури-Совітсько'і Ув
раїни. Це, протнділання nовинні поставити м:и як 

одну з найголовнjщих точок програму діяльно

сти нашої серед закордонного громадянства 

розвязати остаточвg ·іллюзію можливости сnівро

бітництва Евроrіи з ними; к(щм така іJІЛюаія ще 
ЖИВlІТ&ся у люд.еА непоІнформованих та легко

вірних. Правда, той туuа:Н, ~'Іі ,спекулятивні вом-
6інаnіі~ що на них хорували до недавнього ча

су д~ Які' пролетарські і торговельно r'tромислп

ві круги Европи, почав розвіюватись і сьогодні 

ні реальнuй по.Іітик, ні купецБ, ні фииансіст чу'

.щозем ець не заколисують се6е надіями nоваж

них усnіхів чи -реальних якихось результатів од 

установле~ня звязків а представниками ,.кому

ністичного царства•. Феноменальне крутІйство, 

нахабність, безсоромна брехня большевипькик 

днальокатів і політиків, а, головна річ, з'ясuва

вана безрадність госаuдарки в совітськіА Укра

їні і Росії, доти, доки там: ПІlнують бuльшевики. 

стали остільки відомими й ясними nоважним 

кругам Европи, надто після красномовних ді п-
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ломятичних маніфестацій большоницької по~іти

ки в Генії, та Гаа~і. що ледве чи м~tє реальні 
вигляди справа про юридичне визн~tння совітсь

ких республік . і про уділ~ння. ім кредитів на 

еrсономичне відновлення .,сфедереаонаної" мос

ковсІ>ко'і потвори. Европn, запята сво'іuи влаr.ни

ми справами або 6ільru для неї пе~tучими пи

таннями міжFІародньоt поЛІтики, скоріше за все 

буде де який час вичікувати закінчення пpun.e

~y росклnду, .wкиА відбувається на аемлях, щн 

їх ГВІ\JІТОМ утримують ще під собою большовики. 

Та мусимо предбачати наближення певного пе

vело~tу в такій, що чогось ще вичікуs пассівно· 

сти і з свого боку всіх сил та рук прикласти, 

щоб вів ~коріше ваотуn:ив. В уиuвинах нашого 

пере6увавня аа кордоном .свій 6бовяао..J в цій 

справі, тоді вив:сваєм(), · коли дuпоко.жемо .оста

точній компромітаціІ большевицьких експерімен

тів в очах світу. Занадто добре .на своїй шв:урі• 

знаємо ціну і я-кість їх, а тqu:y а большим запасом . ,: . 

:н-1ання і заваяття можемо, це а,авдання викона

'І'И. Большевики не раа ще. будуть свої сили 
в .пружувати, щоб аадурити ГQлову легковірвим 

і або шантажом) або обманом певні вигоди у вих 

. вирвати. Мусимо їхні пляви в цій справі на чи-
сту воду виводити і а.а всяку ціну розбивати! 
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Dі~ноmенва до переківчвків. 

Нас tІ.Ц цієї праці не мпже утримувати 
факт перех.одІ\ на бік ворога де кого з членів 

н'і\шоТ еміІ'рtщії. Коли ми пригадавмо моральну 

вартість, nолітичну нікчемніст~о, а ппдекуди 

мотиви своєрідного ,.неофітства• перекінчиків. 

то переконаємось, що те ,.большевицьке обрізу

вання• IJa .яке вони ЗВІtжились піддатись, не

давнього свого святого святих цураючись та 

дуючи й rtлюючи• на нього, поясняється або 

dолітичною несталістю перекінчиків або їхньою 
здеморалізованістю, до .якої вони і серед ваших 

рядів nеребуваючи, зрештою нахил мали. Це 

Rce здебільшого люде, що ,.легким хлібом• або 

3 ,.казенноІ'о пірога• привичку засвоїли харчу

ватись. Доки вони мали добрі платні посади в 

установах урядових,. доти вони й "характер ви

тримуваJш•. Коли ж їх ,.скоротили" або :Ja без-

дарність чи невідпові.ІІRість звільнили, вови де

який час ще "вольними художниками• перебу

вали, проживаючи ,.збереження•, в вигоднійшу 

валюту заздалегідь, Ух перетворивши, а коли й 

валюту "просвістіли•, то тоді, з леГким: серцем 
в большевицьку каносу почвалали і в найммтп 

їх пошились. 
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Ясна річ що й там на них дивкяться ко

сим оком і тільки як заnроданців '!рактують, 

здебільшого виплачуючи Ім певні "квоти" :за те 
тільки, щоб вони дальшу раскладову прапю се-

ред емі:r'рації провадили. ' 
,.Уряд Раковського" .як відомо великого 

"'двіжені.я по СJІ~7ж6є" ·цім перехрещеним в бnль

JІІевиньку віру перекінчикам не дає, може тіль

ІrИ В. lthttMy ОДІ-юму маючи рацію. Ніде і НЇК<'.ЛИ 

ні Іуда, ні донощик, ні політичний· похолок, nо

шани і довірря Ht; викликав! Не будемо ж і ми 

жалкувати за ними, тим більше, що не за одним 

з них .,вірьовка nлаче" aJo КRрне слідство че

юtє за державні рострачР-ні гроші, чи не відчи

,·ані аванси. Приктtдом і зразком дщr насліду

вання не Iti адеморалізовані елеме1:1ти повинні 

для ~ас бути, а те велике мученецьке довго

терnіння, яке Н»род наш на УкраІні виявляє 

та пенність йРго щu до швидкої зн.гибелі оку-

-пантської влRди, про що він . через свvїх по

сланців повідомляє і од нас вимагаючи такоІ ж 

витревалости та віри в ко~ечну перемогу нашої 

державноУ справи. ЧИсте діло і рук чистих по

трібує, як казав колись Драгоманів, а наші пе
рекінчики, коли вони політично чесними ;захо-

, ч.vть бути, то чистими рукамм працювати для 

добра У країни, поїхавши 1'У ди, не а можуть, · а 
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'будуть вnни 11бо безсило !/ОГЛядати на ті гвал

ти, розстрІли і грабіжиицтео господ1!рства 'на
ціонального, що його по хижацькому-по ·дур

ному провадять большовики, нбо й самі до ціє

вечистої справи руку приаладатимуть. Та й те 

ще слід пам'ятати, що такоt .еволюції" в по

глядах наших перекінчиків громадянство укра

'інське, що під большевиками перебуває не по 

ша~ує, а оцін1нь його так само гостро-суворо, 

·а може й глузливо, як оцінило воно свого часу 

'"ракетну еволюцію"' Винниченка, коли він по· 
І:іробував поїхати в poJii .nерекованого кому-
ніста• до ТроцF>кого Раковського для т6го 

тільки, щоби скоріше од вих утікти, переконав

шись в неможливости співпраці з ними. Коли 

ця на'івна подорож Винниченка коштувала 

йому ком11рuмітації і заrублення кредіту полі

тичного діяча серед всіх поважних кругІв ук

раївського громадянства, тu новітні нрочане до 
6ольшевицької Каноси нічого крім нризирства 

і педові рря до себе викликати не зуміють ні 

там ва Україні, ві тут на еміІ'рації. 

От через що ве будемо підпадати впливові 

.явищ деморалі:зуючого характеру, що на жаль 

трапляються в вашОІІІJ t'Мі:r'раційному життю, , а 
~:~сіх сил, обачности і педагогичного напруження 
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ужявеuп яа те, Щ()б атмосферу і умовини цьоrо 

житта морально очистити і орr'анізаційно зміц

нити. 

В,Інtонмти це 111\Rдання, як що не аовсіч то 
хоч почасти, зможемо тоді, коли подбаємо по

-важно проте, щоб наше nеребування на чужині 

наnо'іти глибоким амістом і продуктивною пра

цею, що одоовідає вимогам націовального про

граму будівниптва Держави. 

Не забунаючи про неn свій . обов'язок пе

ред Батьківщмною, а в міру саого хисту, звввв.и 
і фаХ)' ЙОГО ВИКОНУЮЧУ,· МИ ТИМ СІ\МИМ ПОГЛИ
бИМО і загортувмо н собі одпорву силу, дпя пе

реборення роскладових явищ еміrраційвого 

життя, і повернемося на Украіну- з певними 

ціннuстями, потрібними для будівництва, повер

немось з більшим життьовим_ досвідом і повер

немо..:я досвідчені й пп1ми, розважнійши:ми та 
практичнійшими будівничими вашuї Держави. 

Уиійио шанувати час! 

1 перше, чого оа емі(раціУ повинні ми нав
читись, це шанувати час і використовувати 

його не по дурном:у, а з користю і для справИ 

і персонально для вас самих. 

Маємо од росіян тяЖку сnадщину: нахил 

до безконечних, що одурманюють і виснажують 
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роа:uов і діскусій. що здебільшого повертаються 

в n~·сту балаканину, беаnредме'l'Не, патякання і 
6езплодне .словu-блу діе•. Товариська розмuва, 

поважне обгонорення тої чи иньшої теми, обмін 
думок потрІбні для кожвого свідом<н'u і орrані
аованоrо громадянин·а, але одночасно потрібна і 
живк праця, чин та діюІьна, в певні ф11кти· 

нбернева, енерrія. Без них словесні вnраюJ і 
беззмістовні діскусії повертаються у своєрі.L
ний, непотрібвий і шкідливий cnupт, для роаум

ного життя абсолютно непридатний. Будемо учи

тись в європейців, .як а часом сuбі раду давати 

та продуктивно його зужитковувати, иам'ятаючи 

що .час-гроші• що уміти мончати, думати на 

самоті щось обмірковуQати часто більше зна

чіння має, як до саІІІовиснаЖення патакати 

Ввв•еttн8 •овв такоrо napo,'ly, cepe,t .якого живемо. 

Повинні вивчити ми найперше за все мову 

того народу, серед якого живемо для того щuб 

1) пізнати йОГ6 Rраще і l'либше і 2) щоб нас 

краще,-ІІравдивіще той нnрод зрозумів і пізнав. 

3ванн.я живоІ мснІИ цьоГlІ н~роду дасть иам 

можливість увійти .3 ним: в тісніші повсякденНІ 

зносини, а звання літературнuІ мови-мови його 

преси, нRуки, письменства уведе вас в обсяг 



творчІtх змагань, і культур1:1их інтересів його~ 

За в дяки цьому ми отримаємо :мо .Ж ли вість гли6-

ше-.в.окладніше вивчити життя діІнного народу 

на ріжних ді.'Іянках і в ріжних галу~.ях, а ре

fІультатами такого піан!'ння цо.Ішри<~туватись 

для RласІіІІІГО _вжитку і дЛя того, ;щ(>б для- бу
дівництва нашої держави їх прикт~сти .. 

Здоровий розум; певні кри'f:еріl, з ЯJ:ИУИ 
повинні підходити :ми до оцінки тоі'u · що слід 

nоаичати, накаже нам необхідJІіст~ О.бачности і 
додерж»ння вимог критицизму ··в цій справі. 

Беаоглядне, беакритичне перенес~нна· ~а наш 

грунт чужоаємних ніби цінностеЙ мщ~е бути 
часто. таким самим шкодливим для, наі·uого роз

витку, як і цілковите неітування їх" або замк
нення в своІ тільки власні ме~І J ·3до6утки. 

Коли будемо керуватись сформулованими 

вище вимоРами, то зуміємо пересадити на наш 
грунт найцініщі елементи чужо3емного анання

досвіду і засвоІти Іх а добрим· пожитком нашо

му народу. Здорuві щепи· не ті:Іьки в світі рос

тинному, а і ·в громадському. життю, науковому, 

культурно-освітному та політичному є потріб

ними, а часом необхідними' для буйвого роз
витку первотного пнs. 



ВІІП'Іешtи епропейсмшх 110n. 

Сткнлячи завдання вивчити мову того на· 

роду, серед якого ми живемо, tИВfІННі одно

чя.сно постRВііТИ е\1бі за оl'\пнязк<нзе аавдання і 

вивчити хоч одну моnу з таких: }lнr'лійську. 

французьку, німецьку і ітАлійську. Нема чого 

довго спинятись над д•1uільністю та пожиточ

ністю засвоєння їх. бо І(е зроfІуміло cn~10 собою. 

Для нас таке зясноєння є просто необхідністю 

3 погляду культ~'рного, бо одкрив нам глибокі 

3дорові криниці ріжноманітногп знання, з яких 

ми спраRді свій голод, свою горлnвість до на

уки зможемо ,.здоров('ю водою" задовольнити. 

Ми досі примушені nули користуватись .для 

цього ·здебільшого pocj йсf.кими джерел11ми, бо 

наші в.11асні, як відомо, навмисне засипались 

притлумлювнлись. Каламутними, наніть воню

чuми і неадеровими були ці московські джерел~:~: 

на протязі ВІКІВ цілих отруювались ми ними, 

засвоюючи нездоровий сморід і гнилиану мо

сковськu'і азіа1'чини 3 П рабською покороЮ, або 

максімаліетичними тенденці.ямн. Впливом такого 

примусового і на nротязі віків користування 

джеретнш московсько] культури можно пояс

цити не одну хибу, .яко 'І· допустились ми в ка

шому державному будівниптві. Коли тепер, 



після комуністичних експеріментів, криниr1я мп

ековеької к.У.!1Ьтури ще більш аасмерділа, т:1 

нам а тим niлnmoю жагою слід припасти до 

джерел eвporreйcnкo'f кулnтури і утолити нат 

г .. .под а нання і ня у ки, "L" Йі\rо ми аанжди від

чощ.ли, поси.л11ючи в 17 і 18 віr\у наших дітей 

до ~вр~нrейських університетів або влйсні оr

ниша д:rя роавитку науки створюючи. 

8ю1ття rоловни.х еврnrrейськ.их мов потріб

но н:н1 не тільки для ціл~й наукопо-rrросвітних, 

а ПІе й для практичних, особливо для к6мер

ційних аносин УкрR'іни 3 цілим світом, що беа 

анання агаданих мов все буде шкутильгати 

ткоду для нас же самих :завдавати. В. умовинах 

незалежности державноУ Укрнїнн стане містом 

ЧІlСТИХ В!ДВІД~'ВRНЬ П Ч~7 ЖО3еМІlЯМИ, ЩО ПрИЇ<!-

ЦИТИМУТЬ дn HRC ПОЧаСТИ ДЛЯ 3ВИЧНЙНИХ ЦіЛеЙ 

nодорожникі 1, а nочасти для того, rцоб знайти 

тут грунт для nенних реальних ін1·ересів. В 
()бох випадках ннше .. беа'язичіє" вийд~ й шко.

дою для нас. Навnаки а нання нами евітови~, мо~ 

сприятиnІе в майбутньому і тому, що нашу рjд

ну українську мову уведемо в кр.vг тих мnв, 

анання якuУ бJ'де потрібним і необхідним чужин

неві. 
Дорогу в цьому напрямку повинна прока

аатн наша емі(рація. 



- 59 

Пращя ІІа.J. створеншш переІt.;rа;І,ної .'ІЇ1'ерат)'ри. 

Нам потрібнn перекладна література 3 ріж
них гнлузів науки мистептна і nросвіт~-!. В твор· 

чих іІМ>~Г:'ІННях H:'IІIJoro народ.У піднятись на ви
щі щаблі к,ультури, зроnиrи себе вартим влас

ної держани і чинної участи в міжнародньому 

життю, ня.ших власних сил може й не вистар

чить Ні-\ початку для І\ЬОГО. А 11ро те--коли взяти 

на ув»rу велике ;знпчіння в ній СІtрані розум

ної доброї книжки, в:щі'а.ІІі друкованuго слова, 

то нже. с&огоднJ україн<:ькій еміГрації треба ду

мати про те, щоб необл1ежені потреби народньої 

осві:_rи' і НАуки на цьому ІІО.нt, :задовр.пьнити, між 

иньшим і аа допомоГLІЮ перекладної літератури. 

Отже ті члени нашої еміrрнції, що зн»ють як 

слід і нашу рідну мову і вивчи:ш добре ЯRJ'С:Ь 

чужа<Jемну, прислужились би аадоволенню зга

даних вище потреб, коли б ретеJІьно взялись аа 

переклад кращих. 'l'Ворів 3 чужоземних .мов. 

Чуття краси (а обсягу крясного письменства t 

чи оцінка наукової якости тB,J(JiB, підскаже, які 

саме 3 них на Н<~шу мону ІІерекладати. Ясна 

річ, що сRала тут може бути дуже широRuю 

ріжноманітною, як ширuкими та ріжном~Інітними 

суть [і11треби нашuї tІеІJек:нІДнuї літератури. 

Одного тільRи побажати мо~ня, щ .. б пеr-r;;.:І<І. 
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чики не данали нам літературного мотлоху нв 

3аС~Jічували нашого cJJoвa друконнноrо тRорами 

мнлt~вартими, щп на Jtітернт~'рну "січКJ'" скпда

ютье.я. l нехай нас nри ньом.v не сnИН.)JЄ в пра

НІ те, що наші не рекладні 3;)'<-:ИЛJJ.Я ~Іоже неві

Д<ІМО КОЛИ СВіТ IJuбaЧil'l'Ь та друКОМ ОГОЛОШІ"Ні 

nудуть. Навпаки, хай стп~:улом в nр:.щі ~'іудн

f.JО3~'-"Ііння великої нотреби П для добра і ро3-

витку укр1їнської культури 1 зро3уміння вели

І!·uї нагн в н:нромаджувпнню 3а3днлегідь тих 

ЗнСОПJВ, оа ДО!іОМОГОЮ .ЯКИХ переТВ\ІрЮЄТЬС.Я 3 

етнографичнuго матеріялу свідомий своєї волі 

державний народ. 'Гі nотенції, що їх. виявила 

наша інтел,І'енція 3а час 1917-1919 р особливо 

н цьому на,,рямку, бе3перечно були великі, а 

нро те в нuрівненню 3 КОJІUС<ІJІЬністю nотреб 

lІіНогоміJІіоннu'і нпцН, що до ши:_,окоrо життя 

іІОВ.;таJJа-не3адl>Вольняючі. Не можемо не ;звер

нути nри цій нагоді JBarи нашої еміГрації на 

ту величе3НJ, nринаймні щu до кількости кни

;.t:."к: r1puд_y кці ю, що нею nозначається діяльність 

РОС!ЙСЬКОЇ РМЇfраНІЇ: МJ"СИМО не ТіJІЬКИ ДО}}і~

НЯТИ їй, а ще й оерев11шити в лій справjt~Не 
може бути оправданням тут для нао шоме:вляв 

москаJJі мають і більше фондів видавничих 

6ільн1е інтеліrентних сил для писанt1я та вида

нав 'НЯ КНИЖОК. .КОЛИ В3ЯТИ на у на гу КЇJІЬКЇСТЬ 
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нnтпої е711іr'рапії і нr~.явність серед неІ досить 

пнвнжиих літерит,урнпх сил то пе оправдання 
не матю.Н'\ грун1•у, н. виднватиr.Jеться тідьки для 

"()ПрІІRДае!Н.Я 3Лn" ~'ЖНТІІМ: і 3 ТtіМИ СИЛНМИ, Щ() 

'іх маЕмо, могли би на !!'Й діJІhниці зробити ку

ди бЇЛЬІІІе! 

R ств.,ренню літерnтури-і популярної 

л.пя 3адоволення nотрі)б білhш РСВідчених кру

гів інтеліГенції, поJтягнє одно із головнійших 

<Jавдннь, що його (·.таRІІ'І'Ь перед .vкrнїн~ькою 

еміГрацією на цей Ч<1С ніла н:-щія. Аджеж 'Fам 

на Україні, f!rtуІІантська чужа влада все робе 

ДЛЯ ТОГО1 ЩОб У/Ч•3ЇІ:СЬКR KIH1ЖRORa ПГО.НУRІtЇЯ 

f\ула притлумлена, щоб книжfо\ мовою нашою 

на!Іисана, світа не ПІсбнчи.пн. Уt\раїнеькі видяв-

ництва ТІіМ ледве-ледве жиБо'rіють і не м''жуть 

розвинути своєї діяльн(Істи чеr)е3 ріжні :заб• • 
рони і об&fе-'ltення, Щ{) 'іх спеніяльно для дієї 

МеТИ 0Іі:Уl11\НТИ ІІІОСКОВСh:КЇ ВЖИRRЮТЬ. АкадеМіЯ 

наук п11~6авлена можлиности друком оголоаит~ 

R~ЛИЧ(·зну кількість наукових розвідок ~,,,н,

графій, що їх наші люде науки в ріжних но~Jі

сіях та відділах академичних nон»громаджуна,1Е, 

-'-3новже ж через за<Інйчені вище Пt>иu.инн. 

Створюючи р~''іну економичну 3 нашого кr.нно 

окупанти хочуть залишити нам :з УкраЇІ-'И Н 11 і 6 
"дике поле" і в дільниці кульТJ'РНій. ІЦ1) ІНННІ 



rгтраву влясне так і до ПЬ()ГО нроІЗадять-в~дк''J' 

;а;оч би а тенденційної діял~->ности офіційних 

большеющьких RІ!дАRНИІtтв русіфіrrувати наш 

Rрай шляхом видання д.:1я вжитку ~·країнської 

JlЮДНОСТИ !\.ІІІСІ\ОНІ'ЬІШХ 1\НИЖІ!І\ 1 !і Не украЇН

СЬКИХ. Коли а~щпшня наших к.УJІЬтурюІХ сил •. 
JU!J rriд О()JJЬШРНиками ПЄ'реnувають. не мож~·тr. 

витворити опору новій х.внлі москалез»пії на

ПJ()Го крак) аакдяrси ріжним реrtресіям обме

женням,--то 3 тим більшою увагою наша емі

т'р»нія rІостuвнтись повинна до виконання то'і 

пр:щі, яка в сьогоднішніх Рбставинах на УкІJа

їні перепрон11джена бути не може в значній 

l~в,~їй ча(;тині ~шдає на еміГрацію. 

ОрІ'анізаJфІ пра1~і в справі нерек.тадів. 

Відповідні сили її, спеціяльно орrаніаував

ПІИІ~Ь д.ля пієї мети та певний прогрRм діяльно

сти оnрацювавши, ааанRчать ті галуаі письмен

ства і науки, може навіть і титули творів, пере

к.JІади ж яких ~ чужоаемних мов- потрібні по 

~·країнському Ясна річ, що в цьому програму 

найду1'Ь С()бі ннлежне міспе і Rрасне письмен

стsо і прапі а обсягу ГJМанітRрних та приклад

них наук. TJi для того, щоб ця сере:кладна пра

,ЦЯ була продуктивною позбавленою паралелізму 
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і непотрібНІJ) аатратn енерГії, тр·еба внести до 

неї певні і корективи. Коли опрацьованн.я пл.я

нів того. що саме слід перекладати, наJІежало 6 
:ивтuритетни~J людям чи спеці.я.льно орт'аніаовн

ним для цьог() об't=;дРанн.ям по кожній колон її 

()Крем о, а nевним регу люванн.ям nрограму кож· 

ної з них. Міністром Освіти, то одним із голuв

ніших корективів дл.я уникнення паралеліаму в 
перекладні_й праці бущ• би оголошення в орга

нах: нашої преси відомостей про те, хто саме 

j над переклндом .якої чужоаемної 
книжки nр а цю є. Спеціяльна руб ріка, ааве_ 

дена в еміr'раційних пресових виданнях і такій 

інqюрм11пі1 присвячена, не одного од аайво1!пра

ні ;уtримяла б, на иньші потрібні теми увагу 

його; .як nерекладчика, Раправивши. 

ІІраІ~JІ над створеннял opiri Ішю,ної JІітерат)'РІІ. 

Ясна річ, що перекладами 'одними не мо
жуть вичерпуватись наші творчі амагання в 

справі С'І!ворення української книжкової лекту

рlІ. Поруч а працею в цьому напрямку повинна 

провадитись напружена робота і в галуаі ство

рення власної оріr'інальної літератури. Роаміри, 

характер і .якість її аалежати будуть от якісти 

та підготовленности наукової тих авторів, що 
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ми їх м~єяо серед ня.с. !-ІР- буд~'Мо зменьшувати 

тих nотенцій, що може~:Р тут 3аре1'іструвнти; 

;3»НЯ.ДТІJ часо~І СІ~бс понmІ~.н;:,rо і поневір.яємо 

тенденнійним нахило~r ло нвс~іі.:швости та nере

більшенною ()!{іню'ю няІІІої, мовляв би непjдго

товленности. r-~раще ПІ•дбаЄ\10 про ро3RИТОК тих 

:М<~Ж.іJНВРСТеЙ, ЯКі ПlІСЇДаЄМО і В реЯ.ЛЬНЇ ЧИНИ 

поІІрс,(,уємо 3 6іЛhШРЮ енерr'ією 'іх перетворити· 

Широким полем стелеться перед нами спра

ва роспочатого вже ствuрення оріr'інальноІ ук

раїнської JІітератури н ріяших rалуз.ях науки. 

А llpo те ніколи не ІІОНИНГІі ми 3ftбувати про 

необхідність ПОІІУЛЯf•НИХ книжок для народу. 

ІІідручників для наших шкіJі!, од нищ;1х почав

ши 'l'a вищими кінч:ночи і відІІОВідноІ лектури, 

для пілей самоосвіти і пn'!аІІІІ"Сільноru виховання. 

Потреба в такій літерuтурі колоса.nьна; вона 

неймuві рно 3росте, коли впадуть кайдани на

сильства і обмана, .якими поки ш,, тримається 

на Укр11'іні чужинеuь окутшт. От чере3 що в 

цьuму наlІрямку треnа 3 особJІивим напруж€jн

ня~І прапюв11ти тим елемеН't'ам еміr'рапЕі, що ма~ 

ють і відпuвідну підготовку наукuву j хист бу

ти авторами І'Іj'тящих підручників тu книжок 3 
uбеягу загально освітнu'і JІітератури. 
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Опрацьованнл творів про країян, де перебуваєхо. 

3 окрема в серії книжок, з цього обсягу, 
пtо власне Н'і еміІ'рвці'і м6жуть бути понапису

вані, слід 3Гадати про книжки, rrриснячені істо

-ріІ та сучасному становищу тих кра 'ін, де пере· 

буваємо. Умовини перебування нашого на емі

rрації, можливість безпосереднього пізнання 

Q;шайом.ттення 3 ріжними стор'онами життя дан

ної краЇНJІ,. одночасно з знанням мови П та лі

тератури народу, що П 3Rселює, одкриває мож

ливість користування ширшим і ріжномаиітні

шим :матеріялом для цієї мети. А тому було би 

дивним непробаченим, коли б ми повернули до 

себе .до дому" 6е3 3аготnвлених рукописів на 

31'адані теми і не поділились там своїми ВРІі7 

жіннями та всебічними 3наннями в цій справі 

перед найширшою аудіторією, яку уявляє собою 

читач Укра'іни. Не кажучи про поnулярну літе

ратуру для народнього чи шкільного вжитку, 

треба ма·rи на увазі і ширші праці, чи збірання 

матеріялів до них, монографічно опрацьоnаних 

та присвячених ріжним явищам громадського 

Політичного, ев:ономичного, промислового і т. д 
життя дІніного народу. :Ми так мало знаємо, як 

собі прав добували иньші народи, як . вони жи

вуть тепер, що відповідні інформації, в формі 
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t1ноr'ряфій чи журнальних розвідок nиложені, у 

великій нригоді стянуть поІІrиренню круга Н:-1-

ших відомостей та запізненню українського чи-
тача а чужими крзївами ннродами. 

36ірання КНИЖОК, x'I13C'f і ИНЬІІІИХ ДрJІ'ОВаRИХ 

.па·rерія;Іі н )IJJJI ІІІtшої uaJ~ioнaJJЬI[OЇ бібліотеки. 

ІДе к.ориснійш.у прапю в цьому наrtрямку 

ми перепронядили б, коли б пп змозІ привезли :з 

собою як нийбільше книжок і иньших друкова

них Уатері.яJrі в нн ріжних монах, .як подарунок 

для нашої наці<~нальної бібліотеки чи якихось 

укра'інських НІІJКОRих іпституцій. Про це ааада

легїдь т»к само треба думати і кожну зручність 

використовувити, щоб ней обовязок nеред Бать

ківщиною виконати. ІІривеаені книжки не будуть 

тільки абогаченн.ям наших книгохранилищ, а не 

раз стануть до послуги нашим ученим, і нашим 

студен·rам в їхніх чи наукових студіях, чи від

готовчих до ни.t вправах. Ясна річ, що для ии

конанRя цьпго обовязку не треба мати тих під

готовчих данних, що Іх муси·rь мати автор-емі

r'рант для самостійного написання книжки. Тут 
треба тільки почуття обовяаку, нn яке здобу

детr.с.я кожен морально здоровий патріот, член 

нашої еміr'раційної семьl! 
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А 3 окрема б~·ло би д~·же пінною річчю 
сістема3увати той друков».ний матеріял, ~кий 
знахоДимо в чужu3емній пресі чи літературі в 
питаннях, присвячених укр».їнській спрАві. Від
повідні вирі3КИ 3 часоІІисів, статті 110 журналах 

і окремі книжки, прис.в.ячені їй.-юJЛИ їх пере

Rе3ТИ на Укра'іну та до відповідних науково

публічних інституцій передати. неоціниму ври

слугу дадуть авторам майбутніх моноr'рафій, 

ро3голосові чи істuрії нашої справи в міжнарод

ніх стосункІ:Lх присЕячених І для історії, і дЛА 

ближчої сучаснuс'l'И м~:~тері~JІИ ці мають велику 

вагу,-тим більше про 36ірання їх треба n"мя

тати нашій еміr'рації. 

Архівні пошуr,уввння. 

ІІере

відп()-

Ми не використали б всебічо н».шого 

бувавня аа кордоном, коли б не вжили 

відних заходів для о3найtІМЛення 3 тими мате

ріялами, що маютьt:я в 'l'утешніх: ~tрхивах і nі()

лІОтеках і торкаються історії України. Ясна рІч 

що для такої праці треnа мати спеціяльну на

укову nідготов~rу і иньші відповідні данні. А 

npu те, ті наші невільні еміr'ранти, що науковим 

фахом своїм мають щось спільного 3 інтересямn: 
науки української істuрії мусять використати б 

слушну нагоду дJІЯ висвітлення не uдного яни-
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ща Іtашої минувшости принаймні, .як вана. пере

ломJІялась ·в евідомости колишніх наших спіль

ників, або ворогів, нбо так чи инакше 3аінтере

СІІВАНt~х в нашій минулій боротьбі аа держав

ність міжнародніх обсерваторів. Пошукування, 

І~UрІІбJІені в сній Ч»С в Шведr,ьких ДеІJжавних 

Архивах небіжчиком :Молчановським, а В. ЛІ
пінським в нuльських архивах як відомо, далu 

;значнІ наслідки дJІ.Я нашої історичної Нfіуки 

одкрили нові джерела для більш всебічного 

nі3ІІ»НН.Я нашо'і минувшини. Коли І. Боршак 

один а наших сучасних еміrрантів, йдучи елі-

дими згаданих вище істориків, використовуЄ 'те

ІІер свов перебування у Франції, віднаходяЧи в 

тнмошніх архивах цінні матеріяли, що до ·епохи 

гетьманів Б. Хмt>льницького і Б. Орлика, то 

треба тільки побижати, щоб і иньші, підгuтов

л~ні до таких архивних пошукувань, члени на

шої ем:іrраціІ використали архиви ииьших країн 

дл.я анальогичної мети. А ці архиви .як вияви

J. ось, таять в собі високо'і ваги н»~'кові · доку
менти і кличуть до себе наших дослідників. Не 
будемо ж упускати слушної нагоди, щоб іа сто-

літніх сховищ на денне світло витягти те, що 

нам досі будо невідомим, а що таке велико зна

чіння дл.я нашої історії :м:ає! 
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·ІІраІ~Я ІІRД 3RCBOtiiHIOI наукОІІІІХ f,l,ОССОІІа.:ІеІІІ •• 

Світова наука і під час великої війни 
ос()бливо після неї зnогатил;:~сь великими 3добут

к~ми. На ріжних ділянкнх 11 осягнено цікавих 

нідкритF-, rІОрt,і'\лено сміливі доелідй, що відкри

ли нові пер<.;пективи, ноаі можJІивости ВИК()рИ. 

СТОВj'Вання сил матерії-природи для потреб чо

ловіка. І українському технику, інженеру, хн

міку і агрономові є чому .повчитись, щvб свої 

зн~шня поглибити і "остнннє" нове слово науки 

пізнr~.ти. Відбудова промислового, господарчого 

життя Укр11їни вимагає од нас великого наnру

ження сил і творчости, а найбільш продуктин

не і економне витрачання Іх може бути нере

ведені тоді, коли аа допомогою засвоєних на

Іuими фаховцями останніх наукових д11свідів і 

методів, будемо уникати уживання старих спо

собів і анаряддя. Пильні студії наших фахояих 

сил в ЗІІЗНаченому вище н<tпрямку будуть ре;t

л.ізuвані після нашого повороту на Укр1tїну не 

тіJІьки для цілей господарчої відбуд"ви її, а та

кож і для потреб обо rони нашої Батьківщини, 
а ця проблема, з огляду на де-які прикмети 

наших кордонів, а тако ж в зв.ІІІаку з нuвимн 

завданнями і методами ~ахисту їх, ПІШІІнна nри

Т.Я.І:'ТИ до себе увагу не ~тільки наших військо-
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вих І{ругів, але й всіх фfІхових си.п 

евід велпко'і світової війни покnаав, 

r'ія як вище військове містецтво, 

нанії. д~}

що стра7е

тільки тоді 

мнже пожиточних наслідків ос:.яrн.ути, коли шн

рuкu використuаув придб~ння наукових дослідів 

і .відn:рить. Міліuнна ирмія беа діяльно] уча~;ти 

в П чинних ош~рац1ях інженера, техніка, хіміка; в 

сьогоднішніх ~'мовинах військово'і боротьби, сво

го 3авд11ння вІІконати не може. От чере3 що нам 

треба вже тепf:р 11ро справи, 3ВЯ3юІj з оборо

ною Батьківщини думати, а фаховим силам емі

fГІІ ІІЇЇ чуйно СТеЖИТИ За р03ВИТКОМ ТИХ науки

ВИХ дослідів, що 'іх можемо для цієї :мети зу

жн·rкувити. Коли ж ми захотіли б спинитись над 

окремими галу:аями господарчої відбудови Ук

ра'іни, то тут прийшпося висловити побажання 

щоб не одна з них не щез.ла з поля нашо] ува-' 

ги і щоб уже сьогодні ті фахові сили, що ми 

маємо їх серед нас, опраньовали пляни праці в 

відповідних напрямках, взявши на увагу ви 

сл"влені вище міркування про потребу підго-і 
товч"ї науконоУ нраці в огнищах еврuпейськuї 
науки. 

* * 
Є дві актуальних cnpasи, що вимагають до 

себе пильної уваги а боку нашої еміrрації,-це 
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~nрюш заопікування НfШfИМ інтернованим віR
~ьком і ст у дентство:м. 

Заопікунання інтернованкм:и. 

Вищр, вЖе згадувнлось, що наші інтРрно · 
Еаві вояки, не дивлячись на тяжкі умовини 

свого життя, схоронили в собі велику морально

відпорну силу супроти ріжних раскладових 

ВПЛИВіВ j ГОТОВі КОЖНОЇ ХИИЛИRИ С1'аТИ ДО ВИКО· 

нання своїх обовязків перед Батьківщиною. Та· 

кій настрій наших Jнтернованих великогQ аане

nокоєння 3авдає ворогам нашої державности, 

особливо ж большевики.м і вони всіх сил вжи

нають, аби 3.демораліаувати їх та роскласти. 3 
цією метою витрачают~ся величезні гроші: аа· 

кладаються "ком.ячейки ", росповсюджуються 

аr'іт11ційні листки, rазети, ширяться неймовірні 

провокаці~ переводиться загалом деструктивна 

nраця, дО розбИТТЯ НаШОЇ СИЛИ направлена. ,!1а 
ВОрQГИ наші не можуть похвалитися великими і 

бажанимн для них: наслідками своєї роск.ладової 

праці.· .13 цілu:му і командіри частин і' ·козаЦтво 

тримаються непохитно і по лицарс~кому пере 

носять тяжкі умовини свого інтернування. 3 
огляду на велику вагу наших інтернованих ча

стин, як кадрів майбутньої армії ТІ\К потрібної 
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для будівниптва Української Держnви. Hame
eмit'partiйнe ГрОМRДЯНСТВО П~ІRИННО ОЛЮ МОраЛЬНУ 
силу інтР.рновяних вояків ще більш аміцнити Ті\ 

свовю ув::trою до потреб їхніх, своєю оnікою над 

ними її ппглибити, і нРаломн•·ю 3робити. Інтер

нпвині повинні анnти ту Вt::ЛІІКJ одповідальність, 

Щ() її вони nlІнес~·ть nеред Батькіншинпю, коли 

знлпмлятnся-3ахитаються, а відповідні груnи 

еміт'рапійного громадянства не повинні 3абу· 

вати. що їх байдужність до долі інтернованих і 
до ·го] ролі, що її ці мRють виконати в будів

ниц·гві держави няшої, буде рівною, коли не 

біЛЬШОЮ, В і!ЛОЧИННОСТИ СВОЇЙ. 

Нашим інтерновиним nотрібна і мnтеріяльна 

і мора.льна підтримка. Форми останньої мо~уть 

бути ріжноманітниюJ: матеріяльва допомога, по

стачання книжок, І'~t3ет для бібліотек інтерно

ваних, шкільного приладдоп для освітних і спор

тивних вправ їх, читання лекцій, рефератів то_ 

що,-аби тільки була охота до цього і активR·а 

любов до братів наших, що стільки крови;, праці 
і жертв nокл~tли для на тої святої справи і шо 

мають ще. нокласти їх в майбутньому д.ля добра 

нашої Батьківшини! Та тільки коли беремось до 

цієї спраFи, то мусимо пам'ятати 11 держю~ну 

вагу і уникати в 3аоnікувRнню потребами . ін
тернованих, партійної чи якоїсь спеціяJІьно:і 
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тенденції. Військо не може бути знаряддям ІНІВ

ної партії чи уr'руповІІння воно є здобутком ці

лої ющії, цілої Держави, ~:~вар.яддям її і чинни

ком державного будівництва Опю рису в дер

жавній ролі війська і н11 еміr'рації ми повинні 

виплекати !Іерш усього JJ своїй свідо\1ости, що б 

потім після повороту на Україну, ще біJrьш ідею 

ню цілому народу нашому прищепити. 

Отже заопіковуючись потребами нашого 

війська в умовинах інтернування, ми не маємо 

права керуватись в цій справі партійн11ми мо

тивами, а тільки державні завдання понад усе 

повинні поставити. Той, хто такої вимоги не 

додержував би, показав би овою нерQзвиненість 

держав.ну і аамісць добра шкоду б загаnьній 

справі завдавав! Хоч би навіть .удавав би при 

цьому "вовка в ове'Чнt шкурі",-все одно його 
розпізнають і на чисту воду нечисту працю ви

ведуть! Здоровий інстинкт державности, що 

його не раз уже виявляло наше військо, поиоже 

йому на майбутнє пu державному орієнтуватись 

в облудливих ~аходах nартійноУ тенденційности, 

або ще гірш персональних амбіцій, хоч би в 

гру увіходили і певні. "ав"оритети" чи зловжи
вання нами, .які в таких випа.дк~tх фатально 

свій "вплив" і перебільшеме ними самими "ана. 
чівня" гублять. 
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Зробити а вашого вояки фанатика украfІJ

сько'і державности, але свідом<.го, освідчеІ-Іого

нсь що иовинно бути 3авданням не лише Го;юв

но'і Команди нашої, 8Ле й цілого громадянства. 

яке в міру сял своїх :агхданій ко~андf повинно 

в цьому напрямку сприяти і допомсJгати. 

3аопікування ету~ентаив. 

ПlІДібно до інтернованих вояків і наше иу

денство оаховаJІо в собі моральну силу перед 

ріжними роскладовими вnливами. Ноно відчуло 

той uбовяаок, що на нього Батьківщина в цей 

мент поклала і р~тельно 3а науку взялось, щоб 

використати прим.vсове своє персбування 3а кор

донtнІ а вайбільшою корuстю для націонаJІьної 

справи. Цей вамрям і настрій серед нашого 

студенства не можно не привітати: він свідчить 

ПfJO ;зрозуміння ним і сучасного моменту в долі 

нашої державности і тих ~авдань, які спеціііЛЬ

~о ставить перед ними програм будівництва ук

раїнської державности. А програм цей вимагає 

великої кількоста свідомих, інтеліrентних і пра

цездатних будівничих, між ивьшим і вауково 

nідгuтовлеиих дu творчої державної праці. Ста

вовище науки ва Україні ваагалі, а шкільно 

'"'вііу ко вих огнищ її аокрема ось у же кілька ро-
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~~;ів є загроженим, бо большеВИІ1Ь1tа система і на 

них свою руйнуючу руку пок.лаJІа, завдавши ве

ликий уд:нр самій можливости функціонування 

університеті R, інститутів гімн11аій то що. По ча· 

сти завдяки ньому спеціяльному "попеченію" 

большеницької влнди над долею няmоУ науки, а 

nочасти завдяки еміІ"раціУ t1 України аа кордон 

;значної кількости її нRукових сил, умовиви роз· 

витку там науки погіршали, а одночасно погір

шали і мРжливости нормального навчанвя на

шої молоді в гімназіях, університетах, інститу

тах то що. Коли все оце В<ІЯТИ на увагу, то 
матимемо певні браки, недuстачі, надщерби і 

що до кількости і що до якости тих молодих 

діячів, що їх за цеn час московської окупації 

видаду1·ь наші вищі та середні школи І ці бра

ки та діри ;шов же ж повинна в міру сил СВJЇХ 

заповнити еміr'рація, власне колодші елементи 

її. 3а всяку ціну ст у денство мусить йти до чу

жоземних університетів, політехнік, і сшщіаль

них академій, щоб пройти систематичний курс 

наук· і повернути ва Україну підготовленими до 
тої ролі, яка їх таu чеІСає. 

Старші елементи нашо! еміr'рації повинні в 

ціn справі як найбільшу допомогу-й матеріяль
ну n моральну подати молодшим, а останні му

сять дати собі звіт в тому великому обовязку, 
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що на них падає в цей переломовий період на

шої історіУ і не гаяти часу для всебічної підго

товкм до ви конання обов.яаку. 

Сорава навчання нашоІ студентеької мо

лоді аа кордоном остільки широка, що вимага

ла би спеціальних, ширше уJюженмх міркувань. 

Тут можно обмежитись тільки nобажанням, звер

неним до студенства: учіться: не гайте часу! 

Візьміть а закордонних огнищ науки як Н1\йбіль

ше.; перетворіть аасвоєве і набуте .як: найглиб

ше! П11мятайте, що Bfl відновляєте давню і світ

лу традіцію 16-17 в. в. нашої іСТ()рії-безпосе

реднього контакту України а культурними кра

їнаІІfи на грунті науки і освіти, а тому дuдавай

те ю> відновленої традіціІ і ентуаімму молоде

чого нашої національної упертости, щоб ство

рити сімбіоа емоції і розумової праці, який мо

же, видати прекрасні і пожитtчні наслідки. Для 

JІ(Олодої держави нашої потрібен інженер і агро

ном, педагог-навчитель і лікарь, дослідувач. з 

обсягу гуманітарних наук і пр:щьовник в діль

ниці прикладного знанн.я,-скріаь чекае вели

чезне поле праці. 



- '77 -

· ІІ{)ацв. ееред нацfонадьних меньmост{'й·еміrрап

тів з Украіни. 

Ставлячи перед собпю вивдання ат'ітаційно
інфпр:м.апійні про наші дерасавві змаганFІ.я серед 

чужинців, перепроваджуючи певну прапю вад 

собо1о для здобуття освіти і громадського дu

свіду в пілях внйдоцільнійшо'і участи нашої в 

будівництві Українсько! Держави, наша еміr'ра

ція повинна не забути ще · про одне завдання 

великої державної ваги. Маємо ва увазі перебу

вання за кордоном численної еміr'рації, що тері

торіюІьно є украІвськ()ю, а належить до націо

вальних меньшостей населення У країни. Серед 

ціх кругів еміІ'раціІ певні елєменти живуть ще 

ст&рими поглядами та надіями на єдину Росію, 

rадаючи, що украУнська справа не може бути 

роавязанn в тій формі незалежно]' Української 

Держави, за яку ки обстоюємо та за яку стіль

ки жертв поклали. Згадані елєменти часом: на

віть ворожу &r'ітацію серед чужинці в проти на

ших змагань провадять, гадаючи, що таке по

водження може безкарно для них минути. Коли 
діЯльність одних а цієУ груnи поясниси :можна 
еrо}амом, ЩО чаСОК добре ОПЛачуЄТЬСЯ З ПрИН
ціп)SІJJЬНО ворожих вам кол (хоч би авантюрника 
Морк~туна пригадаємо), то негативна поаіці.и 
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иньших ~нвхо.-е своє зрозуміння просто в іаоль

ованности їхній від НІ\шогu орГанізованого житт.11 

та в нР-хтувn,нні з нашоГtІ боку тої уваги, яку 

ми повинні цій груnі присвятити. 3:!Вдання ук

раїнської еміr'ранії в стосункові дп них поля

ГRтиме в том.v, »би повернулиt~Ь вони на Укра

їну не явними чи тайними ворогами нашої дер

жавностн, а державно nідnорядкованими та чео

ними громАд.я нами у країнс»кої держави. Інтере · 
си державної nедагогики цього ви~ІаГІ\ЮТЬ од 

нас, незалежно од иньших мотивів, ще й чере:J 

те, що з поміж пієї груnи еміГрантів є чика.JІО 

рІжних фахових си.n, як от інженерів, техників, 

промисловців-фабрикантів, фінанеістів то що, 

учас·rь яких в державній будівничій працj була 

t'\и користноJ(\ не тільки там, на Україні, а :вже 

й тут на емі:r'рації,-в r1й nідготовчій праці, 

.яку еміrранти дл.я повороту на УІq>аїну повинні 

провадити. Додержуючи певного такту, ми могли 

би ближче до них поставитись, а далі втягтп Іх 

в круг наших плянів, інтересів державних, і 

вже тут по2олі зробити 'Іх чинними в переве· 

денню того nрограму праці, який накреа.пено 

вище і який за їхньою участю, можно би було 
де в чому поширити. Завдання це ве є непобо· 

римим для нас-отже і його треба на увазі ма

ти в загальному програмі вашоІ діяльности ва 
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еміtрації. Ясна річ, що піднятись реаліая.ціі 

пього завдання повинні ті особи чи уt'рупован

н.я наші, які мають 6іJІЬШе соавучних точок і 

інтересів а названих групами теріторіально ук· 

раїнеької еміrраціІ, а тому скоріше анайдJТЬ 

спільну мону для установлення звязків а ними. 

Не виключвною була би можливість, пісJ.Ія 

доконання відповідю.!'і праці в стос)·нкові хоча 

би до окремих особ чи у:r'руповань а цієї катеt 

горії, практичної участи -іх в де яких сLІраьа:х: 

невідкладної ваги. 

ВндавнИІ\ТВО книжок. 

Одною з таких справ в ор:r'аніаація видан· 

ня українських книжок. Правда де що в цій 

справі провадиться нашими видавництвами, що 

не припннижи сво~::ї діяльности закордоном, а в 

мJру сил своїх підживляють її. А про те скааа

ти треба, що в цілому її не можна не визнати 

маJюзадовольняючою наші потреби в своїй кни · 
жці. Та воно й не дивно: наші видавництв/і не 

мають великих: оборотних капиталів, для ширшо

го розвитку своїх видавничих операцій; коли ж 

взяти на увагу, Що значний відсоток: накладу во

ви нонинні тримати на складах до ліаших ча

сjв, 6о р.инок 3б~'ТУ виданих кнr.жuк череа на~ 
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.1Jютові ріжпиці ТІ\ об:tиеження в перет-ранаиор

товні їх на Україну є дуже звуженим, то зро

зумілою стане та. млявість, яку треба признати 

знгялом за видавничим рухом нашим на еміr'ра

ніУ. Eнepr'i.s:: окремих людей, як прuф. Огієнкv 

(видавництво "Українеька Автокефальна Цер
ква") або Є. Вировий (,.Катеринославське Ви

давництво") часом переборює труднощі і дає 

доказ, що й 3 малими грошовими аасобами :uож
но велике діло провадити і зиачних наслідків 

пс.ягти, n про те пі приклади не багато :мають 

нислідування. 'Гим часом nотреба видання ук

раїнських книжок, як зазначалось раніш, в&бу

ває значіння державної загально-національної' 

проблеми, і може бу·rи в цьому масштабові до

конана тільки Тt>ді; КРЛИ еміr'раuія дасть собі 

.ясний звіт в тих наслідках що а сучасного ста

НІІВища вицавничої снрави випливають. 8 огля
д.V на uе,-прит.яrнення до uif,;ї справи уваги 
ааможніщпх кругів, ,.фінансової", мовляв би, емі-, 

!'рапії, може одкрити для неї певні можливости 

реалі3аці'і сво'іх капіталів для справи 3 комер
ційнuго боку певно'і, а.'Іе що до а11еків то при

СТ\ІсованоУ до повороту на Українv. В кожному 

ра3і певні пошукування і еверrія в цьо:му наІі
рямку повинні бути пророблені принаймні окре

мими рухливими одиницями нашого гроиадsв-
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етва, і не можна· думІlти, що передчасний nеси

мизм тут був би 011равданий. 

Очевидячки, що не можна тільк.и на ці1.: 
МОЖJІИНt~стях будувити нроrрил1у видавнич.ої ді· 

'.)ІЛЬН(,сти. Згаданий вище нриклад J'Спішних ау

t.иль окремих особ, що з снмоtюсвятою і незнач

ними засобами уміють анач.них наслідків дпхо

дити, може бути за вказівку і для праці инь

ши~ наших· прихильників 1та робітників на полі 
видавничої діяльности. 3ро3уміння ваги цієї 

сnрави, nочуття обовязку перед БатькіFшиною, 

ініціятива рухлива підскаже ІІfJВНИМ кругам на

ІUО'і еміtраці'і ті 1'ехнично-орг11ніааційні 3асоби, 

ua допомогою .яких можно видавничий рух ожи

вити .і таким чином одну 3 не.никих потреб на-

шого національного пр~:~граму, коли не 

Бито аадовольНІІ'І'И, то хоч принаймні 

значнійuюго в цій справі <!робити. 

* * * 

. ці.лко
де що 

Орr'анізація справи видавництва книжок є 

остільки справою великої ваги, що центральні і 

місцеві об'єднааня нашого еміГраційного грома

дянства повинні 6 с пеці я ль ни й под ат о к 

на свu'іх членів nоклас-ти і uбовязати Ух до ВИ
конання цьоrоі обовяаку. Пранда, живемо ми в 

страшних злиднях, не маючи часом засобів :иа

теріщІьни~ для зад·1воленнs елєuептарних життьu· 



яих по'l'реб. Та про те в таких умовинах пере-
буяаючи, коллєктивними 3усиллями аможемсr 

nевних цілком реальних наилідків досягти. В 

няш•tх таборя.х для інтернованих в цьому на
прямку ;зро()лено чимало 11інного. Нехай ж~ 

приклад наших вояків ПО'l'Ягне з,а еобою здорове 

ня.слідування і серед иньших l'руп нашої емі

Грації, що в· краших умовинах жиТ'l'Я перебу

ваютг.! А найпаче треnа звернути увагу на TL1X 

"'!ленів укряІнськоІ еміГрації", що ;зуміли орієнту

Rятись в обставинах перебування на чужині ; 
навіть аруqно nриспособитись до них. Де хто ,3 

таких .американіаован:ах" еміГрантів, і не Ідуqи 
R кра'іну доларів, досить добрий заробіток для 

сРбе знайшов, 3 якого не тільки на прожиття 

нистарчає, а ще й лишки великі залишаються. 

Є uкремі осQби, rцо кинулись у вир спекуляції, 

комісійних опr-рацІй то що і "грубі гроші" на 
цьому заробили, не перІJстають і далі на чуЖо~ 

земному полі "комерційний r'енjй" нашої напії 

вн.явля·rи. Громадянсt-кою ОПІНІЄю, моральною 
nрЕ>сією MQЖHQ ІJОСТ»вити таких людей в у:uовини, 

~еред яких викоНІ\НtІЯ ними податку на потреби 

орr'аніаованоrо життя нашої ~м1r'раці'і взагалі, а 

па видавничу діяльність П зокрема, .буде для 

nих актом обовязковим, само собою зроаум.ілим, 

а Н!\Хтування ним-потягло б неnриємні неба 
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жані дляних начлідки. Під загрозою rpoмaдяt=~

cьttoro осуду чи бойкоту, в р::~зі непідпорядко

вання обов.я~уючим nостанов::~м еміr'раційних 

'()б'єднань чи 'іх екаекутив,-- тrакі заможніщі о-со
,_)и примушені будуть думатrи не тільки пр'О свої 

власні грош'Ові інтrереси, а й про вик{)нання 

ооовязків своїх перед Ба·тьківщиною. 

·3аходи бі.JІл: власної -орt'анізІЩіЇ <е)Ііl'раІ~ійного 
rром.адлвств:а. 

Ясна річ, шо всі 31Н~данR:я, які с-то:ят:ь пе
ред укрпІнською еміr'рацією в праці її за корL 

доном для добра Ботьківщинv, можу-ть бути ус
піпню докоюші тоді, КQЛИ ми будемо орr'анізо~ 

вnну, а не роспорошену еміr'рант-ську масу 3 

себt> уявляти. Не м'Ожна сказати, щоб ми не 

мали такої орІ~аніз:щії. Еміr'рантські H8!Di коль~ 

онії, що іствують в ріжних державах, мають 

своІ комітети, ради і иньші екзекутиви, за до

rюмогою rсотрих нормують своє життя і почу

вають себе більш меньш не розбитими на чу

.живі. Де-які еміr'рант ські об'~>днаннJІ, .як or 
Національний Союз або Товариство прихильни

ків Ліr'и Націй, q~ілка Українських Інвалідів і 

Союз Українських Жfнок виявляють ширшу ді
юrьвість і чимало користного зробили серед 
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соавуч:ни:{ уrруrтnвань мi:кHilPOlHЬnro хя.рактеру 

для нашої справи. Де які місцеві е'І4:іr'р:щійні 

об'єднання, як от в Чехії, Іl•Ільщі Німеччині 

аумїли виявити активну ініІ\іятиву в спuнві при

міщення нашої молоді до міепевих вищих шкіл 

і спромоглися ДІr.тн·rи для І\ієї спра~и грошові 

засоби. В Чехії досягнено навіть аго}(и уряду 

на орr'аніаацію УкраУнськпУ Аr'рономичнQЇ Ака

демії в l111дебрндах, .ЯКІ\ й почала функr1іІ)ну

вати н nол•·винн 1922 ·року, давши можливість 

побирати фахову н>~уку більше як 300 студен

там 3 н»шоУ еміГраційної молоді.· Українvький 

Центральний Кнмітет в Польщі росnочав евер· 
Гійні ааходи в снраві орГанізації курсів Укра

їнознавства для тих наших студентів, що поби

рають науку в польських вищих школах Вар·· 

шави. Все це факти позитивного характеру, які 

тільки привітати треба. А про те, поруч 3 Т&КJІ

ми фактами в життю нашИх еміГраційних кольо· 
ній маються і такі, що не відповідають штере

ся.м здорового співжиття та незакаламуЧ'е-но1 ат

мосфери. Не одно, для прикладу кажучИ,' з Ді

яльности Українського llражського Комітету 

с.'Іід направити т.а а вжитку вивести. В.тру-о:~ання 

дрібязкове де кого. а .ек<Jеgпиfі·'и, агаданого · ко
мітету в керува.нпя а·-~демією аrр&номичною аа· 
каламучує ту атмосферу:, яка ств~илась Сііля 
цієї користної і ЦІННОЇ с'nрави, ат~, коли такі 



факти мають місце, ТСІ їх громадською дорогот 

треб:t усуну.ти. Не завжди під плащюсом "бе:~
партійности" та "аполітичвости• справді таяться 

()б'єwтивність і толерантність. Не аовсім нідпо

віднє вимогам пім Н:-1пр. оргян Пражського Ко

мітету "Нова УкраХна", що ф11ктично в значній 
мірі Rідбиває на собі ідеологію та. тактики певного 

українського уtрупов11ння, представники якого ві
дограють: ;нстивну ролю і в екаекутиві комітету і 

в редакції 3ГадRного орf·ану. Нічого не можна 

мати проти видавничої .ztwльности окремих полі

тичних партій чи Jr'руповань. Вони nотрібні і 

мають певну цінність, як вияв їхньої дійсної 

сили і ж.иттєадатности, як пока<Jчик тих твор

чих ферментів, ріжнародність .яких тільки зба

гачує жИ'І'ТЯ нацІї В3агалі, а еміr'рації П 30ltpe
'мa. Для і.люстрації пригадаймо хоч би видання 

"Соціялістичної Думки" (органа У. С. Д. П.) ва
ходами українських соціял-демократів. або ви· 

дань "Союза Української Державности• ·("Про
~кт Конституції Української Держави" або цін

ний "Еконамичний 36ірнюс"). А про те nрикре 

вражіння справляють і'Ї об'яви життя громад
ського данної емі1•раційноі кольонії, де люде, 

користуючись техвичники сприятливими умови

нами, надуживають їх, не. той характер надаючи 

цІм об'явам, що Іх в дійсности данна ваша ко· 

лонія маі. 



Біль:п nляноно перенедена орr'анізапія емі

r'раІ\.Ійних сил, роетапІоваюІх н данній кра1н1, 

безумовно внеее корективи в дотеперешиї хи611 

орr'анізаціІ еміr'рапії і полагодить чи уеуне не 

ІJдну дісгармонію Е життя т~ діяльности. Як 

ідеальне з;.: ндання для своєї nриці кожна емі

І'раційна коJІонія повинна поставнти с_обі: а) точ_ 

ний підрнхунок евоїх членів і б) установлення 

п"стійного звязку з ними. При осягпенні ціх 

умовив екзекутивні орr'4lни а меньшою затратою 

сил зуміють перевес"J;И спеціяльні практичні 

завдання в cnpRвi: а) філантJ-Іопійно-громадської 

допомuги Нf\забеапеченим своїм членам, б) під

шукування їм ааробітка, в) уділення їм медич

ної ДОПОМОГИ і ДtоПОМОГИ ДЛЯ nереЇ<Ідів <І ОДНОЇ 

країни Д{І другої, коли це потрібно, г) уділення 

'ім своєчасної інформації нро загuJІЬНо-україн

ські спр1ши або про справи, що торкаються 

життя данної еміr'раційної кuлонІІ 1 т. д. Ясна 

річ, що міцніша орІ'анізація еміr'рації вплине на 

піднесення моральної якости її і створить ее· 

ред неї здорову атмосферу, в якій легше і а 

більшими по3итивними наслідками можна буде 

переводити всі ті одповідальні обов.язки, що як 

частина загального прогрsм:у нашого держав

ного будівництва, нокладаютас.R украївською на
цією на еміr'раційні П об'єдІJанн.я: що Іх в за-

гальних рисах сформульованп було вище. 
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При умqвинах контактного звязку між ек
аекутивамІІ окремих еміГраційних центрів можна 

досягти і більшої" єдности в діяльности усієї 
еміr'р;щії та максимального напружеІіня цієї ді
яльности по зааначеним раніше нанрямкам. Зав

данням Уряду буде надати цій діяльности ясний 
державний характер, але умовини, необхідні для 
цього, nолягають перш за все в усталенню ор

:r'аніааці1:1них підСТіtВ еміr'раційного життя. Отож 

до ціх точок і повпива увага морально-здорових 
елементів еміr'рації бути Н3правлена. На щ~стп 

-зінсуті, державно недісціІІліновані елементи 

уявл.ЯJ)ТЬ собою порівнюючи незначний відс. 

нашt•го громадянства, а через . це йому JJerч.e 

собі раду дати з тим угрупованням чи особами, 

що своєю непідпоряд~ованІстю, хорою амбіцією 

і підозрілою тенденцією закаламучують .ясні ці· 

лі еміr'раційних: завдань. 

Так звані "авантюри\ яких підннмаJше.я 

ріжні пройдисвіти на еміr'рації або ,.невмєняємі" 

політично особи з ме1•ою внести замішання н 

наш~ життя або підкопнти нровоющійни.ми за

.сuбами повагу до здобутих нами державних цін

нuстей, не дивjІ.ячись на СJевну енерr'Ію 3 боку 

ціх, осіб, знаходили швидко 011ір з боку бі.іь
шости нашої еміr'рації і суворий осуд ДJJЯ себе. 
М\Іжна бути певним, що np11 більшій ~:.тенені 
о~"'r'анізованности її, повтvрення таких явищ бу-
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Де неможливим, а коли б хтось пробуван ]:~; 

відновити, то швидко переконався 6 1:1 недоціль

ності подіnних 3ахuд1в. 

* * * 
Висловленими више увагами не можна <Jви-

Чайно ви<tерп нл всіх аавд~н[,, що стоять перед 

нашою еиіr'раrtією. Та aвтufJ і не етавив собі 

універсальної мети в цій справі, ооминувши Іві

ДР!\10 де-які моменти великої ваги як от уста· 

новлення 3Р.Я3ків 3 Україною та технично-орrа

ніааційна допuмога нашому ріднuму населенню в 

б·•РІJ'Гt>бі його .3 окуnаційною Московською вла

д""' і ПІІдібні :Лому, що вимаr~tють иньших ц;ля

хів і иньшого місця для свого освітлення. Той. 

кому блu3ько на серці лежить власне цЯ форма 
прані на еміr'р11ції для увfЛьнення нашої Ба~&-, 
ківщ1.ни, ауміє свій інтsрес в цьому напрямку· 

адій~tшти і свою любовь, почуття обоі'!я3ку пе

ред нею в чинні акти втілити. 

"ГеооЇ;JМ" ширших кругів нншої· численної 

еміГрації в спра:ві ваближення 'l'ак бажаного д~я 

всіх нас часу, коли впадуть кайдани 1\Jooкon

ct>кo боЛЬ!ІІUВИЦЬКІJЇ нев,лі, ЩО НИМИ СКУТО RОЛЮ 

українського народу, DОJJ.ягає в тvму, аби ця емі

І'рііJІІ>~ не росклалас~> морнль во, а, навнаки аміц. 

вила свою одпорну силу і ужитковала ПОtRИТочио

час СІОГо примусового перебуванІІ'Я за кордоном. 



НайважnІm~-tfср~иЛки друкарсьt~і . 
. . ~ ... 

Ст .. 1 р. 2 
ст. 1 р. 2 

зверху ·надруковаіІо: ,_·украінс:ьиого слід; 
.. --/ . }·8: ·,. . • • 

~· ., ст. 2 р. 5 зверху 
ст. 2 р. З знизу· .--' ·" 
ст. 4 р. 2_ зверху·'. 
ст., 5 р. 14 Зверху 
ст. б р~ ] 1 знизу 
ст. 7 р. 14. зверху 
ст. 8 Р• 1 З!Іерху 
ст. .9 р. 4 знизу 
ст.- 10 р. 5 знизу 
·::т. 11 р. З знизу 
ст. 11 р. 2 знизу 
ст. 12 р. 8 зверху 
ст. 12 р. 9 знизу 
ст. 14 р. 1 зверхv 
·ст. 22 р. 9 зверху 
ст. 27 р. 13 зн.изу 
ст. Зб р. 4 зверху 
ст. 38 р. 1"1 знизу 
ст. 39 р. б знизу 
ст. 45 р. 7 зверху 
ст. 46 р. 9 зверху 
ст. 48 р. 8 знизу 
ст. 60 р, 10 зверху 
ст. 76 р. 8 знизу 
ст. 79 р. 4 зверху 

докотолчсь 

nостійно спорадично 
поряжати 

добре знають 
належну 

перебування 
ще 

й го 
не? 

допомога, ця 

він що іі 
неnорозуміння 
форма цієї 

витримики 

той 
нашего 

соц:алістичн'ої 
розвіцок об· 
публіцістів, 

дав 

f\ то 
Еинриваючого 

вагн 

ЧОІ'О нашоІ 

названих 

.. 

украінського 

21 • 
докотились 

постійно або спорадично 
наражати 

,добре знають, 

незалежну 

перебування 
що 

його 
ні 

допомога, що ця 

він іі 
н_ерозумін :і Я 
формація 
витримки 

тоі 

нашого 

.,соціалістичної" 
розвідок з об· 
публіцістів, щ~ 

дав 

f\ле 
викриваючи 

ваги 

<+ого і нашої 
названими 

Сгорін;;и 57-54 в де яких примірниках між собою ПС)реnлуталнсь і стоять не 
·.с;войому місці. 
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