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Унраінсьnrа Націонаnьно-JІерІJІавноrа СІІ3У 

21 листоn~а, як і щороку, українці, 

!.1у с13і т;_, вmановували nа..,п ять Базарсь~их героїв 

rт: • Газа1.:у Б'fійmло в традицію, як і інші па . .t 1 .ІІТН 

~і7ньо~ ух~аїнської історії: авято Дер авиости 

.": _~ ~то!Іqда, річниця смерти Голо'Вного Отамана Пет 

те ~агато інших. 

3се ~е 1 з~ебільш~го, жалібні річ~ ці, які 

І .о ж о _"~тви, знущання 13орогів, трс-JГічні 

1")!'0 ·9 та-ються українські серця під час урочне 

де);_і.~ а"~ церковних церемоній. ,..:уримося ми, 

Зе:~.lІі, уряться і наші брати лід жорстоким реж 

маючи навіть з~оги відверто в:явллти свої nочу 

Проте ці річниці не тільки сумоs спо т~ают 

и ~иклчкають у нас насамперед nочуття rордост 

~іри в оста очну перемогу нашоУ спушно\ о равз. 

ГІ') •. то ~" .раїна aJia героїв, які боролися а 

ківщики і н~ вагалися вмирати за її волю. І 

в е, що ~сі минулі жертви були не ~аре нини, 

~али дух українського народу і к~икали ого 

ротьби. 

І с!Іравді на чеиицькій с ертиБа 

кінч~лася наша боротьба. Вона невnинно 

~яч-сь на ~сі страхіття окупаційни 

·іль~онові втрати українськогон роду 

~і і сьоrоц і де ворогові не вдалося а fатя 

ле ю .. ·о .... о ~rх-гаїнс ького народу. 

7к іі _ а од теnе1) значно cвi,Jt 

вої в дпорності до оро а 

е ахе ну дер~аву ніж 

S.JIЬH 

ь -
аС. 
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Б q,. одньо:лу форуr.лі. Хоч ще не вс і чужинецьк і чинники і ще не 

r.:;;ілко:1 визнають nраво України на державну незалежністьr прп

те оправа наша сто~ть без порі~няння краще, ніж у той час) 

коли вмирали Базарські геро~. Це наслідки невпинної боротьби 

всього українського народу, наслідки нашої впертої проnаган

дивної nраці на чужині. Тепер про Україну знає ввесь світ , 
що nочинає nоволі усвідомлюват~ собі необхідність покласти 

край \1Осковсь-кому імnері.я:лізмn13і. 

Ніхто не може з nевністю с~азати~ що готовить нам най

ближче майбутнє. Невідомо, як довго nрийдеться нам перебува

ти ще на чужині, до~и надійде вмога повернутися на вільну 

Батьківщину. Але всі ми є свідками того, як невідклично на

зріває і розг~ртається боротьба двох світів. 

Виріmальн~ для нашої сnрави, але ра~ом з ~им і грізні, 

· nодії- в наслідок міжнародної ситуації або якихось р~пто
вих змін у всесоюзній тюрмі нар,одів - можуть nрийти так са.-. 

мо несnодівано і швидко, як довгим і 1 здавалось декому, без

надійним було чекання 

Мусимо бути готовими) бо ті nрийд~mні грізні події ви

магатимуть від нас всенаціональної єдности, величезної енер

гії, наnруження всіх зусиль і жертоgности. 

В цих майбутніх поділх мусимо nоказати себе гідними тих~ 

що nолягли за волю і незалежніс~ь нашої Батьківщини. Бути 

гідними їх - це ·звачll~в заверпmтм ~е ді.ио, за яке вони від

дали своє життя; це значить вшанувати Ух пам'ять у столиці 

Вільної України! 

Будьмо ж усі - в цей невимовно тяжкий і важливий істо -
ричний момент - свідомі наших обов'язків перед Батьківщиною 

і nеред nамуяттю незабутніх геро~в, що nолягли за перемогу 

Ук~аїнської Правди. 

м.л. 

rrmляx звільнення кожно~ нації rусто кроnиться :кров~ю. На
шої - так само. Кров'ю чужою і своєю. Ворожою і рідною. Кров 
закінчує глибокі nроцеси національних емоuій 1 усвідо~лень,ор
ганізаційної nраці, ідеологічної творчости, всього того, що 
нація і свідомо і ірраціональ.но використовує для ствердження 
свого nрава на державне життя . .' ' 

С.Петлюра 

(нпам'яти полеглих за дер
жа-вність") 

' 

' t 
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~~.~ЧЧІ~~·~····-··-·~·~·~· .. ·-·-·-~~~.~.(R.h.Ч.~ ~ ..................... ~~.~!. .. . 
r.~.~д ......... ~.АР.9..~.А~~.~ ..... !Щ?: ... . 

·~ридцн':'ь l_.ORiз тому 1 21 листопадз. 192U poтqr~ уряд і ві. C!:tRO Ук-
ра~Е~ько~ Народньоі Республіки, в нерівній боротьбі з во ого за-
л·r:rт .~::r рі.~";{і т:::::r-з ни і опин:елися на чу:кині. 

2 r:а.r 1 яти в:r..r~;инає каnоткий .листопадовий ден~. JoEIIe х 
не .. ~::uч:ино·к. По-ІЙнає сутені т.з:.. ІІеІJед нами не в~лз:ч ... а і чка. 
с:rт::, за-з-в-.т 3бРvч Безконечний ланцюг військових обозіl3 т 
бов:r:: част~:r nовільно ~ягнеться: на захід на "польськ~ 1

• тг тт рі~ ' 
вже вс:.. п}?ико:;,.дснні села. З5tt.!.~JВ1rььі роззброєним війс о • ::s. nівд н 
му сході чути сильну гарматну канонаду. По то~ бік деревяног _ іс
тка вел:ичезЕа гора різноманітноl: зброї. Вон.г .. збільшуєтьсн в ... і у то
го, як .ее нозі і нові частини проходять повз неУ. Дехто з. :.няєть-
ся і оглядається, щоби в останній раз глянутч на рідну зе. Сні-
гом і С}.1утком вкриті сj·м:ні подільські красвиди .... Якийс _·інн ~= в 
діл лет:1ть rальопо~~ на схід, на допомогу ві".!сь:кови [ част ...... а.. о 
nрИ:tІ=·Ивають відступ ... 

21 листопада 1920 року розпочато новий, еміrраційни·;. о_іо 
нашій визвольній боротьбі: уряд і військо, cR .. YJ:aвmи збро ... ~ із"" н"' 
не склали зброї духової. Уря:д опин~rвся в Та"'Jно.ві 1 вімсь:~ . - в 
рах для інтерновг.них, але в серцях :т :ьсіх жевріє наділ, 
ванчя за кордоно~- це лише хвилеве явище, а перехід з ~~·-N ~ 

nо-разка, а лише о:кре!vrий зпізод в Н'lШИХ визвольни_: з.1ага. ~---
~ 1і1рація !Іеребуває в стані поготj_пля: ~ нор1 _ .. льно ~ ... _ 

сте:рст~а, волк .. 1 ще не здіймають своїх uі:Vсько13их ~унд. '"Т\:.,... 
вицько1:у табо:. і продозжує свою п~~ацl "Спільна ІVнацьк ut· _: 
пускає нові кадри українськ:-rх старшин. 

Табори розвивають широ:'"у :культурно-·освітн:ю і в.идав::zч. 
ність, заснов~rються церкви 7 пас тають кооперативи д· ·:._ а 2-Іні 
хори~ школи, численні курси і організаціУ~ Активність 1 те .. о 
дJ;·жс нагад;'""вало соба. життя в с:у·часни-:: діпізсь:ких таборах в ~і е -
чині 9 s r;:'Q"J) хіба різнипею, що тоді не було ані u-.~RA ні r-
тол:..:!зя е~·:іr:r:аціл в с оїй ді .. льнс}сті мусила оріє:нтvватис н 
:ні си.тrи. В таfора~: перебували ні) дi:rr і Y.MGA, але її допо .огг. н 
c'"~.r~·-- ~CHCJ: .ційного характеру • .ьійсь~о було в сво .. й 1асі а .о ~ 
і :.;:~~-:-~чі о·,_.!'аз:із'"З.ції не .. їали жадного політичного за6а в_ен.·я. 
"R() .. 2:e·-::-r5r Ук: .. а.їни і Петл:-оr.&. - були політи~_ним кредо;-і і ціл ~ ~ о. 
НИ:.: :-рогра .. дОl\"І КОЖНОГО ВОЯКао 

С~туація одначе погіршуєтьсяо ~альта підnисує у Ризі : 
догові-;- з бол:ьm9вика.v:1и ( 28о 3 .. 1921) Q ГGроїчн·~~ листоnадов ~ е 
~:;ідчі зе ~лі кі:.:rчився: Базаро:-~ ( 21 .Xl .. 1921). В 1922 ... оці в· F-Lт 
коніllеренція в Генуї"! після я~~о:: бо . .,.,.ьшевиІ<ів починаютh :t. Р 
на де:-· ава за др:,тгою. :'Jкарбницн ~r~p ду порожн.:.є, що тягне за 
ЗКQроченнл і повілsнv ліквідацію на ли r~ д~ржавно~о а. а. ат. 
численнІ-rх диn,;rо~ а тичних предс тав·~ицr:L _ ~У1і? за :ко_ дона • 
ломатичної ~і сі:.: ~riP в -:s.р}ІЖі 1 що д"aara:uc ::.r -::JO ! ч"'- і 
(уло дано коротку відповідь· 'ні од:-rого солдата і о н ... 
аж док~~ ви самі не опан;{єте знову хоч чс.ст} н.~r с"Воєї те-- о 1. • • 

Енергійні захС1ди П}·О приняття Уr<.раїни :в \._;:н::rад Ліг Н ці~ ~ о ї. 
13ала JТКl аїн~~:<:а дипло.zз.тія, .~rал·І б .... га'l'О в 'ІГлядlв на ··_ :-,:::. J 

1920 році 1 кол~ 3ряд ще перебував на теfиторіі У· аїни, а 
році ван:І в .. е бул:!:1 не здійсs:І1v1і, бо у:r"яд ne:pe ·~ув а в на в :' 

Піс.nя r<он ое енції в Генуї; длн ;тRра .. нської е .іrрац.:. ·· 
:кі час:1. З її ··~и'.:'ті поч;rнаєтг.:.ся :кс~ротки~ період зР~ві я 
ли, період тяжких взаєvообвиNуRач~н~ і ш~~ ~я виr~в 

шої визвальної боnотьби. 
;rр~рівав 1 терни~ в-т ІЛИСЯ 13 Ч ЛО С: :1viOHa П~тлюри 

неі слави і тяжкої недолі fl, -· пише О. іllульги в 11 

ці n-рисвfічені?: ідеології і Ч!1Нові уряду УНР. Зі 
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нs.;одньо:лу фору-1.лі. Хоч ще не всі чужинецькі чинники і ще не 

цілко:-1 визнають nраво України f1a державну незалежність, про

Т>З оправа нarra стоїть без порі"В·н.яння: краще, ніж у той час)' 

коли вмирали Базарські герої. Це наслідки невпинної боротьби 

всього ~/Країнського народу, наслідки нашої впертої проnе.ган

дивної nраці на чужині. Тепер Пj)О Україну знає ввесь авіт , 
що починає поволі усвідомлювати собі необхідність nокласти 

край московському імnері.ялізмn~і. 

Ніхто не може з nевністю сказати, що готовить нам най

ближче майбутнє. Невідомо, .як довго прийдеться нам перебува

ти ще на чужині, дОІ.<И надійде змога nовернутися на вільн~.7 

Батьківщину. Але всі ми є свідками того, як невідклично на

зріває і розг ртається боротьба двох світів. 

Вирішальні для нашої сnра~и, але разом з тим і грізні, 

· nодії- в наслідок міжнародної ситуації або якихось р~пто
вих змін у всесоюзній тюрмі народів - можуть при~ти так са

мо нес!!одівя.но і швидко, як довгим і 1 здавалось деRому, без

надійним було чекання 

Мусимо бути готовими 7 бо ті прийдешнігрізні події ви

магатимуть від нас всенаціональної єдности, величезної енер

гії, наnруження всіх зусиль і жартовности. 

В цих майбутніх nодіях мусимо показати себе гідними тих~ 

що полягли за волю і незалежність нашої Батьківщини. Бути 

гідними їх - це значи~в завершитИ ~е ді~о, за яка вони від

дали своє ЖИТТ'л; це значить вшанувати їх nам'.я:ть у столиці 

Вільної України! 

Будьмо ж усі - в цей невимовно тяжкий і важливий істо -
ричний момент - свідомі наши~ обов'язків nеред Батьківщиною 

і перед nам~яттю незабутніх · героїв, що полягли за nеремогу 

Ук~аїнської Правди. 

:м. л. 

"Шлях звільнення кожної нації rусто кроnиться кров ·ю . На
тої - так само. Кров'ю чужою і своєю. Ворожою і рідзою. КроБ 
закінчує глибокі nроцеси національних емоцій 'l усвідо.~лень, ор
ганізаційної праці, ідеологічної творчости, всього того, що 
нація і свідомо і ірраціонал~но використовує для ствердження 
свого права на держа-вне життя.·' 

С.Петлюра 

(нпам'нти полеглих за дер
жа"Аність") 

' 
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~~.~ч.~~.~ ......... ~.~ .. ~ ......... ~~~-~.r~.Ач.~ Ї. ·····~·~········-~~:>:-.. 
Ч..~д ........ ~AП.QJ(. .. A~~~J~ .... ~ .. .. 

·~ридця~ь :.о!{із то .. ~у; 21 листопадз. 1920 рок._r, урл,ц і ві.-с ко Ук-
ра~Е~ької Народньої Республіки, в нг;івній боротьбі з ворого за-
Л.,.1:7У.т:~r рі~:.:і т~;:зни і опинилися: на чужині. 

3 ::1а:r 1 яти В~-f:ринає каnоткий листоnадовий д~нt,. ';о~~nг х 
E.:::t ~::uч:~rно ·~. По-rлнає сутенітз: .. Перед нами нев9лИчRа ріuка 
сатs з:в.зtзУ 3бt>vч .. Безr<онечний ланцюг військових обозі13 та 
бов:r:: частз:::r nоВіЛЬНО ~Я:ГНеТЬСЯ: на захід На 11 ПОЛЬСЬ!< t г 
вже вс:. п:рикот.;донні сел~ за:и:·mнт:.:ьі роззброєним військо~. ==~ 1вден ~
му сході чути сильну гарматну канонаду . По то* бік деревяноr 
тка величезЕа гора різноманітноі зброХ. Вона вбільmується 
го, JП< "Все не :а і і нові частини проходять повз неї. Дехто 
ся: і оглядається~ щоби в останній раз глянути на рідну зе. 
гом і с. ~ттком вкриті с;У·мні подільські краєвиди ••• Якийс __ к.:.нн і -
діл летить гальопо~ на схід, на допомогу ві~ськови 
nри~ч;.ивають відступ • •• 

21 листопада 1920 року розпочато ноЕий, еміrраційнІ~~! е_іо 
нашій визвольній боротьбі: уря:д і військо, с~лавmи збро.~ із н 
не склали зброї духової. Уряд опини ся в Тарнові 7 ві~сь: .J -· 

рах для інтернованих, але в серцях у ~сіх жевріє надія, ~о ~ 
вання: за кордоном - це лише хвилеве явище 1 а пе е. ·д за ~--

nоразка, а лише окремий епізод в н·ших визвольних з ага~ .. ~ 
~ .1іrрація nеребуває в стані поготіnля .. но-рL _.льно _ ... · ·

стерст"Ра, вояки ще не здіймають овоїх військоnих JiY д ... :-..:..~ 
виць-ко~:у- табо}}і продоsжу·є свою n~~aцl "Спільна Юна.uьк_ 
nускає нові кадрч: українсь~:·ІХ старшин .. 

Таборп роявивають широ~'У культурно-·освітню і в да 
ність, засновJ®ться церкви, постають кооперативи, д~~ 
хори, школи, численні курси і організаці~~ Активність і _е_. 
дуже нагад; ... вало собо.о gиття в сучасни~: діпі зсьхих табо ах 
чині 9 :=: ~о:) хіба різнипею, що тоді не було аРі Ui"!:".~..ft ані 
тол:.~:~я е:.rіr:ація в своїй ді._льності мусила орієнт ват с н 
:ні си ...... и. В та:о::->а~. переnували ~і) д · .тr '! YMGA, ал~ її доnо .. ога 
с~ .~:·-: Уснсу;~ційного характеру • .ьійсь~о було в сво··й ас.:. ~ о і 
і і~:~::-':'~ чі о··~· !'азізА-ці:.: не ,.rали жадного nолітичного за!"арв _ечtія 
Ro~-:-з·-!:-r:~ Ук~аїни і Петл:·)r.а -· були політи rним кредоr і ці ~1 .. ~ _ л 
ни .. : ~рогра .. Jїо:М кожного в~якао 

О:rт:тація одначе погіршується. r!ОJІЬШа підпис ... тє у Риз. 
догові~~ з бол~ш9виками (28о 3 .. 1921) .. ГGрuїчниr листопадави 
~·і дні зе f .. ТJi кізчпвся Базаро:~ ( 21 .. Xln 1921). :В 1922 оці в 
конd>~ренція в Генуї; після яко:: бо:r; ьшевиків починают 
на де:-~ \е.ва з~ другою. Скарбниця ~rfч:rдy порожніє що тяг е s.з. 

зкорочення іповільну ліквідац~ю не ли1е д3ржавно~о а.а с.Т. 
численн:::іх диплоr а тичних предс тав~-ицт в T.d? за кордоно • 
лома тичної місії T.rfP в :!:а рижі:~ що дc:\1aran .... ;:r ;-х • ч_.- i:r 
nуло да:а:о :ко:ротк .... r відnовідь· нні од:-rо_ о солдата, ні 
аж док·: ви самі не опануєтз знову хо r Ч[ ... СТІ'-НJ с оєї те~ и 
Енергійні захС1ди ПJ:·О гrриняття Уr<.раїви в сrстад іг Н ц.:.-"" 
1Зала :у-країн-::ь::.;:,g, д_rпломз.тія, .лали бага'l·о в rг ллдlв на їх 
1920 році 9 кол ряд ще перебував на те~ито.і~ У· аі~и 
році вон:! в:.е "' .. тли нездійсБ::І!ді, бо у я:д перебува . а в 

Після: І<О~Г.18:t)енці ;· в fен._rї-; длн . краї не :ької e ... ir' ац.: ·· 
кі часи. З її жи:-ті пот--rнаєт;_,ся короткиіr пе_ іод . ...ев..:. 
ли, nеріод тя .~ких взає1лообвинуаач~нь і ш~r~ НІ я виІ ."в 
шої визвольної бо~отьби. 

і'І~рівав терни- R"1:Илися в ч .. о Са1 .. дона Петлюри 9 

ної слави і тяжкої недолі rt, -· пи Іе О. Шульги .. І в ' 
ці тгоисвя:чені ~ ідеологі·· і чинові уряду УНР. r і ст 



.. ..J: ... 

nic2rя по:разк:и 1 еміrрація:, одначе>' скоро виходить. "Пр азідні наші 
людиs і в першу голову СИ1Л:ОН Петлюра, цього о;r;чаю ні_<:о.::rи і не зна
ли:' - Читаємо тамже. ··· нми в:ідчували 1 що нams. нація увl·:- ;'1ЛЗ. в добу 
велику 1 героїчну, і що поразки властиво нілкої не було~ ~е тількz 
еnізод в боротьб _ .. в 

Зели:кий прогрес національної сзідомости в нашому на:;о .ті в Ук
раїні, перебування еміrрації в стані найбільш а~тивної з&г~льної 
мобілізації всіх творчих сил, що неза~аро}І розпочаласз,- ~~ва;~ 
багато до~азів для nідтвердження дієї тези. 

В жовтні 1921 року відбувається в Празі святочне ві)R~zття nе
ренесеного з Відня Українського Вільного Уніве-рситет:,т. Б т:9авні 
1922 року в Подєбрадах розпочала свою діял~ність Українс~ка Гос
n~дарська Акаде~ія. В липні 19~3 fOKY в Празі розпочав своє ісgу
ванн.я Укjаїнс ьRий Вис СJкий Педагогічний Інс титJ:т. :Зк інці 1 9 24 року 
nостав тут ~сраінський Академічний Комітет. 

Прага стL'ігз.є до сеое У!tраїнсь:кі наукові сили і ст;удентські ма
си тq, стає не лише українсь~им к;тльт;{р:но--науковим цsнтром, але й 
rrентром гро1..1е..д.Анського і по.~1ітичного житт.г.r. В б~резні 1924 року . '8 
Чехословач~и3~ перебувало до 2000 українських студз5т~s, шо r~ об
єд~.;"ваз Центральний Союз Українсь~ого Студентстз2. - ц~;С~!'J. З швид
:ко.л:-1 Т'9:.~пі п-~о:Rа.ЦИ'І'Ься організація української еміrl}ації не .лише 
по лінії на:v-хо;зі; · і е..хаде~ ·Іічній? але й професій:s:ій, громє.дс:ько
-політи~ній~ віі~ь~оЕій, пластові~, спортовій, жіноптва то~о. По
ста~т~ десяткz : сот~и прерізних товариств і організаціt, що в 
свої ·: жоденній :роботі не задоволrзн.яютьсfІ суто ~ТКJ!:З.Їнським тереном 
діяльнссти, а пашир~ють їі і на міінародніj форум. 

В 1923 р3ці в ~ольщі вже перестали існузати табори інтернсва
НИХ1 за вdнятком Ук~аїнсьRсї Станиці в Каліші. Частина вояцтва ви
їхала до Франції, Чехо~ловаччини') решта була приміщена на працю в 
різних осередк~~ польської державно 

Ніхто не зали~аст~сн поза о~ганізацією~ Назіть невеличRі скуп
чення українсьRої еміірації у Пол5щl вливаються в орrанізаціvну 
структуру Уr<"Lа::нс;):кого Централ:;,ного Ком:і те ту о Варmг.ва пгро.творю
єтьс.я незабаром в др~rгиtі~ .ленш числе .тн:иr, ала не менш а:t~'І-ІВЕГІ~ 
центР укра::нського культуІН-Іого і грс)~.Іадсько-політичного ж:::'т.::r. В 
швидко~лу те.мпі ~акінчJrє1'ься: і організаційне офор~іленн.я '.::~':'1"!"\н ук
раїнської еміrрації у Франції~ центром я:коrо стає Парп-.к~ : енші 
с:купченнл :у-країнської eмirr s.ці:: перебували в Нінеччині, ::-е.т::~гії j 

Рум:унії, Болгарії 1 Туреччині 9 іІ:ваf:tца-.... і.ї, :Римі, але і ту'!' :2 ::;:!и ду
же часто нагз.дували себе своєю к;:льтурно-національною .l."'осо~ою. 

В 1924 році залишає Польщу і Головнfrn uтаман Симон Петлюра та 
переїздить на сталий побут. до Паги: .. а 1 відвідавши перед ти!.! Угорщи
НУ7 Від/:)1-:::, і ''вайцарію .. Восени 1923 року в ПарЮі\:і почав в r:содити 
нтря:зуб"-: що стає трибуною mи:ро!<их 1:ол прихильЕ~-Іків УІІР і політич
ною енци-~лопедією тодішньої доби украї:r:с:ької історії. На Різдво 
1925 10ку Б 1разі урочисто відчиняється Республікансько-Демократич
нпй хлюб, що стає ідейним центром і осередком nрихильняків творчої 
ук:>9..їн:; ь~ої дерJхавної д:уІvп~и та лябораторією ідей Державного Центру. 
На 19~5-~·1925 ро:<и припадає початок пановної активізації диплома
тич_:')і: r ... аці урлдjг У1-12. В цьому часі навязуєть _я досить рухливи~ 
когr.::~--~ Пар!1:::А. і ~з:рш!lзи зі -всі\fа европейськи1·ІИ цонтрами 1 .в .яких 
пе-сеn"І:,Г"fза~ ук1J&~нс:,:<;а eivij rрація:. 

.. в" І: 11\ГТ Часі таІ:ож n :Оізних статтнх на С'J'О"Dінках rrт-'1~13Yf1aH і 
... , - - - .... '(.І 

інm~1...!::: ~ ·1:1. ... р~~J,ійних органі -в з' нвллю~rься: такі тверді за ... д:пс-1, як~ 
н Укр:J.їна 7 Я:"'~ Сн.!лост1.йча Державау стан~ реальністю, .як в житті 

народ3т нз.mо...,о~ тг,к 1 пе·ред широким: сві·rсм". ,.1 Тр зубн ч.1.) 
"Не ха:~ вона ( борот ... .,nа) буде довга. і упе!Jта, нехай вона бере но

ві і но:аі жертви, але Укvаїна незалежна) - хоче чи н-з хоче того 
Европа ~ - т аІ<: и б уде . '' ( " Три з? f5 1

' ч • 9. ) 
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"Ук}?аїнські :мечі переr<.уються на :ра.".а тіJ ЬІ<.И 'l·оді, Ес ... __ .1 '1 о 
Незалежна Де:р;-t~ава Українська - перетворить~я: в ді:L.сні,...т_. ~. е 
забуваймо про меч; учімося міцніше тprпvfЗ.'.r його в г--:: 9.:: 
( !tТризуб~' ч .. 15 с) 

нне І-f2.}?Натра.тн.:-1м 1 не яловим повично бути життя на~сі 
ції nоза \!еr:а1ди батьківщvниt а по:внв:~ глпtіо:'~..,о з Іі~'"'Т т с-
них в~слідків для рі~ного кра~:о" .. ~ н ~·Сучасн~ у .:а· ·нс.ька ія 
Та ЇЇ Зa:aДain·tJ! І) 

0 Сnрава здобут~я у;.с:;-аїнської держави .. ц:. ... r. ава ці 
ук~аїнсь:ко~ 7 а Б~ л:.<:оі.сь кляси її, чи партії, ·· ось че ез 
ро:з~1і.-rін:Еяj сnl~ласов~!- і::ть всіх чинникj в грс,_:адсь их і сnівпраця 
їх с у.~овою. без дод.::;ря<.:ання якої своєї мети держ Jної не ~осаг-
,у~·р·~ н tн . ~ .. rr:т .. ,І. 011 ~...;.,...-."'аnl·ян) 
:1. '-' .:. ·~ \ V ..._V ~ ~ .,· ;_J v ІН..!.. .t ~ 

"r .. или б та1.n:, на У:ї<.ра::ні Великі?, відчули розбіжність n 
но .цу:~~R:!І серед наш , і~ о .1іт'рації 9 npar<. единої волі в n а'""і · · ог 
г:;·о· ~а тт. ч ~ 'l'':3q Е~ ЧJ .... ині.. ·~· те ц~ бО.іJ:!ІJЧІ;і вj_дчула 6 н~mа ц ·я і ro-
ст:;о за~:r-1~ J!a (: r;a~ за наmу дрlб.яsговlсть, за малии: роз .. -. . 
В'?..Х -ее л1r--:.~ої V. дер:1tавної загал:,но-·національноі: ваг-:1" ( "G: час~~а 
у ... ;' с ,.,...: ,...~.~тт; cr а ) 

..t.· .. .J.- • , ...... -L .t.. ~а__, _._.r.J.. 

. Цг !Jимо:а Петлюра, схований nід різними ПС9-t>доні 1atv~и 
свої далекозорі і прор~чі прогнози і закликав enirpwi
бiчнorn і творчого чину та вли ~ав в ії серця н~дію на : 
дучР- :і.,·. 

Весною 1926 ро!~У си.~он Петлюра~ більш як !<('ЛИ неn: ~, 
nовен Бели:.о~ми плннами та ".адія:~ли" - пише в ІІБе 
Шульгим. - Більш, як :ко.п ~ н~ FSудь горіl-3 :.rсоки.л націона.J .. .оl .• ~ 
тузія~юм, що т к підносиз : LGe ~ого оточення. 

І тут nрийшла катастрофа~., 
п,:ень 25 тrавля 1 С...26 :ро:ку стан ::;с .r- псJю тра1 ец..:.єю д _я 

раїни. 13ся: е?l:іrрація:, ян. і ціла Ук;,аїна 9 бvла з ва ..... mон~ 
гли:=)ини свого серпя. Забули я свз.р":.-t r, зникла Рїзи:тдт(а. r 
ника - героя, що с:_ерт:;:v своєю чід:КJ"'П 1:в -::;,с_:_ І ріхи -іл!,Е 

віл~ні, які л:<>д:и ·приписували fto"tY, ;Jci_ можливl по 1- - .. 

Т!-І: гіганто?..t, що опануваз цілс .. _;с) у·к.ра.~но~. 0.1~_ ть Петл 
рилася в нечуваний ~ого тріюм~, ~ пеuемогу ~ого ~де~ · 
~"Бе з Території ') 

В Варш~ві~ Празі, П~рижі і в інmиL укра~&~ькиУ 
центрах спонте.нно noc тають "І\смі те ти: для в шано а:а:ня 
На Потлюр:И 11 о 0l,JГаНіЗаЦіЇ П,... Лі ТИЧ_ ·і s- Г}}ОМаДСЬІ<.і, ll'OO іЙН_:_, 
демічні~ без різн:rці їх: ід .... олсгічноrо забu.рвленн;r, при т .rn ...... 
Ко .. і'І·ет~т вшаноз!,:;.ння паіляти 0''i.10Hr:. llетдю и, що стави:.~: со і за 
Н9 Лт1::.е mан. ваmи . а·rяТЬ n-.ждя: У!\;~ аїни, Л Й обО}JОНИТ J. ~о 
~естЕ. В ca .. ·r тільк~ Чехословеччи ; до Комітету вnиса~осq 
орг.:...з:і~а~і .. о 

:(),~і""чі ,n;зі всеJ.~&ці'Jнал )ної Є~ї,Ности, коли в три озі а 
чv..:::: ~-к:_;аїнської сnрави .. гкї;>аїнсьь:а еміграція без~застере ·н 
ну:"~я ~о c"oro Дер~авного Центрv} траnлялися і в наст н 
3ок ... е .. а до ня~ .. нале·~ить від re -:rи пер ·.од т:рива":ІНЯ nроnесооr.-
вбй:вн:: ... -с :)>І Симона Пе тлюр;r в Пари.:сі. z коли від :у·-;:·р, їнсь е ... 
ції обс.-~ JЗJ_ни n· агалІ1 не лише є,.. ное ти, · ле й ели 
них ~ертв на ведення процесу_ nроцес CBJ у Х~рков1, що пvк за 
не л; ше жис:учіс ть ідей Си іО. 'Та Пе тлюр::.r в н родніх ~- са .. на 
кій Ук ... а.їні, а е й :"На чення п-:.рє бJв . rня та. праці н шо с 
ного Цен~ру Ба e~fir''.9.... li; голод. на "S t.paY:a:i, npo я_ .... г О 
у вже цитованій на .нr 11 Еез Те рито j ~,, nиш 

"Го'лод зроби с о є в раж· пчя, що сттnавдl. . .о.д r.tOт л ч 
часи великого національІ1ОГО сбєднання В день с. "'Тк .. ~ і 
29 жовтня 1933 рок ..... , ·~..:і дзвони ~rкpa.J· :rc ~сі . кид н по 
світові б--Л"" в унісон, так са.""), лк "tЗ ун ·.сон б J1ИСЬ j 
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на~і серця:. В цей час л:-оди 7 що про с:тJ:ільниЧ ттровід і не L;7Zv!aли , 
несnодівано відчули в ньому по г}-·ебу. Ідея ~.тря:ду УНР св .... -=r ~·: факт 
~ого існування:, несподівано стал:и ;з центрі ціло::-о натог'"\ ,~иття. '' 

По смерти СиzІ.оЕа Петлюри~ організац1нне жл~тя :n<р~ї ~7:>-:<:ої 
еміrраціі розгортається далі, і з року на рік міцніщає, fого ко- о 
ріннл, хоч і в чу.~ому rрунті, все більш і більш роs?ос~~еться. 
І о:аираючись на цю громадсько-~поJfітичну базу, Держа"3ниІ: Цзнтр 
УНІ·, який від дня смерти Симона Пе тлют. и очолює його н&с·rупник о 
А.Лівицький, розвиває далі свою актявну працю, що особлzзо даєть-
ся ві~чут~ в ділянці української зовнішньої політихи. 

Перед д~~е трудним завданн~м став 6и той, хто в рамах корот
ко~ статті хотів би показати всю, загальноевропе~ську, організа
ційну ст;.уктуру української еміграції бодай в передвоєнному пе
ріоді і дати відповідь на питання, що зробила вона н~ протязі 
1920-1~39 років. Д~водитьсл і нам тут обмежитись лиае деякими 
фрагмента.\І!з:, а читачів, що цj_кав.ллись би цією темою, відіслати 
до грубах річникі'В парнаького тижневи:\.а - "Тризуб", до праці Си
мона Нарі=ь:ного - "Українська еміграція" (Прага, 1942, 368 стор.), 
до 'Загальних основ "ідеології і чину Уряду У.Е:П? на чужині" - "Без 
'Іерито-рії" О.Шульгина (Париж 9 1934, 252 стор.) і бг.гат.ьах інших 
l!жерел> 

Не. життя: ~rкраїнської еміграпії ми глянемо головно з nерспек
тиви 1930-1~3~ років, Rоли воно вже було устабілізnване, і кол~ 
багато у-.t<раїнсьRих установ . і організапіі1 в:1~е перейшли через деся
тилітні~ ~еріод свого існування. 

В тому часі о-рганізаці.І*ну структуру української ех.іr'рації очо
лювала Головна -ЕrАіr'раційна Рада, в склад якої входили: У:кр~.їнсь
кий Центральний Коміт~т у Польщі з його біля 80 ~ідділа~А, роз
киданими по різних осередках польс~ко~ держави; Генерал~н~ Рада 
Союзу Україно ~:ких Емігранте ьких Орг .,-:tні зап; ій у Ф::ранuії, г:о l ал а 
до 20 організацій і громад в різних місцевостях Франпі~, Fесnуб
лікансько-Демокр~тичниv Клюб у Празі, Український Гро~ :r1-ц . .:;-):{ИЙ 
Комітет у Румунії 1 що складався з 7 різних організа~іі:. -:а 1 · ромад, 
Ук.раїнська Гром::?~да в Туреччині і ін .. 

Укра]:нс:ьк·~ еміr'рація: в Польщі, яка на"З"менш хорува.1о~ z.:P 11 о по
зиційні нг.строї" пісдя поразки 1920 рок.~·, і лка в своі- · _.:::.сі зав
жди за:~и:пад!3..СЬ вірною ідеології і прапорам Y'EJ? '} вжг ціл~:озито зз

· Кінчила свою орга.ні заційну с таді:ю.. Союз · вояків ар:!іі УІ-ІІ 9 Спілка 
військових інвалідів, Союз у:t<ра=:.:нок- ·еміг·t;. анток у Поль:..( і, Спілка 
іпжР.не:аів Tft техникі-а? Ук_;>аїнськя..І :кл:-об у Варшазі, І\оІнrо .!:'ація 
"3::::-nоро .;L;кян та ін. - рсзвивають р;r.л:лияу і всебічну ді.qльність. 
В Украї.sсь~о;.,rу l1Rу:ковомі Інституті у Варшаві відбу:яаються періо
дичні засідання зконо:лічного і інm~х семинарів, на яких зачиту
ються і дис:кут~rються: різні реферати з галузі ухрг.їнської еконо -
міR~ 5 ~дміністраці~ хащо. Розвиваючи mиро~у видавничу діяльність, 
У:крг.::нськ::1й Наукови~· Інститут тоді вже випустив понад 20 томів 
поз~жни::: ст~rдій з обсяг7 статистики 9 економіки 7 адміністрапії Ук
раїни і т.ін. :Клюб "~:рометей" обєднав :в собі чолових Пl:Jедставни
ків паневолених :1осквою народі~ і що тижня організовує періодич
Еі зіб,ранн.F.r, в яких беруть участь представники політ:::fчного, гро
мадського і наукового світу, лк прометеївських, та~ і польського 
на'9одів та обговорюються східні і міжнародні ':!робле_· и. 

Не менш аr<тиnною була t1 праця українсJJкої e:'.1ir'paniї нє. терені 
Франції,. Завколо "Тризуб~" зосереджується жвава видавнича діяль
ність~ Заснована в 1927 році Бібліотек~ ім~ Jиіона Петлю~и 7 вла
mтовує доклади і академічні вечори. 1ї книжковий стан в 1932 р. 
вже доходить до 10~000 томів. Студентство оргRнізоване в Студент
ську Гро~лад:у-, технічні сили - в Спілку українсь:Е-::их інжен~:.ів у 
Франці~С. Співnрг.ця ::з пром~теївськИІ1..fИ народами п:ровадит ся Укра-



- 7 -

їнсько--Кавказькому Клюбі, від 1934 рок,_т -~ в Українс 
-r-.(v Комітеті Дру:'Кби. н Сег(}lе d '!t~i.;udas UkrainisGr:e т, 
наРколо студію:вг.ннл у-країнської проf.де.нr ~аrато вп - :snз-::: _ 
ставни~<j_в 1J·саз.цуз:ького і і країнсько:...,о по11:'~!ІЧ rого Т-=- н?:,...._Gв::-го 
стзіту, став n:ра.вД:иви~-lи курса.па: українозна:зс'!·u:Р для фре.н:::.:~ ::ів. що 
~тавля:~ь собі за ціль в:.r~вчи·:и Україну зо с::_ма ії п о~л~: ~· z. 
1,rи:н.rлo:l~r і су--іа.с·:о.лу. Францу...., ьк!rtt Сх1 дпт::й І: ст· т т 11 Fran CJe Crl.-
an·t и -я. Пapr-_,r·:, нкий є С"/1'0 rс:ранп;узь.!~''lО іН' ... ТИ:',!Цією і о ... д:. в 
C('lni :r:J?:дста_ників франuузЕ<Е<:1-'ї ди~ nо:-іатіі, 13і:r.ісь.: авости і нг. ки 
t •. :. ~т~~ ... ::r:л ro70t:30to лхого є п-;?е:-~,и~ент рз.нції, в.:rтзштов~ є с::о знав
чі -р·~~~лз.ди, :;:<()в=:е~'І'И, G::.1нr<.сти і на чо .... о східних п- обле_· с 
- ... ~с-~;rЗ.А} ~73::_:.аїн.._~к ... т. ОдІН з 'l'а:s:ил баУТ{еТіR n:тв л ШТГ\В ... И~ .і. 
Ч.СС .. ~ ГС ~l!vЗ?I ДІ7;!.1ЛОМ2.ТИ":ІНОЇ .r.'І~с:.ї У :ІР :'3 :Іар.и·~і. -:> 1 34 ро- :_ 
с ... ·:.іт~?-r ,, і:>ран~ Сї)і~нн організовує козцерт- -·азар 

ц~ -:~~==х :-r!l "'::;::.у: '.Ї ні. 
УІ<:)аїнсь-~е гоо~ладо:nко-·на-..тков .... життя в Че)-ос .. 'Іlовг.ччині в 

Че.сі О~ я:.~ё.Є :"у.іІЬ:!іНаці:ЙНОГО n~тН{Ту СЕСГО РОЗDИТІ<у. УкраЇНС 
Віл~Езй Узіверситет в Празі 1 що протнгом пapmzx десяти літ 
іс"5узе,:-г-rr r;9~eniв кілька тисяч -впис.і.з ст:удентів пг. студії, 
аZtт;.r:зз:у 1-ча~т~ в чис.п:енз:их мі~-:з:а~:?о.~ніх на;ухов-.~.х конгреса:
Еадить -адлик~r видавничу діяльнісl'Ь 9 об ... 1інюючись свої и ви анн 
через ":Иіжз:ародню обмінrr:>r службу" з ттау1<.r:в,.~_Ні ~·с а .. 013- ~и, .. ні е -
ситетами Европи, А~лзрики і Азії. УІ~ра:l!~~ь-·а Госnодарс :а..· е · 
в ЧСР перетваряла nодєбрадськи~: за ,.:г•1~ H".y-RC у тверди - - -r.- ."ї 
59 НВ.jrв:nвих Rатед-рах птацює 118 оеіб П 1)0феG..,~СЬКОГ і 
ного персонг.л'т 1 в тому Я 26 осlб різrп-І"" ч ст>:~их ср х 
КіСТЬ tз:ІдаНИХ liC 8Ні;_;і:ЙН1:1:Х ДИПJ.-О:М..; :З '1 9:25 роц. ( лr ... е- .: ... ., 
ці~) осягнуЛа циШри - 559. Бібліо~е~а ПQс~дал~ 28 95 т-
книжок. Укре.їнський Пе.цагог.:.чнzй Ізстит .. тт і ., .t .. мР . 
зі ~а 10 літ ~ого існ~тnа:н:ня (192~-193;j) закі.нч~~ло 17; С-.-:1е2mів. 
·Українс-:,ких .Академ1чний Ko1.ri тет~ крі1r поточпоl ~· _r .JB ·· · ~ nе-
-ребував в тісно~.1у сонта~тові з жене-r.зс ьr-: ю Ко 1J r.ією дл;, 
н:ьої інтеле~туа.льної сп і :.прr-ці і з 11 J:Зикопн:з. ~ орга-..с:1 - І _с 
т~~ інтелектуальноУ співпраці в ~арижі. Крім то~о ві_ і- о 
презентує ~rкр їнськ... .'.:!:тку Н'" різних J.,~іЖНРродч ~х наvх о в~ 
конtере:аціях ~Р .. І<онгресс;.х. В жо.t.tт -L 1926 J?.Oкv .:. :я бе_ е ні 
:Jоку з :його ін:иція:т .. Ів:а відб~rлпсrт імт1озантні на~ ко"В · зїз:ц , 
.ли величав:и_VІ перегля:доіv! здобуrт? :сі в у1tраїнс:ької н у-.t<и Hh. е. ir' _а 
з 1Г!сrт1отr;з.ді 1 9&2 року в Под є с!)ада:х: з ас но вується Ук аїнськ-- r Те -
ні· .. ~-rо-Гс~~ода~)ський Інститут (УТГІі, що в nершому nятилітті сво-
ГІ'і ·_с:=:r~'"ва.ння: записав па студії 74-9 осі.б. ІЗ 1926 1.10 і n~ и: .L 

~~:~·,.:з ... ·:"Jтьс · .3 ~оку Школ:;-- Пол:. тичних Ha~rr:, :Високі К,"rрси о адс о::.: 
.J....r .. - _ ::1о .. ..:.ї 1 !3. ~ 19о7 рсці - Тех -rіку .. ! Сіл~сь:кn-Госnодарсько:..: о .. 
сло~о~ТJо Ее згадуємо тут цілоі низки nрофесійних організ о-
в.г.: --~'::'В~ :Травник і в, Війс ьково:С Г: о .. !:~ди, жіночих оо єднан , 
в то~:у ч~r\і розвинули mи:po:rcy діяльність~ як в сво. у v:-<раін 
о тет,..е:-:~~1 ~ так і серед ч;ужинці "=3" 

З Co~~r над з~ли?еннлм україн~ь. ого і 
!(рацює ' 1 F·uлra~c. ко--Українське Топариств тт 
С л:до"'·! н:J. .. и де й PYJJ:y~.iя о В Т:у ·ре ~чи_; ~~ .. ~цева :їнс к 
rраційн~ Г. о~аДR Н-ВЯЗала ТіСНИn KOLT КТ 3 рез~денцією 
к го aт~iRpxq L аргороді. 

Коротко )"ї"Че ту·r зуnи:яитися і нз. ~ .LЯJІ.оност2. к 
студентатва на ~ :іrрації .. До його .Ц ... нтгал ногn СоІ з 
входилс 22 nтудентакі о.г нізаціі, щ~ р б: ли в 
жавахо Поза своєю nот чною р~пею н.: .. д ОІJГЗ.НіЗс ціr.ю .:. 
цією українського удентстrза, пr,за своіми що i't:r r .. 1и і .. ~'!То~.- н 
зї~да_ :І ц~JСУО 03 И.:~.у'!З .;..:.,;л:е ширак] діял.ьніс ть нr ... і>У-.а. 
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t"~-,,,.;"zi .. f1іжнароднн Конфедерація Студентів - CIS ( Confederation 
lr:terna"tionale des Etudients) Д() якої від 1 З21 poкJr належаз 
Ц~~УС~ з~ вільний член з правом дорадчого голосу: Ев:роnейський 
Студ9нтський Доnомоговий Фонд, Міжнародня Студентська Ліга 1 Між
нау.,одні;І Союз Християнської Молоді ( УМСА ) , - це міжнароднл аре
на, на лкіЁ. довгі роки, з запалом і відданістю українській спра
ві, ~рацювало українське студ9нтство 1 ставлючи на перше місце в 
своїй діяльності не свої професійно-академічні інтеrеси, а інте
реси загально-національного характеру. ЦЕСУС бере участь в чис
~енних конrресах, конференціях та зїздах 1 що їх щороRу влаштову
ють згадані міжнародні організації, і провадить широку П?опаган
ду українських ідей серед світового студентства. S цієї нагоди 
українські праnори повівали в П~азt, Будапешті, Брюсел~, Софії~ 
Парижі 9 Римі і в інших містах Европи. На конtресі СІЕ в Варшаві 
в 1924 році було принято проєкт відзнаки СІЕ. На 250 представле
них студентством різних держав проєктів ~ 6уло принято у-=с;·аїнський 
nроє:кт. Не можна оминути тут і Союзу Відродження Українс:::::!:..:ого Сту-
дентства С:ВУС-а, що 9 рівнобіжно з ЦЕСУС-о~л] бгав уче.~ть таюж 
в цілій низці щорічних конrресів співзвучних з ним мі~н~~сдніх 
організацій t а також Академічного Товариства для Ліги Ез.ді~~, що 
постало в травні 1925 року~ обєднувало студентів і про~есо?ів та 
належало, як nовноnравний член, до Федераnії Уніве~си~ет~ьких То
вариств для Ліги Націй. 

Стільки, :коротко й поверхово, про життя нашої еміrра~ії в 
передвоєнних часах. 3 черги кілька слів про чин Державного Центру 
Yt~ sa чужині. Освітлити, бодай побіжно, діяльність і чин Уряду 
УНР на ч~rжині - є це також не легке завданнл. По neprкe тому 1 що 
для о6говореннл цієї теми занадто вузькими ~ули би рамки навіть 
на1~ільm широко~ статті. По друге тому, що діяльність уряду на 
чужин-: не завжди можна виявити урядовим чином. · Акцію урядJr, ях це 
пише Оьіllульгин, історик мусить пізнавати не тільки по його безnо
середн::?-~ вчинкам, але й ло одсзітv ~ого nраці, по радіусам розход
ження то~ національноі енергії, я~у направля~ у всі бохи Держав
ний Uентр, пр~гнучи одстояти, оборонити У~ра~ну і до~итись її виз
'Аоленняо 

Належить безеторонво ствердити 1 що згадані нрадіуси разходжен
ня на~іnнал~ної енергії" Державного Центру УНР охоплюв~ія досить 
широку площину і через Варшаву, Пари.:-с та Прагу сягали в . глибину 
на~д~льш віддалених від центрі~ еміrраційних осередків. 

Розглядаючи чин Державного Центру УНР на чужині, .1и мусимо зу
nинит~ся на трох його засадничих напрямках: праця длл еміrрації, 
праця над зближенням еміГрації з іншими народам:и і заходи на між
народньому фор~,1і в обороні УRраїни. 

Симон Петлюра, що один з nерших звернув увагу на ціну та зна
чення крови в визвольних змаганнях нації, поставив також ясні до
роговІ<ази і длн життя української еміrрації на чужині. L.~ · її жит
тя, як це ми вже навели вгоr.і, він хотів бачити ttнe мг.:;_Jнотратним 
і яловим:', а "повним глибо:кого змісту та корисних нас:r~:...r::-\ів для 
рідного краю''; з єдиною провідною політичною ідеєю і з ~~zною во
лею. Тому не є дивним 1 що перші організаційні гроладсь::~ ~ентри 
nовстають nри дружній співпраці з закордонними диnло .. е~ич.:и-..1и мі
сіями УНР і довший час містяться: в їх при.1іщення:х7 mo ло перших 
упра~ цих громадських централь належать люди, що ще недgвgо за~
ма .. 'Іи видні місця '8 державному урядово:11у с:.~тrараті і т,. ін. 

Український Центральний Комітет у Польщі з своє:к· тирокорозбу
дованою організаційною структуро:о, Союз Українських ЕміГрантських 
Організацій у Франції, українські вояцькі організації 1 що через 
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чою nродукцією, з українським народнім мистецтвом, г, н··· віть з ла
млтками української визвольної боротьби 1918-1920 ро:ків, як це 
"у ло в 1931 :році на виставці в Королі всько~r Ві:йськово:-,:~r ~·::~rзеї в 
Брюсе лі. 

За~тановляючись над закордонною працею уряду У}~, О.Шульгян 
nише: 11 Скільки часу і зJтсиль треба було прикласти, щоб на маnах 
географічних Україну замальовано було окремою фарбол, чи обведе
но її nевною лінією кордонів •.. Багато ворожих настроїв мається 
у світі супроти постання нової деDЖави, - трудно віднайти собі 
місце поміж старих націй" і звертав увагу на неосвідомленість 
сsіто~ої диnльоматії в українських спрарах, що особливо помітно 
було в 19і9 році. 

В боротьбі за місце України на мапі Евроnи і в світі, в тій 
колосальній праці, лку на цьому відтинку пророблено на nротязі 
1919-1939 років для ознайомлення чужинецького світу з основnою 
українською ~роблемою: що ~~раїнський нарід існує, живе і хоче 
бути самостіzним,- Державний Центр знаходить всебічну і гармоній
ну поміч цілої еміграції, що не раз виявллє тут nодиву гідний mп
ріотизм; Др Е.Лукасевич субсідіює виданRя великого ук~аїнського 
щоденника - "Українська Трибуна" у Варшаві, М.Лиnовецька видає 
на власний кошт неnеріодичний арган італійською мовою -"Україна". 

З черги хочемо зупинитися: дещо і на закордонній політиці уря
ду УЬ~, провідцою ідеєю яко~ була завжди боротьба за визволення 
.України. Праця української дипломатії, що була розпочатА. з момен
том nідnисаняя Берестейської мирної угоди, дуже скороч~~в~ься ni
cлf! 1922 року. 3 дипло:.1атичних Місій УНР, лкі існували :.!а: .. ~же у 
всіх столицях Европи, довший час ще існує Місія у Парижі. Контакт 
з чужинецьким політичним світом починає знову навя:зуЕє..тя ~имон 
Петлюра своєю подорожжю по Европі в 1924 році. Смерть Си:1она Пет
JІІОри, і особливо процес над його вбивникам, стає момент о:.~~ коли 
українська справа набирає широ~ого розголосу і стає в ~ент~і ува
ги цілого світу. Одночасно стає вона і центром уваги української 
диплом~тії, перед якою, як і nеред цілим українським суспільст~ом, 
nостало не легке заЕдання: - Оборона імени Симона Петлюри і укра
їнської національної чести. 

Ареною міжнародньої nолітичної акції стає знову Женева: Ліга 
Націй з її різними установами і конференціями. Уряд УЕР звернув 
увагу на існування nри Лізі Націй Високого Комісаріяту в сnравах 
біженців, що його очолював Ф.Нансен і що мав на меті захист мате
рілльних і правних інтересів еміrраці~. Від травня 1928 року до 
~е'е~ня 1930 року на терені цього Комісаріяту і сесій Ліги Націй 
В'ЗЛ9.с:r боротьба за національне іМЯ української еміrрації (зазна
чез:Е;r в нансенівських патпортах не російської, а української на
ціональЕости), в якій акцію урядових чинників активно і масово 
підтримала ціла українська еміrраціл. 

Восени 1930 року уряд УНР виступає в Женеві в справі прилучен
ня України до Европейського Союзу Народів, яка вже тоді, з ініці
ятиви Е~рівника Французької зовнішньої політики А.Бріяна7 стала 
центром світових заін~ересовань, та nротестує проти тенденцій за
лишити Україну по той Пік лінії, що ділить Захід від Сходу, Ев -
ропу від Азії. Тhке тоді доводилось удоводнювати ке:рівника:\1 евро
nейської політІти нерозривний еконо~ічний, політичний і історич
аий зв'язок України з европейським заходом. 

Також в 1930 році, в часі тривання ~роцесу СВУ у Харкові, 
nісля двократних виступів української делегаuії на плеЕу.~і Унії 
Товариств для Лігі Націй, одноголосно було принято pesomJцiю, що 
осуджувала червоний терор на Україні. До згаданої Унії У~~~їна 
~алежала як рівноnраЕний член через, засноване при ініцінтиві і 
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заходами урядових чинників УНР 1 українське товариство , лq .. Т:іги 
Націй. Так~у ж одноголосну ре золюnію 13 спра13і терору на ь : .. ~ їні 
виносить і "С.І .. А.оМ • .А.Ко"'} що був та:кож nоважно;о міжнаро_,~ьою 
ареною 9 на якій в 1929 році укра~н~ька д~легація: здобJл~ ~я У
раїни місце ~івноправного член~. 

В 1931 році ~mраїнська делегація кількакратно ~роте~~~є пр
ти nриняття: ~СС? до "Европейської Комісії nри Лізі Заці::" .:.. nа
ралізує запроnонований Літвіновим "пакт економічної нег.r:J'Зсії• , 
зве-ртаючи увагу на со'вітський демпінr і його шкідливиv. т:r:л:Ів на 
світо3у е~ономіку. 

В 1952 ~оці, коли на міжнародній арені жваво диску~ єт~~я 
с~р~ву роззброєння:~ українські державні чинники зве_ тю ть еві~ 
уваг;т R?u дадек· не nа:~;zфістичні успосібленнл совітів, на стан ··х 
оз~роєzчя:, Т? nротестують nроти участи савітів в кон еренц1ї 
ці~ сттр_Р. .. l3і. :.роблема - "роззброєння: і Укрє..їна.Н nepe!!oc _ть_.я 
н;::1.. t,)p;n: Уніj~ ':rоFарист:з для: Ліги Націй, а також на _.ор~ .. 
С • І ~ .А • :.1. А • К • -~у . 

Тг.кож в 1932 році розпочинають урядові чинники УНР на . і.нq
родні~ а~ені вели~у акцію - протест проти nримусової npa і Cv Р. 
Ця п~о~ле~а обrо~орюється на терені Унії То~ариства для Ліги Ha-
ni~:, на всіх її конФе"Ренціях (Будаnешт, Брюсел!:>, а_иж, . енева) 
і аж в 1933 році на сесії Унії в Мантре було Т3инесено дн го ос
но :резолюці:о~ П!О осуджувала nримусову npanю В ССС • 

Велику діяльність в 1929-1932 ро~ах і особливо в 19~v і 
розвиває ;>rря:д УНР в сnраві го::rо.цу на Україні. Навкруги _ 1 
голосної акції, яІсу зчасом очолила Головна Еміrраційна Ра 
єдналися не лите еміr-рац:.я 1 ал~ ~ українське суспільст..... а 

·Українсr.,:ких Земель, творюч.л єдя:ний. фронт цілого україн~т а 
лій н.из::і .\~::..сr~е"Востей (Прага, Брюсель, Ль13ів, Чернівці і ен 
Париж, Лондон) тзоряться Комітети допсr·1ОГИ голодуючі ... У··..9~:.::ні 
організації яких виявляє ініцінтиву не лише ~~~аїнськ~ ~ ~ 1л -
отвоv але ~різні міжнародні організаці~, Греко-Катол.~-~-=- 0 

с~опа~ на чолі з ~итрополитом іllептиuьки~, віденське 
на чолі з Кардинало~.і Інніцером · інші. Конгрес наці 
Ее .. --ні, Конференція: С.І.А.И • .Л.Е(.~~:Jт в Жене-ві ви:нгсли ~eso -
тесту. 

Це - коротки!:І перебіг діяльн·nсти урядJт TtlF в 1930·-1. r'C..- ро 
на. міжнародній арені о Оскільки · -взяти під уз агу , що Учасн--;<а 
но~ зі ~гаданих тут сесій і конференці~ роздавалась ін o~~ani 
літер~тура, що з ними від~увалися: кон~еренції, роз~ов, о _о.
яи:~ в!rступ . української делегаціі знаходи'В голосні відг 
тозій п~есі, - то до-ведеться ствердити, що і в ці діллн і 
вл1!И ч:инз:иками Y:t-1P було переведено ве.ли:ку працю. 1fBne тіс : 
т~.)И'І3~лістю , ц:1м .1НQголіттям праці, -як це п;:пnе О.Шульги 
'!.(;;т::~торі~",- роЗбили ми чимало найбільш завзятого ворога н 
r: до н~mо~ справи~ Впало вже відношення до нас) як до і 
noт..ros:t ~ ЩО заЗН9.ЛИ МИ ТаК бОЛЯЧе В 1919 році; КОЛИ З7 ЯВ- Л {С 
Е-вро~ти 5е з жадн;.rх традицій. " 

'' ~--·:.:івах :r.. іністерств закордон:них сnрав дет·~\ав усього с , 
а т2~0~ fувшо~ Ліги Націй, лежать сотки нот, меморіяліз · по ~
цій, що ї_~ подавав уряд Тlq~p, як за свого п~ребуванuя на_ ·пчі 

територіїу так і на ч~:~ні. Ці документи присипані ~е -Р ~ 
ни ~t: порохом забуття, nл~ їх читали, про них пaJvr:trтa ть і вон· 
жуть бути кожнеі хвилі видобуті на денне світло н - п ше • 1. 

кий в своїй праці - 11 Виззольна nоротьnа і Державний ц~н ... 
Але до цього н2ле~ить додати, що в цих архив J п~ еб, 

лише нотr1, :ІЛ3моріяли і петипії, але V. qкти :зизнанн.я Ук 
ми державами, як Авст~ія, Англія, ~олгарія, Естонія, 
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меччина, :~оль:Jз., Угорщина 9 Фін.11ян:дія та Ф!::з.нція. В ар:~іва.:{ за
кордонних парляментів перебу~ають акти 1 що говорять, mo Еєвіть 
в 19~-? році п'lрля:мент Арrентини приняз -внесок комісії sс:г~:Рнич
НИ?С сrтрав п-ро визнз..::!ня: де'?Жав.:-rоі нгзалежностИ України та. нз.в'я
зання: дипломатичних зносин з урqдо··.л Y".dl, Щl'! 13 1930 роп2_ з Кон -
rpeci Ьд-~. :зідб:rлг:.ся велика. парля!дента.:нs дискусія нqд '8: :еско ~:. 
сенато"9а Коне."Іянд~ p.Qo оlііційне :зизнання Ук:раінс~ко~~ Дерч:~ави та 
акредитув~~-rЕ.-=r а;лерикансько.го после. при уряді УН.F і ін .. 

Ir.e кількз. слів П!JО державні це:~л.;rрадії УТ!Яду УНР, ск9ровані 
до Укра:інсь:~о!'о Бародуо Вони ~ули п_r;;огол:ошені: з nрzчиз:и смер
ти Си~.1она ;Іет.тртр ::І 5 nропесу над воивнико}ft ОІРvТона Петлю-ри, з наго
ди десятиліт~я Центральної ?ади, де~ятиліття проголо~ення неза
лгj·:··насти Укрqї:ни процесу Cl3Y5 тощо. Вон-и ~І!істя:ть у coni найnілsш 
2:з :re~-:. т:fчний та оф~_ці2ни_::; мгт-зріял щодо полі тичного прогрг.!-1у на
~сго ~е~zавногс . Центру. 

Ll:zrгa евітеза війна надо:аго випроваджує з рівноваги життя 
украіБськоі еміrрації і н~щитs чимало, тяжкою nрацею та з~галь
ним зусиллям здобутого, 11 національного дорібку. Не справдили
ся ~ надіУ, що в проце~і другоУ світової нійни постане Вільна ~ 
Ьез&ла·.:Еч У~)г.їнськ-:з. Державао 

~о~іі 1 вз~есня 193~ року, початок німецько-польської ві~ни, 
за·~ та.;::и прадстз.в·.::які:в .L.ержа-вного :J;ентру УНР у Варшаві. Їм не 
вдалося зді?!снити своїх ~!J.мірів і че-рез P:J~~._rнir-1 перебратись на 
невту~льни~ терен. Державний ~ровід, на підставі упозно~s~еЕ~ Sа
ступн~~а Головного Отамана А~Лівидьког~, ~еребирає периж~ь~~а гру
п~ п~ед~та~ників Державного Центру на чолі з прем'єр-міяістро~ · 
3.Прокоповиче .~ , ~rі..ніст:ром закордонз:их спрRв О.Шул:ьrино:л те. гзн"Удо
в~ченксм, ~о одразу задеклярували принале~ність :ер!ав~с~о Цен
тру до західних демократій. Але з момента~ капітуляпі~ ~~анuіі і 
ця груп~ п~едставників Державного Центру опиниласq в &:3:~~ німе
цько~ окупа~і~n Державний · проnід і б2гато визначних е? ·r~~нтів 
в Польщі, Чехссловаччині 1 Франці~ . були .;;!=;.ктично кон~: ін-..в ':ні ні
мецькою 'Rлз.дою, тим сами~л і п-ро:аа.дж~ння · якоїсь ;v"Qл.цо~о~ ,.. ~(::.Іії бу
ло унено.~::тr :- рjr~Но о Не. долю деr~.::.я.вного Цент~);! залишз.лося: :!іти фак
тично в nідпілля під режимом крівавого гітлерівського та ~о~у на 
українських землях та з.q,реє.гувг.ти на нього до~учен:в:ян от. Бул::,6і 
розпочати нз. Поліссю (~армування Української І:овст--і.нс:ьз:ої 1:;::.·:,1ії .. 

Тягнуться й далі до'8гі і журливі р ·::к.и бе з ~.r~.жноі т~:гн за Бать
ківщиноюо 

Але д_ :тга світова війна зсілт:)шилз. ряди · ук~)аїн_ькоі е .. іr'рації. 
}'.: .. e •. ~itp!?йiit'' RИ~:mло п~едста:!3ниz.~тво від усіх суспільних· верств Со
-<о-сної у~ .. : :раїни Ідейниv зв :· язок, що завжди існуваtз між е:~іrраці
є~ Т ·~ .}1-І::Jа~:н~ь!<L.П.t Н8родо1-л; осоnливо у'Rидатчиnся з приходом нових 
-sr.,.f::..r;-auiйниx tлас :Великої Україн~~, що стали в ~пільні лf:' .. ви до про
_: о-з'f:еннg боротьби з з. в:::rзволення У'(раїни під пparтr.pal.C:r ~=-~ .. Пері
од -1945~ · 1 ~;5 (\ рокі я. у 13С і:г- величі показА-в Д;ІН2.:1і чнv с:и .. .,г,т сучасної 
J:< _·::~:~н~ЬRС'Ї еміrрацj_7:. Е mи'8дкову темпі від:род"к;rється: українське 
13І1.::о:·с: Ш:'\.і.т.::ьництво 1 поста є Український Госnодарськи~ Із:стятут, 
В.и·зо:-:г. ::~о:;:rо}дічз:q &сла 3 Українськи:1 .Зільни:і Уні-еерситет, Д~ухов
на Акз.,r:;емія УАlТ.Ц 1 Гре:ко- .. .катол:ацькг )lухо'ВН~ .Академія т Щfі о Укрг.
їнсь-:<~' наук._. на е~ліг'раuії реп~-:езент:~JТЬ Українсьха Зільна Акаде
мія :~~:'іт:~ тз. Товг.рис тво іr~л. ·r о ilie вче нк _ . ~· ні чого постає численна 
ук-оаї~тсьн:а n:·\-eca що~· nе-рейшовши коротки3 період цик лостилезогn 
д-рук · 'J пе-оехсдИ'І'Ь :на д)~fё\. мз.п:т:новий 1 т:ара~~ яко і: сяг:1є багат!,ОХ ти
сяч примір!-п-п:ів. illИP'J:::<~ сітка УІ) Раїне ьких видавнацт:в ст --. :ре.є ться 
зат:rовнити всі про:'ал .п иj щп їх викл~п-<ає брак ук-оаї:н-...ької книжки 
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на еміr'lJації. Широко розвинута українська кооnерація щиро субсу
діює всі проя~и культурно-націоналhного життя. Доnомогсву ~~ ·ю 
оч~лю~ Українська Саніта]но-Харитативна Служба. Об'єднане в Союзі 
У:rс~аїнських Ветеранів, українське во~І!,твс . .Іаніфесту~ ~ 1g,лі сво· 
від~аність ідет~ української визвольної боротьби. Ст~дентс. зно
ву ос,єдваsс D ЦЕСУС-і, жіноцтво- в Оf'єднанні УкРаїнськ х ~інок~ 
селяястзо в Селя:нскій Спілці, журналісти і nись:менt-~ик:. в -.~Y:;r і 
rfYF і т. ін. Відроди'Rс:r знову і активну ·д:.я:льність розвин.rв ра-
ї~ськи~ Пласт. Числені таборові uеркви я:вл~ються нераз наркра и
ми -взораи~1 ;уt<:Іаїнського церковног" мистецтва ••• 

А поза тим всим: театри Бла.ва.u:окого і Гірняка, каnел_ Китае
того, хор Еожика та десятки і сотки прерізних t.rова-рис':(в, гуртків 
гімназій, шкіл, к:r1:сів та тисячі різних імnр~з. Українсs:=с . .r _у
зей-Архів при УВА5 nохоnливо й дбайливо зби~еє ко ·ну кн- ку, ко -
ну газет~у ви~ізRу 5 nлакат, листі~ку і кожний клапоть паг.ерu, 
якиіf: нагадує ЩС'СЬ rr:>o УкраїнJт та про життя: і npaц!f: ук ~=tнсь_· · 
еміrрації. Для ТЕорчої думки і чин;)r у-Rрг.їнсь~ої еміr'Ра-!...:..·· за. о 
стає таборових теренів і вона наст~грливо 2Іу:r<ає виходу н1. 
nростори. . 

Зже в мrУменті noc тання Організації Об' єднг.них Наці~- s 
тні 1945 року, уряд УЗР відновлює свою дипломатичн.,. ~і~л 
висил~~чи ноту до Голови Асамблеї Об'єднаних Націй в ~а~- _і-
таючи nо~танвя ООН і її nерші збор;.r т~ звертаючи ї~ .... v"' ..... ~~ на 
ловні історичні, nравні і політичні моменти українсьУої s:зво 
но~ боротьби. 

16 лиnня 1948 року nрп~mло до реорганізації і nocz 
жавного Центру УНР. Було СТЕорено J~~раїнську Націо r ь а 
її nерший ВикоНFИЙ Органо 

Сьогодні, в nерспекти~і минулих~ддцяти років, па дат 
листопада 1920 ро~у ми можемо диЕитися з дчох nунктів nor 

3 одного б()ку це є день пе-реходу уряду і армії У!С в~ ч~ ин_--, 
J;c~ ·~ с:n..1ний, що нагG.дує на~:! збройну nоразку 1920 рок.т. 3 друго о 
:.: С'о;<:у цей день є тридцятиліттнм існування: нашої er · rpan · ї 
:::я:rиліття1-.; їj: '>lиття:, повного всебічної і творчої n_ г.nі, о 
ли~~л~ся без наслідків в загальном~ білянеі досегнень ук аУнсь 
ви~~~льної боротьnи. 

ТLr< пзрmе, та:к і друге буди':'ь бg.г~то рефлексій, а тр ця илі -
ня т::-е-осnекти~а дає багє.то мгтер:.ялу і для nевних висновк·s. 

В-підставах прогvано~ ві~ни 1920 року лежали n~~чини н~ зо 
нішнього, тзк і внутрі~нього хь.раЕ-:теУJу. До nерших не.л :ит н -
ст-и неnоінфор~~ованість світу про українську пробл~ ... v т 
тію, що огс9нула Евроnу після п~ршо~ с~ітовоі ійни. -~з 
сті пих д~ох фgкторів трудно було надіятись на я·усь~ не 
теріял:ьн~', але й моральну підтри:~..п<:' Евроnою у:<~ а.··нсь~: _:: 
них змагань. Багато тодішніх керманичі~ европейсько·· ro · 
ду;,1ки вже зробили ~исновок з ц~ого стану ~ічей. Взл~и оч 
мансо 7 ще висловив маль, Щ() Европа. в свій час н~ зt·осі lз: :а 
своїх зусиль і не помогла Україні в її боротьбі ~ о 
сьогодні та~ дорого коштуР. цілому ~вітові.~ 

• .А Н8. фронті внутрішньому? УRраїнськз. політична 
швидкому темпі проход~ть шлях від І до ІУ Універсал.r, : __ 
маси населення не встигали посnів2ти за не~. В ча~і 
націоналr.ногQ здвпгу забрь.кло загn.льної свідомостz, ro 
звільненчя кожної нації густо клопиться кровю'', що на .. · ч 

1.) Gerн~ral Mordacy : н·..~le::nenceau. au soir de sa vie 1 ~ то .1 
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нподатку гроша. і крови''. В часі, :кnлИ:~ · як сказав CИt-fOH ;-с;'rлюра 
в к~иє-ві 20 травня: 1920 рон:у 9 у всіх "година мада бут:::-1 зs. день, 
а ден:с. за місяЦь 11 , значна частинР. на.'селен_ня ще_ пе~3буве .. лз. в ста
ні зrаланаї нами nіслявоєнної "JЗТоми: і ~патії або, переб:'"ваючи 
під впли:во~.L федераліетичних тенденцій, , · вагалася що 13ИF)рати 
"сттільни~ котелок", чи "власний"2 В часі, -коли невеличку тоді 
ча-о-вон~! r::?мі:о можна було ро-збити одночасним: удз.ром спіЛьного 
Ф~онтv ~рометеУвських народів, цього ~ронту забракло. 

~ит~н5 ць~ докладніше не торка~мосяа Вони виходять поза рами 
Е~uої ст~т~~. Скажемо лише одно: сьогодні вже безповоротно роз
Т3:.я-з:~іі чад нс1 ... ільного котелхан і українськи~ н:з.род вже закінчив 
~--:uт.:-:;~ що перетвори-в йсго іЗ одну с;у'lт.ільну r.t<раїнську націю. 

ЯЕі ~ ре~лексі~ і висновки виринають у нас 9 кqли, в перс,ек
тп-зі :,~!1:-ry.лr1x тридцлти років, ми ди>зимо~я на життя ук?.аїнської 
еміг':-..:;,u і ~ ~- на :::~~·"! де:dжав:ного Цеgтру УНF на ч:ужині? Іх чимало. 

·-·о пер :ле на .. JІежить підкреслити вагу самої організ2.ції. Поза 
о:)Г,..;.Нlзаці-~}П1м;·: Фор.fілами в українській еміграції не nовинна за-_ 
лиІJе.тися жадна одиниця, оскільки вона не хоче в чужо~1~т морі за-

. гин~іr;:д д.,-.rя української справи .. Тяжкі часи еRоЕ:о.:-,ічної ::.ризи, що 
з~рисувалися в господарському житті багатьох держав в післлзо -
єнні роки~ яскраво ~оказали, яке _ значення для української еміr
рації меє сильна і авторитетна організація, а також і той :кон -
такт, що Яс го вдалося нав' язати українським урядовим: і Г:_)омадсь
ким чинникам з чужинецьки~ світом. Закони про охорону ринків nра
ці, безробіттд і його наслідки, лише знико~ою мірою вдарнли по 
бездержавній українській еніт'рації. Лише через орrанізз.:.r2.:" одини
ця може мати вплив на громадське· і політичне життя~ На ~ ~пьні 
організації опирається вплив провідників в їх грсмадсr-:-і ~~ ~ по
літичній роботі. І оскільки життя української еміrрапі~ з -періо
ді між двома світовими війнами так багате б~rло на наслід?·т~ всебіч
но~ наукової і гро~адсько-політичної праці, що до непіз~ення змі
нила світову опінію про J.71<раїнс:ьку спра:зу, оскільки вс:зз. ~lогла 
брати участь в численних і рі .зного poдjr міжнародніх тозари-~твах, 
конгресах, конд]еренціях, з'їздах, :вист-авах тощо- , - то це все умо
жлизлювал~ ~й найдальт посунен, 9 і різні галузі життя охоnлююча, 
с:-зrт~нь її вну·rрішньої зорганізованости. 

Fоротьб2 з розпорошеністю наших сил набирає особливого значеР
:rнr сьогодні 5 коли українська еміграція залишає табори і вирушає в 
~иро~яй і незн~ний світ? і коли, найбільш ніж ~оли н~будь, навко
:~о ~uротьби за визволення Ук-раїни, навколо завдань на.шого держав
!'С.Іl'О буд~_вництва, мусять бути змnбілізовані й об' sднані всі твор
чі сили нації~ 

З пгоцесі 2-ї світової війни лави української зміrра.ції збіль
шилис:r . .Але С'дночасно з цим, і українська справа вийшла з суто 
ез; опІ3~!ських рам на форум світової · політики. Збіль;r;илис:F:1 сили, але 
зб:.."'";::.,JJ.-:в ся й терен~ що вимагає праці української емі1рації .. Укра
їнс~хе. проблама виходить на арену сЕітсвої політики і від Держав
него Ц9HT}?Jr Till', як і від цілої еміГрації, події вимагатимуть 
праці з світовому маштабі. Оглядаючись на про~дений тридцятиліт
ні~ еміrраційний шлях, ми бачимо, що однодушна і обєднана єдні-
стю n€реконань і нае;троїв та очол~на державним Центро:r.: У:-І?, укра
їнська ем11рація, перемагаючи всі труднощі і nереборюючи всі nе
решкоди, в мvнуло~1у своє: завдання nиконала. Вона вz:-<онає Їого і 
в майбутньому, оскількr-r стгне на шлях збереження націоне..Jrьних сил 
і єдности політичної думr\и.. · 

Наслідки праці ук}:І? .. їнської еміrрації, я::к і її політи-...·:их та 
державних чинників, широкий розголос знаходили не лито 32 захо-
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ді, Щ() 11 ~гв безпосереднім тереном її всеnічної діяльност , але й 
на сході~ щ~ був завжди огороджений від неї залізно~ засл но . . 
Українська еміrрація в своїй nраці для Батькі "Вщини зг. жди бол~оче 
відчувала відірваність від рідного rрунту, але аві "залізні' ан~ 
інші заслони не були nерешкодою українській еміrрації тр ·#1а.ти Р. -
:к~r на живч:ИR~r совітсь-кої nолітики та відношеннях совіті'9 о .. ра
їнського народ~r і тзідrrовідно на них реаг~rвати. Західні~ дзр· а а. 
зверталося увагу на те, що дерево, яке сnроваджує Англія з ~~ Р, 
скраплене кровю українських засланців, mo збіжжя 7 нкm періоді 
совітського дer...tniнry, совіти зали'8q. ; и Еврстт:r, руйнуючи ·ї госпо
дарську систему, є відірване від уст голодуючої України і т.ін. 
Більш того, совіти пильно nриглядалися до ~сіх проявів тзсрчоrо 
життя УRРаїноької еміграції і відповідно на ~их реагува ~ _3ої .. и 
контр-діями. Ви-стачить nригадати, що на постання нвової Ук іни' 
в Празі совіrrи зареагували появою "Червоного ІІ1ллху 11 у Хг~:Rові, о 
на розnочатз Українським Науковим Інститутом у :Варшазі З"'цаНr!.сr 
повної збір:кй 'rtзорів Т.Шевченка. совіти відnовіли такою ;· акціє 
у себе і т.ін .. 

Але найбільшою со:еітською реакцією на чин україн~::ь:кої eAirpa
Цll і її Державного Центру на ч~~ині був nоказовий, трансJітова
ний і через радіо, nроцес С.В.У. в 1930 році, шо nоказав і~е~
ни~ і :Рі зичний зв' .язок еміr'рації з Україно1е В цьо ... 1у ча і .ля о_ -
реслен:ня ворогів большевидького режиму на Україні з~ нв:1-зса в раз 
"зн:rтрішній ·еміГрант" 1 що найбільш виразно і не дво->начно вка 
вав на аначення еміr~ації в боротьбі за визволення У~Р .їн в.1. 
больmе-sиц:::,кого nанування. В 1929-1935 роках "петлюрів иаа' і 
~~лидо боротhби з нею не сходять зі сторінок совітськоі nре
си на Україні і немає промов ані Постишева, ані Кассіора і ін• 
rnиx совітсь~:!Х достойників, в яких би не закликалось до о~оть~ І 
з ~ткраїнс :ькою націонр.льною не бе зп ек ою, вираза якої J'~ ла - с -
?·te.. "петл:юрівщинан на окупованій савітами Україні і чин - аїнс -
ко~: ем:і.r~е..ції та її Держа13ного Центр~r на чужичі. 

Ці за~лsки до боротьби з украrнською націонал~но не 
зе сходять зі сторінок совітськоі nреси і в nізніщих ~оках, 
СОіЗітсь-:<а з .. чsда вже старається затаї ти зв' язок цієї не б ... пек 
":-тетлюрівщ~-rнснон, з еміrрапі:іними кслаЇ\~и:, і намагається нада 
ХЄ."')актер~;- банд2:ТИЗ:.&~r, фашизму і чужої агентури. 

Sбройнq бо~отьба української армії, р9гулярної в ча_ ах 
жа~ности і повстанчої в наступних роках, а також ділльн~с. к
раїнськоі еміrрації і Державного Центру на міжнародньо: .т _ ор~і 
були, яt< бачимо, тим чинник о!·~ , що змушував совіти стал ог я а
тися ва захід. В цьому аснекті належить розглядати ·. дс~:: і о 
ські акти, що йшли no лінії ствердження національної o:<pa_~.:..JJн 
сти та державности України. Найбільш виразно nознечило я r e в 
1921 році,коли н~ мировому догово~і Е Ризі було пред~т~~лено а
кож YGCP, ЛR контрагент Польщі, R 1945 ропі, коли до о~г_ніз~nії 
Оn,єднаних Наці~ в Сан Франціекс ~проваджено nред~т~вЕn~~ YJu~ 
як nредставника окремої держави, а також 13 останніх ча.сг.::, ко 
YC'J? нR,цано окремий державний герn і n·рапор. 

Цими увагами ми заІ-<:інч:тємс нз.ш побіжний огляд життя і н ц1 -
нальн~го чину українськоr еміrраці~ і Державного Центр на ч~.І
ні .. Табори :1:орожніють. Та й були вони лишз встулни~ періодо. 
властивої еміграції, nереглядом ї~ величавого творчого иа~~~-~ , ... -
те. школою всебічної національної роботи. Українська е іграц . и
~ушає з дРльши~ світ. Розnочинається період властивсУ e_.ir_a ir. 
~?~ "r-ІІі~их: е. ,Ііr'?9аці :: них теренах в швидкому темnі починає а:к 1 ·з -
ватзся ~~ культурно-націон~л не життя. Ше рано робити ni с 
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z~го досягнень, але вже й сьогодні можна занотувати ба~uто його 
о t):'анізаційних ноступtв, здобутнів праці, а на:ві ть ~ т~іюtv;і~.,Jів ~ 

Антивізується і чин Винанного Органу УН?ади та ЇЇ І.редстав
ниц'ІВ у різних держа.Бё:tХ· Ун:)аЇнсьне гроrі1:ь.дянство все сильніше 
єднає свої лави в спільній і всебічній r.\nj;дтриr.-~ ці його діяльно
сти. А все це є запоруна~ тorw, що, з'єднана в соборні лави, пе
.ренлt.r·а духоr1. Ирут, Базару J Листопв.дових Днів і Хус'І·у, з гаслаr::;1 
l духом си~она llе~люри~ nід скроплени~и сзятою нровю ге~о~в виз
вольноУ боротьби праnорами УНР, - украУнсьна еміr~ація ~~е впе-
1)ед, до nе~емоги в осягненн:о свrJЇі ід6Й і И?агнеБ:ь. 

~ОРО'.СЬБА НА .,..,Аm-r.итв··:т,шт 
- . J. .D l .u~ .. .і. ЩJ/ J.. 

~ Суперечни на ті теми, хто має більше значення в житті · понево
л~ноЇ нації - Б~ть~івщ~на чи еміrр~ц~я~и3вt1~.ИQіІільні і бе?вартіс
Нl· В зал~~ност1 в1д обставин, одн~ 1 Друг1 ёили можу~ь Бlдогра
вати більш чи 1.:енm важливу ролюо Ідеться лише вро Т6 ~ щоб і ті і 
другі су~шінно винонували своЇ обов~язни і Бинористсвували нажну 
н:::..году для І1)Испішення визволення. · 

?озумієтьс.я:, настроЇ і пост~в~ унриїнсьного народу на Рідних 
:sW:ллх. ідуть нaca~tnepe;~ у рахубу, бо ~мітрація тільни тоді діяти
~е усп1шно, коли вона могтиwе покли~а?ися на волю всього нашого 

нг.роду. Тому духовий з:s,.язок з Батьківщиною, однозгідність у виз
наченні поставленої мети має пе~шооядне Зrtаченн.я:. 

[роте на цьому не слід сnиннт/і~я. Ще більшу бе Еартість 1\~ав 
6 '-'у 6 . . "!"'"\ • 

:.1 'І'ОИ l'Ja.l\T, RQЛj1 ПОr}lЖ ДlЮЧИ~.,:и ВИЗЕОЛЬНі·П..їИ СИла;,,tи На .. аТЬR1В-
Щ.7!Ні і На еміr'раціЇ існував ПОС'І' ЇЙЕУ!Й фаНТИЧН~ 1~~ З:В 'ЯЗGК 1 НОЛИ 6 
Їх діЇ доцовнювали себе взаємно і ноли: б поміж ниl.'~и була повна 
сд:~озгіднісrrь .. Це те, до чого всіма силами n}агнуть П_;)сзідні чин
Ні'Н\И нашого Держсtвного Центру 51 беручи, звичайно, nід. увагу, що 
наладнанн.FІ та:ного фантичного і постійного зв'язну s в нинішніх у
~~!овах (nри наявності пзалізної заслони~t) дуже тmкни.:' зав;:;анн.я:J·;. 

Голоси і nобажання, що приходнть з· велиним трудом і велинии 
часовим сnізненням з Батьнівщини, мсt.ють безперечно :sелиRу цінність 
для. вс іх тих, що перебувають на чужині. Однан, на нam-J д3 ину, ці 
голоси можуть і nовинні братися l1ід увагу, а.:Іе Їх не Т)еба розглн
дати, ян невідRличні нанази. Бо наші люди на Бат:ь~і=· ині 1 е ,.ожтть 
орієнтуватися у становищі еміГраціЇ і навr:ани: еЕі:~ра ·~ія не зав~:
ди може nравильно оцінювати nодіЇ і потреби Батьнізf5.l1Б. ~ To .. v всі 
голоси з Батьнівщини }J.ожуть сп оийr,і·атися- лише ян побе.Еа:ння, а"' з 
друГОГО бону еміірація Має Не Ті~ЬRИ П~аво, GЛ8 і 0J02'Я3~R ЗВер
ТаТИ увагу визвольних сил, що діють в УнраЇні, на rJожл:1ві непра
~ильності тих чи інших їх посунень. Це тим більш необхідне, що 
е~:rрація9 перебуваючи у вільних умовах, часо~ ає більше можли
.tJоеr.rе!'і орієнтузатися у заrа.льні~1 ситуації 'І ніж люди, що перебува
ють у nідпіллі і під постійним переслідування!: ворога. Тому, як
~~ назіть поставали денні розбіжності у nоглядах на різні справи 
'-~~1 с~.~Jоби з бону еніrраціЇ зміндти та.ні чи інші посунення визволь
~:=~х сил на. Батьнівщині, - це не було б жодним вяяво~. непо:пани чи 
:.є::го..: .. и, але лише винонииням обов' язну суп_с)оти т !Х впасне людей, 
~о перебузають під ~орстоким окуnаційним режимом ворога. 
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Ці :·іркуванн.я требг. l'laт:-! завжди:. на ува.зі п9и обr~овор:"z ... нпі 
становища в Україні. ~о, на жаль, деsні середови4а зат:::: rna у 
звичку, що кожний погляд, висловлений 'l'j"T з npt·1~oдy 1-1х ч;: інш:tх 
nодій на БатьІііЕ~і1Ні, перенручуєrr·ься я:-~.: "недооцlНЮ!іаБЕR ге ро ··сь
RОЇ 6ороfJ.•ь6и в Kpaюft • 

. ~Еі nодії оЕаноз~r . ..;·r:!) нині роау~~он і серQ&~·д нашо::о, . е;з~: ··а
ного о :зі таr.::·І, сусrtільства: сме _р'l,Ь d.ii· п. Ро!І.&.:'іё. І~:тхевr!ча-ч~ 
~,а о:-толошеннл "Звернення Воюючоі Ун ;JаЇН"1 11 • Ці nо~іЇ вт'll'Л ~= с..~ь 
nе:зні Jе<і:кціЇ, щодо ;п:их нь.лег.-:ить nоро6ИТ!! :::.~е n1дсу .ки. 

Б.1:n. ?u:·:·a.H ;~~.rхевич-Чупринка згинув ~ід руки вс~ога Укр їн1, 
Г ~C':t· :-1 Я:\СГС :аіН OOf)OEC.fl ВСіМИ СПОСО6З.11.dИt ЯНі ВВажа .... ЗЬ. ;_оці. ЬНl• 

·l;i.-,e; _l)'І·ь уя)с.Їзцн з руни ворога са~.lозроszміло J?.И.У.ЛИRає 6 і .. ::> і noma
нv .ц-о жео'і'ВИ :і""'С.аи. І то:.,_-: .. , хсч бл.n • .r'о!~~ан Іі:,_·хе~·.ч- - ~ .. н- н в -
~ ~ ~ ~ . ~ 

Рс..зно HCt.:J.e;:CA.B ,цо о,:..ао го І!С :1 ~ т:~чно го середов~1ща, п: е ·г:.:;а. І д: 'е 
::. sтсле ;Jантно сrr·а.Е;ілося до vк~аїнців інсr~1х nолі тrtчн~х r~e: з ко ань, 
Бсі v~~І:-іСЬНі уго"fj-ІlОВання" СХИЛ~1ЛЛСЯ в ло::rані пе:;>ед ·ас-сто. о 

JJ:Г....N J: • • r .. 
смерти; з;>оби.пи це та..(\ож 1 на1~вищ~ чинники. нa.:.uo-no ;-\е.р;~~вного ~ея-
тру. Ци~4 вони вдлвили своє всенац1ональне, а не na:J :!.і.Но-груnо е 
ставлення до цієї nодіЇ, nока.з~ли сьою вищість і в:tа.залr -лях n -
сrr·уnоС1ання тим, лкі групо~і інтереси ставлять :е:1ще за. :-ага. ь і 
національно-державні. 

Історія визначить ролю бл.n. Роі.~а:-Іа lliyxe.в"~чa-ЧynJ:·iR~ -. -
оцінАу його уч~сти в vнраїнсьній визвсльній 6оротьб:. С~:ь 
а оаме свідчення npo те, ЩО Понійн.;rІR хо:r·ів В·Н·ІТИ 3 рн о_· о 
політичного сеоедовища і стати на шлнх всен~ціонал~ної ~~s J 

може буде найбільтою П)Іінрасою в його життєвій біо-і'~-і:.:. 
Проте вже сьогодні •··ає~.FО ВИ)азні nознани того, ~,.., ...,e~r: 

гається Н8.,4а.ти цілном сnеціяльного харак'геру ,~нтові с. epr ~ 
на Шухевт'іча-Чупринки. Ни:лово.r1 і аасуваєrr·ься дy~rna, ·о о~~-r:оьс . 
не для звеличе:-п-1.я nам t лти По нійного, але для піднесе.:нс: - .сів 
збільшення nолітичного каnіталу свого ~ласного ~артіf_:-ого 
вання. І тому не га.~.)азд робл.Я1.'Ь ті, що :)івняють 61.n. Ро::а 
хеви:ча з найвизначніши.·::і наmи1пИ :н:н.язями і гетьІ·' на.dи, з е 
tlGO l{OHOB8.J1ЬЦerJ..БOviПO~.O ц;о Сб~~~~.заМіСТЬ З6ЛИ..\ff8ННR ПОІ.іЖ 
с ЬRYl:ir1И пол і тичниг~и силаr~.1и і л іr.в ~дь.ці Ї злочинно го """'-'='onoдl 
~Еає дехто БИRор •. 1стову:2а'І·:1: ,:;діі дсі>еденнн, що лише одне nол· 
у~р:rпо:аанн .. '1 t~осідає ~!ононоль на реn)езентацію УкраЇн~ очо 
ня :аизвсдьRі·lХ з .. а гань, я.кщо відразу . лунає гасло npo сRл· ання nід 
uг.с ~s.нахид noжe"JTB на t:fJoнд о.r;ноЇ о~гз.нізації (отже, т не і ь-
:~1:~ :1ро nолі тичний, але f1: про ціл:ном реальним" кап· тал 1 е ьс , 
то це ВИ!і~гає рішучого і иразного зa.crJ.'epeжeHHil П]?оти аного в· д
н~шеннн до трагічної події в Унраїні з березня !950 он·'· н о 
пsЕні нола не схаменуться і далі будуть іти такою oporo то 
FОНИ відд~у~ь кепсьну nрислугу Понійнону' ст··jерть .FПіОГО с .Р !Ч -
нетьсл де з61льшеннл замішання серед українсьного с·сп.: ьс!.І а і 
до nоглиблення згадуваного двоцоділу~ 

Хотілось би однаи вірити, що прт1.~де протверізінн.я і о, ість 
про .агованого двоподіJ1У, його прихІ1ЛЬН~І:tИ зроз._/1.іюrrь · ід:r ь 
свого nос'І·уnоьання, яка виявллє').'ЬСЯ. у безглуз ому обор в ні 
УНРади, та усвідоtшRть собі конечність всенаціональн~Ї єnност~. 
До таного отверізінн.я nовинно сІ~ричи:нитис.я "Звернення В IOYJ о·· · 
України". Воцо виразно вистуnає nроти всяних роз'єднань, сн 
сварок і взаєNних no6o~t.::..s ~· нь оерt.д у!<раїнськІ" ! ол·~ ... Б:~. "". 
чужині та "найрішучіmе засуджує всіх тих, ян: не хоч-~ 
ся в~ще своїх вузьн~х nарті~них інтересів, яні спе у~~ 
ною 1деєю". Воно заклинає до згоди, до єдности, до по~ 
силь у визвольній акціУ. 
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це '?. ;тсrт.L' "'~Г· іt':(ве·,ночuс •І C"!J" CJTVШHO з:::...уDодvр !;:< : ОІТІГ-< ;::-Н~"'':.... чп ~'V("1вo-
Ji.1 ~ о/ .1.1 u ;:;' v.-.C • ., J. ' .Гl ... \ .. . 1..1. і~ ",1 J <.N - \.J .!:' ~ ~ • .._., ·- ,J_,._, V 

бода а з 16 лr,zс~опада Ц<> ре 9 '~повинні взяти собі до се:-:r тт:-: і )Озv~.г.у 
насамnе_t)ед r:гі націоналістичні гр;;·пи~ поведінна я.::[ :І;: нь. а~·і; ' -оЗ.ції 
діяметральна П)ОТИЕО:)ЇЧИ'ГЬ ЕЛаОНе ЦЬО~/у ГОЛОСОЕЇ Зv :·. :{'ЧС :~ Унра.Ї
н~·і", себто ті групи? яні не йдуть на сні:і:l!)ацю з J'H:)c.J~c·~ і без
оглF..дно ЇЇ ло5Оl)Юют· ь~ Бо, нали угрупона.ння, ще :s~со.~.ГГ .:, . · о УНРади, 
настійно занл~1:нають інших до сЕівн~а~і ~ то ці ін::Іі &:· о зовсіt.: 
не nрис'2.,:{Гl 1·1ЛИ до УН?адш, або ь:·їс ~rуl_и.п.и s нет, прс ~О.·! С:І:.r~ч~1 гасла 
ТО "6лИсдуЧОГО БЇДО:С)Е:ИЛЄННЯ :' ТО ~ 1 ,І:;БОПО,!:;ЇЛJГ ~1 і C·l. .dОр ~~. -:чп ат~·JОС~е
ру постійноЇ борот:ьб~1 у Ену~срішньому унраЇнс;ь . о~.~у яе1 r ... rr·i о 

"3ве}нення Еоюючоі Унр~~ни ~ , хоч оголошена воно з річнм~ спіз
нення:t;, що підт dЄ_;)джує вели:Jезні труднс::ці в утриr~;уванні з:в!:язну 
з ін)аЇною9 є с!аІ-І.то;':д позитивним9 бо воно В'1L)ь.зно зс:Lсуджує дес'І·рун
т:=вн2. явища нащо го життя на чужині~ що приноGя':еь зе.,ІJ~ну .тноду .. · 
\'Н 3С..ЇНСЬ.r<ій визвольній снраві~ Воно r1аавильно с~аЕ?ІТЬ пізні п:)об-
&1 J. ""- І 

лЕ:: 11, л;~ нап~. наша освід?мна п~Jаця сере~ чужинців~ єдиний ~·-ронт 
понеЕолених l\r'оснвою наро~lЕ ~ не1~_р:.'нv:иренн1сть нсз.r!Іс~о ст:.влення до 

загарбницьноЇ rіllоснсвсьRОЇ };.~ Пе!.)іЇ ~ тощо .. Відношення до Ц~fХ П9О6-
леУ. НЕ; розходиться 3 тиr.!11__~ 1 Ео.Jітичниr·. :1 НсіПряr:_нпми 7 що іх про голо
~:.~є і н~п1и RеруєтьGя v с:зо~й праці Ви?.:онний Орган УНРади і цілий 

.. (J ц ~ ,~.... . ~. ~ . 
на~ ~е~Jаnнии ентр. 11роте в d ВернеБНl' в дeRRl м1сця9 що насу-

В6.ють дуь!ну про .аплУІВ П;?Ихильнин:в '9 двоподілуtt 9 яні ч~·J не підна
зали ці rv~ісця з єніГраціЇ, неп~Jа:вильно нас ві тлюrочи деяRі 6акти. 

в nунраЇНСЬRО~ .. :у Саf.lОСТійниіtч" з І жовтня ц • .!_)" була вміщена 
стаrl'ТЯ п.з. YHPa,J;a ПЄ)А і•І ·а~1ЬОБує ~е.норацію" f в яні~, ЯR завжди 
в цьоr.у оргаr-Іі} фігурує ціли;1 ь.:~сенал неперебірлrдвУІх 38-R!1дів про
ти .Г:ержавного Цезтру, зонреr~а 3 П)ИБоду останньоЇ деRJіНР..,!:іціЇ Ви
нонного Ор:-'ану. ЛейТ! ·ЮТИЕ цих зе.нидів зо зсіІ.:: нео~иг і :-іа.л ь:-r :·т ~, дав
но відомий: УНРада} l .. :оЕляв, вист~~пає п;Jоти ВИ3?ольно: С' о ·)отьби: . " .... -на БаТJ:>RlВщині, іl)О'І' И УІ1А 7 УГЕР 1 ОУН .. І l ;>и цьо:11у стн.Ртн r .. _} _ізнає, 
що ЗtJііст відозв;'r С'l'ьердБує необхідність о~нозгідносrr·:: ЕТJІз := о 1J:ЬНОЇ 
анціЇ на Батьr~івщині і на еміГ:Js.пі Ї. Але власне це ="' ... ~с !"сд;trує 
авторові з "У1<раїнсь:ного Са :·.~остіt:~ нина '' g і то ~;!у він Ес:. · а. rе:. ється 
довести, що та.на пость.за УНРа.,r:; чІ не:ци~Jа~ що це - 'іl:о н~ ___ : .. -;'2-'урне nе-
рефарбуванняt' r бо, мовля:Е t УНРада завжди н.егатизно ... .rг·::.:-~1 ~ з.с.с до 
Визвольного PJxy на Батьнівщині ... 

Звичайно 1 твердження ПDО таь:е нacrl1 <il;j..IJЄ:i3Я ніл УЕ?ади зовсім 
6езГіідставні. Але янби навіть ЩІJ СЬ у цих твердженнях було правди
вим, то, здавалось би, ті, що ре:кля~JГJЮТЬ свій з :з' я зон з Батьнівщи
ною, мусіли б тільни тішитися зі зиін:-1 наставлення інших~ Та про 
це Ї~,; н~ ~1де 'І· ься, бо це виривало б Їlv1 з рук а;>гу.~,. енти для поборю
в с ння УНРади. І то:іу вони дь.лі нричать .ро 'V.коньюнхтурне пе)еtЬар
бу :за,:-Ін~". В дійсності і:: жсдr: :: го "пе1Jефарбування і1 не було 9 бо не 
с ~ ·ло НlRоли негативного наставлення УНРади ;.,о Визвольного Руху 
Неі Батьнівщині ~ 

На ~ЬО 1'І!У можна буд о 6 і з ь.н інчити r,Іірн~у.вання на 4ІJ теr:і~У, бо 
д.::н ножного грома~янина, що не пе -)ебува.є п1,ц вплизо1 . ее _;,е,r;;овища 

nукра~нського Са ~остійника", ясні і д~вно зрозу~ілі всі спенуля
;~іЇ ц:ього середов:1ща відносно 1 недооцінюваhня боротьб· в І-::;>аю". 
робиться це з ·; етою nридбання собі політичного напіт&.J у і nонижен
~ ;:;: всіх інш~х ун,:JаЇнсьних полі'І· r~чних середов;1щ~ Але о; ;ун устуn із 
"'?Зе_?~l~~НЯ .t:,oh.JIOЧ~Ї У:tсраЇНИн П?ИІ· 'ушу·s ЗJ::П!1~ИТИСЯ ДО~J1а1:-: іше Над 
Цl єю СГ1~авою ... Цеи уступ звучить тан ~ ''Нра~1 з пpин lJlCrl' IO стверджує 1 

що саме серед er:::ir ·JаціЇ знайшлися людт1 9 яні довгиt: час взu.галі 
сумнівалися Е існу~анні на Землях УнJаінсь~оі Позст~нсьно~ Ар л ії, 
УкраЇНСЬ~ОЇ Головноі Визвольно~ Ра~и і Визвольнеі о~~анізаціУ І 
УнраЇНСЬН?ІХ Нац~О .ісі.ЛіС'ІЇ Р а деF.кі і в иступали П~)ОТі1 rг·: : е ~ є ще 
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на еміrраціЇ лю.::.и, .я.ні всіля:ко наі···агu.ються прl·П"енmувати значення 
боротьби на Землях, звужувати іЇ розмі_ри, обезцін:о:=:ати nоліr1~но. 

В "Зверненні" не зазн~чено, ного са1пе тут :-а~ться ча у~аз1 •... 
С~н~к, з оРллду на зг~~ан1 вище вистуnи n~JTИ УНРади на e~1rpa 11, 
на.::rежи·rь .ще р~ з висвітл~1ти питання ві.L;ношення до діЇ в~-Ізвольн r!X 

с~л на Еа.тьні:в~lНі. 
?НРа.да в ціло~.~У, ян і оІ\ремі угf)уповання1 що вхо,..:.?ТЬ до ЇL 

~:~ ... "!~-.,, с.толла і стоїть на тот .. ~у стСіновищі, що .визволення. УкраЇН 
; -<....~ 3Ід6уТИС.fl В nepWj чергу ЕЛаСНИі'.~И СИЛаJ И унра.ЇНСЬ:КОГО Народу • 
Сr~ільність і однозгідність визвольної а.нції у1tраїнсьни с л на 
3&.'І·ьківщині і на еиіrрації є І!е~ед;rмовою ycnixy наших на іональ
не -,.:.,е}tЧаВНИХ ПраГНеНЬ· До унраЇНСЬкИХ уrруnовань, ЩО cmOfl'I·Ь На 
Грунті nідтt)Іі).і(И УНРади, нaлeJ:ttd.TЬ люди, що, здебільшог особІ сто 
пр::r~~·і~-~:..t..'ІИ учБ.сть у 1·.-tинулих визвоJ.ї.ьни:х Зі.~rання:х, у повстаннях, у 
~еволі0ційно-nідr1ільних організаціях. Ці с&~)едовища в· 11он .. л з ее
ее лю~ей, лкі ство~или і підт_Jя:.ували пе,rи~ рух сr:.)от~'lву прот 
гітлерівських оwjnантів, що nрийннв ~з~~~ом н~зву Ук_аЇнсьноЇ .ов
станської АрміЇ, І!Є9іtи~· r-tо~~~а.н;;~1_ром В!\о: був отю .. ан Тарас .о льба
-Еорозець. Вони стоять на тоrчrу становищі, що у:кра.їнсьr.rкІ·~ на од на 
Рідн~х Зе~лях повинен перебувати Б стані революці2н ~ no оmов у 
шоб, у слушний час, всенаціональяим револ~дійно-nовст&~ ьи· ч_
HOJti занріnі·'ІТИ українсьнf незсtдежну де~Ч\~вяість, я:1.у з Z2 січня 
І9І8 і І9І9, років ренрезентує r:e 1Jебузаючиt1 н~ні на. ч: /' ~н~ е ·· ав
ний Центр Українсьноі На11одньої Ресnублінл. ТоЕу без:- :,.J, ~ав_ •. 
тверд~ення npo недооцінювання визвольноЇ 6о~оть6и на Е:. ь і ні 
уг9уnованнями УНРади. 

'І'е саве відноситься зокрема до YitA. Ц.1. остання ІJе_:.~сход а. 
різні стадії. l~ервісний П,t)ОЕ ід УПА з::·інивс.FІ і r ept:fm~:s до ук то
го nо~ітичноrо с~редо:sища, яке nокли.с~.~ло в І94- році .::о ж·1 R " 
УГВРаду. Одна.к, хто б не с'гояв на чолі УІ1А, ян1 6 _с .. ~і ! чні роа
хо;_;ження. не мали місця. з політичною групою OYR_p ~на чслі з n. Ст 
Бандерою) і, зокре~.1а, ян не ставитися до подій 1943 року, головно 
на те~)ені Воли.ні, серед діючих тоді сил унраїнського руху с 1рот -
ву, - ніхто і віноли не "оGезцінював" героі1vь.кої nостави і з агань 
У .t(~ktінсьної І1овстансьноЇ Арr .. ~іЇ в цілоь~. І янщо були голо :акі 
,озхо~илися. з погляда~и ОУНр на дії )еволюційна-визволь· х 
;-;~-=- ::?&.rrьнівщині, то вони аж нія.и не виступали nроти борців 
П)GВадили ~ертовну і героїчну боротьбу nроти ворога-он· nан 

Були гслсси, що виступ~ли рішуче проти вико~астовуваннfl 
ь ..... -:ьної боротьби УПА на Батьнівщині для з~.:іцненнн свого пар 
го уг.с)уnовання на еміr'рації, nроти СГ11!Об захоnити r•вп ·у 1 в 
на r\~аси no таборах ДП, r;о;<ликуючись на геро.йсьні з~:·аnаннfl на Ба ь
ків~ині, nроти влаштовування грошевих збіро.к, яки ~71 р з.,.оря . .,·.: .... ~_ ... ~ 
ся. се~нонтрольно одна партія, при чому унраїнсьне гро .. адянство не 
знає 1 досі, нуди пішли ці фонди: до УПА в Ун,~.Jаїні t~И до і ... -аті 
НОЇ наси на еt3іtооції? 

Були голоси,~лні вназувь..ли на недоцільність подава.нн.. а-
то збільшеному вигляді розмірів і ~ожливостей дії УПА. За о-
мовляли глибоні nолі~и:чні а)rуr;~енти:, а не 6ажн.н~ н з.:ен:-~_т·.~ 
ня боротьби на Рідних Зе~лях~ 

Сn1)авді, нерозважне подь.ваннн ч:.1сла вояк~ в 6оєви від- 1 1в 
УПА на деслт:ки тисяч ( подаВСіЛОСЯ 200 rі'ИСЯЧ) 7 'І'В Pr'+·::er~-· . і J 
відділи УГlА зайrлають цілі 'Гер:.Іторії і сягають свої! r1 ; я=-
ки l:<ілом~трів або Lлають в свому розпорядженні 6)1 ~ .. ::"'_о..:. •е
дикаt~лентlв, ~ощо (е>дна газета подала НdJЗіть відо .. іс~ь, .Jel.B а · 
би номилново, Пі)О фабрину літаків) -все це аж нінн ·с с- :· н 
вало?я до підJ:Іесення зна.че~:ня і авторитету · llA е. ед · . - н 
Во ЦlJ останн1 ставилися з з· стереженням до та:.іІХ інwо_)··а 
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це виндикале взагалі застережливе~ ставленин з Їх бону до уR)ь.Їнсь
r.ої с ~рави в ціло!'У. І нали 6 nодавалися ін;о )r·ації, Ir.o УІ:А - це 
відділ:1 у!{р.а.ЇНСЬ.r{і~Х r:овстанців, яні :s ;кь.хливих у?:озах ~озєтсьnоЇ 
,::,ійсности, бо}ючись з неви·r.овни?~И т )jr.L;ноща!Ч-1, ·не снло..:....с...ють зброЇ 
і Іlродовжують бороr,~. ьбу r~o ліс&.х і горах, вия:~ля.ючи ~и· L?Jо'тест і 
сn~вжні настрої· nаневоленого у:н.;_Jаінсьв:оf'о нь.)оду,- ц~·~: · не сніль
ни не З!"~еН!ІГJВалос.я 6 значення /ГJі., а т ільпи, nоказуюч:І 11 _)аьдивий 
стан речей, виклиfіалось би по.r:;и:з і no:raнy з бону чу;~ нців. 

В зв'язку із сказани~ nоnередньо, станоьлятьсн ~сgи}·~ і роз
_біжності в nоглмах з ОУНр щодо фо)~.ftи визвольної бо_Jоr:ьС,:1 на Бать
ківщині. Для тве9езо думаючих і обізнаних з ситуацією :·~R_Jаїнсьн~1х 
nолі тинів з са~ ого nечатну було яснІ·~ іл, що в фо )t\:i nос'тійно ді:;чих 
війсьно.ви:х відділів 60 ·)0ТЬ6а ТІ)И3d.ТИ довго Нб и!оже, бо ~і відді
ли будуть lJаніше чи rtіЗніше знИщені тислчною ворожu:-J l~е)евагою. 
Хто сьогодні є свідком, я.н цілі aJ. е)J·l.Ксtнські ~ивізі~, оз6ооєні 
на.ммодерніmою зброєю і відт_ринані r~оТ}ГJКНИ~~ летунст~оІ~ та -:Jльотою, 
мусять ~ ідетупати в Но реЇ, той роз~'І ·,іє, ще.. відділи :ТЕ:;, не r·али 
змоги втf)Иt~атисл пс-~оти збройних сил цілого СССР та :v~ого сь.тьлітів. 
І в ствердженні цього, в пе.і.)едба.ченні цього неілав нічого nониж-:.rю-
чого чи образливого для у.ирь.Їнсьних повстанців. .. 

'І'ому ne}e:ВaJ:'{Ha більшість ""НРС:LlНсьних уг~уnоізань вва.~аль. за. не
доцільне DJ?О,ЦО.:::.-~:енн.я 6оро11Ь6и" у форt:ах більr:rого ;JОЗ~~ір~ми nавстан
с:ь;;:сго рух-у. Теtку нас'l~анову да.ли своЇЕ людfНfL ті революційно-виз
вольні Q~p· ь.ціЇ, що діЯли в УнраЇні поза ОУНр. ::- гідно з циі:и: на
ста.нова.!ч1И, виззо.аьно -револ:ОціНні сили на Баrr·ькі.2щині "а.ли б ni ти 
у r1іДІІілля,, щоб вийти: звідтіля у слушний час, нали тирона nовстан
сьна ан дія r ала б шанси r1ринести реальні у·сr1іхи, а не лише жерт-
ви і вро їІиття унраїнсьної нрови. Цей слушниtі час ма.Е би nр~-tйти в 
f·1 0ia:~HT !~~ОЖдИВИ:Х ЗОВНіШНіХ НОНфЛіНТіВ, ЩО ДО НИХ E\JT)RВ 6!1 ССС~, 
або :е Mol. ент зь.гальногс sахи:тання режи.f.~У внутрі ССС?. rr·аних nог
лл.ців nритри! . .r.ували:ся, уже на е~ліrраціЇ, уг .:>уnованн.я, що· стоять на 
r:)унті УНРади. Продовження - ширшого r!озстансьноrо ):rrJ в то. час, 
ІіОЛИ не t~~:ожна було сподіватнея ttHi зовні?.ноі доЛОt .ОГИ, ані захата
ння внутрішньої ?';ОЦі J;~оснс.всьно-боjй~~евицьної Оі\fПd.ЦіЇ,- це озна
чало оббзсиленн.я і обезн~овлеБн.я укрdїнсьного Нd.)Сду, на.~)а.жаннл 
унраїнс~ного· населення нь. зайві Бриваві :_:)еП)есіЇ з бо:::.' ворога, 
без На.дlЇ на безпосередній успіх. І Я:rіЦО цього не відчувС1ли чл не 
розуz.r.іли деяні резол~::>ційно-виз:зольні кол~ на Батькізщині, не ор і
єнтуючись, ~·;о4~е, лн слід в загс..льно-с-нітовій ситуації, то обов'я:з
кон ун~ЇНСЬRИХ nолітичних сил нь. е:·іrрації було з:sер:1:..rтл на це 
уваrу. Еать~івщини. ЦиР ~~J~ влСt.сне доноr..-агали Еиз.:золь~оr1у ~~о~! на 
Батьн1ВІ4ИН1, заклинаючи иого до не:витрачання сил J оезнадlИНlИ, 
в дь.ний МО!··'ент, збройно-nовстансьній боротьбі. Тан 3 1J06И::r!ІJ RОf\Пе
тентні чинники всіх інших полі'l'ичних е?.~іr'рацій (nольсьної, чесь
ноЇ і т. і.), заклинаючи своїх зеr-.лянів в н-Jь.ю до часове го nриnи
нення r.:асово-повстансьних рухів. І · це аж ніяr. не означало, що ці 
чинн:·tНИ ВJ.іflЬJІяли не ошану чи недооцінювали визвольно-революційної 
боротьби в своЇх нраt~ах. 

'1enep для всіх стає ясним, що тані nогляди но. ~орму боf)оr11Ьби 
в Унраїні були цілном слушні6 Сьогодні УІ111. являЄ собою символ не
злоrдности уr:раінсьного народу, зовнішнім зиявоІ: r.і'ОЇ революційноЇ 
погu'l,ози, в Jі~{ій жиье населе~ня на Рідні1Х Зеtллях. Це є доназо1: 
того, цо у ві~повідний момент уRраїнськи~ на)од повстане у загаль
но~.у )еволюційна -визвольно .ду _Jyci п _)оти ВО)ога-окупант&.. В цьоt.:у 
і є на~більша Зdслуга і найбільше значення ~~А· І чогось більшо
ге від неЇ, в обста.винах тоталі m ристично-rrе~)ористичнсго :;>е:":н-:у 
совєтської ~ оснви, до~агатися не можна. Цього досить, щоб зверну
ти увагу чужинецького сві'l~у на ун.~.Jаїнсьну Cl1 _Jаву і дати е.-ліrрації 
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нраво виступати з украЇнсь.:-~ими нь.ціонально -~ер.'-КаВН'"-1; ~" ·1 до.~аРання-

З боку більшости унра:нсь~их політ ~~чних :'г~уповань зЕе~та.rо~ 
ся також v~aгv на неппипуст!1~~1сть зв' язу?а.:г:нн в;.Ізвольно-~езо :-: цl;.
ного руху~ на Ва-тьнівщЇ-1ні та ~'ІіА, що ~усять ное іТ:~ 3а.га:-ьн~-ас..ц~о
нальни:й Xa.Ja.HTeD, З R:Н:И: СЬ ОДНj,ІПf. ПOЛl'l1 HЧ'ft:'I ' CtJ_)8,:!,03И~e:l . ,..ОаІШ • 
час се~е~овище ОУНр не с.кільl-\И не ЗёlГlе:)ечувало, що ., :-':::;?ада зв' л
зана лише з цим власне ее )едовищем. Тиr~; часом :в Ун :дЇ1-lі ,._ , інл. і . . ' . . .. . 

дlJм'.-Ь реВОJЛОЦlЙНО -В.ИЗВОЛЬНl СИЛИ, ЩО ЗВ' .НЗQ.Нl 3 lН:...іИ : .:11 IlO l Т ЧНИ-
ми середовищами. Трудно і, з~е~тою, не важно з~ат:1, ~н; ~:льність 
nрихильників має сьогодні на Унраїні те чи ін~е r о;уітІ1чне сере"о
вище: вони вс і об'єднані в спільному СП)u'1·ив і п ро~· 1 в о ,JC· !'а.. G~нан 
неї1рипvстиr~им є П_;)агнення до підr1оряднованнл всіх у:: р3.::н гів На. 
Батьківщині о,t;ному nолітичному угруІ~о~В:-нrr...ю. ~сі ж д~:І: .,азоо r-ли 
за те, що УГВРада складається тільии з r1 Jедс~:а.Енинів О~ R_. о у 
~ r1ідnорядку:ее1ШІЯ YliA УГВРаді, сsбто одзlf1 l!а·отії, виявлялося не
доцільним і шкідливим для єдности JR~afнcькnx gеволюц·tно-в з~о.ь
них сил на Батьківщині, бо це відштовх:tвь.ло всіх тих~ я і не lО
годжувалисн з ОУНр і ЙТИ nід ЇЇ дшнтат не хоr.rіли. : TJ1X са .. -Х t о
'І'ИВ ів не можна було в:1знати УГБ?а.L\у за єди:;;.с1й ~евслюuі -~не -вивволь
ний цент~ нь. Еатьнівщині, бо до неЇ не належали середовІ.ща., що 
стояли nоз~ GYHp. 

Сьогодні "Звернення ЕоrсЕ.:)чоі Унраїни:" говорить про те, що УГЕР 
cr:·as ;-ra. загально·національзі ГLозиції і хоче бути речн ІІRО · вс х 
~ 7 І-~_)с.Їнсьні!Х nолітичних сеJе,цовl-!щ.Якщо в УнраЇні оже ді .. т. о о_-
нсгс ос'е~нання ун)аЇнц:в різних політичних пе.t)е::·онь.нt., ::{е. нт 
н~.ле.:t:ить Сt;;;:;ечно віт&.т;1. Однг.к вважаючи, .ян СІrе:-~зь.но В'1 е, ~ о е.:і
:~ )S.:~2..R ? :ає fіРазо На R.і)І!ТИЧН і ЗаВВаГИ ЩuмО Т;!Х ЧИ: iнtm Х l~cayH Ь 
визвольних crrл на Еать:к івщині, належить зазн~чит;1, і '.с під.·~есл. -
Бl:-~.НН.'ї _уолі і ТіСrІОГО ЗВ' ЯЗКУ 3 УГВРадою QJ.)ГdНізо.д:Ї Jк_ · ін ьн:1х 
Нs.ціоналістів (n~и чому невідоr.::о, чи цл ОУН є однозгідна з тою, 
що на еміr'рь.ціЇ діє пі;.;. право~ом n. Ст. Е&.н~ер~1 і відо ~а під наз
вою ЄУНр) - видг.sться зовсім не на ~ і іс~і і винл:·~Rає в ;за..·~ іннfі, о 
УГВРа.ць. і далі зв' язь.на лише з одним nолі тични / ее ае.цоі'!;"ще · і 
~е йогс Г1.) .: 1знс..є за, тан би f·І1овити, по:оно::аартісне. Ёо чоАу ті :Н! 
r.po це о.цне уг)JПованЕя згадується у "3:зе~н&н!-Іі "? Чи це знач~ ' Ь, 
що УГВРада не ШJнає зв~ RЗ5{і:rз 3 сrlівзвучни!./И .цо iнn:r!llx по :-.і ' чн х 
середовищ .нола.ми? Чи } .. ~с:-ке цим хочеться ·J~-\азати, що ін~~: х о і т ч
них угруnова.нь на Батьківщині Hel\~aєr: І, якщс та:, то це:~ nогля,.... 
не можаа ввьжат~ за ?л:/шний, бо ни~і t-;i о,.:.;не nоліт:1ч.;е угруnо ан
ня, в ІJ.·о~'? числ1 й ОУН, но )Иально 1спуна.т:tJ та?· не · .. е себто не 
може мати явн~х з6о~ів, ви6о9н~х О?Ганів, своіх ві~-:~~в, чпенс 
прес!1 і т. і. А ще гірое було 6, лJ.-<си авто..JИ "Зверне:.нs ЗВ' .а 
що в У:n 1Jаїні тільки одне угруnовання повинно існува :1 :.. то у с 
до~.-о Гl~оnагували тільни С·дне угруповання. Це було 6 тс~і ~івнозн ч
.Бе з rлозоr:ёіртійни~~и тен.ценціями. І це на.нладало б ··е с;;. н обов л
зон нь. нас: з еі~;lі: · рё..ції ~бо деяні р9чі для нас тн_ .G·~e, сн· і 
зверн:-J'т~-1 увагу УГВР, що r;.ai:б · 'rJ.'Hfi вільна. Уl{?аЇна ~ оже .'а.т·1 ті ьни 
за~о;...оrі~а.вний (деl\лонратичний) лад, r1 :.JИ яно.1у існ:.~ва~і : я .. . 0~01 ь.р 1 ~
t:G І с~·! ;те~Пtl неn )~·Піус~·и~.~е. 

Еуло 6 бсt::~ани!·!. до :в ідатися 1 що УГВРада ( пнщо ;зоне.. :r~ .. l 6 6 т· .. 
ВQеоб '-sднуючим центроN;. Виз.Jольного ?уху на Батьнівщині) не r ·(>но-
с :·: 'l'Ь зас .. 1уг і sначен!!Я о~ного лише політичного угр· .G<Ysa.··~r aJ е 
:J~ :...Е;гr-ь,"Jя одна.rсово до всіх у~раЇнсьни~ C:J.J' . оІJ тійни·~ь ~ . х у Р./ 10Еан 
rгс.. с~ла~~ється. з rrре,цстав~-1 I~-tlБ цих ус 1х уГ]JІ.оь· нь. 

~е ОlЛЬШ Нео6З.ЧНИ~ ': Тр96Сі .ё:ВdЖёіТИ ІlОВ'ЯЗ.:іННЯ З ПОJ1!':" .. ЧНО Г 
fio ё.j OJr:{ Унрг.Їн:;ьно: Повстеtнсь оЇ АрrАії. HoJ~{Hc:. а._). ія, а. _. са о 
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і nовстансьна, поьинна ност~т~1 всепац-1.ональни:::, позапартійни~ ха
рактер. B'JRRe відхилєн:rя від L.Ї єЇ запади зменшує значення а?Іv~іЇ, 
як всенаціональиоі цінности~ 

В прес1 ОУН_? на еrді :'_pd.~~j_Ї бу_J~а. свого чаеу Е~.1іщена j~Заява" бл. 
? ·-т Ч ., · l~ · ·тr:· 'R • ..., t''""' n •.• ;~ухе~ича·· y~1Q~H1-~:~.E ;·;сРо xP.~:JJ.к•гopl l~o~!~aн.hиrJa ~нл. .. ~ т1и '.Ja-

c;-ol" го'-'о·,·.~·Іоr'ст~ нУl'А Цl'Ir..t"'"if ...... T'!''7.\Jq.., 11 ......... -r. в~тто"'а· ·, ... -'U'" · . .,..,v.п~r. що ..-.. ._; ..r..) .tJ•·-J .. .г ... .:. j, -" д.J!·" .u _, __ ~ ....... ь ·~~" .. _ \.J, ... ,J ....... .n ..... .ь ... ~.•'.І.•І ... .ь ... -s ~t 
~~ого внесла 0/Н~ .неро:Rана с. l:aн,r·,r:;p:J:.·J Е сн.~.х.1.в: ї1 утворення, зміц
нення і розjjиттсу .. ОУН понлала оснонr1 ні.t~ УГJ_~ (тrлени С/:~ СТ&JІовлять 
509і~ усього с~с:аду УПА)" Серо,1~ ж:1p:t,D ~) я~ .. Yiu\.. тсн~. і ОУН, СRлалася: 

.така бойоr:а ,і~руЕ_оа Ци:.{ двох up!"·aнizaцl й~ l;с:.іЛ[ ~1З.Jя. між ни~:и ~ана 
ідейно-полі ІJ., і r.-1a є~ні.ст_ь, що _Їх не розі;нч1~и н i~corv~y і ніноли". Ця 

·~ ~Заява'• ніби ~і лила зоя..иів УПА на дві н&.~ог~.~;;іЇ 1 а з ~ругого бо
ку_ BHOCИJla П~~Тііlні r"ОІvіЄНТИ В ЧИСТО ВіЙ:С_ЬЕvні СЕ?аЗИ, lJОбЛР.ЧИ 3 
У~ ~ало не підбуцівзу ОУН. Ні в одній армі~ з світі та~ого не во
диться • бо скрізь~ в .демон ра тичних дер.жа1:іа.х 9 г.!ід:{ ;?еслюється все
наро~ній х~р~ктер ві~9ьна. І з цьоrо бону ~~ ~заява" бJла nомилка-

. вою 1 недоцільною. Так само ян нодоцільни~А 6у.1о те, Qo Головний 
Командир УЕА був одпс.ч_аазо і головою ПроЕоду OYri на рі~ни:~ зеr::лях. 
Во командуючому арміє~-о н_оащс буrги безпартійним! Це тіL:ьни підирес-
лювало б всенаціональнщй- ,. а не ~артійний, _хара.нтер a_,_Jr. -~І: . 

неnов 'ЯЗУ""'r.Нl·л р."'З'RQ1Т1:..." "' 71 • r:... .. -v J-,.a r.ать·· ... . ,~ ... тт·~·l г,~ ·• 11 3 ·О\:Н .Ot:l,.. l .1..),;;1 ~ "'"-l П .СН..І _._ iJ ry ........ "' .1. .Dc.... lt J..,::jL...:,.'.&..h- .!. ...:v .:: ·- ~.Cl. V .1. 

'!'ИМ більш nотр~бне, кс ли й.детьqя Пl)О збереження з·а н~ч~'іrn .ваеуrtраїн
сьного, соборницьного xa)ctнтe,LJ.v~ ян цього хочуть азтсри '·З.ве_;>неннлі'· 
Отож, фа:сtтсм є~~ що ОУН, не~)ОЕа.nо.. Со Бандерою~ це yг.t"y-r рв~:..t~ня пе
реважно тільни ал~.-1ць_ке: ян но ігеr::єні своєї , діяльнr;с'l•; ·: т;.:..:-r і по 
особовому снJІаді с:аоїх членів., А rr·oмy на~~агання поLІ' _q;;.ат:и: 3изволь
ний Рух f!a Батьнівщині . ЛИLJе з г~r~:"1 оЛЕИМ угрупова.НБ:-1.': ЕС;:{е викли
нати якраз П_;)отилежні 9 аптт.'!соборн~'Іцні відрух~t1 в ун)аЇнсьному гро
мадянстві! що ~.~оае воачатr~ . .в TA-.tt~~x наr~1з.гг.нrн1х бажа~~я цього у-r:ру
повання Пlдпоря..:.нувати собІ ун_рахнсьне життя на вс:tи територІІ : 
Унра.їн:~. Од~rан належить уни:наТJ.Іl .ес ян их посуРень; що І::огл-1 б зикли
нати антисобо_._Jзltt~ьні наст9ої у.крь.інсь.кого с:усr.ільства., особливо в 
wомент наближення в:'lDіаал·ь.ни;' nc r: ій .. . • ,u, 

х х 

х 

Висловлені тут мірнування Naюrr·ь на ,~.rerr·i в;нІспеная делних мо
ментів, яні затемнювали снраву відноиення до ста!іоЕища .на Батьn · 
ківщині . і переrrноджа.ли здійсненню об>єдниння у.кр~Їнс.~.~них політич
них сил. Єдність ·в у;~раrнсьно~л-...r політичноr}у житті, єдьість на nід
ставі взаємної пошани і рівности Fcix п~ртнерів9 річ необх~дна. 
Це вимога часу~ зважаючи на нри·rичність міжнародньоЇ ситуації і, 
МОЖЛИВО, 6ЛИЗЇСТЬ ВИріЩQ.ЛЬНИХ ПОДіЙ о n3:зepHЄH}i.ff Р.оюЮЧОЇ УкраЇНИ' 
"рішуче вимагає від унраїнсьнсЇ еміr'раціЇ nоЕноЇ є,r::ности •. -єдно
сти. на баз. і ~и_ззол:ьної боротьS;·т нар~,~у на J::~рг..їнсь~их Зг~плях'1 

0СR1ЛЬRИ ЄДНlСТЬ нна базі ВИЗВОЛЬНfJІ 6орОТЬ'Ч1' Т.,'бuа розуr .. lТИ 1 
лк однодуlІ.·:ність з .. '{с імеJ у:кра!нс:t.нИІ·•И в~сзвольно-революці~н~·п:.и си
лаr1и на БаrгьУ.івщи:rі 9 не::зале:ино ві.~ ~х по.1ітично~г~/пов~1х r;ерев:о
нань, то це, очеьи.~но, н.пятс~о_tнvr~~~ що ЇЇ rдоЕ\у'І:ь прийнР.г:-.v всі~ Rнщо 
ж, нато1.1ість, дея:кі нола поrіснr;ви.тиNутр це~ ян ви. о!" . ." о6 1 s;;:нання 
навколо одноі згаданоУ у 1 3Ееnнз~ні~ паJті~~ то т~нt по~сн~веrіня 
були б хибними і 1 Т)еба надіНТ'·Іел . розход~ттин.уться. s с~;а -.:-~німи: 
6а.'К8.ннлми авторі в "3ве)Н8L1Н.я; тг.. ./-~РdЇJfnького с .. тсr~і.:~- ~'І·:..::-: на унра-· 
їнськи:х зе:.1лнх · 

сме :!"'\ТЬ бл 11 D ІІт .. r·.те ;::::>·1!-т'"' U- J Q'tfiH"'r.'J.ІТ l. ··,... '" · ІІ' ~-~-f ,_ 1 ~~-'"т~"':.; YR }"\а ·r· lJ '" .. • .1. !> ·.J .~ ,..~J!l1ct,•• .;.J-'1., 1 :1 ц '- <..J':...~: v-" ..... -~1 !. "";:-., • ."у_~ l.JC-1. -

ни" МОF.~уть ст ...... т~Іс. ~Р.оро'J.:ІР1rди п·.~:~.~~тс..'·· :.tr в у:н:рз. ~ .сьу: ь~r ~-ll"Ptl'гиuнo
мy житті. Але це С1'·".неr1·ься тс,ц·і~. г.. ~І.І.д Лі ЇСІlО r::>п~;1:-~1rrься. бєзnід:... 
ставні обвину13а.Чу.DаІІІІЯ 9 невєрсt.:і~лгJа крz:~г=~!"І.а : б...:зог.:~~не поборю-
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ванн.я УН?ади з бону середовища ОУНр. НІ\що ж - по:вто!)Ює.:u - ці по
діі будуть використані в інтересах збільшення політичього каnіт~-

• .. И т r аЛ ':!6 ТпаттJІ'~·уТЬ ПQ~т1T'K'f.:'t_T0 ""' ~ - ,... ~~r лу ЦlЄІ груп , то всн.~-1 9 на ж Ь: .:1 ~. :v...... -;: .. ·J~~ .. :'"' .1:) ...... 7• 
. и А е J1.T m cr. u це дал 1 nо.,.,., т н(" q ''"\.., - • 'Т- ~ на унраrнсьне ж ттн. ле ц ж 1 п и, , 1 ...... ~..&.. а\.,;~ ... ~:---"·-!) ... 

вимагають від унраЇнців невІ1инної діЇ. Тому, лнr~.t;1 6 дсро~а.~: ~ Е5 
пішов розвr1ТОR внутрішніх уF.раЇ~сьних ~іднос;і"н;.: Да_ ·:·:;,.вн~ -. ~ нт· 
бу-де не~n11нно r: родо~;::.~ ... зати уl~·раrнсьзу ·ьизво::ьну а~~:;:~.~· 

••• J .. 

L:e в час~ Бог~ана ;·~,~ельн:дць:кого., иоли на тодішні 1 те · тор11 
Ук~аЇ:і~-1 нараховузалосн десь б іл я 250000 ноза.дЬR··Іх та селянсь · х 
го\Jно;.:.г.рств, на УнраЇні, я:к і тепер, л~тнь.ло го.сло - 'tЗе• пя · во
ля ! n, що в;1\е 'tоді, ян і тепер~ висловлювало собою nрагнення укра
:БGького селянства~ 

~,1сжл::-·1Во, що вже тоді не і.Jсзвязане а.rрарне nт~тання зел: .. но і
рою сп Jичинилося й до того~ що державно-бу,...:.івничі заиі · ;11 5огд на 
не булУ-:1 з~еалізовані, ян це сталося й nізніше, в І9І7-1920 • оках 

А тоиу, щоби ще раз не noвiгopИJLLtcя історична ло .ипна, щоб І 
неві~nоЕідне розв•нзання земельного питання не винл~3ало нов~го 
занеr .. аду нь.шої незалежности, - '11peua вже нині l і,:;гоr:?овr~т с R ~о 
н ..... лежного розв' нзанзя: цієї проблеми, лі,. ійти до неї з ::ело н 1. 
розумом, обиірковуючи що і в який с~осіб треба зро6Іт~ 

Щоб цю П_)сблеІvlу ~JОЗВ' язати доцільно, треба знатл: с:.:п~_::г nр ... -
датноЇ .цліі сільського господарства зеr~лі є на Унраї:-Іі Т(;::. -;·· ~ іJїь
ність населення бажає nрацювати на ній. Д.S1я висві т--rен:·q r·ього п. -
тання мусиr~1о оuертис.FІ на ста. тистичних даних. З ці v- ~т&._ :.. .~е д:г
маємо .розби~)d.ТИ Пj;1тання в цілому, Сі xoчer·ro лиmб 1 )l~6 .. 1~1ЗЕ 
ви:хіднl тv:о~ливого розв'язання цієЇ проблеr..~и. Було :1 ~об_) 
би вдалося бо,ца~ nриблизно знай·rи хоч янусь одну з . ож ~1Е с ~
задоволення відвічних r.рагнень нашого селянс'l'Ва ~ щоб, та.~ 6 ... . . о
вити, маючи базу, r·іогли би: r.ди перейти до обмірновування то о я 
та в .FIRiй мірі можна те бажанн.FІ за.доволити і яни~.~ шля .. о , m _ еба 
йти до найк:)ащого винорлстаннR насrоЇ зе~:~лі для добоо. Есього 
Унського народу взагалі і зонрема ~ля тих. що своє-жи~тя .а.~ь 
Ha~ri~) П.:)У~СВRТИr11И Е _~аці В CijJЬCЬROMy ГОСГlОДЕі!JСТВі. 

СтаІJ.,истичні та на.уно:sі да:ані 9 ян то видно з н~ЕеденоЇ · 
та.6л:-1ЧЕСІ, говорять н<:L:1:, що етнографічні зе~1лі Українл, без R 
ЕС·сі,.:;=..~ть r1лощу в 76 міліонів гентарів ть. що перед другою еві 
вою війною на цій територіі ~е~иало 4G.22 •1іліонів нrселення в 
то~.f\~ З-~ ~.2Q rrіліонів украЇнців., Коди ж долучити до цього р , 
'І· ? Уі<;>с~їна матине териrr'орію в 78;58 міл. гента~ів з заг н • ь-
, .. ~,.. ,.,..r, . . , ("\е..,.ен 47 ?З · ·-< д ... oJ- ~ 2'1.\::iv .1.1 HR ~...., ~'іі .. 1 • ОС lv" 

УРСР 
РСФСР 
6~в .І"~ольща. 

Румунія 
" Чехословаччина 

" Eil!O.Qj"QЇB 
Разом 

Терито9ін 
в тис.га .. 

. . . ..... ...... -- ...... 

~5158.,4 
13760 
IS2I9 
І758 
І487 

570 
-ry-:: "'t",..,- .. -
,ьОи<;,~ 

тт 

Населення :L.a В то л, 
··"" . т~1с .. осі б особу унраrнц1в 

~ -~ __ _ .ra~ _т.ис~о_gі.Q _сз .§Н!!Я.:.. 

29018 І hf)C ,...., u 23219 
5БС7 6) зr:::· 7 ':'1'; 

'" 'J ._} ....: '-

9І98 І 11 37 бІОЗ 
І238 11420 780 

731 2,GI2 526 
І64 4J.098 143 

·4б:з9 -r 57 --~~-:") ·5-' 2 ._.L.ІV 



·~ ~·1 -

З5;.т._ ~- --. 
7558~, r.5 

ї.О:?. 
.. ~. 1 :;".· -г '- ( .. с:: l 

З цього зіставjJепня ни: ба'l~·ІУ/О НЕ? лише розпJділ 'l:е~Jито )іЇ rга 
насепенцсr "О .c:ynr-:тчr. TTY,lf uт~ ·~. '!_Т- ·'"'1'І,'о;.,• І 'Jrin('f,:)) ,.. .... 4~;:::--тр-~гlt.Т,...."' і:) тQ ·:~о·-· J """'~ L:. - \J .-J :..!• ~- ~J..J. \·-' l.u:.1..J -'"''-1.J_.,_~··1 .• і. u'±fv;. ...:SC..a~l• .. ._;..h:Ц- .;..CLlf.. ~ ......,. ~'\ .:-~ 

і r-.гстот'Т насе:rеннн та E1.r,corгo ~ '/~~J ....... їнц'l:вn 3 ~ьоrо sістав:теаня 
и V • • ., <.J ·~ ...,. ' u _ · , • • :;"..· • •• ... 

видно таRож, що п~ ЦlЛlИ yн.J:::.r.r.н.::ьнl:s.l err·Eoгpa:;;lт1Hl:.1 тер~~ттоu1r УЕ\"Jа-

Їнсьне насе .. їєнлв., не --EEJJ:c&ю;I.L1 но. ~і~ного po,J;y теJар та nереселен
ня до інr их ЧО. . .'?ИН С'::;~?, є .n;c·~-~~.:-.o.·I .. :ч~ll:u і :з ці~оr.їу осягає абсол:r:Уr
НОЇ більт-ости ( 76 ;І CR~) :.· с-.;. г-..,,~тс·.га" н:J.с елен~rн, нDі~ .. ! ~'.FСJа.їзсьних зе
Мель :а ЕілDрусі:" ~"JСёСХ~Р Тйи Че.~е:Jло:ааччині, є П ·)и6Л:1Зно ~!айже oд-

rr, ~ - • r • т . 
нс.:нс~<--· ~Р ,_· ь. o, . ._±l·:l"-IS зазн1чи~;:і ~ =~·.о ц1 ..;,&.нl :ес :вс а.Jи на основ1 пе-

)б~·~иG~tз, ~О П8;:'Є:SОДJ1ЛИ:с::, ЧJJRП!' .. :~·I ypffДai•.JlИ, ~О B-Ge робИЛП ДЛЯ ТОГО, 
~·.:..:: -~ r..с:-с~за'І·и /:~:..х~,:ну с::еіто.сі з ненорисному длп неЇ світлі. І то
~.:у, _ ·~ .. ~:~~ь .-~и Не r- .. -;::~ь ло;.~тлт~ 7 ~с;ся 9 пали n_()иnустимо, що на терито

ріЇ ?2:!СР, а rro :С: s ,ТJ,ругvй: Ч2.(, •_·и:тз.х .Унраїни9 є багато більше унра
т-.пті-::J ніж то втr. ·~·aqv~--.~J-- да,.~~ \r '\~: оЕ:т.г ге -.,ор-:-,Ісів А RQП!,If T''R то .._:·~-.4.J .&. ~•J __ ..,.~., \lt-:tl """""- • " """.L-~ t.~ ' .J.. fl, · . ..~ .1\. .. ..•V J..,. о .., .,...і..... t1, f • 

Зl,::~о~Qн.у:'\~;а:зе;:ь.ко_о нь.селеJ:sя) n.t': в ncc,.J,:.П-10RLIX ч~стина~, тан 1 
З ~lJOCTl, ЗбlЛЬ~~~ЬСfі В На~у ~ОJИСТ~. 

Еубань · .r;;-:с~·~;і~ть в СlЕ:.СГТІІ~гrЬч~~п)~ )J;а.них ,L,O земель :в складі РСФСР 
і за ти~.с11 даниr.,:и ьона. t.:с.,є 4;--:~;0G(JO !_"18. r'ру:ату і 2ІІ5000 Нсіселеннл. 

Але нь.с ціl-tu.БІИ.'Ь пере;=;овсіr.л питан~н, чи З1'.1.ожено ю~, а лк ЗrlO
.J. eiVJC,. то в я-·і:й !.!ірі; нь. r:о;.;.~ін:~1 те)ИТО_?іЇ і при наявності таноЇ 
r-сільнос~ги нь.селення з::? .. доволи::: и .Тн)трьби наших хліборобів? ~ї.об від-
nов ~сти н~ це і1И", .kння: треба 1 J-.J.~ J/.;: ми: вже sазначил:tІ 9 винв;.1ти кіль-
кість nридатнеі для хлібора6стLв землі та кількість хліборо~сько
го но.селеннн в Укр!_;.:аі о 

НажальJ ~о до 'l.iFJ.1тпoзitL.x: п.rr~·Щ;; то ме.є 10 дан~ дише для: УССР.Во-
НТ11' н·· т .,. J~~a~5 '") ... - 'V' г~· т ' " .Cf .,_ І) '1 D а rQ'PlДUQ'-u•ттню д Сі ... ~ J. ~> . ..:.~~ ... ~ ~ З.сІё ..... "'О...;:И:Л.І·-'J~ _3 T;:.w . О;• .у з· Є~,j ~ ..... ...ш.п ..__ 4 

Рід ужитковасти 
...... -- ................... ----- .... - ..... - - ,..__ .... - ......... f"'4 -· .... ·-- .. -- ,..... _ .. - -------- -------- - -- .... ------ --

Оона зеп ··--: 
садиб ': , го ·JодІІ! і са цг 
Сіножаті 4. • 

Вигони й пасовисьва 
'?Т • 

k9РОГ~, зулиц1 moqG 
LlД .ПlCD~;; 
Під болоте:v!з-1: 
r: ід ч _га. р:-ІІ'!І-іа::~~и 
Т ,.,. .. !1• m ~ "'C.Hr1 
-п-- ..L с l..J_,_. .. 

':іО""'і"' 
c~..,J.,.... V 

І873 
І?GЗ 
І252 
3384 

'/"'~.r 
f -'U 
36S 

'? ?'7 Г-. ...;> ...... <J 

62,87 
Q (\ ...... 
·~ 9 O.J 
-:± ,І 5 
4))2:: 
') Nr"!( 
A.J~I 

7,50 
І,б2 
0,8І 
7,24 ------- ·-------·-----..--........... __ .,. .. ..,_._ .... _ ......... ____ ",.. _________________ ._. __ ~- ....... ... 
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Взявши все це під увагу, можемо подати приблизно та·і зістав
лення.: 

Під ліса~~ •••..• " ....................... ІО72І700 га 
Неnридатні, малопридатні, пасо-sІ!сь:ка 
зигони, чагарнини, багна під бу~івлн-
w ТОЩО •••••••••••• о ••••••••• • ••• • • • 7325000 Га 
Д{)сві.цні установи:, с-господарсьні 
школи, насінництво, тва)инництво тощо I5CGOOO га 
с-госпсдарсьні ужитнові nло~і [:6505900 га fnрибл.) 

----~-----~~~-~-~~~-~---~-~~---~~-

Разом 76052600 га 
'І'аним чином мало 6 залишитися nDидатного для сіnьськосго гос

пода <)ства Гf?уНТ~ для ІіО~ИС1'УВСіЕНЯ: селflн-хліборобів (без Rри у) 
мa:nclEyr1 565059LC га"' Це й є той зс..пис сі.nьсь:ко-господарськоЇ пло-
щі, ЯдИі.L 1&t$ ЗS.АОВОJІЬНИТИ 'fІЛ 1)іЇ ТОЇ ЧаСТJН1И НаШОГО Нг.роду, О Є 
бажання: працювати на ній та забезпечити все населзння України всl
~~.а. в:1живлюючими засобами, тоб то дл л хлібороб ів - селян 

САільни ж тих хлібо~обів-селян є в УкраЇні ? 
І тут знов ми Іl.:ь.є!~1о лише дані з територіУ УСРР. За ци rn данн -

ми сільсь:не насблення УСРР, що nрацює біля зе~4лі, виявллється чис
лом 3830200 родин з загальною кількісттю I4277GOO осіб {3,7 особ .1 
на родину; менше ніж в Англії), або 49,2r_ всього насеJ1ення УСРР. 
Цей відсоток сільсько-господарського н~селеннл ви~азує ненор аль
ний стан в УСРР, бо ж У.Rраїна ще не є таною надзвича~1но індустр ·
лльною нраїною. Вона навіть не є індустріяльною в тані~ і~і, я_ 
снажемо, Німеччина, в яніИ поnри сильно розвинутуінду·с'ГріІз сіль
сько-господарсьне населення творить всеж таки приблизно 6 ·о/ всьо
го нае;еленнн. Беручи це під увагу, требСt. П)ИІ.устити ~о тано · і 
в УнраЇні буде займатися хлібо?обст .в ом що найь~енше 60/ ~ , об то 
27731400. Ноли ж взяти пе)есічний склад родини таюІ~, янт. є за
раз в УСРР, то матимемо 7494973 хліборобських родин, тоб то та ~ , 
що захочуть мати свої господарства. 

На підставі цих двох чисел зможимо знайти сеLJедню веnІ- ч·.~ну 
сільського хліборобського господарства, яке зможе oд&p.'i<e:.rn-1 • ліс -
рабська родr11на . , 1~R площа є далена від того, про що 'га - ріял на
ші nрадідf:'І, діди та батьки. Вона може бути приблизно в сере ньо
му десь 61ля 7, 5 га. Нали ж до цього додати ще пvиблизно О , 5О г· 
іншоЇ мало, або й зовсім неужитнової зеr·~лі, пні ~1ожна буде в .. -
кор:1стати ~ля доріг, будов тощо, то одержиr .. ;о нлощу в 8,0 га, нав
коло л~ої моз;\уть кружляти tv:piї здійсненнл стреІ"tпінь та 6а:'Нань на
~их хл16оро61в. 

nоли ж взлти nід увагу ще ~ те, що треба буде дати зе ~о nід 
горо~и робітничих осель у фабричних районах, то зазначена п ресі -
не. n 1оща госnодаост ва дещо ще з~деншитьсл. 

~о ж треба робити ? Ян виt:;ти зі снрутного стану ? 
Треба тунати виходу ••. 'І'а про це поNіркуємо nри ін!!Іі .. f н годі. 

. І.~. 

Підтримуйте Нонтакт з Централею своєЇ ОрганізаціЇ - У~~С 

Творімо спільними силами міцну Організацію з ідеологією 

n е т л ю р і в с т в а ! 
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І Y~tO !\ І .. нет~ чі\ '- r- ,t>., .t. D-t. .,_t>_ НАЦІОНАЛЬНА РА[Ці -

В Міру ТОГО, ЯН ЖИТ'r.Fі украЇНСЬRОЇ еМіr'ра~іЇ ЕИХО~І!.ї.1 Ь З ДJГLІНСЇ 
і трійливоЇ атмосфери таборів 9 я.н воно стабілізує·.rься: на но~их 
місцях ЇЇ nоселення, а з другого бону, в міру того, ян усЕладн:с-
ється міжнаро,цня політинь. та наз~Jівають вирішальні подіЇ t- анти·· 
візується й процес мобілізаціЇ всіх дер~авно-творчих сил в унра-
їнсьному суспільстві. . 

n 3 так грізні і рішальні часи, як сьогодні, тільни сумою спіль
зих і ма.Rси~лs.льних зусиль можна добитися успіху:. ~ пиве "Свобода •t 

~5.Є..50)~~ Ножний своє і на свому місці зложимо національний дато!\. 
Ян що ножний з нас серед свого оточення: заступатиме унраїнсь.ну 
cn:}::tвy 1 nоr1уляри;зуватиме украЇнсьні змаг~ння, ширитиме nравду про 
н~ІІх, то у висліді цих зб і рних зусиль, тої вс і ми виRонаноЇ роботи, 
·~Аійсниrr·ься в рішальній хвилині ЇЇ основне, ціль: Вільна УнраЇна 
:r ЕільноJІ.:у сп .і ті" .• 

А разом з цим зростає се9ед унраїнсь.иоЇ суспільности й nоnу
лярніс7ь т~ автори~ет УнраЇнсьноЇ НаціональноЇ Ради. Есе частіше 
fіриносить преса відоіпості п.:JО патріотичні маніr"''естації духовної 
єдности українського сусnільства з ЇЇ державниІ1: проводом, від яRо
:-'о вимаг&.f-'ться бути не тільни реlірезент.антом унраЇнсь:~их визволь
них зма!'ань, ~'Те й всебічноЇ ;:.:~~'1rJБ.:с.ти і особливо антивзасти на 
міжнародній арені. . 

тt Чи цей уряд буде тільни ей! :волсіv1, чи а:нтивзо ді-юч:1в nрсво
дом народу у визвольній акції - це залежить не тільнl'l ві;!:; тих, шо 
займают~ с~·ановища в .. де~авноrду Центрі. Це таною сг.r-лсю ! .. ірою за
лежить 1 в1д лояльноr Пlддерж~д для Державного Центру з бону усьG-
го загалу Н8.ШОГО ГрОМадЯНСТВа.". ;у - n;l!me 19 СО6орз:а JRlXiЇHaт' ( 

?алffі~ить безстоооннє стнердиrr·:и, що іден. nідтрJі~:лни у:~ре.,Їнсь!іо:-; 
суСПlДЬНlСТЮ СВОГО ~ерW~ВНОГО Центру ЗНаХОДИТЬ ЩО раз бlЛЬПе зро
ЗJМЇН~Л і охоnлює що раз ширші його нруги~ Не хоче~о бути голослов
ними 1 наводимо тут декілька поикладів. 

" Останньо ми nоважно займалися пDичина~Jи н~.лзи в ВО JН?~и,
ЧИ~"'ЦЄ~:о Б с~равозданні J!PO з'Їзду' нраrнс~RОГО осеред:ку __ .в Слдга~ .. :і 
(АнглІя)"- .jараз 1ІІ1И paдJ..єr~~ro, що !50 врешт1 Зrдонтовано. і·їИ Ії~л1ложи··· 
мо вс іх рун д.:1я цього, щоб дor1orv1o гти нашому Дер.т:авнсr·.!у Центрав і 
в його праці. Від :ЗО ми хотіли б плану і п:;аці!І а про засоби для 
іх пе_:Jеведення nсдбаєrАо ЕЖе ь.-1и - гооІ.'адяни~r .. 

1
; J-юди r.1оляться і в ірнть" - під- та.ним за.головноr-~ ftУнраїась:ні 

:::істіr: з 12 листоnаду ц.р. містять слравоздання з побуту Оо I .. Гy
~d-l::ite:scьRoro в Ерадфорді~ Б справезданні цього осе})ед~у 1 велино
го :-rрс:~~.ь~слового центру АнгліЇ~ де снупчено чи не на:1більmе право
!jЛ&:_?н:-!х уд )аЇ~Іців, між іншим, читаємо: 

~ с:. -· ·~~- Генере..льнсго Це_рковного Уn;>авління УАПЦ і'.:!Итрофсрний npo
;.г.ci:f-=· ;· о .. Ігор Губаржевсьний "від~равив в ун)аінс~кіt: церн:зі Св~ 
І с.р11 1.Лаг~алини службу Божу, а пот1r'-'1 7 на бажання в1рни:\.> урочисти~ 
подячний молебен з но.год~1 ЩСJ.сл:.~~вого залівчення нр~·1ЗИ в УН?а,4і і 
ств~рення ЇЇ Вrп:онного Ор гаку ..• Вс і ра,4іли, що сн.інч;~~lu.~ь 9 на
реіllті, стрf:.шнє. нед.-тга розбратуs- яна постала була на rp:.rн'l'i ідео
логічного суперннцтва онремих партій і розїдала всю j~:-:ра.~нсьн:" 
політичну еміГрацію" Всі вірил~,- що оновлен·1й Ви'хснн:~д О_;;ган з 
новою силою і єнергією візьметься тепер до плодотворчо: п~аці на 
нористь наmсЇ г ]ИГнобленоЇ 9 по~"е:зо.пеноЇ ваціЇ о·' 
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В резолюції У:ираЇНОЬRОЇ .. На~іопаЛЬНОЇ j,·aнiq_~ec~aцj Ї В Н лі! 
ще ~)ой::ла під гс:.слgм іі_у}{РА:НА Е БОРО1 ЬЕІ t, і що відб) лас я в .:о -
тні Цnр .. в О3:ругах :Iop:-\mi.!.J 1 Л:=t~ЛСЕ:J.'.!ір го .. орт1ТЬ')Р." 

Учасh:пtи ;,.Вітають Ун?u.Їнсьчr,~й Дс;ржа?ний ... 1ант~ 9 Іl:_-'ез·іде .Tct. 
У:ираїнсьноЇ НародньоЇ Респуб.J ~~-t~i1 :У':;:іро Yї:r~:u~.y На~1онс.ль:. у ? ,.. т і 
ЇЇ ВИRОННИfі Орга.н; -· .ffR єдини,~ рзпіJсзєпr~;r.~н'r·і,J с~- ..... е с .. а·· 
боротьбі Унраfнсь:иого Народу. 3s~.:і.пина.шг,·ь вс j х уrt;>аЇнці 
волі, самостійнии ів і держа:аниніn ') ёJ..іП1Н~ г1'И всі ,4ріб · 
Та ОСОбИСТі СПОрИ "J ЩОб ОДНОСТu.ЙНИ.V1 фp.Jr~TO.~ СТ9..:І:-т:1 П., О Or .. 
єдиного Деожавного Центру П)оти сr~ільноІ'о і І-;ь,r·більm го во_ ога 
УкраїнськоГо Народу - nроти Іvіосн:ги Бо тіль=t 'І ;~~rхово · ./з _чно 
3' ЄДНані ТВО )ИТИМе~~О TJ НЄП8р8МОЛРіУ СИЛУ J 3 !НОЮ 
ся наші СОtvЗНИRИ й яної боятимутьсн Ні::!. ті ьорогп >·І 

u (.) . . 
ае ~~ОЖ8~10 І Оl-•ИНУТИ ТуТ И де-RlЛЬRВ. а:вто:=-йІТеrгн· ;- ГО _ос_ 3 зn 

океану. 

Р. ухвалі ХХІІ ЗничаV:ноЇ :КонвенціЇ Ун)аЇ:-іСЬRог _о 
юзу в 3Д9 що відбувся в траЕнl ц Р-> ~ гово_ -~rr·J с;. 

Нонвенці.я: вітає всіх унраЇFіців в теr1ерішній д: аспо_ і - за._··
линає Їх видеря\ати в аь:тивній вірности ти~п ідеала А, ::,нн я· х 
НИ були ЗІ"іуШеНі ПОКИНуТИ рідну 38МЛЮ і за ЯRі TaR гера··ч: О З- w• • 

ється весь украЇнсни1 народ~. Нонненція :нличе об '"'А 'і т сн . аь_ .о 
ідеЇ визволенн.я: Украіни і тіль~и ій підпоряднувuт~ всі сво~ · 1 
СЛ.._Jави~ Вияво 1 цих зусиль Нонвент;і:І вве:.жає СТ-.О?е· "t1· Yt:P JI Е · 
вітає, :пt голо:сного виразнина унр3.Їнсь .. ал дср,ка:ано-тзо ч х з., с. 
па еІ : і=' ~аціЇ ~. о І 

С.1 :,4 тут зазнь.чити $ що УнраЇ .rсьниf,· НародІ-ІІН.., Со' .. з в '=дА н · 
L:~"s Е сво!лу с:кдаді г .. онад бОООJ 11.u1uпів і по~іцає ІІ :1:~л~он:в 
s::. ~~а згс.даніfL Конвенції Ун_h)аїнсьlпї·f.r Нd.рuднЕ;! ~о,.оз ас ав 
н·~ н:.~існальні потреби 20000 дuлп~і .... ~> в тот.у 5000 н::t. ' _ Ї сь. 
~~а.~іс~-:с....;:ьний Фонд і 5CUO на ви:д~ннл УІСі).З.ЇВсь:хо·: Ент~идло.1е··1·· в 
~Еn~~~~ьній мові. -

"'::/нраїн~ька Вільн&. Гро~.'і9.Аа \t в Ді тро.~·· ті в 3~ . 27.9 ц р л 
~·:гвс-... ла вел:Ічавий нонце;>т на г.осило .. пrя ~~нАпсоЕ·І: засобів · НРа 
~ад сцена~{) було у~.іщєно велиний трансп~рент~ - Уа_ ж~1в Ун ·· 
RЗ. Націона.льна Рада! ' На ROOJICП, u'tіРади бу:rа зі... но он 
долярів. Е проr.'ові 1 нною буЛо відтt 1 1 1 ІТО концерrг ,. ;~іж ін 
С.і\азан): 

"На,од є правдивим народа!~~ - сnіль:..:·J·rою, націє:о r о і 
його воля, серце 1 думна б ють в р.іш::tльній хвплr,г-rі в о ~· ... :1 
що народ не є в силі в рішальній хвилині в н:зитІ зі ее е 
волі, почувань і думни; він є тіль:ни етнограцJ1ч :ою г.со:а .. я 
сnільні історію і мову~ але не є ПL. В,І2.1-ПЗОЮ. наr~ єю Hal··e с q о 
п:л1св.я:чене ·.я:нраз ідеЇ єднан н всіх jкраїнских CJ л ід ~ ~у. з 
на цього єднання: Унр9.їнсьь:ій Національн1и 1.ад1s; ЇЇ -:~нr-:; 
завданням та нашиr.1 обов язнаІ·1 ддп ~.Р.іАснен· .. п но. І_,.; о: а_ 
нл ••• " 

Бюлетень Фінансового :Ко\іі тетv в ЗДА дп.я до .. о о ·и 
Націонапьній Pa.L.i - ~наперадо,цні н в .;тупноr.~~~ 
тачів nише~ 

'Широна де.~онратичн ун.~ : ·: ~~на Г,)О.'з.~:rа ~ 
ву lЗJ"'звольноЇ бО:'О ь6л за най:вз..:;І~ ue наше Q· :в,:-та~нr.~ в ·З о r 
інші, в елин і і . :алі заmі г о!лз.дс~;"~-: r1 ообле. -1 л .rc т.;:) _1оче.n 

... ... і.; . J 

чергу свого розв~: з:....ння .. При ·~~·г ни:r~и :'Н~)а. 1 _,ге: ·~{а.о1,Ь,. .о 
вона ~. оже нале :но пост· в 11ти т ша . G.~a ~ан.{п на вл сн .-~.е , 
rv~i};.r;-Ic:.._.)o,-ньo ·іУ r олі" Тіль..tП1 ,.., .-u:t r:; І аюим ь. t пrи.~л і на· 
~ ~ .~. .... = :.....:rл м реп~ е з е r:- ~ ч т о v у :\ у і н v .!Он о :[ 1 u дІ тт 1. но і ,ТJ • ~ _ 

:::.~J.o: .. . :. -· ,· -· .~·:: V · .• •• JЬі·. t Е"'~~ 1. ·1 У'У' .:r:.:L ., ..... с б • 
.r: іт~. чні течіЇ суча<.;ного у.храТ.нст.са . .J3oira таноі тт о~1ла 
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центр визвольноЇ бороrr·ьби -- Винонний Орган УНРг.ди9 яни:1 застуr ив 
т.рад!1Ційний уряд ~:нраїни і нере~р~в на себе й? го повновласти, д'а
Нl йо~.~у Трудовим h.онгресом в Киrв19 ян останн1м парлаr. - ентсr·j! неза
лежної Уираїни. Ціж повновласти в двох слозах тані: уповноважити 
Jряд УНР вжити всіх можливих і доступних засобів і збройних сил 
народа для оборони 1 забезнечення Незалежної Демонр~тичної Держа
ви, а по досягненню того завдання зложити звіт украУнсьноrу наро
до.ві ••• Тисячі і десят:ии тисяч у:кра.:tнців в А~/ериці в.совні усвідом
люють собі політичне становище сучасного світу та ралю Дері:іавно
го Центру в ньому. Вони· са~.~~ і ~ з Елаоної і ні ці яти зи,. створJ1ЛИ Фі
наноовий Но~ітет і хотять включитись до антивноі участи по сторо-

. ні ВО УНРади, даючи йому посильні для них поже.~.JТВl1 в грошах, ве
дучи nроnаганду унра:tнсьноЇ Еизвольної сн~ави се)ед свого оточ·ен
ня, чи віддаючи свій досвід, ян науновців, політинів9 г~о~~~сьних 
діячів та воянів .•• " 

Про думнv :>'RраїнсьноГо суспільства в І{анаді гово_9ить звернен
ня :Комітету jІкраїнців ~нади до унvаїнців в Нанаді, що в червні 
ц.р. з•.RВилося на сторіннах унраїнсьноЇ преси: 

"Нині не час плекати в унра.rнсьному жи:тті партійно-г~Jуnові 
амбіціЇ, хоч би вони були назовні як дено}овані загально-національ
ними кличами, не час на відонремлені партійні виступи, де іх ро
бити слід сnільниvи силаwз, не час на будь яні nартійні перегони. 
Все це лише розгублює енергію,. ви:нлинає недовірря і приводить до 
суцільних невдач . • Внут .~.Jimнi_. мир і солідарні :вистуnІ~ Нd.зовні -
це запоруна, що найви~ий ідеал у.нраїнсьного на.роду - Самостійна 
Соборна УкраЇнсьна Дерr.-"ава - буде зреалізований ••• Но~:!ітет Україн
ців Нанади не хоче і не буде втручатися у внутрішні сnрави україн
сьних політичних партій в Европі, але далі буде прагнути до пов
ноЇ нон~олідаціЇ унраЇнсьних політичних сил на · плятйорr~·і УнраЇн
ськоЇ·Національної Ради~ згідно з о6оЕ 9 Язуючими ухвалами ІІІ Кон
гресу Українців Нанади" •• Нонсолі.4ація уІ-:1.)аїнсь:ких полі тичних сил 
і єдина політична репрезентація державницьних прямувань унраїнсь
lіОГо наР.оду в теперішню пору перед зовнішнім світом - це безогляд
ний імnератив для всіх унраінців у цілому світі." 

Не має су~.ініву в тому, що такі зворушливі і патріотичні нан і
фестації духовоЇ єдности унрdїнсьного суспільства з політично-дер
жавним nіJоводом стають для нього велиною моральною rrідтр:п1ною в 
його відповідальній Пf)СІ.~і та являється запоруноТІJ успіхів і пере
моги в нашій визвольній боротьбіо 

ВІД ї1РЕЗИДІЇ ЦН УН?АЇНСЬНОГО н ' ЦІ ОТ-ІАЛТ но '~Е~ •r -"BLTQ nn 
J. . ..іі. ... .~. .;.DJ. . ·-r, ... J~lli J._ 1 • L. 

Відомості, що l~~иходять з Унраїни, стверджують все більше по-
. силеннл жахливого терору і знущань онупаційного мосно~сьно-боль
mевицьного режиму над унраїнсьним населенням. Еоl}ожа і:_оснва, у 
nередбаченні майбутніх вирішальних подій, наt~агається зло1~~ити дух 
сnротиву неnереможного унраінсьного народуl) Та не дивлячись на 
розстріли, маGові депортаці~ і матеріяльні злидні? боротьба на 
рідних зе~,1лях не пJ. ипиняєтьсл._ Ця бороі:L'ьба і своотив провадяться 
у різних формах і ізпи~ли верствами у:країнсь.кого на9оду без яких 
би то не було nартійно-nолітичних різниць~ а яск9ави зовнішнім 
виявом ЇХ являються геройські змагання УкраінськоЇ ПовстанськоЇ 
Арміі. Ця боротьба забирає все нові і нові болючі жертви. Серед 
н~йновіших жертв знаходиться Головний Иомандир УІІА, сл.п. Роман 
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lli у х е в и ч - Ч у п р и н н а що вnав у бо о ьбі за 
ня УкраЇни. Схиляючи голови перед його ге)о.:1ською с: е_ ~~ 
наючи НJ.ПІИХ членів і прихильн 1~Rів взя'l,И: участь у · .. пібн 
тестях, YH~L висловлює пев. іс~ь, що ворожій Масив: нє вдас ься 
зламати неnохитноЇ nостави унраїнсьного НСJ.;>оду, що n_a. не -о с 
боди і незалежнести с~оєЇ Еать~:іЕщини. І, ноли на.стане с .......... 
час, міліони українців і ун)аїнон., до яких би Іj,олі~:~чн; х сере 
вищ вони не на.лен:али: 1 повстануть в о,цноfІ.~У братньоj,'У ...... сєна · н 
нему Русі на здобуття Сё.~(остійної і соборноЇ унJаінсьnоЇ e~~ .. · .... .LJrj, 
- УноаїнськоЇ НаL)одньоі ~спубліни. 

І3ічна слава героям~ що ЕLали в бороrr· ьбі Зёі віль~у Ун 
хай живе всенаціональна Повстансьна Ар1ія У!<ра=-=ни 

На ~fЖИНі, ІЗ лис~оnада 1950. 
Іj,РЕЗИ.Г:ІЯ lt{ VH.f:G. 

ІІИСТ no, 
,.-J, 

':(л uорnоччогг-, •. ді.а .. rL. 1.... U 

з~~сс::оnоважані Панове ! 

Пові,цо~,; ення Ініціятrпзного ~оРітету по ЕШ' нув 
Ш у х е в и ч а-Ч J г р т~ н :н: и дійшло до нас вже піс я ... 
падаt на як~ день снлиRалося ~асідання для nонл~кання е 
СЬRОГО Коr .. ітет:г. ТоП rрь.~т' ЩО ІніціЯ'І'ПВНИЙ Номітет з о: . о е 
з вузького :кола осіб" а не з представнині:в різних г о адсьно- о-
лі тичних ca 1Je.:.SO!Ji1Щ 3 та нь.ступt-!і виступи деякоЇ ч&.с ин ес -
свідчать п:зс те що ~еноі1ТJ з ініціяторів і·"лося npo н · а -
Ті;;:но-груПОВОГО засарЕЛ8ННЯ ::t.алі5НИМ УрОЧИС'І ОСТН. З р ВО -.. • 
рейської смеати св~ п . Роrю.на ІJухевича-Чуlіринкио 
_ .Таке нё.ставлення суnе)ечить за.садничій пос аві Укра.Ї 
Нац1онально-Дер;.~авного uоюзу :9 ядий за ·.{ДИ ви,_"r r taE n .. 
монопслізуЕання одною груr1ою ре олюц· Иного руху в · 
ти звуження до ·се.1.Jсдсвища сдної nартіЇ УнраЇнсьно·· о с 
Ар~v·ії, яна r о винна Nати всена.ціона.льаий, аnсл: чн І!Й 1 
хара.хтер. 

- r~симо з жалем ствердити, що навіть в обличчі трr ічч 
ройсьної смерти одного з n1Juвіднинів унраїнсьного рух -. 
деяні :кола не хотять стати н~ шлях всенаціонально: єднос 
лі ,r:;бають тільки про інтереси: своєЇ грJrі.и. 

З цих Аотив ів УНДС не вважа. в за можливе пот х 1ли iCR ...,.о 
нення Ініцінтивного Ко~ітету ~- заклинаючи своіх ч ен·в 
ниніь до участ!І в ~~~л і оних УрочТІІстост ях, nоста.но.~.. он_ е о 
тити бол:оч:-1'1 фант героtсьноі с~:.ерти сл л. -::>oJ~a.aa iJ- хев а- ................ ~. 

І950 р Ч{ УНД • 

_ ... __________ .. ___ .... __ -···-····"---...... _. 

fіишіть статті до -юлетеню іНДС 

Гідтр1муйте всебічно свій поесови:й орган 

'.з.. .. 1 в сн o-r:y часі постане друнований журнал-орг Н 



В І Д Р Е f А Н Ц І Ї ~ 

Вихід в світ ч. І "Бюлетеню УНДС" винли.ксJ.:а широний відгун 

с~ред наших чл нів і п_рих!ІІльнинів ·~ Реданцін "Fюлетенюn о.цержала 

багато лист_..ів від наших однодv~[ців, розкиданих по ~ілому світові . .., 

з виявоr"1 задоволення і денлярD.ціямІ·'І .всебічноЇ nідтринни нашого 

снромнЬго пресоJ:Зого органу. ~о r'leQHOЇ міри вж~е сьогодні с11равджу

ються наші 6Ш!~ння що до ролі "Ёjюле·ІенD\1 в н.=..шоr·.:у ЖИ'І''l'і: - бут~~ 

лучиином ОоганізаціЇ з ЇЇ 3 ЇХ rрганіза~ією. АЛ6 

Реданцін свідома того, що зроблено лише онромні nочатки в Hdmiй 

сnільній nраці і занлинає й да.лі всіх членів і nрихильників УНДQ 

до всебічноЇ спізпраці .і нонтав:ту з Реданцією "Бюлетєню". 
'\ 

Сnільними: силс.;,ни розбу,цовуйм(> ,4алі нашу сnільну триб:rн~т 

Р е д а д r-ц і л. 

3 нриводу Різ,цвяних Свят і Но.аого Рону 
найщиріLі по6ажdння всього· доброго в ці тяжні для УкраЇнИ 
часи складає Прези~іл ЦК УНДС 

Bcьorhy унраЇнсьному Гі)о~падf!нс'тву на nаневоленій Бать:иівщині, 
Панові Президентові Андрієві r і в и ц ь н о м ~, 
Ероф. Б.Юо І в а н и ц ь к о м у і всім членам УНРадиt 
flpoф. І о Назепі і всім чд~на~л ВИ1<онного Органу УНРади • 
Всечесному Fуховенству УнраЇнських Церков, 
УнраЇнсьним Організаціям в r:в ·JОЛі і ·за онеаном, 
Всій унраЇнсьній Еміr'раці.Ї ян :в Европі, так і :в нових осід• 

ках ЇЇ nеребування, 
Всім членам і ПJИхильнинам УН~С. 

Най ~ей Новий Рін застане нас ~дНtіНИМИ в сnільних лавах 
та оnалних спільною де;;х-r{а.вницьне..rз ду} .. 1хою і принесе нс..r~.: сг.овнення 
наших одвічних прагнень - Вільну 1 Незалежну Соборну Унр~ЇнсьRу 
Державу. · . 

~' .' 

1.' . т: тт! ~ rн ... с 
Ч)83ИД1R LЦL J J. ,; .; )• 

Адреса в справі лис~тування з Редакцією~ . . -. . .. 
с. n-:;ypi':: ,. J·\eu ulш, нostj:·acl": .. 72, Gerш ny, u.;.;.;· .L.one. 

, ...........,.~tt""'\~"'.:.v.y;.-:mfts.Шt.~~~UU.t\\•-•.\\'4f~.u'~~~ .. :.~#~::.::.~~:~~:.::~::~".:::.:.:;;;::;.:;;;;~:: 

На правах. рунопт 
··-.. --..... --········--··-.. --·~*м."~....__. .. 
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