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Питання консолідації українських nолітИЧRих ·сил nитан-

ня. <<непередрішенства», в.ласне, є дві окремі теми, й ЯКІЦО ми 

nов'язуємо їх в одній статті, то це тому, що q)акти'ЧІНо обидва 

згаданих nитання останнього часу набули nевної взаємн:ої 

залежности. Адже ті, що не nогодЖуюrrься nриєднатись до 

вже сконсолідованого nолітичного центру, яким є Державний 

Центр Української НародньОЇ Рt.>сnуб.nіки в екзилі, одним із 

головних арtументів висувають «неnередрішенську» nолітику 

УНРади. Під впливом неnеребірливих nроnа:І'андивни:х nисань 

гасло <<Консолідації» часом обертається в чинник, що приво

дить до nрСУГИле:ж!Н'ИХ наслідків - веде до дальшого розnо

рошення, сіє зневіру серед українського загалу. Люди, що ІНе 
МаІО'І.'Ь часу саМИМ розібраТИСЬ у nевНИХ nИТаННЯХ Міжnартій
НИХ відносин, відмовлm<УГЬся nерсдnJІнчувати газеrги чи спла

чувати національний nодаток, мовляв, - ІНехай там на вер

хах сконсолЇДую'І'Ь(:я, тоді й будемо їх г.ктивно nідтрИІМ:увати. 

Акція, nроведена Президешrом УНР в екзилі д-ром Ог. Ви!r

вицьким:, рішення IV сесії Української Національної Ради в 

цьому nитанні, а особливо міжпартійна нарада, що відбулася 

10. кві'І'Ня ц. ;р. в Мюнхені з ініціятиви Виконавчого Органу 

УНРади, хоч, на жа.11ь, і не довели до завершення консоліда

ції,ал'е були корисними вже тим, що доnомогли З''ясуваТІИ 

сnравжні наміри nолітичних груn, які, сnекулюючи словом 

«непередрішенство», насnравді уникали конкретних розмов 

про ;црактичне здійснення консолідації. 

[1JJoб установити, що, чи хто саме перешходжає завершенню 

консолідації, звернемось до документів. Зrідно з повідомлен-
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ням Українt~ького Інформаційного Бюра від ЗО. січня 1956 р. 

(Бюлеrень ч. З за 1957 р.), Президент УНР ·в екзилі д-р Ст. 

Витвицький під час свого перебування в Европі в січні місяці 

відбув розмови з політичними організаціями, що перебувають 

поза УНРадою. НаслІідки тих розмов подаНо в названО'Му ВИІЩе 
повідомленні Українського Інформаційного Бюра так: 

«ЗЧ ОУН могла б повернутися до Української Національної 

Ради, коли її теперішній статут, побудованиий на пари:rет

ному заступництві політичних партій, буде змінений і »вра;. 

ховуватиме силові відношення та впливи політичних орга

нізацій серед українського громадянства на еміrрації, вияв

лені шляхом загальних виборів«. Як одну з дальших перед

умов свого повороту до УНРади, ЗЧ ОУН ставить домагання, 

щРб Державний Центр УНР та його Виконавчий Орган 

зрікся дотеперішньої поЛітики в закордонній ділянці й про

вадив її на основі наново визнаЧених засад. 

ОУНз моrла б вступити до УНРади, якби УНРада перест;lЛа . 
бути складником і органом Діержавного Центру УН'Р, а 

діяла окремо й об'єднувала всі українські політичні 'сили 

еміrрації »на основі дійової пре>грами«. Уряд УНР в екзилю, 

за висловленням представників ОУНз, мав би припинити 

свою діяльність і чекати відповідної нагоди, щоб її віднови

ти в іншій політичні ситуації. 

Замість консолідації навколо Державного ЦеН'11ру УНР пред:

ставниюr ОУНз пропонували КООІРдинацію окремих дій по

літичних партій. 

СГ.Щ міг би приступити до консолідації українсь~их полі
'11И'ЧНИХ сv..л в Українській Національній Раді, якби її статут 

не визначав форми українсь.кої державности, себто в тім 

статуті не мало б бути згадки про Українську Наро,цню Рес

публіку, а говорилося про українську державу.» 

Зараз же після закінчен!Ня IV сесії УНРади, на запрошення 
ВИконавчого Органу УНРади, відбулась нарада· всіх україн

ських політичних середовищ. Як предмет наради Виконавчий 

Орган заnропонував вимін думок у nитаннях: 

1. Можливостей загальної консолідації українських політич
них сил; 

2. Мюж:ливостей переведення нарад українських політичних 
чинників з мет<>ю устійнення сnільних поглядів на ос~оюві пи

тання украінської визвольної політики на зовнішн~му від

тинку; 
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З. Нормалізації внутрішньополітичних стосунків ее~ укра

їнської еміГрації на засадах взаємної толеран:ції. 

Заслухавши віддовідну nисьмову заяву !Виконавчого Органу, 

що її було повнісnо опубліковано в Бюлетені іУ'країнськоrо 

_ Інформаційного Бюра за 112. квітня 1957 р. ч. 8, а за якийсь 

тиждень і в окрЄМЙх демократичних українських газетах, та 
обговоривши поставлені Виконавчим Органом п:итан~ня, :між

партійна нарада обрала спеціяльну к~ісію з п;редставників 
різних політичних середовищ, доручивши їй укласти текст 

спільного комунікату. Наслідки тієї наради в комунікаті зфор

мульовано так: 

<<В ході дискусій виявилось, що наявність ще досі неподо

ланих поважних перешкод як програмового характеру, так 

і в nитаннях практичної політики, не дає змоги почати здій

снення загалЬІНої КОJ:ІСОЛідаціr. Натомість, є бажаними всякі 

к;роки до вреtу лювання українських внутрішньополіТИЧІНИХ 

відносин в тому напрямі, щоби взає-мна крW!1Ика поглядів 

і політичної тактики відбувалася в рамах культурно веденої 

дискусії. Щодо заходів, спрямованих на можливе усті.:йІНеІІt

ня сnільних nоглядів на конкретні справи зовніІШП>ОЇ полі

тики загqльнонаціонального характеру, визнано доцільним 

відбувати наради в цих пmаннях,» 

Наведений вище зміст документів досить виразно окреслює, 

хто й якої хоче консолідації. 

ЗЧ ОУН, наприклад, ставить вимогу перебудувати УНРаду 

так, 'щоб вона відбивала <<СИЛові відношення та впливи: полі

тичних організацій серед !УКраїнського громадянства на. емі

І'рації, виявлені шлЯхом загальних виборів». 'І'у'Г маємо оче
виДІНе нерозуміння самого nоняття, що таке найвИІЦИй nолrі

ТИЧНИІЙ центр, В- чому ПОЛЯГаЄ :ЙОГО СИЛа Й авторитет, нерозу
МіННЯ завдань, що стоять nеред Держ:авним Ценrrром Україн

сьої Народньої Республіки та його органами. Державний полі

тичний центр має заступати, н:е liJYM'J.C;f виnадкової більшости, 

що оnинилась на еміtрації, але відбИвати політичні ідеали 

всього українського народу. 

Розпорошеність української еміІ'рації по цілому CBl'Гl - від 

Нової Зеляндії до Бразілії, США, Канади, Европи, що вимі

рюється десятками тисяч кілометрів, робить загальні вибори 

абсолютно неМОЖЛИВИМИ~ A.Jie, навіть, лриnустивщи, ЩО такі 
вибори вдалося б провести, побудована D таки:й спосіб Націо

нальна Рада лише дублювала б крайові rромадеькі о,рганізації 

української еміІ'рації, що мають своїм ·завданням дбати, в ос-
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повному, про побутові інтереси ем.і.tрації. Себто, }ЮЛЮ, яку ви

конують ЦП'УЕН, ОУВ та інші ІКрайові rрома,цсьюі централі, 

але жодною мірою не відбивала б політичвих nрагнень укра

їнського народу. 

Склад української еміl'рації за 11 територіяльним поход

женням не рівномірний і не відбиває с и л о в о г о відношен

ня в 'Україні, себто дійсного складу неселення окремих обла

стей і його суспіЛІЬних верств. Яюцо кілька мільйонів україн

ських емі!'рантів з-підсовєтської 'України, згідно з відомою 

Ялтинською умовою, по закінченні другої світової війни, були, 

здебільшого примусово, репатрійовані до 'УССР, то західні 

українці, як польські піддані, користувались захистом закону 

і nовністю зберегли себе, крім 'І'ИХ, звичайіНо, що добровільно 

повернулись на Батьківщину. Ось чому фізичну більшість в 

еміфації становлять виходці з західніх провіНЦЇІЙ 'України, 

кількість населення котрих (провШщій) до неселення цілої 

'України становить десь близько· 100/~. Коли нагадаємо собі 

умови, в яких формувався світоглІЯд населення, а зокрема · 
молоді, тих провінцій в 2Q.--40-x Іраках, стане очевидним, що 
політичні ідеали багатьох (але не всіх!) виходців із тих nро

віlщlи кардинально різняться від традиційно-демократичних 

ідеалів основної маси українського народУ. 

Нем можуть сказати, що населення ВеликОЇ 'України під 

советами також перебувало і форr.rувалось в умовах тоталі

тарного режиму, в умовах кривавої московської тиранії. Але тут 

є засаднича ріЗ'НИЦЯ. Населення підсоветеької 'України в 20-х ро

ках перебувало в стані самої справжньої «гарячої» кривавої вій

ни ЗІ 'МОСКОВСЬКИМ окуПантом, аТ. ЗВ. <<.Мирна» боротьба дРУГОЇ по

ЛОВИНИ двадцятих і трищЦЯ'11Их років проходила в умовах пов

стань, в умовах «голоду імени ОГаліна>>, єжовщини, які своею без

глуздою жорстокістю виконували у тодішньої української мо

лоді смертельну ненависrь до тоталітаризму, до вож.дjвсrnа, 

якої б масти вони .не були. Цим, між іншим, і пояснюється те, 

що вся підсовєтська украі':нх::ька еміrрація є непримиренними 

противниками націоналістичної «q»f» у вождівство. До речі, 

~ явище загальне для всіх, хто побував під со-нцем сталін

ської конституції». 

Виходячи з неможливос1'и застосування виборчої системи, 

з причин, .згаданих вище, при rnоренні 'Української Націо

нальної Ради прийнято за основу рІвномірну репр~ентацію 

політичних партій, які входять до tустановлених <<Тим-часовим 

Законом» політичних ·секторів: еоціялІіс'ІІИЧ!Кого І Революційно-

6 



Демократичного, Центраво-Демократичного і Націоналістично

го, по 12 мандатів у кожному. Закон застерігас мож:ли.в·ість 

створенІRя КонсерваТИІВно-Монархічного Сектору (гетьманці). 

Так сконструйована УНРада діс ось уже скоро десять років. 

Так само стоїть оправа і з інщими вимогами політичних 

груп, що не входять "'до складу іУНРади. Під час дискусії, що 
відбувалась минулого року в питаннях консо.лідації, окремі 

політичні партії, що входять до іУНРади, вис.;:ювлювались за 

можливіст-:. внесення пев.них змін до «ТИмчасового ЗакСJІНу 

про реорганізацію Українського Державного Центру», яюцоб 

такі поступки nоле:rшили: ·згаданим вище політичним групам 

приєднатися до УНРади. Таких можливостей, скільки нам ві

домо, УНРада не відкидає і зараз. Але в наведених вище пе

редумовах груп, що nеребувають поза УНРадою, немае жадної 

згадки про n<Уl'реби таких поступок. Натомість, е виразна; і то 

загальна для всіх тих груп, вимога самоліквідації Державного 

Центру УНРеспубліки, який е з а к о н н и м (і це ми підкре
слюємо!) пр от и ст а в л е н ня м, нас&Д)Кеному московською 

окупаційною владою, уряд у т. з в. У кр аїн с ь кої Со

в е т с ь ·К о ї С о ц і я л і с т и ч н о ї Р е с п у б л і к и. 

Як арІ'умент проти УНРади, опоненти, а зокрема ОУН під 

зверхністю полк. А. Мельника, висувають також закид, що 

дехто з активних діячів ДІерЖавноrо Центw працює в уста
новах, .які с nід контролем АКВВ. Тут треба визнати нашим 

опСJІНентам певну рацію. Справді, - один член ВО та два чле

ни Президії УНРади nрацююігь в Інстwrуті в Мюнхені та в 
Радіо ВизвоnеН!Ня. ДемокраТИІЧні кола також вваж:ають nодіб

не сполучення не бажаним, хоч на nраКТИЩі воно і не витво

рюе 6у дь-яких колізій. А це ТОМіУ, що поперше - всякі роо

м о ви з АКВБ провадить перевююно Президія Паризького 

Бльоку, nодруге - роботу, скажемо, в Інетитуті вивчення 

СССР, встановлення 11~·м.атичних плІЯНів, затвердження 

праць до друку, як і ввесь контроль наукової діяльности Ін

ституту - здійснює автономна в своїх діях Наукова Рада, що 

складасться з 11-,х членів •(два від росіян, два від українців 

та по ОДНО!ІІУ від азерба:йджанців, біІЛорусів, вірменів, грузинів, 

ідмь-уральців, північно-кавкооців, кримських татар 'NI турке-

1станців) і, зрештою, відносини з АХВВ зайМають порівнюючи 

незначне місце в цілому об'ЄІмі діЯJІІЬноСти ВиКонавчого Орга

ну У.НРади. 

Інші з .-ентузіястів» коНСОЛ!ідації, намагаючись хоч якось 

«обtрунтувати» своє небажання йти до тієї консолідації, no-
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кпикаються на те, що в постанові ПА'УК з 24.-25 . .вересня 
1955 року сказано, що «КОНСОJІідаці;йнИІМ центром повинна стати 
У.країнська Національна Рада», та ·що в тій постанові, мовляв, 

немає і згадки про Державний Центр УНРеспуб.ліки. Але це 

- жоднИІй: арtумеН'l', це скорше .н:езrрабн:ий риторичний трюк. 

У вільному світі реально існує й діє Українська Національна 

Рада, як один із невід'ємних сх.ладників Державного Центру 

Української Народньої Реопуб.ліки. Іншої, .якоїсь аморфної, 

самої в собі УНРади немае. Таким чином, .якщо ЛА:УК вИІспо

вився за консолідацію на базі УНРади, то, не :мудрувати лука

во, його ухвалу треба так і сприймати, себrо - на базі всім 

відомої, діючої ось уже десятий рік, .як ОДИІІІ із складників 

Держ:авноrо Центру УНР, Украінської НаціонаІЛ'ЬіНої ·Ради, що 

є політичним nредставництвом на nравах Передпарляменту 

Української Народньої РесnубліКИ; УНРади, яка діє на nідста

ві З8твердженоrо Президентом (Головою Директорії) св. пам, 

Андрієм ЛівицькИ!М 10. червня 1948 р, «Тимчасового Закону 

про реорганізацію Державного Центру УНР», що в свою чергУ 
ба~ється на ·закОІНах про «ТИІм:часове Верховне Управління» 

й про «Діержавну НаJЮІЦню Раду», схвалених ще на території 

України 12. листоnада 1920 року. 

Сnроби підмінити ЦержавнИЙ Центр УНР'ес:nубліки якоюсь 

«Державою ЗО. червня» настільки неповзРкні, що ми: не сміємо 

навіть згадУвати про ТОІЙ «держ'а.ВІНИІЙ акт». «Уряд ЗО. червня» 

вмер не впоравшись нарадитись. іГ<Щі й згадувати про той не

розваЖН:и.й молодечий акт. 

Щодо претенсій ЗП УІ1ВР на репрезенrrацію <<ВОюючої Укра

ЇНИ!», На ЯКИЙСЬ <<ДРУГИЙ· ЦеН'І'р», треба, Зpeiitl'OIO, ВНести ЯС

ність, Ці:пе це питання, ВJІасне, є анахронізмом. Оnравді, 

УГВР створена десь 1944 р., як: о д:н оп арт і й на націо

налістична організація з завданнЯІМ коорДИ!Нjтвати дії ·окремих 

відділів УПА. Тут не будемо говорИІІ'И, добре чи зпе ЗП УіГВР 

вив'язувалась із своїх завдань та як їй удавалося здійсню

вати на віддалі двох ТИСІJЧ кілометрів, здаІВалося б, неможли- : 
ВИІЙ у підсовєтськцх умовах, :жи:вий оперативНИІЙ зв'язок. Як на' 

зраз<Ж <<Оnеративности» таких ЗІВ'язків, можна покликатись, 

бодай, на те, що про смерть командира УПА Т. Шухевича• 

Чупринки ЗП УГВР дізналась десь через рік. Бойова діяльність 

YltA вже в миgулому, Вже відіrйи.r.ла до історії. ~ це так, 

маємо ряд атворитетних свідчень, зрештою, про це ж каже 
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в своїй статті «Лицем до реальности». А. Білинський*), що ли

ше рік то:v~у повернувся з СССР та що мав можлиf!ість обізна

тись "із «воюючою Україною» з першоджерел .. Уже багато ро
кіfІ, як «воюючої України» в розумінні, яке вкладається в ці 

слова ЗП УГВ.Радою, немае. І це Цілком закономірно в умовах 

підсоветеької дійснос-111. Не розуміють цього хіба ті, хто звіку 
не бачив тіЄї дійсности. ІЦрлравда, всюди, по цілій Україні, 

а особливо в її центрах (Київ, Харків, Львів), існус активний 

національний спротив заходам московської окупаційної влади 

·в самих найріЗноманітніших формах. Але це ~е мас нічого 
спільного з воюючою Україною середини сорокових років. Це 

. - процес, що безнастанно_ відбувається від початку окупації 

України, себто від 1919-20 рокіfІ. 
Отже, виходячи із становmца, що в СССР зараз немае ор

г а н і з о в а н о ї з• бр о й н о ї ()о ротьби ЗП УГВР мусі ла б 

припинити свое fснува:н:ня, як така, або, реорганізувавшись 

з реtіОІНальної однопартійної організації на всеукраїнську, 

складену з nредставників усіх українських політичних сере- . 
довищ, налагодrеги теоретичну чи штабову . розробку пиТань 
майбутньої збройної боротьби. Себго перебудуватись на один 

із допо:v~іжних відділів Державного Центру УНР. 

Як же Ф<1ктично стоїть сьогодні справа консолідації укра

їнськпх політичних сил на еміГрації? 

. Як відомо, Довкола УНРад;и об'єднались майже всі загально
українські пол•ітич:ні nартії й організації, а то саме: УНДО -
rашщькі демократи, Українська Соціялістична Партія, Україн

ська Революційно-Демократична Партія, Україж:ький Націо

нально-Державний Союз., Союз Земель СОборної України -
Селянська Партія, Союз КонС11руктивно-Творчих Сил та Укра

їнська Селянська Партія, що 11 очолює Є. Архиnенко. Так 

само при творенні УНіРади (1948 р.) до її складу увійШ7Іи буJІ1И 

обидва відлами ОргаІНізації Українських НаціоналіСТів, що 

постали. в Галичині під Польщею між двома світоgими війнами. 

Організація Українських Націоналістів · (ОУН) і до сьогодні 

залишається вузько:v~ісцевою, провінційною галицькою органі
зацією. Демократичні елементи Галичини гуртуюься біля 

УНДО та почасrи в інших загальноукраїнських партіях ('УНДС, . 
YPWJ, УСоц. П.) і таІG.м чином засТуплені в УНРаді. Вже тут, 

на еміtрації, з О'УН(р), nоряДком nовільного, але _закономірного 
розnаду організації, виділилась група, проrресивніша частина 

*) А. Білинський. «Лицем до реальностИ>>. «'Українське сло

ВО» за 1957 р. ч. 828. 
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чЛенів О:УН, переважно молодої галицької інтеліrенції (О:УНз). 

Таким чином, сьогодні маємо три окремі відлами О:УН, не 

рахуючи ЗП :УГВР, що є органічною частиною тkї ж О:УНз. 

Поза :УНРадою тоді залиши;шсь лише одна організація -
Союз Гетьманців-Дерz;:авників. Як монархісти - прихильники 

гетьманської держави, вони не вважають для себе за можли

ве входити до Державного Центру :Української Народньої 

Республіки. Властиво, С:Г,ІІ) не с партією в звичайнОІ.'\Іу розу

.міпні. Це скорше <<Qрден» людей; що вірять у спасенність мо

н<~рхії. Грунту в :Україні вони не мають жодного. Отже, подіб

но до нсціоналістичної О:УН, організація - суто еміrраційна. 

Серед членш СГД с немало добрих патріотів, українських ін

теліrентів та науков·ців, і приєднання їх до Державиото Центру, 

звичайно, було б корисним для української визвольної справи. 

Після невдалих спроб спрямувати діяльність :УНРади в на

ціоналістичне річище О"УН - націоналісти під проводом Бан

дери 1949 ·року вийшли зd складу :УНРади, воліючи провадити 

свою «окрему політику визволевн.я :УкраЇІНи». Сім років піз- · 
ніше (1957 р.) за нею пішов і друrий відлам О:УН, що перебу

ває під проводом полк. А. мельника. .Мотиви виходу· майже 

ті самі - «Не:передрішенство :УНРад.и» й бажання провадити 

свою «безкомпромісову» боротьбу за 9ИЗВолення :України. 

Таким чино·м, сьогодні довкола Державного Центру :УНРес

пу{іліки сконсолІідрвані всі деІщ•ИІратичні партії і rрупи, так із 

Великої (підсовстської) України, як і з rаличиви, що репре

зентують десь 900/& України. Поза :УНРадою, птже, залиша

ються українські націоналісти та організація гетьманців. 

Власне, до :УНРади не входить також і ліва група «УРДІІ

Вперед», яка по суті с групою інтеліrентів-теорегиків від по

літичних наук, що до жодних еміrраційних політичних qрга

нізацій не nходить з причин «принципового характеру». 

Наполегливість, з якою демократичні кола домагаються кGн

солідації українських поліТИІЧних сил, зрозуміла - робиться 

це з метою '\іайбільшої концентрації діючих в еміфа.ції націо

нальних сил в едивому політичвому центрі, Щ'О ним е деР

жавнии Центр УНРеспубліки та його ск.падGва частина -
Українська Національна Рада. . 
Не визнаючи Уряду :УНР в екзи.лі (хоч не визнавати фактів 

і не можна!), наші опоненти, чи nротивники дІе-ржавного Цен

тру УНР, не визнають реального й юридичного існува!іня Ук-;. 

раїнеької Народньої Ресnубліки, ОО'Же, скочую'l'ЬСя на nозиції 
«неnередрішенства» і в ТОЙ же час вимагають ві~ АКВВ та 
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США (а чому не від усіх державних чинників вільного світу?) 

визнання державних актів УНРеспубліки. Виходить якось 

зовсім неповажно. Але така вже дійсність. 

Са:vюзречення Державного Центру було б актом безприклад

ної безвідпоьідальнсх;-и, більше того, було б актом зради, ак

ТО:'d узурпації волі українського народу. Справді, хто уповно

вСІжував українс~>ку еміrрацію, де випадково фізwшу біль

шість складають виходці з ццнієї маленької української про

вінції зрікатись найбільшого .ослгу нашого народу за останніх 
кілька століть. І то з якої потреби? 'І..Цо гетьманці хОТЇЛJи б 

повороту до монархії, чи тому, що націоналістич:ні групи (і 

то вже не uci!) хотіли б мати свого «Вождя» (ніби не досить 
їм досвіду з вождями Ста:Лі~ом чи Гітлером - адЖе теж вож
ді, і то нічим не гірші від будь-якого іншого можливого вождя!). 

Націоналістичні угруповання, так само і гетьманці, що бльо

куються з ними, живучи в демократичному овіті, мають право 

З:'dагатись за здійевеНІНя своїх політичних чи соцілльних іде

uлів, звичайно - демократичними. засобами. &ле це можливе 

там - дома, у свойому народньому парля.менті, чи соймі, де 

буде репрезентовано всі шари українського народу. Тут же 

:'dИ в стані боротьби проти окупанта нашої Батьківщини і му

сі:~-ю творити одну монолітну є,zщість. Для того ми і кли:чемо 

всіх українців різних політичних ідеалів об'єднатись для го

ловної нашої :'dети - боротьби проти московського окупанта, 

об'єднатись n єдиному політичном:у Центрі, яКим є Державний 
ЦенТІр УНРеспубліки. 

Такого ж rеростра'f()ВОГО безумства, як зречення ншйбільшо

го ос:Нгу нашого народу, що його домагаюгься націоналісти, як 

ціни за їхню згоду на конСОJііДдЦію, нам ніколи не простив 

би український народ. Отже, трЕ:\J<І · раз назавжди r::ерестати 

навіть згадувати про можливість такої rанебн.ої капітуляції. 

Треба найrл в собі мужність поступитись своїми дрібненькими 

nаІрТійними інтересами в ім'я маєстату української ВИЗВОЛІЬНОЇ 

ідеї. І до цього Ми ще і Ще раз кличемо противників Держав- · 
ного Центру УНРеспубліки. 

Нарешті, як передуМову до консолідації націоналіСТИЮІі гру

nи ви:'dагають від УНРади «зректися . дотеnерішн:ьої політики 
в закордонній ділянці й провадити її на основі наново визна

чених засад>. Під цією, зовні «nрИ'Чісаною», формою і криється 

обвинувачення Виконавчого Органу УНіРади у сnівпраці з 

« неnередріu;r:нським» АКВБ. 
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Слід особливо підкреслити, що сnекуляції на тому непередрі

шенстві чомусь відбуваються лише щодо політики ОША чи, 

вірніше, Американського Комітету визволення від больШевиз
му - АКВБ. Між тим неrіередрішенства додержуються, ма

буть, усі держави західнього світу. На позиціях передрішення, 

власне, стоїмо тільки ми - народи, що в революцію 1917 року 
на руїнах царської імперії створили або в,і,цновили евої неза

лежні держави. Правда, на позиціях «передрішення» стоїть 

також СССР та підпорядковані йому уряди юраїн-сатещтш, 

які всюди деклярують, що національне питання в Совєтському 

Союзі розв'язане, як ніде в світі добре, які на коок:нім кроці 

кричать про «дрJЖІНій союз братніх народів», закінчуючи, 

правда, незмінним: .«навеки вместе, nод водительством старше

го русского брата». Але те большевицьке. «Передрішенство» 

наскрізь вороже справжнім інтересам українського народу й 

спрямоване на шкоду української визвольної боротьби. Зреш-

тою, то с цілком окреме питання, і ми :на ньому тут спиня

тися не будемо. 

В чім же полягас те непередрішенство? 

АКВБ в своїх офіційних заявах .визнає ПІРаБО коЖІНого з на

родів СССР визначити свою долю за своїм власним бажанням. 

При чому, та воля мас бути виявлена демократичним спосо

бом після nовалення большевизму в СССР. Оrже, не п е

р ед р і ш у ( майбутнього державного устрою і в той же час 

не заперечує м01Кливости створення нових національних дер

жав на теренах, що їх сьогодні посідає Союз ССР. 

З другого боку, Виконавчий Орган УНРади твердо залиша

ється на засадах суверенної, соборної ~раїнської Народньої 

Республіки. На всі..rnякі закиди з боку різних організацій ро

сійської еміrрації, так само на висловлювання окремих уря

дових чинників західнього світу, що питання самостійности 

українського чи іншого з наJрОдів колишньої царської імперії 

мас бути вирішене волевиявленням народів СССР після пова

лення большевизму, ВиконавчИІЙ Орган УНРади завжди пок

ликається на такі історичні докумеН'ІИ, як Універсали Україн~ 

ської Центральної Ради, задокументованd рішення селянських, 

робітничих, військових та інших з'їздів, на опубліковані нас

лідки виборів до Всеросійських Усrановчих Зборів, де 75°/о го

лосів було подано за українські соціялістичні партії (УПСР, 

УСДРП) та Селянську Спілку, теж до Українських Установ

чих Зборів, на рішення Трудового Конrресу тощр. Виkонав
чий Орган 'УНРади каже, що в роках 1917--40 існувала віль-
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на, ні від кого ІНезалежна, соборна українська pecnyбJriкa. 1ІЦр 

вона мала свій уряд, революційний парлямент - "Українську 

ЦентраЛьну Раду, яка, своїми "Універсалами, волею нашого на
роду, утворила у!КраЇнську незалежну республіку, що та рес

публіка мала своє вwсько, свою валюту, була визнана юри

дично, або де факто багатьма суверенними державами світу, 

що вона - ма!Йже три роки провадила криваву визвольну 

війну проти червоних і білих московських завойовників, що 

"Україна, зрештою, була. перемежена в тій нерівній боротьбі, 

що її "Уряд, разом з Армією "УНР, змушений був відійти на те

рени суміжної Польщі, та що той уряд ~ганізований, по

nовнювМІий, продовжує реально існувати і сьогодні. 

З тих своїх позицій Виконавчий ОргМІ ніколи не сходив 

і сходити не збирається. Про свої політичні Позиції Виконав

чий Орган офіційно заявляв і завжди заявляє в усіх своїх 

оп~блікованнх актах, про це він заявив і керів!Іицтву АКВБ, 

який, зpeurroю, відмовився нав'язувати свою концепцію пане

воленим народам, що об'еднані в Паризькому Бльоці, членом 

якого є і Державний Центр "УНРеспубліки. 

Кажучи правду, демократичні кола української еміrрації 

теж не особливо «захоплені» опрямуванням визвольної поліп1.к.и 

США, зокрема щодо українського питання. Проте, враховую~ 

чи фактори, що в основному спри:<rИНяюn. таке спрямування 

згаданої політики у відношенні до паневолених ОССР неро

сійських народів або більш правдиво саме зважаючи на на

явність тих факторів іЙ потребу системного поборювання їх, 

уь.-раїнські демократичні кола вважають ІІО'І'Рібною і корис

ною для визвольної оправ~ спіВЛІРацю в ПИТЗІННі боротьби 

проти большевизму, що її nровадить АКВБ. Потребу налагод

ження співпраці з США, поки ·бодай в образі АКВБ, рішуче 

підказує і те, що саме СІІІА й американський народ є чи не 

найактивнішими і найпослідовніШИІМИ в бортьбі проти москов

ського комунізму-большевизму. 

"Українськ<~ Національна Рада й іі Виконавчий Орган від 

свого заснування залишались, і до сьогодні залшцаються цілком: _ 
незалежними від будь-яких офіційних чи неофіціЙІНИХ (приват

них) чужинецьких чинників. Свою полі ТИЧІНу діяльність, зокрема 

на зовніШ!Ньому від'ІМНКУ, Виtк:онавЧИІЙ Орган УНРади здійснює 
за с в о ї у к р а н с ь к і гроші, що їх· добровільно п:р!<~носить 

українська nоліТИЧІНа еміtрація До ДержаВІНого Центру. Оті, 

часом тяжко за111Рацьовані центи, сантіми та пфеніrи забезпе

чують Виконавчому Органові УНРади моокливість провадити 
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свою ~ у в ере н н у з а г а л ь н о у к ра ї н с ь к у визвольну 

політику. ВикСJІНавчий Орган РОЗ3"Міє величезну моральну си,

лу тієї своєї незалежнОСти і всіма способами її оберігає. Про 

це знають усі україrнські політи;чні середовища, про це знають 

також і відповідні зовніш:Ньо-політичні чужинецькі чинники, 

і це є одним із факторів, що забезпечують високий моральний ав

торитет, що ним користується Державний Центр УНРеспубліки. 

Але що нашим оrюнентам до сього.цнішньої дійсности 
і реалЬІНих завдань нашої виЗВОJІьної боротьби? ІІЦо їм до 

фактів, коли ті факти суnеречать їхнім вузькогруповим ці

лям? ЩЬ їм до того, що вся та шrrучно руздмухувана ними не

передрішенська гістерія не nогоджується з· логікою, більше 

того - суnеречить дійсності? 

Адже, ні одна держава вільного світу, чи політична устано

ва тих держав не деклярувала, ІЩ> на випадок падіння бол~:,

шевизму автоматично відновлюються Українська, Білоруська, 

І)рузинська чи будь-яка іЮ!Іа з держав, що постали в роках 
революції 1917 року на теренах колишньої Росії. Отже, всі 

згадані держави стоять ·на неп ере др і шенських пози

ціях. ІЦоправда, доброоич:лІИве ставлення більшости західніх 

держав до екзильних державних центрів nСJІНеволених ІН.аро

дів, а також вияви співчуття, гостиннОСти ТОІЩО і дають nід

стави сподіватись, що вільні країни Заходу не заперечували 

б, якби nоневолені народи відновили СВоЇ незалеІЖні держави. 

Та й чи можуть вони офіційно деклярувати визнання Укра

їнської Нарсдньої Республііки xoq би вже через те, що, явля
ючись членами Об'єднаних Націй, вони, так би мовити, авто

матично формально визнають і члена-Фундатора Об'єднаних 

Націй - Українську ССІР? Доречі, чи не найбільше ао· ктів то

лершrгности, співчуття тощо вияв.ляють саме різні громадські, 

муніціnальні та інші організації СІІІА, зокрема щодо україн

ського визвольного руху. Чому ж тоді в с.я оnозиційна на

ціоналістична цреса обвинувачує УНРадУ в зносинах чи у спів

праці тільки з америюищями, які до того ж виявляють, як 

уже було згадано, найбільшу активність в боротьбі npO'l'И 

московського большевизму-комунізМІу? Та ж OIIlA явл:яються 
нашим ліnшим природним СОІООІИИКОМ, бо і нашою метою є бо

ротьба проти большевиків, що ок:уnували нашу Батьківщину. 

І було б нерозважним не намагатись установити nori-pdбнi кон:.. 

такти, а КОЛІИ можливо, то й опівпр~ з nолітичними 

чинниками чи організаціями тієї. найбільшої світової nотуги. 

Ті, що спекулюють на неn:ередрішенстві, оqеви;цщ>, вжива-
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ють rого терміну, щоб свідомо ввести в оману широкі маси 

своїх читачів, Пер€важно своїх nослідовників, застраlШтr:и їх 

перед «неnt-редрішенською» 'У!НРадою, яка, мовляв, .зраджує 

свій нарід. Робиться те виключно в своїх вузькоnартійних ін

тересах. Справді, - не можуть же ті, щр nишуть про «зраду», 

·не розуміти, що, насл~уючи їхню <<n;рИНЦИІllіялЬІНість», треба 
було б контактуватиС? чи ветупати в ділові зв'язки тільки 

з ТИІМИ, хто декл.ярував визнання чотирьох Універсалів Укра

їнської Центральної Ради, що проголосили Українську Народ- · 
ню Ресnубліку. Оскільки ж ні одіНа з держав того не деклЯіруВала, 

будучи nослідовними, треба було б відмовитися від 

будь·srких контактів, а тим більше від сnівпра

ці з будь-якими чинниками всіх дер·жав вільного сві

ту. Себто за~тись від цілого світу у свойому І'етто, у· сво
йому «блискучому відокремлеині», чекаючи часу, коли тоо 

світ визнас наші державні акти і прпйде до н,а.с сам. Тзк само 

тяжко допустити думку, що ті панове не усвідомлюють, що 

nодібна наша nоJІітична са.'\іоізоляція зробила б найкраl.l.\LУ по
слугу всім ворогам української державности. Своєю самоізо

ляцією ми б відкрили чисте nоле для діяльности ворожих на

шій визвольній ідеї ~лементів. 

Вважаєм(І, що основна -боротьба за визволення Н3ІШОГо на

роду з московсько-большевицької неволі точиться на теренах 

нашої Батьківщини, там же відбудеться й її вирішальна ста

дія. Місnе тих, хто збройно хоче боро·rися про'І'ИІ окуnанта, буде 

там-- у гущі нашого народу. Брязкання «~комлромісовістю» 

десь за пару тисяч кілометрів, у МЮнхені, чи в Нью-йорку, 
то жодна боротьба. «Мирна» боротьба, що її безнастанно про

вадить наш народ на Батьк::івІ.ЦіИні, nов'язана з щоденною 

смертельною небезnекою, але такий уже зако;н усякої бороть

би. фіакт нашОЇ еміrрації ми не вважаємо за якусь засл.угу пе

ред наІ.ІІИ:.."d народом, навnаки, - свою еміr'рацію вважаємо за 

тяж:ку конечність. На жаль, ДЛІЯ багатьох з нас так склались 

обставини, що ми nозбавлені були можливости надалі nродов

жувати. Т'У «мирну» боротьбу в оточенні свого народу. БудУЧИ 

персонально викриті, щоб не стати беGцілЬІНою жерtГвою воро

га, ми ~Ушені були емі.tрувати. 
Оrже, роля nоліТИЧІНИ:Х: ем:і.І'ранті.в лИІ.іІе поШчна. Вони му .. 

сять поnуляризувати серед народів вільного світу ідею укра

їнської державности, ознайом.лювати За.Юд з українською 

історією, :культурою, ~кати серед народів Заходу і СходУ 

друзів для нашого нароДу, демаскува'l1И всякі пО'lІЯ11КЄНИЯ во-
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рогів нашої державности, доводити світові конечність перебу

дови Сходу Европи на засадах справедливости, виходячи з 

життєвих інтересів так паневолених Москвою народів, як 

і цілого світу. 

Так са•мо завданням нашої еміrрації є встановлення сталого' 

контакту з нашим народом для взаємного · освідомлення, а · 
то й координування певних акцій. В умовах совєтської теро

риСТИ'!НОЇ системи встановлення живих двосторонніх контак

тів - річ виключно складна і небезпечна. Всякі нерозваЖІНі 

спроби живого зв'язку, як уже знаємо з досвіду, або безнадій

но запізнюються, або ліквідуються у свойому початку органа

ми совєтської безпеки. Отже, нічого не даЮІГЬ, крім непотріб

них крива:зих жертв. 

Виходячи з названих вище основних політичних завданЬ 

нашої еміtрації, пит<шня налагодження кОІН'Гактів із р•ізними 

громадськими, культурними, науковими і політичними чинни

ками інших народів ставимо, як одно з першочергових зав

дань. Саме під погл•ядом тих завдань спробуємо бодай коротко. 

схарактеризувати наші відносИІНи з АКВБ. 

Власне кuжучи, співпраці з АК.ВJ3, в звичайному розумінні 

цього слова, в об'ємі, що його вимагає належна Постановка бо
РQТЬби проти большевизму, до цього часу не налагодЖІено. 

Спорадично, час від часу відбуваються якісь окремі невеличкі 

акції, пресконференції - і це все. Переговори про. налагод

ження співпраці провадить Президія Ліtи. Визволення поне~ 

волених народів СОСР т. зв. Паризького Бльоку. Виконавчий 

Орган J'І!Ради бере в них. лиw лосередню участь, як оДин із 
членів Паризького Вльоку. На жаль, ті переговори за кілька 

років майже не посунулись вперед. ОСН\Овною перешкодою 

успішноГо закінчення тих nереговорів, влаоне, й є те, ІЦО на-: 

роди, об'еднані в Паризькому Бльоці, а отже й УНРада, про

довжукУJ:ь залишаТ'л.сь на позиціях передрішення. Себто, вони 

вважають, що їхні народи в роках 1917-18 виявили в:нrе свою 
волю, в наслідок якої бу:Ло створено українську, білоруську, 

Грузинську та інші самостійні держави, що їх згодом знову 

завоювал·а червона Москва. 

Незалежно від згаданих переговорів про співпр~цю, за· спе:
Щяльною .домовленістю Президії ПарИЗького Бльоку, а в тім 

і Виконавчого Органу УНРа.цJІ, група українських науковців 

(nоруч із наукО'ВІЦЯіМИ інших неросійських народів) ув,ійшла до 

Інституту· вивчення історії і кул·ьтури на~ів ССОР. Продов

жуючи залишатись на політичних позиціях УНРади, наші на-
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уковці включилися до праці Інституту, перетворивши його 

(статутарно і факТІИчно) з установи чисто російської на дослід

чу устано~у міжнароднього значення. Так само група україн

ських журналістів (поруч із такими ж групами неросійських 

народів) створили редакцію радіовисильні <<ВизволенНЯ>> й ор
ганіз-ували щоденні ра).І!іовисилання в українській мові. 

Але це лиш окремі ділянки. СпівПІрадя поневолених народів 

СССР з АКВ.В у всіх її (співпраці) можливих багатогранних 

формах ще залишасться попе-реду. Осягнення такої співпраці 

с одним із завдань національних центрів, що об'еднані в Па

ризьІ{ОМу Бльоці. 

~и знаємо про наявність у США, а зокрема в АКВБ, про
російських настроїв (про коріння тих настроїв тут говорити 

не будемо), але чи не в такій же ІІПРІ проросшські настрої 

властиві длл політиків Великобрітанії, так само для досить 
численних політичних кіл Західньої Німеччини та інших? Іду

чи за нашими націоналістами, треба було б уникати будь

яких контоктів, а тим більше співпраці з усіма згаданими по

літичними чинниками. Ми ж уважаємо, що наявність nроро

сшських настроїв або симпатій мусить спонукувати ішс до 

особливо активної діяльности саме серед тих русофільських, 

якщо дозвоJJено буде так висловитись, кіл, та до поборювання 

всіляких історично невірних оnатворених понять про націо

нально-державні відносини між: народами Сходу Европи, бо 

це с одним із завдань ,української політичної еміrрації. І ми те 

робимо: -- дІИ сприяємо заснуванню Німецько-Українського, 

Англо-Українського, Італо-Українського й інших подібних 
товариств культурного зв'язку; ми шукаємо зв'язків з Радою 

Европейського Руху; наші професори, науковці, політики йдуть 

працювати до університетів та різних фахових інститутів 

країн поселення української еміrрації, а в тім і до закладів, 

творених АКВБ -·Інституту вивчення історії і культури ОООР, 

де поруч із науковцями інших поневолених советами народів, 

поруч з науковцями-росіянами дбають про правдиве висвіт

лення підсоветеької дійсности; ми йдемо до радіовисилень 

окремих держав (Італія, Еспанія, Канада, США та ін.), а в тім 

і до Радіо <<Визволення», щоб забезпечити nравдиве і кваліфі

коване насвітлення світових подій в українській мові,· з укра

їнських позицій. йдемо до інсгитуту, щоб мати трибуну, з яко~ 
моЖІНа доводити вільному світові слушність чи шкідливість. 
тих чи інших поглядів на проблеми Сходу Европи, щоб попу

ляризувати серед західнього світу ідею українськ~ї 'державно-
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сти. Ми йдемо, щоб поборювати тенденційно-русофільські те

орії в тих же лябораторіях, де їх витворюІО'І'Ь, ідемо, щоб уже 

самою своею присутністю паралізувати можливість nояви не

наукових, тенденційно творених теорій. йщемо, щоб nоборюва·

ти всілякі nорожі уІq>аїнському визвольному рухові «політич

ні комбінації» - згадаймо бодай зруйнуВання СОНРу, КЦА.Бу, 
зведення . до полlтичного ну ля т. зв. «Українського Визвольно- · 
ro Руху» (гулаївщина) та інші. 
Ми вважаємо, що саме недостаrrня обізнаність вілЬІНоrо сві

ту з nроблемою конечности перебудови Сходу Европи і саме 

nід національно-державним nоглядом, а зокрема недостатня 

обізнаність з українською nроблемою, зобов'язує нас до nов

сякчаСНОЇ систематичної діяльности саме на цьому відтинку, 
зобов'язує нас до реальної nолітики, до терnЄЛІЮІоrо здобуван

ня цілого по частках, од.нісї діл:янки за другою. МІи усвідом

люемо, що така тактика небагата на зовнішні ефекти, і через 

те мало доходиrrь до свідомости мас. ПрОО'Є, в своїх акціях ми 

муСИІМо керуватись не зовніІШІЬОЮ nоnулярністю того чи iнuro

ro заходу, але в якій мірі вонИ набл:и:жають до наи.rої конеч
ної мети - відновлення української державности. Звичайно, 

мовиться про чини, які не суІПеречать гідності нашого народу 

і нашій, що ім'ям його діємо, що с його амбасадорами перед 

вільним світом. 

Ми не ,маємо ні наміру, ані потреби детально зуnинятися на 

роботі Радіо «Визволення» та Інституту. Подамо лише декіль

ка загальних зауважень. 

Звичайно, І'ОІВОРИ!І'И npo «реБОJ:ІЮцій:не» Радіо «ВизволенІНЯ», 

принаймні щодо українського радіомОВЛJенНя, ледве чи мож

на. Такий вислів треба розуміти, як рит01ричну фіrуру. О:дно

часно треба сказати, що радіов:исилан..ч:я українською мовою 

декількох європейських заокеанських радіовисилань, а в 

тім і Радіо «Визволення>>, мають досwгь поважне значення уже 

самим фактом украівомовних висилань: вони скріnлюють у 

населення України думку, що про його національні прагнен

ня вільНИй світ знає і Т'ИМ праrненням сnівчуває. Так само 

щоразові пригадування в радіоnрограмах npo українську 

визаольну боротьбу, про історичні дати тієї боротьби, зокрема 

в роках 1917-21, npo Універсали Українськоі Центральної 

Ради, видатних діячів української історії, викривакия ко.ло

ніяльної nолітики московсько-большевицької влади :ц Україні, 

так само викривання русифікаторсЬІКих заходів у соЮGних 

{національн:их) реепуб.піках, СИС'l'ематичні інформації про rpo-
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мадське, культурне, наукове і по.лІітичне ЖИ'І'І'Я українськоі 

еміtрації, про 'Українськи:й Державний Центр і 'Українську 

Національну Раду, нарешті, періодичні виступи перед Аrікро

фоном окремих громадських, а, час~, і політичних україн

ських діячів, письменників тощо, - все це має поважне зна-
~ !4 . 

чення,що иого не см1ємо недооцнповати. В умовах термоядер-

ної та міжконтинентальної ракетної зброї, в умовах (хоч-не

хоч) співіснування двох. свіТів питання спробивання залізної 

заслоІНИ» набуває значення першоч:ергового завдання. Радіо 

«Визволення» поруч з іН1ІІИ1МИ радіовисиланнями, як Радіо

РИlІ'/, Радіо-,Мадрід, «Голос Америки» та іНІШ, безперечно, ві

дігра.ІОО'Ь свою пооитивну ролю, дають можливість безпосе

редньо промовляти до нашого народу; 

ЗавдаШІя наших науковців в Інституті вивчення історії і 

культури народів ООСР дещо відмінні - вони мусять за

безпечити об'єктивне вивчеШІя підсовєтської дійаности, зо

крема в аспекті міжнаціональних віДІНосин, що витворюють

ся в Совєтському Союзі та в окремих національних распублі

ках. Про наслідки своєї дослідчої праці наші науковці повин

ні в межах, що їх дає згаданий· ІнС'l'И'Гу'l', доводити до відома 

наукових та поліТІИчних закладів цілого світу, так у найпо

ІJ.ІJ1Іj)€'Ніших мовах світу (англійській, . німецькій, французькій), 
як і в мовах своїх народів. Не один десяток совєтознавчих 

праць неросійських науковців, а в тім і українських, зайняли 

вже своє місце на полицях· університетських, державних та 

громадських бібліотек цілого світу, так само в бібліотеках 

різних полі'l'И'ЧНИХ діячів. Проте, треба визнати, що що вик

лючно важливу роботу лише почато. [Це ціли:й ряд діл:янок 

в Інсrитутській роботі не охоплено нашими науковцями. Щ;е 

багато треба буде зробити зусиль, Щоб використати навіть ті 

можливості, що їх відкриває нам МЮнхенк::ьки:й Інституr вив

чеШІя СООР. 'Українська rромадськість мусwrь зробити все, 

щоб допомогти нашим нщуковцям в ї.хнІ:й тяж:кій праці. 

Не. менш важливі завдання стоять перед нами й щодо на

лежного використання україномовних радіовисИJІань. Сьогодні 

радіовисила.нвя, особливо «Голосу Америки» і Радіо «Визво

лення», ще далеко не задовольняють наших вИІМог щодо бо

ротьби проти московського імперіялізму, що нині виступає n 
образі московського большевизму. І тут спільні зусилля укра

їнської еміrраційної громадськости можуть немало допомогти 

в подоланні наявних сьогодні труднощів. 

Отже, затальні завдання, що їх ставить перед собою 'Україн-
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ська пОJІітv.чна еміrрація, залишаються незмінними: крок за 

кроком, ;це тільки можливо, здобува'l'И позиції. для нашої виз

вольної боротьби. Проте, здобуван:н.я окремих лооицЇІЙ в окре

мих країнах, звичайно, не є чимось раз на завжди даним і не 

виключає можливости окремих винятків, зокрема, щодо віщ

носин з АКВБ. БезІВИrлядність багаторічних зусиль налагоди

ти широку співпрацю з АКВБ, можливо, примусить демокра

·гичні кола, зрештою, піддати ревізіJ весь комnлекс своїх від
носин з ОL"'І'аннім, посиливШІИ одночасно контакти з іншими 

чинІниками США для дальшого налагодження взаєморозумін

ня й співпраці з громадськістю і nолітичними колами Сполу

чених Штатів Америки. 

Закінчуючи, хочемо звернути увагу, що в покликс;ннях 

противників консОJІідації на базі УНРади (і взагалі будь-якої 

консоJІідації) на непередріш'енство є певна не.логічність, оо вже 

в самій назві Державного Центру УНРеспубліки є повне і без

застережне передрішенство. Сам факт 1снування Дер!Жавного 

Центру УНРеспубліки, що веде свій початок від Уряду Укра..: 

ї~1ської Республіки, який 1920 року nереважаючою зброЙІНою 

силою москов.ських большевиків був відтионений разом з Ук

раїнською Республіканською Армією на територію сусідньо·ї 

Польщі, - в самому ЦЬОJ.ІоІУ факті лежить ствердження нашої 

державницької історичної традиції. І з другого боку - в не

бажанні в~;знати реально існуючий Державашй Центр УНРсс

публіки, Який діє в екзилі на nідставі закону, nрийнятого ще 
на рідних землях, nідкреслюємо - в абсолютно незрозуміло

му, з погляду найвищих інтересів нашої визвольної боротьби, 

неСажанні визнати той законНИІЙ Державний Центр, в повсяк.

часних намаганнях зневажити його, бодай хоч ставленням ла

пок біля слів ДержавНІий Центр, чи не лежить найгірша фор

ма непередрішенства? тіжко nовірити, що таке nолітичне са
могубство пропонується тільки в інтересах «власної виз

вольної поJІіТИКИ» різних відламів колись единої Організації 

Українських Націоналістів (ОУН), або в nерекладі на звwчай

ну мову - в дрібненьких інтересах власної nолітИІЧНої груnи. 

На щастя, ті rpynи реnрезентують тільки самих себе, на Бать

ківщині вони не мають уже коріння. На щастя, процес розла

ду, або скорше nолітичного оодоровлення націоналістИJЧних 

грУ1J1 іде цілком закономірно, і недалекий, оч:евидн(), час, коли 

патріотична, дисциплінована гаЛИІLІ,Ька молодь займе належне 

їй місце серед демократичних кіл всеукраїнської еміІ'J;>ації. 
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