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в ФідядельфL

р. Він яає переломове

значіннє для ро:звитку не тільки "Січи", але і всіх
українських

орtанізацИt

за

1\ІОрем.

Чому?

Бо той

3їзд закинув хаос •і замішаннє й запровадив сИJІь
ну Владу в орrанізації.

Щоб остала паяятка з того важного зї3ду, ви
доомо отсю книжечку. В першій чаети її представ

лево боротьбу,

яку

провадила Централя в Січовім

орrані проти безголовп в орrанізації. У другій ча
стИВ'і книжечки подані ухвали зїзду, котрі зробили
хі•нець старому безго.1овю.
Сю пю1ятну книжечку повинен перечитати ІtОЖ

дий Українець і то НР раз. Перечитати і дітлм своїм
на

науку

дати.

Редакція

"Сі чи".

І.

Про ПОВІЖІННЕ НІПОВІЖІНОЇ ВАІА•
слів кілька.
"Лучше ость у ·боротьбі
під проводом льва,

стадо о.аєиів

віж стадо

.rьвів пЦ

проводом оленя".
Діра в мостІ.
Ся стара nриnовїдка східних вародів вказув ва
ввачі,ннє доброго й міцного провідника в кождій ор

tанізації. Оправа ·проводу

сР у вас та велпа ,~;іра

в мості нашого походу вперРд, у котру все провадюеть

ся: і дюде і лляни і гроші

і цілі орrанізаціі. Бо :ии

народ ве.ІJикий і мавмv все. Тільки на добрий прові,в;
ВР :можемо здобутися.
Корінь лиха.

НР можна сказати, щоб у нас ·Не було доброrо
матерія.іІу в~UJIOJUJJ{Пкiв.

У вас в батато

ідеІвп:

3

t

ев-ерІ1чинх ·ОДВІІИЦЬ. Вови І ва прові.zеникі.J часто

виходять. Ал~ іх ІJІІЛЮDІ'Ь прОТИ'ВІІик•, m~еохочуJМ'і.
товариші nраці

-

і по .пімсь часі вови махають ру

кою і ва 'Провід і ·ва вародву роб<Уrу взагалі. Прихо
АЯТЬ ва іх місце нові

-

і таксамо звеохочені у~ту

иають. А ми як не мали :міцних орІ'аиізаціІ, так ве

м~мо. Тут в.1астивий корінь лиха. І похи :ми
чорного лиха.

ве ви1юрчувмо,

roro

ніко.1и Н(' матимемо

иіцноі ор І':\ нізації в .нічЬr.

Дідичні сухоти.

Коди ми маємо добрий :иатерил на провідників,
а НР можемо ді.ждатис.я міцних провідників,

-

то ее

знак. що в наmЖ еветемі (в •порядку) :мусить бfl'll

який-сь основний, -за,.садвичиІ бJІJд, а не в .лю,~~;ях. Та
кий блу.в; очевидно в і тягнеться у нас довго

n

родовІ

сухпти. Той блуд- ее вибір старшин по сотвяк і ок
ругам. Придивім·ся всім хибам тоrо систему творев
ня провідників.

До орІ"анізації, а не до деморалізації.
Таю1 орJ'анізація

як Січ

-

подіобпа

Нізнції державної, а в ній найбільше

до орІ'а

до військовоі.

Ніяка дер.жава й ніякr військо не можr удержатим,

коли вr.е в вих булоб вооираве. НаRЇТЬ у иаІбLтьmе
свооідвих реІІJбликах, де верх влади
походить з вибору,

вже

-

прези.в;еит

-

йогn секр~арі-1dиі~три ие

походять з lJ.Ifбopy ~агалу~ а з номінації верха влади.

А :вже при ·війсь.ку то І бе-сіди

не може бути про

кнІсь ви·бір. Большевики пробували сього,

ue

•

ско

ро закинули. І тільхи 'lО:Му ве розсИ'ІІалися ,цосі.
Орtашізаціі, що ~аmь головне завдаввв вп:о

'вувати народ до ди~ципліни, мусять ува.жаm на ее, бо
івакmе виховаRУГЬ

народ до деморалізації.

Се не

8

така деморалізація, щоо робила поганих людеІ, аJІ~

така, що замість -міцно будувати

-

роЗ'пороmуе і зне

охочує.

Перейдtм за порядком все лихо, що походить з вибо
ру старmИ'В

no

-сотнях і округах та причини того лиха.

~Вибір ее nрипадок.
Передовсім впслід виборів майже все припц

Іювий. От зійдеться впр. ва

100

ГОАосом більшости виберуть

"старшині'.

в віякий вираз во.1і

сотні ві тим

члені11

30

11евmе

і о.цвп
А ее ве
ці.1оЇ ор

rаніваціі.
"Ми тебе вибирали, ми тебе і скинемо".
Коли навіть виберуть людину в орtавізаціі ва

со~ужену, то якраз

той вибір в очах

людей нищить

заслугу і nовагу вибраного. Чому? Бо люде тоді ка

жуть:

"

Митебе вибрали, ми тебе кожемо і скивути".

"Не буде сей, то буде другий". "Ми його чимсь вро

би.Іи, ми можемо й ві дробити."
що .мавби все іJІРОва.диm,

-

-

Та&Им: чинок тоІ,

ста.в вайбільше вuеа

ивм ·чоловіком, коли хоче удержатися на своїм ставо-

7
вищі. А 'Се ЗІІачить, що вів м:усІІ'l'Ь тихо сціти і всім
JJ;Оrоджуватв іооа

.rи".

ny.croro

"говору'', "аби ве спиу

Я:в: ті.Іьк.и схоче розвинути сильніщу )фиьиість

і щось пере-nерти,

зараз наразить собі когось.

-

тоА хrось уже подбає

між своїми

Л

звако:мими, ·щоби

або "скинути", мп нt~ допу-стити до виконання ,ціла
А тоді провідвик часто nримушений са:м "скинутис.я"
Державне значіннє четара Паньна і сотнина Грмн~tка.
На сл ід :ки вже тої одної nричини дл.я сотві тим бtп.
mе ·для орrанізації
ни ю~мождива.

-

смертельні. Во повага старІПJІ

Справдішного ·nослуху така старщи

·ва :мати не :може. Тут укрита тавиниця того, ЧОХJ

J

вас нема дисци.шІіни, нема пошани, належноі стар
шині, не11а зрозуміння для значіння старшини. Так

і кажуть наші люде про ·Старшину: "Qт ·прийшов Паиь
ко, або ГринЬІко." ТИ)Ічасом він Панько або Гринько
коли приходить до приватпвого дому. А коли вів при

ходить

дп орІ'ані·зації,

то ее четар або

сотник. Се

пред~rанник і в.1ада vрІ'анізаціі! Коли не навчимося
шанувати в душі і ду)щі тоrо Панька й Івана ва

чШІ і за його уряд

-

loro

хочби найменший, то ніколи

не ·будемо ю1іти mанувзти й більших чинів, ша.иувати

·владу дr.ржавну. А як сего не вмітимемо, то ніколи
;не будемо nідготовані до дРржавноrо життя й ніколи

l<>ro

ПР :Jдобуде:мо.

8
Дощ міцнійший віА четара n~нька, а мороз

віА -со'І:ника Гринька.
Лю~е не винні, що

так відносяться

до свого

nро:ноду. Бо ее правда, ІЩ) хто кого чимсь "зробив",

ТОЙ може й "відробити". Тут винен систем, зна'Чить:
·ооосіб "робденвя" старшини на місц.ях. Дальші на
слідки того "робленнЯ'' такі: Зарядить що .~е . будь
сотник, нпр. збори, концерт, або сuад:к.у,

-

то як в

·погода, то тро ха членів стягнеться; а як лиш троха

lfliдe дощ або трошка мороз nотис не,

-

ого І Вже ло

миться дисципліна. А як добрий дощ або сильний :мо

роз, то чорт взнв усю дисцmлі·НУ

до чИста.

-

І вла.стиво нема дивниці: бо кого тут слухати? Того
Панька чи Гринька, '~котрого :ми

caNi

ли ?" Таж ми ЙОГО на найблисmих

чимсь вроби

ооорах

:можемо

як •стій "відробити" назад на Павька і Гринька. Не
хай тідьки муркне щось

проти нас.

І ва що на:м у

~ощ кудись ходити або змерзнути?

Нінець орІ'анізації і nоЧQтон деморалізації.
Неповажwннв ·с упро·ти свовї старmиви ее тяжu

і заразлива хороба. Та зараза скоро ааражув і став
у нас иеповажавнвм супроти себе самих. Тут причи

ва того, що у нас (і то у всіх орtаніааціях без виіх

ку) люде не виконують своіх ВJІаоених ухва.Jі віть ті, що за ИИ.'ІИ
хтось ffl)игадає

cr,

голосували.

Потому,

и~

коли ЇJІ

ті.:~ьки уоеміхаютьс.я. А а тим кін-

·9
чит.t..ея вла-стиво всяка орІ'ав:і.за.ція й зачинав~

-

,це:морuі~а.ція.

Брудна і брехлива митна.
Деморалізація, ви·несена з таких "орrанізаціІ",

де ніхто не виконує ні вакооів
свих ух:вад,

-

влади, ні с-воіх вла

переи:uситься скоро і в душу та nри

ватне ЖІІ'1'ОО одиниць. На тім І'рувті родяться у нас
ті ЖИТ'1'6Ві нездари, що і в орrані:ааціях .нічо не ро
блять і д.ля ·себе вдома. Таким чином житrв публич
не, котре ·повинно СІ\іРЇІІЛЯТИ

людей,

!Працю для загалу і для себе,

-

їх характер і

загноюв людей. Бо

хто приникне не додержу;вати ухвал, ·про ·котрі всі
знають,

-

той ти-м леІWІе не додержує своїх влЗІСиих

постанов у роботі для себе і для ·своої жінки та ді
тей, про котрі тільки він оден знав. Так людина тра

ТИ1'Ь характер і ·робиться :а неї миТ&а і то брудна, бо
брехдива
rа.чу.

·сrпроти

JІомаіНІМ

гірший

від

себе
публиЧ!Пих

рабу.нку

й

самОІ 1 сущюти

за-

ухвал,

ее

злочин

убийства,

бо

за

ее

е кара і покута. А ломавне ухвал для одиниць без
харве, а за те страшенно ІІюкутуе цілий нарід: бо ее
"виховуе"

його на стадо невольників, котрі вміють

слухати тілІJRИ волі чужих, а не свовї.
Зубаті нолісцята.
Все те одно з другого ви-пливав і так одно дру

гого держиться, як зубаті колісцята. в rодиниnу, де

10
рух од~го ви:к.JІика.fІ

рух

богатьох.

"Свое rіІие"

кручРВВв одвоrо :к.о.віtцяти ие:мооuиве, хіба в поос&

вані:м годв:ииику, лпІ: тоді не nоказув rодвв і есть
неnотрібний, хіба ва ,ціточу забавку. ШJІІка орtаві
заціл ве сміє ,бути ·подібна до кеп.ськоrо годІШИ:па,

6о шкода труду, часу і :коштів ва таку орtавізацію.

В народі і в орtанізаціі

-

як у rодиВ'ІІиу. Кожда о

д~mиця .подібна до зубатого колісцяти: ІОЛИ вона &JІе

робить, або цілком вічого не робить, псув рух міJІ·іо
·нів колісцят, себто ці.JІого народу. Мертві, то в невор
tа;в:ізова.ні люде

-

ее колісцята, що стол·ть і 3держу

ють цілий рух. А кєпсько зорtані·зоваві люде

-

сє

колісцята, що крутяться ноодало. Вони та.кож ІПRО
д.ять,

не nомагають.

Ноо~есо нещаст11.

Та ва тім ще ве :кШець з.'ІИХ иас.тідіків кеnсько
го си-стему. Кількож ~ таких випадків, що скидаІОТЬ
ипр. соmи:ка .11ише тому, '"~ за довго був", "не.ха.І

вже инmий ·буде".

Або томv,

що не в орtа.иіваціі,

тіJІЬ'КИ пр~mатво ,поеперечався з RИІМСЬ. Чо.11овік аf.і
тував,

працював,

доuадав,

потому ще •сорому :набрався

здоровлв

3а свою

стратив,

-

а

щиру роботу.

НаrнаJІи тай повсім. Ніхто й "вибачте" не сказа».

Hinoro .приооаН'Ия за труд нема йому кому
loro иа.Івис,mа ВJІада ct• ті. що його атри

дати, бо
виборах

чи~rсь ароби.tи". Се демора.JІізує страmеино і про:вЦ
вків. Бо людр, людь:ип. ;Вони чують жа.1ь за иес.жуm-

11
не упо&Оремнє. Ті;Іьки дуже добр,і дюде !П<Щ»афл.ятJ.
~по такім працювати дальше для орtанізції. Ииmі або
:ЩцтJІГаЮl'ЬСя, або навіть мимоволі стаmь ·ворогап

ОрtаІНіІЗації. І так ~буде

д<1І'и, доки

не з:міни:мо

того

':Колеса нещастя, яким є-сть .вибtр старшини на :місЦЯ'Х.

Звичайно

як в українській "орtv.нізацїі.''

-

І на тім ще не кі·нець! Подумаймо добре на тим,
чому тепер деякі сотні сnять? Що трета опить І Цен

траля тут

ні .при·чім,

бо вона !ПО nерше

.цруге ·не розідреться, щоби всюди бути,

далеко, по

no

третє

-

~ластиво ми ніякої 1правдивої ЦеятраJDі не маємо. Во
на тідьки так називається. В дійсности всі сотні "са
!МостіІні.". А ее ·значить,

що можуть

навіть сnати:

Така централя як дот~._)jпер у нас була, нr має сотнЯ'){

"ні чо до роок.азу", бо вони влосне "самостійні"

-

і кінець! У нас порядок не такий як у людей, у тих на
родів, що )fають міцні орrа:нізації,

тільки "навиво

ріть": у нае Централя цілком Gалежна від сотень. Як

сотні змююсердяться над це.нтралею і лриmлють іІ
'Чаr.А)М: поміч,

то й орrан клиrа€ і деколи референт

-

поїде з лє.кціями. А як ні~ то ні. Тут "фрі контрі"
Хочуть, то ·послухають, а не хочуть, то ні. Ще й ви
лають. І за,снуть.

3пичайно,

як в у~tраїнській орtа

·нізації.
Січова

"влада"

дякує і за спаннє''.

У старім· краю нарікали на nольських старостів,
ЩО не давали

орrанізувати·ся.

А тут нема вже тих

12
етарос'Іів. Свобода

від о:кеаву до o~reaay.

-

Чом:уа

.ве:ма у на.с бодай таких орtанwаціІ як мать Лиrов

. ці?

Чому і в тих орtаві:заці.я:х, що в, ве так як у д·Ю

д~І? Чому що трета сотвл сmпь?

3

дуже простої при-

чиви: Де (}ПJІЧИЙ СО11JІИК, Т8ІМ с.пить і 001'ИЛ. Як6и ве
обуло вибору, тоді Центра.жя :М8JІаб nраво вг.:rянути і
Вfедадого сотника З!Мівити. Ба, тоді і веодffі з тих

везд3..J1ИХ бувби добрий, бо знавби, що· вад ним rrocь

в. А так ІЮли вів ІПрОбував робити ·а ті, Що його ви
бирали, вічо собі з нього ве робили, то й він прийшов
до голови

no

ру?" Тай

38!CBYJJ.

·розу.м, тай сказав: "А{)о я ~віт перебо
Централя 3Вав всі слабі нерви ор

tаиізації. Але що зробить, коли та:в:иІ систем, .якого
вона сама змінити не МЩ) nрава і ие годна. Централь
на "в.1ада" може тільки
~ругий

~прирі:кав.

-

nросити. Сотник або хто

Треба йому

·Ще nодякувати і за

ооа1111в. І він далі wить. Щоб ее зм·іяити треба зро
вуміння і во.1і всего січового загалу!

Централн дннує навіть за зломанне їі наказу.
Тай на тім -спанвю ще не коиець. І в тих добрих
со-mях, що не опять, лучаться "гарні" історіі. Нпр.

видасть Центра.ля наказ, щоб с011Иі nідnер.ІІи ії скл~

ttами з 'RШІяди

75%,

ЗJМіеться в сотmі,

а

25%

дали ва ииmі ціли. Ро

що уважають себе старmuи Щ

ЦРнтр8JІ1і. Такі с.отві рішають ва своіх зборах, що
Цrнтра.1і·

-

треба дати

25%,

а на ивmі

ЦЇ.ІИ

75%

без ОГ.1яду Ra ТР, ЧИ Ц~ВТраJІЯ ВИДервТь 8 ТИМ,
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"ІВ ві. А ~ й такі сотві, що навіть 5% дадуть, а6о І
тОго ні. Тай ·ще ка.жутL ол омавне ваказу Центраn

-sиnе(ш1ати в орrаві тої ЦентраJІіІ І Ц' нтра..1Я: :мусвТІt
оее зробити та ще й у rооеті подякувати ва~ злООІав
ве іі влаевоrо ваказу, бо як ні, то

11

того не дадуть.

Так дівться в орrанізаціі, котрої гоJІовва ціль: плека
ти ди<щJmліну! І ва ду·мку нашим :JЮДЯ)І П(' nрихо

дить, що на·віть иайгірши·ІІ наказ Цевтра.1і треба ви
конати, а пото:му моЖІВа її потягнути до відповідаль
ВОfти (Треба признати, що в вже взірцеві сотні, ко

трі ба.чучи, що діється, не
тралі для зрівноваження

75%,

але НЮ% дали Цен
других

"самоетіІІности"

сотень.

..~

Ян ВІІбирали, Так і CJARTit,

Tan

~3;1

ва тім ще не кінець! Діються щр инші "гар

ві" річи: Нпр. nос-перечаються сотник з осаулом. Во
ви з тим не ідуть перед висшу владу, але перед со
mю. І в~mолікають усе перед тими, котрим мають да

вати nровід,

-

аби ті їх судили! Таким чиво:м сама

старшина викликав розвал, нелад, розтіч і гниль. І
сама творить безголове. Але по правді не можна ска

зати, що тут ВИВІ"'Н той сотвик чи осаул. Ні. Вони вла

стиво mосту.пають правильно: дають себР с:rдити сво
їм: "суверена~" тим, що їх вибрали. Вина тут у си
~темі, не в людях! До тоrо ще треба тільки те додати,

що судять так саио, JDt вибирали: припадково. І так

.. само руководяться ІПри

суді особистою піксто !о. прпват
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ною ненавистю і т. д. Притім 'чути нераз проклони
лайки кидані на. всю ІІрtанізацію, на всю націю, СJІО.
вом- ва все.
1-.

-~~-.

Ой будемо подавати патмнни.

f'ут виразно виступаt; зогнила засада (nр ін ціп,
підвалина), на я~tій ус•• побудовано: Раз члени сотні

вибирають ·своїх нача:н~ників, то очевидно вони .Ма
ють правu рrо.І\Мувати свому начальству, судити

ro

lo-

і скидати. А ~е очевидно нищить навіть зерно ВС:Я

tої дисципліни. Бо як вищий
triм ш.інчи~я все і .про

сжидав вищого, то иа

яку·сь дисЦИ'ІІJІіну

ве:ма що

балакати. А дисци·п.1і.на ~r таке золото, що тільки по
малу виросl'а.Є з .'Іюдеького мозку і костей. Куmtти йо

го не :мож~а навіть за най·бідьші гроші. І тому якби
вам сегодня веі держани да.1и половину своїх с.карбі~,

ми не удержа.1и·сяб, бо ·вr :маємо навіть початків вИ
хованого нахи .ч, щоби с.1ухати с.rбе са:мих. І тому
лише чужиіі нагаіі і чужа тюрма :можуть ваш загал

с•понукати ,10 пос.1уху і якогоІ'ь ладу. Се правда, якої
:не сміюю укривати пере,1 собою, бо і-накше все буде
мо "поданати ·патинки чужим гоеподиням" на ~ашіІ
земли.

Малим помагають і Dудуть помагати, велиним нt.
Тільки наївний чоловік бt•а знанм

R освіти

:може

·nоказувати пальцем на Поляків, Литовців і иmпі по

ді·бІНі народи та говорити: "От і в них таке було, а
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nрецівь вови я.когось f!ООИ.ІИСіІ своїх ,цер88:в". народи

}taJJi

Се

і те, ·чи воІів мать свої ~ержави чи ве

;мають, ні трuхи не юІівить хо,цу снітuн.в: под~· Зо
всім ива~ша річ з у:к.раів.ським народом. Се иарtд ве
.ІlИкий і ще Д() того має великі ·бога.nтва у с,воій зе:мди
та що ще ва.жпіще мав кожність поширитися на ве-
.Jи·чезних просторах Азії. Тому тим :малИ)І помагають.

а нас усі О()ЯТЬСЯ

-

і сусіДІІІі народи і ,Ja.lьmi, :котрt

вже мають зв.я.зки з тими, що тепер в:ад .вами пану-

ють. Я·rои Украіна стала са•остіІна, тоді не звати·
•проти кого вона

звернеться.

При ма~1их державах::

тої нелrвности нема. Вони :мусяТь оутіі ~ІtарЯдом ду-&
·ших. ЯкОв rми раз ·здобу.чи -сво юдержа,ву й за&ріпи
JІИ п,

-

тоді настуІІае

перелом

у всіх по.1ітичиих

с.nравах Европи й Азії. А ее вимагалоб перебудови

звЯ3ків і комунікації всі;х народів

світа~ бо велика

JІкраївеька де-ржава ее не будаб ·перша лучша :муха,
котра не ·завадить віякому но.1ови. Паша держава ви

ходить тоді як ·першорядний борець на арену світо
ІJJу, а не на затидкову. Кожщий, хто цікавиться бо
рецтвом, зна~, що новому -силwому борцеви, JПWГО
всі ·бояться, 'Навіть ве.чикоі галі не на,І-иуть уже вко

·рінен·і борці та їх !ІІенаджери.

Bm

сам мусить помалу,

.крок за кроком здобунати ео6і ва.11еану

IOIIJ
-

вашеред у дуже марних і вуждеввих rалях,

~втьсл тепер з нашим
:кавенкОJІ.

наttбільmик

·noвarJ
яи ее

силачем Гар
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Державние золото.

Та~амо е з нашим народQМ. Ми від вікого nо
•очі ве в~іймося, хоч т·реба всіх інформувати про
себе до всякої комбівадії (замотанвя) можливі міJв
народами. О ДІНо nевне: що боротьбу
ІІОМ

d поневолевнгм

можемо зачати

з ваmDІ соро
тільки у своіІ

голові, а потому у своїх нужд~н.вих галях. Ту бороть

бу виграємо тільки тоді~ коли від дитини ва'ВЧИМ:ОСJІ
слухаrи •безуІМовио свого чет-ара Павька і

сотвика

Гривька. А той четар і той сотвпк :матимуть повагу,
послух і ї!ОШЗІВУ
раЮ

,

тільки тоді, коли

не будуть виби

лиш іменовані згори. Тоді той четар Пашь:sо і

той ·сотник Гринько зможуть впробити дисци;пліву в
собі і в цілім нашім народі, ·зможуть тому вародови
дати те золото, якого доконче треба для будови дер

жави, а якого за ніякі скарби,

навіть діЯІМенrові,

купити не мОЖ!ІІа, ·бо Т(\ГО золота не продають у нія

ких маrазинах ні на ;:іцитаціях. Те державне золото
в тільки в моЗІку, в костях, у жи:tах і в крови Вас і
ваших дітей.
Людська

вдача

ее

правдива драча.

Руйвованнв і _вищ~нне все виг.чядае цікавійше
ІІіж будоваJ1111е. Кшіи нпр. сусід будує нову загороду

коло свого дому, щоб безроги не рилИ і чужі пси не
.скакали,

-

то 3Ібо хтось зверве на те увагу і скаже

пару слів, або й ні. Але як нпр. ·nобються на весіллю
і з крівавими дірами

»

головах .відходять з нього,

-
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ТО,JІД ціла оJWлиця говорить. Літами

npo

ее згаду«.

Бо ее ці:а.вить людську масу. Або як де бу:mе поже
жа, що все нищить до тда і загравою світить ва небі
сере,ц ночі, -.кілько 10 дюдей біжить! Не ратувати,
а так подивитися.

Але як

тоді ніхто не біжить

ni

відбудовують знищене,

дивити-ся ві ІІІОмагати. Хіба

лкий розсудний господар

~nо:малу прийде

й оглJШе,

щоби звати, як у себе nеребудовати щось, в:оли буде
треба. ВидІВо ее не тільки у ·звичайнім житrю, але

1

в ~публиЧВІЇJ[. Коли ооають, що на заповіджевіІ}[ ВЇЧJ
буде якась кириня, якийсь "файт", то гурмою прий

дуть. Судити .і -слухати обмов

дуже люблять.

Така

вже люд·ська вдача: вона любить драчу, :крив: і роз
вал, а до правдивої роботи ма.'Іо охочих.

Будуч.ина в статочних і розумних ~юдн~.
Подібно буде й з нашою орrанізацівю тай навіть

-

з сею статею. Поки будемо щось руйнувати, поти

всі будуть цікавитися. А яв: ·зачнемо будувати, тоді
урветься цікавkть загалу, як ножем врізав. Але ми

рахувмо на тих статоqних

і розсудвих

схочуть бодай ·придивитися новим

людей, що

зуеилям будови,

щоби звати, як ужити державного золота, в:отре всть
у мозку крови і кости їх дітей.
Будуіtмо, хоч нас оnлюrавлюють.
В самім ·будовапню все мало цікавого, а багато

тяжкого. При .кощщій будові

треба пляну,

JІRИЙ ва
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лапері

Bf::'

коже мати навіть .-оброrо :ввr.жцу. А п~

rому треба капати

землю. Треба

звозити :каІІівве.

Треба р;виrати бuьu. Треба уuа,~;ати все, кішаТІ
~іеок і ваnно, що вера-з захлЛ'ІІають будівиІІ'ЧИх. Бу
АОВа цікава і хосевва
.с.к.івчева,

.ЕОJІИ

щоІно тоді, JЮли вова добре

в вій у.1ожеие

все як

СJІі,ц, КОJІИ

С'Вітиться в :вікнах і люде чуються в иіІІ добре. А :.о

roro

,~;а.жеко-дuеко.

Усумt.мо

rнмJу

nіАВаJин.у.

,І..:~.я доброї будови треба наперед усунути rввху
підва.JІвву орt'а.иізаційвого аитr.я. Ся гнв.1а підважв
ва у НЗІС ее вибір старmив. Усуиувmи іі, у~уие:мо не

пошану ,цо проводу а

ra3ox

з тим пепоmа.ву

,11;0

себе

сахп.

&уАемо ~ІІА&М ВОАУ носмти, не nравитм.

То.-і щезнуть у вас "Товарветва взаіо:ого вепо
важаНІВ.я себе з необмеженим иеnосJІухом". Іва'&ІПИх

оrовариств у вас взагаді вема під ·сю пору. А :ми :s:о

чеІІо будувати державу! Не дурі11 еебе! При такі•
стмrі побудувмо хі6а жидівську державу і будемо в
ній восвти воду Жидам, а не правити своею землею.

Іменоеаннє, іменованнє і ще раз Іменованнє.
lІІевовав1141 старіІІИІІ ГоJІовним Проводом уздоро-
вить орrавізацію.

Імеов8іВвв старшив дасть пова.гу

ста.рmпа, і пос.11ух, бо то.Ці. не зможуть іх с:кцаТІІ ті,

1~

к.отрих вови мають провадити. ІJІевова:иив стаРшип
:збудить· усі епячі сотні й ие дасть іх сnаТи. ІкеВо
ваІИне .старшин у-суне

деморалізацію

між &а.ро,цо•,

к:отра nо:вста-в мимоволі, коли старшини дають свої
непорозуміння судити ти·м, котрих :мають вести.

Іменованнє оnерте на заёлуrах.
Імеяованвв етаршm доведе до того,

що Голов

ний Провід :матиме у .себе nостВШу хвиrу 8&С.ІJІ' і
рішатиме про іменованве

З'НаВllЯ та праці людеІ

-

ва підставі

тих aacJІyr і

а ве ва тіІ "·підставі" хто

лучше ·свариться. Іхеововаm~в усуне кривди. ІІепо
ваН'Нє

старшив

усуне

кривду

тих

за.сJужевих

л:ю

дt:·й~ Щ(> ·по дітах ~праці не мають ніякого nош~івку
в орrані.зації, в якій стратиJи ІІРра.з здоровJІв і :иа:Іио:

бо ·при системі імевовооmя раз дана номінація на
четаря, сотника або окружного отама:оа

-

не може

бути віднята, хі·ба по засуді за якийсь злочин. На
віть ко.1и іменований сам ізза перf:"ІІпрацювання або
хороби у-с ува.:пься

-

йому ости його ре.зервове до

стоїнство. Іменопаняє творить си ..п~ніщу орrанізацію.
При системі імf"Новання Голоnни:'tІ Проводом кождвІ

старшина есть старшииою

всеї

орІ'ашізаціі, ·а не

''своєї" сотні. чи свого ОІtруга.
Перший

степень

державного

вихованмtІ.

Ч.1ени на зміні того систему зі злого ва доориІ
не т.ратять нічого, К[ІЇМ .клопоту. Во иаІвІпор. Влада

:t~
.в•DJ)І'П.Ся в ру:в:ах загалу, що мат1111е рефереи,цу:м у
_(:nраві вибору Головного Прово,в;у та в оправі .стату
з:·а. А сотві й о:в:руги маrrи.муть право поручати до і:ме

~ОВ3ІІВJІ · ріж:ввх заслужених лццеІ. 3 тов nору
ченнл:ив rо~1овний Провід

буде рахуватися одначе

11е мусить рахуватися. І ·в т.іJІ .яхроо бу;n;е повага
Головиого Проводу і

DCix

1

СтарmИ'В. Коли загал ЧJІе

.ві:в і старшив зрозу;мів, ві васлі,ц&в буде

:wam

та

ка зиіна, то іІІрИІ:ме іі і зробить зворот вародної дум

ки від вічвого рооrардіJППу ,~;о ,~;иtциnлівв і сили та
ДО

державнОГО

ВИХОВаJШJІ •

.Зникнуть

3

льви і лямR&рти нирині.

хвилею, JtOJIИ врозухієяо, що вибір старmии по

еотнЯJІ і округам злий, а і:мевовапвв добре і nереве

,~;ехо ее,

-

:mиивуть у вас ті провідники, що виrл.а

)І;ають в олені оточені львами і .'Іямпартами кирвві

-

І уеего боJІТЬСя, на всіх кругом трівожно огляда

ютьс.я.

МноготисІІчне "я".

Тоді виховавтьсл у вас по як.імсь ча.сі зовсіІJІ и
в:а.m.u. ·nорода ·провідників: твердих, везалежвих від
сплетень і варі.Rаиь, шанованих, котрих с.Іово щось

бу,це зваЧІІТІІ

-

иwперед міа вами, а noro:кy в світі,

мj,ж чужими лю,w;ь:ми. Якр8.3 тоді провідвик буде опер-

. Т8Й Ва

пра.вдивіІІ:,

ЗДВСЦИІLlЇВОВа.ВЇ:М

наро,~~;і. 3а

тuам .11JК)»ЇАИИКОІІ буде стояти миоrо 'ЩСJІ"ІІІе "я.".
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Иtiworo

н•а, не буJІо І ие 6уАе.

.cnoce6y

Ва. ·ее треба: жеvrвувати ,и:рі6&ою своої rор,~;ооп:

1

ппи.

КоJіи і:меиовавd старmива

скаже ~юд.п::

".Я мушу слухати вакооів иерха, бо тоІ верх ікевJ
вав -мев~"

-

то.в;і ее

ставовище

loro

'ІІривесе йому nогорди,

ue

vу пошану і nослух

людей. Іншого

J

ве тільки ие

навпахи ее виробпь Іо
способу нема,

ві.Іwли не було та ве буде.

Нема смерти,

ue

нема й життя.

"Цілий той ·пJІ.яв може дуже в:мевшити- Січ, бо
на.mі .1юде

таки не

віть себе ві"

-

.11юбллть

слухати вікого і ва

може неодев подумати і ска-зати.

і !Матиме слушність, бо так воно й е. Але з того ще ве

виходить, що так воо r.єmппно бути. Бо ее вічиа хо

рота: ве:ма в ній ЖИ'l'І'Я, нема і смерти .
.Jiyч:me буде, коли Січ зменшиться :хоЧ'би до &іJІь
:кав·аІцять одисЦИІПлівовавих сотень,

ніж

vав

віч

но uиrати, ні жити, ві впрати. Бо таке &.~1иrапе

до нічого ве ,цов~де, а з ма.лоі, а~1е в.в;всЦВШІІвова

воі орІ'а:ві8аціі виросте

помалу

ве.1ика

і

кіцва,

кc:rrpa за.ва.жить ва долІ всего народа.

"Віз І nеревіз ..

· Тут

м:аете "віз і nepeвis".

Нirro

Вам

cPro

ІІJІяву не rодев ва:пиути, ІЮJІИ Ви самі Іого .в:е .ва

UІІеrє собі в своіх нутрі, с:воім ровдум:апем і рі
mев:ввм т~, що ми тут описуво. :Ми сJЮвиили свіІ
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обов.язов: з хв:и.дею, як отверто і ясно пред.ставІUИ

·важ всім, сей 11дян оnертий на nрактиці й довгім: -,.о
.свіді :між нашим народом і між чужими. Коли не приІ

:иете сего nляну,

то ве поможе

ніяв:ий крик, щоб

"орrаиізуватим, не датися, триматиея",

-

бо не

ха іве буде чого триматися.

Архистратиг Михаїл зат-рубить

-

а ми все ще бу

б·удемо вибираТися і снидатисІІ.
Коли оооовио не змінимося в одиничнім розу
мінню ·й у збірнім життю,

-

не поможуть павіть о

бильні гроші, СІКЛадки і фонди r Навіть ~оли З'берете
їх, вони розійдуться як мрака і роса, що тідьки виїсть

очі, а не дасть цілющої води, від як.ої росте діІ·сна
орtаІНі3ація. ПокриЧІDІо ще рік
сять літ і розліземосн

-

-

два, ще :може де

конаm. Не .поможуть ні

ЯRі "sрити:&и", иіЛRі ліві ні ще лівіщі "uичі",

-

коли не буде міцної орrанзації І дисцишtіии. А Ії

-

виборами не ··сотворимо, навіть хочби :ми вибиралися
і скидЗJЛися аж nоки Архангед Михаі;r не за'Ірубить,

щоб іти вже на йосафатову Долину. Ми ще й тоді ве
будемо мати ніякої держави ні справжної орrавізації,
коли не скине:мо ·пихи з серця й не навчІ$Іося се

бе слухати. При такім стані як тепер слово 'буде
нас все

-

1

словом і ніУ.оли не станеться ні ділом иі

тілом. Буде каян-нє, що був у нас талант, але ми самі

І ого закопали. Та буде заші3Но r Вже тмер з чотирох
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сторів т.рубJІ.ять ва11 ва зни:ще-вне, але ми ще ве ЧJ
е:мо. Останна 1110ра nочути!

Автенrмчне оповіданнє

АОСІІАноrо

прац~tовнмна

ма

нарОАніі нивІ.
Розrардія.m між нашим вародОJІ дійшов уже ,.;о

того, що гірше, .я.к в гроші, ніж як іх нема. В :місИ
К. наші .лю,це, зорrа·нізов81Ні
при церкві, вібрu•
30.000 дол.ярів. Як nочалася сварка! Мітівr за Jliriвroм ішов а все сварилися, що в тпи rpiп8m вро
битв, ЯR їх розуво зужити.
О ден каже: Цвинтаря на:м треба! Нема де по
ховатися!

2-гиІ каже: Ади, .який лейк (озеро) велвкиІ!

3-·ml

каже:

хочеш u,цатв?

То ти •1о.ювіка

як собаку в ВЩJ

r

4-тий каже: Brж.r ва церкві треба пі,циятв, бо

sa

низька!

5-тий каже: Дзвін хавмо за вузький!

6-тий каже: Даймо ва С'Ир(УІ'ІПІець r

7~вй

каже: Даймо ва старий край r

8-:мий каже: А кіл:ь;ко?
9-тиt :&aJІte:

12

ООО.

10-тий каже: За багато!
11-твй каже: Всьо ,цаймо, бо ее варо,цві

r.pomi І

12-ТИІ каже: Вартаб а·постолів у сuJВІу &ЛЇТКJ.
:в.tожити, оо воробці іх запаскудять!
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Така свария ЙДf\

довго-довго

і -все на ново ва

Х(ЩЦИХ :Юорах. А як зроблять, так буде вле. І все

nі·п буде винен, бо він "nровідник", хоч до nроводу

їіікоrо не допусnюrь. А в инших орrанізаціях Ще
гірше сваряться І І ти .ми сварВJП[И звеохочують лю

дей до всяхоі орrаиізаціі.
Вічна

npa&Aa.

Тут представлева вічна nравда, котру в ріzвіІ

фор:мі можна· бауити

.v

всіх ваших орtа:віааціях. Як

ие оо:роможемося ва tміну, то "ріжві цьвіріика.ючі"
"птички", що опаскуджують

мюстолів,

-

опаску

джують і будуть опаскуджувати у вас не тільхи мер
тві фіГури апостолів з

r'incy, але й живих ашостоJІів

вародної праці, орrаніЗ'аційноі в сотнях, в окруrах

і в усіх инmих украі1нських "орrанізаціях з необке
жевим Нf:"послухо:м". І все будемо
дзвони"

-

мати

"·за вузькі

не тільки по наших цер&Вах, але і в вооа.х

-орrавізацій, якпи всі народи ідуть до жерел сили,

гара~ду і чести. І все ІНаmі вежі будуть за нооькі.
І все не будемо :мати навіть де ховатися, тільки бу

дуть нас чужі-наїздники кид·ати таки в вапі! "леШ"

та баюри, пок.. не вигублять нас як тума.Иковатих
непотрібів, котрі уважають себе страшенно 'И}'дрІDІИ
і критичними. І не буде з нас мати ніякото поЖИТRу

ні старий ні новий &рай. Бо

до всего треба· тепер

орrаnіза.ціі і то здисциплШовмюі орrав:ізаціі І А вона.

неможлива ·без nослуху свому Начальсtву. й без повного довір.я своиу Проводови.

·

11.

РЕ30ЛІОUІІ

5-ro

3'13ЛУ СІЧОВОГО.
L

У справі сЕрівлення Січової
Орrавізапії.
3їзд уважав конечним для скріnлення орrанізаціі
nеревести в ній основну зміну.

Вона •~ поJІяrати

ва тім, що Головний Начальник мав іменувати всю

Оrарmииу з виім:ком: тоі, JІRY Вів уважав за вказане:
:відступити охругам

або сотням

до вибору. В разі

смерти, тяиої хороби або зречення Головного На

чальника урядуе та:ксамо

його застуnник. Ко.~1и І

той не иігби урядувати, мае право аж до иаІtбжиаш:по.-·

го рефе.ренду·к визначити тимчасового Начальпика

Орrанізації. Слосіб

вибору Го.1овноге

На чальпиха

:м:ав бути до року унормований новим статутом, овІ
мав бути у ложений ва підставі ·провідних .~;ум ох, ви

ложени:х ва 3їзді в рефераті про сю с.праву і в Сі чо
:аі:м Орrані, у

5

статтях п. з. "3будуЬо сильну Січ".

ГолоевІ Нача.~ьвик урядує ·гри poJt~. йо}[у nis;.1яra-
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иь всі урцовці, які м:аJЛЬ бути і•евоваиі, або аа

твер.цжеві. По т.рох .1ітах мав бfl'll сuваВІІІ а•
,І;еJІеІ'атів, вибраннІ такса.мо, як сеІ. Завдавнем того
а~ у буде оцінвтвЗ-JІітву працю нового Ур.цу.

Усуневвв Головиого Начuьвв&а моае наступв
тв тільки

ва під-ставі

реферецум,

тов aaruьвoro

rо.Іосова.вв.я всіх Сі човв:ків, :и.о.ли за тих за.JІВІІ'ТhСJІ

,~;~~і 'J11)e'I'BX сотень, а. в вих дві третих го.JІосів. КолІfб
таІWго рефереидуuv не хотів зарядити ГоловинІ Па
~а.пьвu ва жадаввв двох третни сотень, мав Іоrо за

рщвтв заступник Головиого

Начальвив:а. А колв6

і вів відмовився, може ее перrвести дві третини ок
руаоі Старшинни.
nримітна: По порозумінню 3 Го.lОВИИ·М Отак&ІІОІ

поставвв референт внесок, щоб вибираві були ті.D:ь
в:в ха.сіврв (-скарбники). 3ізд зараз вибр&ІВ ГоJІов

вого С:карбви:ка тов. Стефана Мурина

s

Шікаrо. Ви

бір скарбників окружних і сотенних оставлено окру

Га.JІ і COТHJD(. Вся ивmа Старшина може бути тільки
іхеновава Головним Отаманом по пред.Jlожеввю імен

кандатів від Округів і Сотень. Аж до дальшого за

ря,цженвя Головпого Отамана

ocramь дотеперішні

Стршини ва своіх місцях.

п.

У справах орrавізаuійвах.
Січовий 3ізд уважав свідомими членами уq>аїк
сьв:оі нa.qij тіль~и тих, що постіІно належать до у-
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краївеьких орrа.нізацііt і постійно

повосЯ'І'І, я:в:иІсь

ТЯГЗІр )lfl.я своrо в_арода і свові дt>ржаввости.· Всі ин~

mi

ее тільки етвоtрафічвий_ матерял, ее :м:аJІороси аобо

мало.полл.ки, я:в:і в боротьбі за украївсьху державність
ве .мають вартости активвого

чиввика, навпахи

-

с;воою байдужністю помагають окупантам держати в
вево.1і уІараівську землю і націю.

Тому зїзд взивав всіх Українців і Українок, що
би всrупа.'Іи в українські націовальні орІ'аві'заціі та
точно ·сповняли орrанізаційві обовязки, приучуючи
до сего й дітей.

ОдИ'Вокою орrанізаціею, я~tа може обвд:пати всіх
Українців без ріжпиці віри й партії на цілій кулі зех

вій і в Европі і в Америці і в Канаді і в Бразилії і в
Азії

-

уважщ:: зїз,~ Січову Орrавrзацію Тому взивае

:всіх Українців н-а ці.1ій

кулі земній,

щоб вегаІво

творили Січові орrанізаційві Іtружки в кождій місце
вости, ,це тільки знайдеться

10

Українців і Україво:к

та вхо,цили у звязь з Січовою Централею.

ІП.

Січовий

У справі .Іержавній.
3ізд, стоячи ва становищі самостіІво

сти Української Державиости І не nересуджуючи фор
ІІИ її праВJІівня,

-

земля знаходиться

уважає, що тепер вся JЕРаіиська

ni,J;

окупаціею

чужих uа.ц, бо

веокупованою :можна уважати тіль:в:и зе:иJІю того варо-
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да., ~отри й· має свою ~ерааву з вираSИИ1ІІІ rpaвJЩD•,

зі своею, ві,ц чуах иевuеаою, НаІвищою ВІцою;

своїм :віІськом, ёвоі:j скарбом 1 всіхи -своїП уря,J;&П,
оПсадженвмв своІмв лю,~;ьхв. ТокJ, що тоrо всеrо
країв.сьJtиІ нарід иі~е не JІМ ва ·своїй зек.rі,

-

r-

88&-

ходитьс.н ві·н у ставі віІви зі всіхи о:ку:Павтап. Хо•
о~ сю хвилю Уsраів-ська Нація nохована, о,JІ;наче п

.ра з .окуnантаки в~ пі~сав віякий правввІ Пре,~;
став.вии украінської землі й .-ержавности.

3rзд уважае конечним, сотворити

за кор,.;ов:ом

~ржавиий центр ва свободі, якому підлятадиб усі

J-

краін-сьЮ ів~титуціі, орІ'авізаціі й орІ'ани. ТоІ цеит:р

цовин~н ~ати на чо.rі О,цву особу, не коміт~, бо ко
~ітети .ЯК правлячі тіла tпрИЧИВJІЮТЬСЯ ТЇJІЬRИ ,11;0 роз
К..lаду Д.V)ІRИ народу.

Як тіла дорадчі

сотвореві

що представ.'ІJІ.'Іиб

комітети,

повивві бfГИ

поо.цино:sі

~йманщвви.
Поодинокі члени тих комітетів повинні ві)І;пові
дати nеред Начадьником Центра, який :мавби право
nриймати іх демісію ;t іменувати

нових

членів ва

прщложенвє кра.евих орІ'анізацій.
Фінавсувати той ц~н11р nовинРн весь украівськиІ
нарід, особливож амt~риканська е)ІіІ'ра.ція,

правиJІЬ

итr націопа.lьво-державни:м: п~атком, стяrаним що

JІіс.яцк всімИ орtані~аціями Українців.
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У сарааі Обе.Івавв•.
СІчовий 3їзд узнає nоі'ребу ор;иоцL1ьпоrо ва,ці
'он8..1ьво-державвоrо фронту · :в Америці, а ТJDІca•n
средств і споообів, які ве.цуть

.в;о тої о,~;ооці.львооти.

В с.праві Обеднання nризвас 3ізд, що госnодарка :в
вім є Тf-'Пер така, що ніЯRоrо закиду аві захіту про
·ти неї під'Иести не можна.

В с·праві иаціонаJlЬВоrо податку зібравого Січо

ВИ~Іи сотнями диmає 3ізд свобідну руку кождіІ СОТІІі
чи висюІати Іоrо черt>з

Обеднання чи череа січові

округи 3 тим, що го~lОВПИЙ Провід Січовоі ОрtаиМ·
ції має .nраво вІЦати в тій справі приказ, JІRиІ ува

жати ме за відповідний в часі,

який вважаТІІ •е аа

-вказаний.

V.
У сираві ІІо.Іатжу .

.січовий

3їзд уважає, що ооовЯ3ком кождого Сі··

чо:вика. в шrатити прави.1ьно

націовальио-дерва.вииІ

подаrов: в дотеперішній висоrі ва старий край, авІ

теnер знаходиться в крови і ·страшнім те.рпіиию та

J.J-

жe n<Yrpeбye помочи для вді:в і сиріт, для пеІІіЧ!ІІІИ
халік-інвалідів, і д.1я шкі.1 дітей українського наро,а;а.,

тяжко а~ресJЦува.вих иаіздникахи.

VI.

У сиравах реліrіаво-перковвих.
Зїа,5, ува30ав р{'.lіnйно-цер:ковну боротьбу міа 'У

~-раІвцпи як також уrякі виступи проти церков вво
ПІеннє:м зwwлоту

:vapo,5,a

між народ

та відвертавнем уваrи

11і,ц орrанізованоі боротьби за с-вою ,цераа.в

:вість. Тому у-сяку

боротьбу проти

церков а~бо хі:.

церквами слід уважати рювальною ак.цівю, котра ви

ходить тільки на користь ворогам укр. ваціі. КождвІ
доневолений народ мусить заховати внутріmниІ 'ІІВ:р,
інакше боротьба його немож.1ива, бо його активвість
:в.ажуть і так окупанти,

а останки

її йдуть на ров

:ва.льну внутріmву борльбу.

VII.
У справі аресв.
Зїад уважає пре-су го.човним за,собом mиренв.и
І утрева.люваняя ідеі

tt

орrаніз31Ціі. Тому зізд поста

ноuяе, що кождий Січовик мусить бути ві,ц тепер пе

редплатником січового орrану. Найб.1ище реферев,цух
має .скасувати передплату й }Становити таху в:к.ла.ц

ку, щоби з неі можна було удери~.ти Січову Орrа.ві
nцію І ввяавати орrан. 3іад затверджуе дотеперіш
ного ре,1.а~а.

31

vm.
НаІб.жІ8ЦІІІ Січовd 3іа.в; •ав Щбу~а sa 3 ,..
СІІ J ~і'І'рОІті.
ІХ.
3Щ ЗІІІОСВТЬ ті ПОСТ&JЮВВ

,І;O't8IlepЇIIDIIN СТ&-

ТJТа~ що ие ГО,ІІ;JІТЬСJІ з спи JDUaп.

;_

.--~

)

t

Онсм полорожен О. Назарука:
1.
2.
3,

Калейдоскоп з Украіни

4.

3

5.

До

Листи зі Скандинавії (у дьвівсь:кі• "ДiJti").

Угорщини

Бакоти.

( '~І.1юстрована
3

подоро.t

(у "Стрільци" ).

6.

("Укр. С.ІJово"

).

По наших Карпатах ("Діло" ) .

3 Данії (віденська "Волп").

Укра іва").

.з,о

укр.

Цом:пеів
!

~~- -~-

7. 3 Латвії (віденська ''ВоJя" ).
8. Листи з дороги ~''Вістник COJ)3a ввзв. Укр.").
9. 3 nодорожі до Капади ( .1ьвІвська "Свобоо,ца" ).
1О. Образки з Канади (амер. "Свобода'').
11. Святиня Мормонів, .1ьвів~ J 924. ( ''.:ІітератJ·рво- ·
Наук. Вістник").

12.
13.
14.

В лісах Алберти і Ска.шстих Горах.
В наІбuьmім парку Скалисrв.х Гір.

На Сnокійнім Океані.
(Три оетавві nечата.ні в "Січових ВістJІх" і ок-

ремими ІtНПЖОЧКИМИ).

І

