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t. Два документи 
«Передо 1\іНОю два документи ... ». Такими словами почина

ється Ваша брошур,а, щ.о називається «З народом чи проrrи 

народу?», .яку видав оце недавно в Берліні так званий »Комі

тет :<За пове!р!НеНІНя на Батьківщину»«, членом і службовцем 

якого Ви тепер nрацюєте. Чомусь хтось додУмався надіслати 

цю бporwypy й мені, а: при тому ще й nриклав стандаJІУГНУ за

nиску Ва·шого комітету з проханням повідомити його про мої 

думки щодо цієї брошури. І от я вирішИІБ таки висловити 

свої ,думки про неї й nові.щ.омити ПірО це, aLЛJe відкритим ли

стом до Вас особи~о. не тільки Ваш ко>Мітет, а й усіх, кого 

це може цікавиrrи. Приступивши ж до mrоання, бачу, що му

шу rючати дослівно з того ж самого, з чого nочали й Ви, 

то&rо - з отієї фрази ІПJР0 два' док.ументи. 

Оrже - передо МІНОЮ тrак:ож ,два документи. Qцин, як і в 

Вас - «Тільки картка ПСШІf€ІРУ». А н.а ній - лише шість ряд
ків фотовідбитки рукопису, що й ЯІвляе собою згадану вже 

записку ВaJWOro кО'М.ітету. А другий - Т'СіІК.ОЖ, як і в Вас -
«rрубенЬІD1'Й», аж на 82 сторінки дІРібного .цру•ку, пропаrан

дивни.й памфлет, що являє собою, теж уже згадану вище 

Вашу брошуру. 

В записці - ЗІБернення ось mІКОІ'О змісТІУ й такого точні
сінько способу писання: «ШанОВНИй співвітчиrз:ник! Просимо 

Вас підтвердити одержаJНИя ІПІРИЮЛ.аденоІ брАшури і вислати 

нам цю записку. Одночасно, ЯІ1«ЦО це вам не бrne важко, ПІрО

СИІМо nовідомити ВашИ ·д)'ІМК!И про цю брАшуру .• Підписано 

«КомИтет>>. nотім над однією ніжкою літери «И» nоставле-
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по крапку ,і ІRезграбно виправлено ціле слово на що~ь подіб

не до слова ,,ко:-.1ітет», під •ЯJПІ:vІ подІ:.l.Но і і'іого офіцН'Іну бер

лінську адресу. 

Так виглядає «ун.;раїнська мова>' офіці.J':'шого, в тJІсячах фо

токопій надрукованого урядовою друкарнею, звернення уря

дової установи держави, що в своrму склащі МІає також ніби 

«державу» (держ;н:а в держа1ві !) й українського 40-:\Іільйоно

вого народу! . Це оп:равщі надзвичайний, бож передусім -
цілком безсумнівний щодо своєї автентичности, документ без

соромної наруги н.щц українською Jмовою тих, що від імени 

«держави уІ~аїнського народу» виступають, а навіть мови 

того народу не знають і не хочуть знати, перекручуючи її на 

чужИІй, російський •ЛІа•д· Але ж сnрава тут не тільІпІ в мовній 

неписьменноL'Ті. Це '1\аІкож бахатомовний документ безоум

нівно російсь••оrо, і тільки російського, характеру й особо

вого складу самого того комітету, що взmзся «Повертати 1-ю 

6ат.ьківщину» 'Dакож і уюраїнців, але не моЖіе, чи навіть і не 

хоче, знайти n своему середовищі бодай одного ук1рз(інця, щоб 
хоч пр:авилЬІНо переклав із російської :\ІОВИ того комітету і-юго 

звернеНІН.я .до українців на 'LJУЖИні ............... 

А толовне, що цей ДОКУ:\Іе~І.Т с н:1йбільш переконливим «ре

чевим .дока:зо:\~» то·го, наскільки недоречнт-ІІ:\1 у зіставленні з 

ни:vх є зміст усього того, що говориться в друrому документі, 

то6rо - в Вашій брошурі. От npo це .я, вл,асне, й хочу тут 

Вам дещо .одверто С!КІаІЗати. 

Звичайно, я ні трохи не сумніваюся в тому, що Ви ук.раіін

ську мову таки ЗІНІаЄТе, бож недавно й самі Ви в журнмі 

«ВітчИіз.н:а» вист'УПали ІJ!РО'ГИ калічення українськоІ мови різ

ними «ІРащянськИІМИ» непи.сь:ме:н:ник.ами. Та й брошура Ваша 

написана, хоч і в межах nі.д,совєтсЬКИІХ русифікаційних норм, 

таки доброю укра.mською мовою. ТілЬІ{.И :ж біда в тому, що 

ви своїм ім'ям українського письмениИІКа лише «ІІІрИ:к.раІІ.Іаєте» 

неуюраї~ську Й 'ПІРОТИуКІрЗІЇ.НСЬКу УСТЗІНОВу, а Баше СТ'dІНОВИЩе 

НІа пооаді «украЇНЦЯ» при тій усr.rанові є символічним для 

с'І!ановища вз.агалі ук.раїВ1Qів таІМ, 1К'У'ди та установа зЗІКЛикає 
НІа.с повернутися. Бож від.О!Мо, що не тільки в берлінському 
»Ко.11Літєті «За поверНJенн.я на Батьківщину»·~, .а й у ~іх уря

дових ус'11аtновах на оСІІМій тій нашій нещасній УІtРаінській бать
ківЩИJНі, що с:.ьоrодні назива~ьс.я «українською радянською 

держаІВОЮ», укрСІІЇНСЬКіа мова· стала вже, в:rюаоне, мовою лише 

фахівців-мовників та nисьменників, що виконують обов'язки 

російсько-украІЇнських тлумачів у ЗНіОСИІН!ах тих устаІFюв з ук
раїнським народом, - на.сті.лькн не українськими, а російсь-
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кими, С'І'·али вже всі ті установи там. І це становище україн

ської м.ови в тій «українській радянській державі» характЕри

зує собою й змkт усього того, що там ще офіційно називаєть-

ся nр:икметю1КО~І «український», 

українського народу. 

крім, звичайно, самого 

Але, щоб не говорити голослівно, давайте спочаrrку розr ля

неІМо [Jункт З·З пункто::\-r усі ті питання, які Ви порушили в 

своїrй брошурі «3 народом чи проти наро~ду?», а потім відлооі

мо й на саме це головне питання - з народом чи .лроrги наро

ду, та взrа['алі вияснимо - хто з ким і проти кого? .. 

2. ,,Давайте не будемо ... '' 
Почнемо з того, з чого почал:и й Ви. Ви ж почали з обвину

вачення всієї сучасної української еміrрації в тому, що, ніби

т·о, всі її організз.uії й керівники с «агентурою чужозmших 

(чи, .як Ви :-.1усите лисатп з-російська - «іноземних») розві

ІЦ.ОК>>. За відсутністю ж якихось хоч трохи переко~-r:Іивих до

КІаJзів на це, Ви посилаєтеся лише на якийсь мітичю·ІЙ «список 

атентів іноз8:\Ших роз~ідок», що, нібито, лежить nеред Вами, 

та на слова якогось, теж мітичного, '<українського націоналі

ста», що, нібито, С[Іовідається [Іе.ред Ва.\1и, як розкаЯ!Ний аrенrг. 

А що цей «СПИСО•К» і цей «а!І'ЄІНТ» - мітичні, в цьому не :\ЮЖе 

бути сумніву, бож 1Коли б щось nодібне сnравді було реальним, 

то чому б це Ваш комітеrr не дозволив Вам назвати nросто 

певні І<ОНІКретні прізвища, за!Мість уживати лише загальникові 

поняття. Знаючи Вас, як письменника, що зд.обув собі ще в 

20-ті роки в Україні літераТ'УJ)!Не іІм'я ІЙ сла,ву са~Іе авторстtВОІМ 

романів і nовістеr-:1 фан:тастично-'ЛІр~tгодницькnго жаІНру, я ба

чу, що в цьому ж ca.."Vtoмy ЖанJрі наnисали іВи й цю свою бро

шуру, видуtМ~ьши в ній досить відnовідні заІМ.Овленюо Banюro 

комі"І1ету, ІЗІЛе іНЄ реальІНі «ХlУ'дОжні образи,>. Думаю, що саме 

Ваша ·пись..\fенниць:ка ЗІД.іЮнісrrь і вправність у творенні ми

сrrецьких фікцій, порящ із фаховістю в галузі російсько-укра-

ЇНСЬі.1{01'0 МОВОТJLУІМа.ЧенІНЯ, Й стала 

що якраз Ва-с вибрано дІЛІЯ rюраці 

«Зr.ь повернення на БатьківЩИнУ»«, 

голОБІНою причиною тоrо, 

в берлінському »Комітеті 

ПОJГл.яньмо ж тепер rr.рямо ІІІРавді в вічі й назвімо речі сво

їми імешwи. il.Jp це з:а ·така установа - цей Ваш комітет? .. 
Адже ні для КОІГО не є секретом, що ця установа, очолювана 

ДОСі ВіДОМИІМ rенералом СОВЄТСЬКОЇ розвідки - МТБ Мі:юайло
ВИМ, а 'l'епер очолена також rенера.тtО::\І роЗІВідк:и - Вішнєвсь-
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ки~, це не більше й не менше, ях фор:\tа."Іьно-правно .1еrа.1і
зована в Німеччині під назвою «КО~ітету>> сrаниця ;:хіючо·l в 

Західній Европі совстської розвідки. що череtЗ свою аr'ентуру 
провзщить звичайну ІJЮЗВі!дчу діялїЬНість у запіллі західніх 

держав, зручно використовуючи для цього таку добру нагоду, 

як право займатися «репатріяцією)) сво·:·х ко.:-Іншніх rpo:-.ш.J:nн. 

:Щ,о nри цій нагоді «Ко:м:ітет» провадить і розкладово-дивер
е;ійну роботу серед мас політичної еміrрації, переважьо в фор
:-.п ШІантажу, терору й вербування собі з-поміж еміtрантів 

аrентури - це ніскільки ІНе зміняє того факту, що цей «комі

те-г>- є звичайною чаС'l'иною служби совєтської розРідки, бож 

одним із найважливіших об'єктів ді.яльноС'l'и тієї розвідки як

раз і є пр1:>тисовєтська політична е}!іr'рація. 

Отже - «комітет» Міхайлова-Вішиєвс-ького - це станиця 

совєтської розБідки, а ті, що працюють у цій уС'І1анові - пра

шоють для розвідки, як аrевтІІ тієї розвідки. Таким чином, 

кажучи правду й називаючи речі своїми L'\1енами, я мушу 

ствердити цілко~t очевидний і незаперечний факт, що Ви, 

Юрію Корнійовичу, як «штатний співробітнИК» розвідчої уста

нови генералів Міхайлова й Вішнсsського, є нічи:\t інши)оt, як 

аrеІНТОМ СО'ВЄТСЬКОЇ розвідки. А СОВЕ:ТСЬКа Ж розвідка, ЯК ві

ДОМО, це не українська, а російська, тобто- «іноземна'> в відно

шенні до України розвідка, бож, як також добре відо~ю. «укра

їнсьюа радянська держава» не має ні. своєї армії, ні своєї 

служби державної безпеки, а тому не має й своєї, хоча б і 

«радянської,>, розвідки. Отже - Ви, а не хтось інший, є атен

том чужоземної розвідки. І коли Ви на..'\1:агаєтеся голослівно 

обвинуватити когось у rому, в чому завинили Ви самі, то це з 

Вашого боку щонайменше безсоромність. Хоч, зpeurroю, психо

логічно це зрозумідо, бож at~Vocфepa служби в розвідці неми

нуче накладає свій відбиток на свід.омість людини, що nочинас 

fi сnравді бачити все тільки в світлі аtентурно-розвідчих кате
горій мислення, сприймаючи все крізь призму свого власного 

становища. Чи може це пояснюється nідсвідомим бажанням 

самовиправдання ЛЮІдИНИ, що почуває в собі ще докори сум

ління й шукає моральної полеrші в nереконуванні себе й ін
ших у тому, що, мовляв, усі, а не тільки вона, винні в мо-

• "? 
ральному падІННІ. . • 

Між інши.м, я схильний скоріше nристати на це остз.нне 

приnущення, бо хочу вірити в те, що Ви не винні в ТО:\!у, що 
оnинилися в ролі аа'ента чужоземної розвідки, бож, як і всі 

громадяни СРСР, а спеціяльно rро:мадяни неоросійської націо

нальности, Ви не маєте та:м волі вибору житrєвих шляхJв і 
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~усите ро•3ити лише те, що 

й у·,~:жд». Знаючи добре Вас 

партій'!-~і інтеліrенти щойно 

наказують Ва:,~,І тот·алі1 арні « парпя 

і те, як Ви й інші укрз_нські \5є:з

під тиско:,~,І терору НКВД ста~1н 

шч:тійни:vш ко:.'>1уніста~и, і взагалі дУЖе доёре знаючи з в,лас

ного rіркого досвіду всі підсовєт·ські у:\'Іови життя, я бі.1ьш 

ніж пє..вЄtН, що не Ви вибрали собі службу в «КО':.'>'Іітеті» Міхай

лова-Вішнє.вс.ького, а, ТОЙ «KO~Iiтerr·>' і ті генерали МТБ (ЧІ1 
те.пЄJ:t: - КfБ) ВІИбр•зLЛИ С'ОІбі на службrу Вас і пр1-шусили Вас 

іменє:v. «Партії й уряду» стати аrенто:\І совєтської ро·звідки. 

То:.1у .я :навіть не дУмаю .обвинувачувати Вас за це, а тільки 

щн;·:> співчуваю Вам у нещасті. 

Але ж у тако':\'Іу разі краще, як то каже совєтське прис~1ів'я, 

«ДР.г.зйт-е не буде:\Ю». Дазайте не fyдt>-:\10 гозори:ги в площині 

о:вину.єачєнь в «аrентурності», як це со.1і.1и гапорити Ви в 

сr:;~~й ·Ерош.урі, бож у зв'язку в вищссказанн:\І цей Ваш «ар.гу

М€[-І.Т'» просто відпадає, як нсдоречнІІй і безвартісний. Ноrто

міс.•rь Ваш:а спроба висунути в с.во'ій брt)шурі й де.які політич

ні а:рІумеІНти та ще навіть і в фор:\tі нібито своерідної дис

кусії, з аорІ'У1\Н'Нтами української по.1ітичІюї С:\tіrрації - куди 

цію?.f!::,іша й більш варта уваги. Тож і пс:;;ейді:\tо тєпер :до цих 

арrумеІн:rів ... 

3. ,,Нечееніеть із еобо10'' 
і з Виииичеиком 

М1.::л'1:же вся Ваша arтprJ6a арrу:".Іентаuіі політичного характе

ру Е брошурі псбудов•зІНа на проnаrандивно-сnекулятивн<WІ.у 

вик;с~рист,зJНІНі полемічного па.м:фсrхету Волс·ди':VІиfРа Винниченка 

nід назвою «Заповіт борцям за визволення». При чому, Ви на

магає.теся створити вр·аження, ніби цей (<Заnовіт» є якоюсь 

«таємІ-пщею» серед української еміtрації, а Вн, цитуючи nевні 

:місця з нього, нео:_~..юв би робите цим для нас якесь «Віщк,риття», 

чи навіть «в.икрmтя». А тим часом, як: це загально відомо на 

єміrраІЦії, все головне з того, що Ви ЦИТ"усrе, було ще в 1948 р. 
видрукуване й шщ~око розповсюджене 'І'УТ у виrля~ді брошу

ри Винниченка під назвою ~<Розла·д і погодженню>. Та й са:\1 

поЕний текст йог·о «Заповіту» хо,див по · рук·з.х nолітично-ак
ТИЕної частини Є';УІіtреції ще в 1949-51 рр. nри жи1ті ВИІН

ниченк:з. Такщо зовсі:м даремні Ваші зусил•ля вплинути на 

кс~ось тут за допомогою такоі «Сенсації>>. 

Та й у саё\шму змісті (<Заповіту>> Винниче::нк.а не:-.1ас нічого 

такого, що могло б настроїти кого.сь тут на к~исть тих, від 

7 



кого Ви одежали доручеrm:я вжити J':'юro. як пропаrанднвну 

зброю. Бож, перш З1а1 все: як це Ви й сюrі добре знає'fе. якщо 

справді читали цілий ВиНІНичє•:-Іків «Заповіт», а не лише с<.нІі 
ті уривки, я:кі Вам було наказано зацитувати - це ж заповІт 

С~а!рого борця за визволення Укра~їни ноВИ:\·І бор~Я:\І за це ж 

саме визволення в борот~:>бі якраз проти тієї сили п::>нево.'1СЯ

ня, ЯJкі.й Ви зараз <а.rnужите, але якою також і Ви сю1і разо:.\r 

з у~юраїнськи:\-r народом поневолені. Тобто - Винниченків ,,3~1,

пові'r» - це ж, перш за все, з.ЗІповіт бсротьби nроти і:\ше

ріялізму й тоталі'Dаризму Росіі червоно-КО:.\Іуністичної тепер 

:;а формою, aJle чорно-шовінk"ТИЧІНОЇ, лк завжди, з.а свої:.\І змі

стом. Про це чітко й ясно ск::>:.зано в тс,му «Заповіті» і щодо 

ць,оІГ'о не може бути ні в кого, хто його читав, ні найменшого 

сум~ніву. І хоч які терnкі критичні міркува,ння ВJrшниченка 

'КІ:ОVІ про ті шлях:І й тих керівників бо·ротьби за визволення, 

з якими він не погоджувався, проте це ж тільки звичайні 

сє~;>ед вільних людей вільні :.\ІЇркуван:ня, поруч з Lнши:vІи, про

тилежними, які разом ані скk1 ьки не .заперечують і не 3:VІіню

ють того головного факту, що при всій своїй різноманітно

сті ІМІИ ор;ностайні в своему прагненні до визволення з-під я:рма 

ВСЯКОЇ Росії. Т.о ЯКИ:МИ Ж ТОДі ПРИКрИМИ «ВИКрИТ'І'Я.МИ» З <;За

ПОВіТу» Винниченка Ви хотіли нас, так би мовити, з5иrrи з 

г.І:Інтелик:у й звевірити в сnрзведливості нашОЇ визвольної бо

р:ІТ'ьби? ТИІм, що «лівий» Винниченко не любив «П!равоrо» Пет

люру ІЙ ІІОС'Т'ро І~итикував його «ПJраву ,> політику в :уряді 

УНР, а nоті:м таку ж nолітику ·й УНРади? То ЧИ:.\1 же ці речі 
nрИКJріші .від тих, що їх ми 11УТ чуємо та:кож збоюу тих «пра

вих» СЄ•РЄ(Д нас, що не люблять ні Петлюри, :ні ВИІНІничснка, 

й :не лише шри'І'1кую~ь УНР і УНРаду, а й ІІJРОС."Т'О їх лають? Чи 
це ІМ!3ІЛ'О б звевірити НіОО? Ні, ані скільки, бож і боре-мося ми за 

ТакІУ вільну 'Уюраїну, в ·ЯІкій мають вільно бути со5ою й зма

га'ТИ!сл .за вП'Ливи в ній і «пр·аві», й «ліві», й nerrumopiвcькi, й 
виІнІниченківські, й 1нші ушраїнсЬІКі ~ечії вільної, отже й кри

тиЧІНої, думки. Адже це ЯІКраз nроти.лежне тому станові, в 

якому nеребуває зараз підв:JІІСl(Дна Москві 'Україна, де будь-яке 

вільне к.ри·11ичне думання IIJPOOOO неможливе через терор зав
ЖІди «правильного>> і «безпомильного» .уряду . 

. Але !Головне, що я хочу сказати Ba..VI у зв'язкі)' з Вашим nо

КІJDJ1!КІанн.ям на Винниrченка, це те, що враження, яке воно ви
кликає в нас nри чИ'І'аІННі Вашої брошури, цілко~~ nротилежне 

то:му, .НІа .яке Ви РОЗ/Раховували. Замість пі;:~,силити свої арrу
менти авторите:-том славного украІїнеького письменника й діяча, 

Ви взаІГалі звели на!Нівець wсю свою арrу.ментацію вже самим 
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фаh.'"'ТО:\1 свого покюtк.і.Utня на нього. Зана,:J.то вже це наг·~tД:-т 

на:\І npo ту. кажучн словз:-.ш Вш-rш1чсаrка. ,,нечесність із t'О

бою~'. протн якої особливо внетупав він у своїх твор~1х, n ЛІС"\' 

Вн Т3К безсорО:\ІНО ВJІЯВ.'ГЯСТе В СВОЇіі брошурі, ЗОКре:\11:1 Ж У 
відношенні .:J.O са.\юrо Внюпrченка. Bi,:J.0•:\10, ж бо, що тюr. кудн 
Бп намовлясте нас повернутися, навіть ім'я ВІП·ІНІ1ЧСН1Ш, не 

кажучн вже про його твори, с «табІ)')>, за ca:-.ry цікавість до 

акого багато українців nоrutатн.тшся рокюш nоневірянь у со

встськ.ах тюр:-.tах і КОІЩТаборах, та й досі це все та".r суворо 

заборонене. Як же Вп на(").tілилися, звертаючнся до нас, по

між ЯКИ:\ІИ є не:мало яt~раз отих переслід.увашrх за Оі.1J:\ІУ ці
кзвість :до Впнн.пченка, вживати Їloro і:-.r'я іі авторитс'Г у сво

о~у за.,шшованні нас туди, де все це іі ;:tалі с смертельно нс

безпеЧІНИl\·І '<rpixo':\-I>>! Та ж са:-.юго нага;~.ув;:шня Ш1:\І Ї:\ІсІш Вин

ниченка вже вистачає для того, щоб відразу ж зроз~ІЇТJІ всю 

niдcтymry фrtЛьшивість Вашої арrу~rснтачії, побудованої на 

сПJекулІЯції Ц.И.:\і і:нене:\І. 

Та нагад~·ван:ня імеі:ІИ Вннниченка ру:їнус Есю nобудову 

ВапІОї еІРrумевтації в брошурі не тільки ти~І, що викривас 

дволич.ніс-гь ~их, які через В~1с у звертанні ;~.о нас до таких 

спеКі)"'ляцій вдаються, а ще й ТІІ:\І, що цl~ ще р:з,з і з особливою 

яскравістю нага.дус нам npo ту наііrоловнішу причину, яка 

робить зараз неможлиР.им нзше noвcpнelffiя на батьківщину. 

Дійсно, сnрtЗІВа з В:инн:иченком є дуже добРИ:\1 наочним nри

кла•ДО:\1: тато, Нtаскільки 1наша батьківщина зараз ТСІ:\І, nід вла

дою Москви - це «наша не своя з~mя». Бо оnравді, коши б 

'Укр:.Іїна сьогодні бул.а не то що вільною, а хоча б тільки бо

да:й українсьКОІо, їН.аві·гь хай ·би й ·комуністичною, то чому б це 

в ній треба -було влщді забороняти такQІГо українського n.ись

меmпrка, я.к: Виннич.енко? Адже він, як це Ви й ca:\ti стверд
жуєт·е в своїй брошурі, був і ПІРОлетарем з nоходження, і со

ціялісrо:м, ба неІВіть комуністом, з перекОІНання, і революціо

неро:\-1 за дія:льністю, а :НІайголовніше - це ж nисьменник, 

якого Ви самі ж у брошурі не тільки називаєте «Талановитим 

~аїнським новеолkrrоом:», а й nідносите на найвищий n'єде

С'113.ІЛ, ка*У'!И про йот.о твори дослівно так: 

«То були справді коштовні мистецькі цінності - літератур

ні шедеври, які враЖІали глибиною сnостережеtння ЖИТ'І'Я та 

силою його реалістичного відТІВорення. То бу•ЛІИ твори, !1іросяк
ІЩті любов'ю д.о ріднюrо народу, тугою з1а його свободою, обу

ренІНям п:роrи зне:долення й дискримінації його nануючою то

ді сваволею цара'Гу. То були твори, сповнені ЗІЗІЛюблености 
в рідну природу, в рімий національний характf>р, в са:\tий на-
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ціональний кольорит Yкpaimr. А."Іе проюrзува.1о їх шар..:> 
вбо~'ТІіванн...ч за нуж.деююю до.1ею тру~івннків. пронпзукш 

протест супроти поневолення сю1е тру,::~;овоrо народу. - праг

нення не тільки національного, а~"Іе rr соція.1ьноrо визво.1енн..ч. 

підносилась і,:1,ея ствердження на чо."Іі боротьби. як си."Ін. шо 

організує трудящих - робітmtчоrо класу!" (стор. 10). 

Так nишете Ви в своїй брошурі, і це прав,J.а, яку Ви ~юr."ІІІ 

наnисати тільки в ц1й брошурі, прпзначеній для е.'tіrрантів 

закордоном, бо в Україні - це «сресь)), яка ні в яко)[)' р..1.зі 

не може та~І бути леrально на-друкованою, чн бо,:~;з·й ті."ІЬК11 

сказ2!Ною. А чо~rу? Чи тільюr ТO:ll)', що Винниченко був про

тисоветським еміrрантом? Але ж тепер у Совстсько~rу Союзі 

РЕ"..абілітовано й nовернено російській літературі цілий ря;:t ро

сійських nисьмеР...ннкL~-білоеміrрантів. незалежно від того, як 

Еони с-тавилися до советеького ладу. Так, Н!3.Lr.-уриклад, реабі

."Іітовано вЇДО)\ОГО своєю ворожістю до революціі nредставюrка 

й вир&з..-чика настроїв та реакційних ідей росШського :\tаетко

воrо nанства - білоеміІ'рЗ!Ш'а І. Буніна, що й У:\{ер на ~Ііrра

ції ворІ()(Г()М совєтської влади. ЧО:\JУ ж не реабілітують і не nо

вергають укра·їнській літературі справД! революційного і 

сnравді проr'ресивного m-ІсЮІенника Винниченка? Ти~ більше 

що. на вміфа.ції через засилля йоrо противників він також 

фактично «заборонений». Чому б Ба:м, як українському «ра·· 

ДЯІНСЬКС'МУ nИСЬ.'\іеННИКОВЇ», ЩО так ВИСОКО ОЦЇНИВ ТВОрчість 

ВИН'Ниченк;а, не nіднести в УССР голос за nо9ернення його 

у-країнській JІітера~і, nокликаючись хоча б на російськиіі 

nриклад із Буніним? Во·ж яха різ·ниця між одним nись:мен
ником-еміrрант<nr і 7Ц))ТИМ, значення яких ;'];ЛЯ їхніх націо

нальних літератур однаково велике, чи в ВІіІІЩДк:у Винниченка 

навіть осооливо велИІК.е. Різниця ж тLУІЬКІt в тому, що один із 

них росіянин і росІйський нащіоналісг, а дІ>іУІ'Ий - українець 

і борець за ук~раїн.ське визволення. Але ж от якраз у ЦЬОt\tу й 

уся суть сnрави. Російському націоналістові-реакціонерові _ 
реабілітація й признання 'В СРСР, в том.у 'ІІмt.ож і в 'Україні, 

бе, російськоо-о націоналіз~т 'N\M со9єтська влада не тільки не 

nЕІРеслідує, а навnаю.І - всіляко його nідтрЮfує. Нато~іст~ 
укJраїнськ:ому nисьменникові-революціонерові анаттtа й 

викреслен/Н'я з укрзі:'ІНської літератури, бо ко:ж:ний nрояв укра

їнської а:ищіональної думки є для севєтської влади о:україн

ськи.'r націонаJІізмо~», що його вона nроrолосила «Головною 

небезпекою» й жорсто.ко n:porи нього борегься. 

Ні, Юрію Корнійовичу, свою ст авк. у на проnаrаН;tИвниft 

ефеr.-{т спеКJ,Уляції іменем Винниченка в зверненні до українсь-
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кої е..'\fіrрації Вн pt~·чt:' fiP\.'\1'1-~'-""'· ~'!СТ ~нйt.t.n.'~ ці:н~.•'·\1 н~,,

Т1L"ІеЖНІо1. На t'~itlXщiї 'n.'ffi.'P уЖt.' Ht'::U~\t' 1'~\КІ.'t Ш\Ї\~'"'і ·'~"n.\
KJІ•. Щоб •"К.,ю~·.,~\~ H~t \.~'\~у .,Ht\.t~t.' t~"\""t•y \Ц.'IL~\t~· .... ,І.Ч~~\\1\t, 

хоч би й внрванн::uн з ,\З~U1\'Ві1'У'' Rщшнчt'.НК~\. ('т ~tК(щ. нрн

n~"М'ІDЮ. B:tw ко.\ІіТt."Т. ~\.\ІЇ\"ть .. ~\К'-'Ї В..:ULt\'~ б~"'ш,урн ·r;;\ нрн

с."Іав оо е~і~"\цію. <'.Кажіщ'. 1\1'-=\Шt)· Н~\1'\' ~'"'У 1~ К•,·иі. н,ч•
Ц\" збі~-у ТВОрів ВННННЧt.'Н'К~\ З Й\'r\' ... :~~\t\І..\Iti"\"\\.\1" 1\К.'\1\"f!"' 'n\ 

З :В..tШОЮ })t'..1aKЦU\ІIOk' \.'Т3.тn'J\'. Х\'Ч (\аІ 1\ t\І.\.1Ї~Щ\("\\., ~ІК У }\~
ШЇЙ брош~·рі ~:uі"•ту. - ,УІ' 'n\:\ і t\. ::u~\бутt.. t'l.l''",. ::u і\' (щ (\~~,·н 
трохн інший. А.'1Е'. щоб \.Т.\.1\'1\'Я tшtti·~ 'ri\Kt' .,_=\щ''" ~'1'\.''J' :\&~·

CJrrь СПОЧ<.\Т~· \.""n\1'11 ~·к.раt .. t'ЬКОІО. Х\'\'( і К\ЧІУНЇ\.""\"\\'&tН\t\', :\t'\\

ЖаВ(\1(), n ,:\\) ЦЬ()І"\' С'Ь'-'Г\\,=\Ні ll{t' ,.,\К .1a.'tt'K''· Щt Н.о\.\1 tt\'\ ~"-\.'\і 

ЗВІІЧО.'\ЙНОГО рtХ'ЇЙ\.'l~\.)-УК!ХйІІ\'~''r'' T.1y~M'\~\-t\l"-'tti\t"Ш&,:\tt\""\\' ;\\' 

po.•ti С'nравЖНЬ01"0 3~\XH\..'JIIIK~\ ШU~l\Щ.;\.1МНІ'\ \lC'Тt'\'1\'\'itt ytЧ\.~!н

<'bKOrn Ш\РО.:t~· Б )'РСР! 

4. Згадка про вІрьовку 
В хатІ ВІПІВJІЬНІІКВ 

Взnвшн від cn..\loro 110'11\ТКУ t"Щ'k'\ ~w.,шпщ фа.•н.нншу н,v,•у 

n01tJIJIIt~ШШ1 НА JlНІUIН'It-2\Kt\, nн Д;\.'11 Щt' (')і '1І•Шt' Щ\Н&)іt\.'"' ІШ 

npo&.,~ll ~"\:і СВОЇ apt)'Mt'JIТII tt ІІН\ \"RMt' ЦІІМ tiІ'tt,:\1U\ItM 1ЮК..'1ІІК:Щ~ 

ням. Кnжуть Ж<', що в ~шті uіuшmІ4анкн нt• ,.,\~\Іifrto4.'Іt ~н·&,,.'\.'''щ'''" 

npo віорьовюу. Тп·к t't\МO " Вnм, rоtШ}Ш'ІІІ укр"~"''t.КІ\.\1 t'NlІ'\ЧUІ

'l'RM npo о. по.вернеашя arn б&t.тмс Іnщщtу-., 11 Інк tlt' '"'.1"Ж"'Jt (\ 
зmLЦувt-\ТИ про 'l"t:Wt ripxиn ІМ\lРІr'ІШІй доt'і'І,.'\. Щt1 t\''""' ,.,)t,rі•а
ним символам m-ttuивcn Іmооnждн n nnм'tІ-rt YК"t"W\\'.ш•t.ttt\~ ~мt

rpaцlr СJІ'О.ВНИЙ G'J(Рt\УШ.'ЬКtІ,Й :ПI1t.'ЬN('Q1111HK, &\ЛС' tiNЦt\r,тщ""l\ )'К

рзУнський nолІтик. Бож JІе N()ЖJШ K'&Нtt,~ ІІJ1~1J\.V'Мt\'nt К\lt\1\t\''"' 
npиutЛ·l1J\Y, що nромовлив б.,. бtna.ttІ tn~нnнno nІЮт• ІU.ttort) 

змісту Bn·шor брощури, пк само І~"'n•••й ІІ.РІІІКJ1~~, 1\tttttш
чe.мtn, щ.о блиІС'Куче cnpo~ ac-t 'ВittІJI nnGyдn~нtt tra І\t.tw.t)• 
a.pJ"Y)rcttти - І щодо ~Y'IOPOr.z.acькor pa.дmrrhКIO~ Jtrpжtttш, І щq.'\а 
noвep·tІe.Jr.t-І.n а ту »ДерJк.nауо. 

ВІзьмеио для Щ)ИІСЛ&іАУ ВашІ Іt....-оJ)И"ШІ 6\PI'yMt"Atmt. II&WArt,M)• 
ЧИСЬ, 'I'SK би t!ОDИ'І'И, «3НИЩИ'І'ИІ• D 0'1\t\X YК.J)&'Xtщin ІІА ..,мirpш,tt 
ІдеnІJІ звrально-укра.Унсwсоt бІльwосmа - ЛФ'І\Іuору, 8м r1UIC.n .... 
каt"І'еСІІ tzn cnorRд Вин:шtч~ 3 тих чо.сІD, коли мLtt І1ІА1ОМ t·1 
ПетJІJОІЮІО керу•а.nи PNMІottiAH.otn ДиpNVrQplrю YtiP. Там ІЮ
ни, як аLд.омо, зnt'тyn:anи nротиложtаt r~оои.цtУ • ato.ratтttцt щnдn 
сС'встськсУ P•>rll. Пt."'Т1110J>І стояu :stt бnкrn.rnpn.'Air08y &opr~y 
'::1 ;~:::\s rо .. ~анш~ оороrом YIOP:'''ttи, Ury1CI·t•u•rи t't1Lrlt.кtІКia ~~ 
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заrроЖеЮІХ ЦJW Же BOporo~ 1\."'}.ХйН ~'\Х'-'~·. ~' l'\ШННЧt'НК'' :~~"-'

б)'"'В2В ЗНaJ-mt :.UОЖ."ІІШЇСТЬ З<\бt;'Зl1\.'Ч~t.'НН.'1 \.'~';.,1\Х"ТііШ\Х._rн )'К~\;\ШН 

на Ш."Іяха.х пє-реrоворів ~·НР з {)(."\."ІЬ.Шt~нка:\Ін. Щ'-' '"У'і .. ·хн:н ... ю 
були ВІІЗНаnr ~"'НР нез..~"Іе'Жlrою ві~ P\X'it .:\t'PЖ~\1\~'k'. 1 ,,·r. ""''
лі;tарJІЗ)-ючнсь із ВІmниченко:\r. ВІІ його ж с·ющ\:UН K~\p,-~,,·n· 

Пет."lюру за те. що він. :.UOВ."''RB. ..t'аботув~\В • з~Н1t'РШt'НН~\ .,y,·
ninmJix~· neperOBopiB із 00."tЬШ~JШКа.'\Ш В l\[tX'KUi RHHШNt'Ш\.\~ 

воrо nрІt.ХІL'І'ЬНІrка - Маз~-реик~t. і цн~. нit\lm).. Пt''\'-''"~l'-' юL.·t

вив себе «Н~• В ПОJІіТІІЦі. Н& Wlt(\."\)" 1tn'\'pt"\':\'\t ~·К!Х\.\аtН. 

Але ВЖе КЇJІЬКО..'\13 PIQЮUDI ЮІЖЧе В11. ЗНОВ~· Ж "1'.\КН \'.1\.\Щ\'\tН 

В:-tннІІЧенкз, розповідаt.'Те npo те. ях niзнiul'-' ... а." ВІuuшч,'нК'' 

ЇзtдИВ 1m ueperoБOpJf З бo:tЬUJeBIIL'\...'\111 і. П~КОІ~\ВШІІ\~ \.'~\:\1 

безпосерЕQНЬО в їхній ворожій пі;t~~ності ЩQ,:\\J }"tt"] .. ~\\нн. тн 

навіть і щодо ньоrо особисто, .. "tедве mік ві;t ІНІХ. Чн ж '1'\>t'(t.' 
ще КОІ.'\fУСЬ nоясшовати й без тоrо Яt'ЮrА в~tсновок із Ю-•''~"'-'· щ,, 

.я:краз не Петлюра, а Вшnшче.нко ПО.'ІІІJШRС'Я, і що n ........ ,k\pt\ 

політично п~чив реиіше те, що ВsmнtNEНXO nобt\ЧІ1U nі~І

ніше щойно иn в."ІJасному досвіді. Правда, Ви RaM\rt\t~я tю

ясюІТи ·невдачу Винниченка ТІІN. що. мов.nяв, m 'roi\ чш.· -'ІШ

ціональна nОJІіти:ка» большевиків ра.птом C'l"f\Jta «троt\ЬКіt"'І'\'ь

кою». Але ж хто може повірити, що при тодішнЬОN)· заnt.ТІь
ному керівНИЦ'І'Ві Леніна noni-rиx.a большевиків бyn-t\ оо лt."ltiJІ
cь:itoю, хоч накази Леніка виконував і Троцький! Ч.н ~ЮЖ.t.' цt' 
'І'реба ·розуміти так, що Троцький rоді круоntв Леніж:щ, як хо

тів, аrже - Ленін був оаме 'І"аКИ.\1 no.niт•(ЧRКN «~\І)ОІо.,., 
mmм Ви хО'І'lли з...-алюваrrи Пеrпюру? .. 

На жаль, як відомо, Винниченко своєчасно не зробив усіх tm

леЖІИИХ висновків із цієї своєї nомилки і д~стиася nor!м щ~ 
Й друrої п.риКіJ)ОЇ ПОІМИJІХИ, С'mВШИ ВЖе ЗІВХОРдОНОМ речкико.\1 

оріЄ'Н'NЩЇ.Ї 118 «~ЯСЬІtу р&ІДЯІНСЬК.у державу» та ЗМЛИІUUОЧИ 
ощин ч:ас навіть до «ПОВОJЮrУ в 'VJtpatнy» omx, що моrпи там 
бути корисними в її розбудові nід час тахтичних noc:-rynoк 

бопьшевИІКів українському НВІЦіОНВJІЬІКОІМу роовитковІ. в.ласне 
оцей момент nрич~аrи ВинниченюЗІ 1l1J зпощаокоrо cnoeopo
ll"Y' в Украlіну» в копах першоУ украfнсЬ1СОІ емІJ1раЦІJ саме й є 
тією віІрьовкою, яка 'НІ8ІrВІД.Ує нам тепер щ:ю віша.nЬІІИКа nри 

Ввшому ПОКЛИКІаІНИі ка Винииченка В брошурІ аід «КОМіТС!'І')' 

nоверненІІІR». 

А що ВИІНІНИЧешtО жорстоко nоми.nивСІІ, ІІХ у С~Х сnодІ· 
ваннях ІЗВбезпечити Ьm!реси 'V~ни иа шлях 3ІІ'ОДИ 3 coan· 
оькою Росією~ '1"8ІК і в своєму СПІРияииі •noaoporoal а Украt
НІУ», про це свІД"ЧИrЬ увесь хід подій в УкреtиІ nІсля nepeatorи 
большевиків і пісм '1'01'0, $ІІК деІІхі nрихипьники Bиm-~ичNUCD 
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«ДС.:'О~О·::_JИЛИС.;t» З НJІ~ПІ й ПіШ."'ІІІ НЗ СПЇЕ.-tр:щю З НН~П!. Про ue 
СЕідчить зскре~r•з.. тоН ,::r:уже ,:хобре відо~шй Вюr. як і всі:\1 ук

рз:·Еt;Я:\І взаrо.;tі, факт, що всього .1пше за якийсь неповннй 

десятс.к літ nk.1я того бо.1ьшеви.ю1 знІІЩІШИ, розстріл.явшн 

aS-o за.мучивши в концтаборах. всіх ;хо одного тпх :українців. 

ЯКі З НИ:\ІИ \\ДОГОВОрИЛJІСЯ>>, ЧJІ ПОТі~І ПОВерну.1ИСЯ З-ЗЗКОр;:tО

ну, шоб сnівnрЗІl!Юватн з нш.ш. А наііперше су.1о знищено як

tР·аз nрихильr-шків і пос.ТІідсв!-ПІКіє ВпшшчРНІШ. Д·~ по.:tівся 

хоча 6 СіТОЙ Мазурєнко, шо i":r.!"o .ус<~ішшr:\І>' nc}:c·:-oвopa:-.r сво

го часу перешкодив Петлюр:1? Де nо.1ілнся всі інші ноJІітпчні 

о.пноду;м-ді й сnі.r:товарншt Ви!nmченка. що деякнл час сnів

пра.uювали з большевнкг:-.ш - Бад::tі!-1. Лозинський. Вітик та 

оогато інших? Де тюді.1ИСЯ ЕСЇ ·іПОtЮ90ТЦЇ в УкраЇНУ'> - Ні

ксвсь~ий, ТЮ'І'ЮІННJІК, Хрнс-nок. ЧсчС'.'lЬ. IПp<tr, Р~r;:tниuьюrіі. 

Krtyшe ІІьницький, Бnчннсьюні та інші? Всі::-.1 Ї:\І заплатила 

МУХква З1?1 довіру до її фікuії ··укрс.їш~ької рt.:!янськоУ держа

ВИ» с.ме:ртю в застінках ПТУ-НКВД. чи в сніrах Сибіру. 

Та хіба тільки прихнльникrt.'І і послідовника:\t Винниченка 

т~Jк «Еіддячи~"'І~СЯ» МО\:І<ва? От, нс.mрикл::tД, у своїй брошурі Ви 

зr'=1щуєте, що <•за ко:'.tУністичною парrією большевиків України, 

що т1рJЬІала ~іцний зв'лзок з братньою російською комуністич

ною парrі.єю, nішла й лівиuя паргії українських соці.ялістів

революціонерів (Т~ак звані «Еоротьбіс-nr» re деяка частина «Не
::;;алежн;1х» укr.аї•нсь.ких «соцілл-дР:\tокр.атів'>) піз.юших »УКП

істів«» t!стор. 29). Але назвіть :\·Іені сьогс\Дні, будь ласК:а. хQІЧ 

од.ног.о живоrо й н·аяІБНОІГО в УРСР з-поміж тих численних «бо

ротьбістів» та «укапіт'ів»~ що Р·а:юм з большеовиками в.ибороли 

й nІсі)удували оту саму 'УРСР? СКзжі1а - д~ nоділиf"я Ш~

ський, І'іринько, Пол:оз, І]р~.rходько, 0Зе!рСЬіКИ!Й, Христовий, 

Яловий та навіть і такі, як Любченко, Хвиля, МІУсуль:.ас та 

інші «оороrrь.бісти», що СТІа.nи большеІВz.ІКа·~іИ? Де rтоділися Рі
ЧИІ!lький, Лаtnчинський, Авдіrнко, Гриuаrй, Килниuя та бararro 

інш:их «ук~•1і''нських к.омуністів»? Всіх їх, nросто тзки всіх до 

oДiJioro, знищила жорстока Москва! 

Та що вже там говорити про «бороrьбістів:о чі «ухапістів:о. 

А що сталося з самими тими большевика.ми-ук:раіНЦЯі.\ІИ, твар

ця.ми тієї «КО!tt:уНіс-rичної партії большевиків 'УкраінИ», що сrри

мали міцний зв'язок з бра'І'ІНЬою російською кQМіУИіСТИЧІНою 
ІІ2ІРТ'ЇЄЮ»? Де поділион Скрипник, Ю. Коцюбинський. Затонсь
кий, Чубар, Валиuький, Якір, ДубовИЙ і всі інші перші укра
їнські больше:еИІКи з часів рево.mсщії й творення 'УРСР? Всі 
вони тзюоак ·знищені Москвою ТЇJІЬКІJі за 'І'е, що сnравді серйоз-
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но уш~илп себе 9 ролі nредстазників «братньої\) що;х.о Росії. 

а не nросто підлеглої їй, «партії» й «державн». 

Все це таке ясgе й відо:о.tе, як для нас, так і ,:t:ІЯ Взс. що 

HEnia чого далі про це й говор1m1. Як же Вн наважн.тшся на

Гаt,7увати Ні3::\І про це при такій наrоді, як звернення ві;J. "ко

мітету ::-.а повер:-rення» '113. ще й з покликання:.\І на Винниченка! 

Ні, ІО:_)ію Корнійоr;пч~·, занадто вже тут вірьовка наrадує про 

вішал~чJ1!Іtа, щоб к.:.':.\r:усь захоті.пося вхоmrгнся за неї, як за 

«f:ратню руку ДОПО:\ІОГИ». 

5. Вовк із лісу ,,орієитац1і 
на зовиІІПні сили'' 

Цm:.•:ральною :єіс('JО uiJ,oi Вашої брошури є скріnлений rо.

хож і цитатюш з Винm1ченка засуд та.1t званої «орієнтації на 

зсв!rішні сили». При ЧО:.\tу - !І «орієнтації на зовнішні сили)' 

Ви о·:~:шнувачу( те всіх тих, кого Ви назив.з.єте збірно «укра

Ї'Нсьюи:ми націоналіста:ШІ», розу:uіючи nід цим кожного непо

кірного Росії українця, включаючи: й Винниченка. 

Та ca..'\fe 'І1.УТ і виявляється з особливою наочністю безnорад

ніоrь В.зшої незручної позиції, ~ якою немає аJНіикісінького 

:Г-J9::11Вдивоrо rрунту, ca..rva гнила проnаrандивна фальш. Сnрав
ді: :В:;І також nроти оріЄ'R'Гації на зовніІШrі сили? КзІЖу «Та

к-ож», бож, як відомо, n:p:>m оріСН"ІІації на зовнішні сили була 

й є більшість тих «українських на;~оналістів», м яких нале

жу й я, та від яюих Ви, власне, й запозичили СЗ.'\fУ що тезу. 

ЯІацо ж Ви с:прзвді nJРОТИ орієнтації на зовнішні сили, то 

будьте ж тоді хоч трохи ІЮСJІЇДОВНИ!МИ бодай у своїй про::~а
rанЩі :з; рамани тієї ••• зоввіппо.оі сили, якій Ви сьогодні слу
жите, 'l"'6ro - пан;уючої сьаrодні над Украіною Москви. Ато 
Ж Ви ТЇЛЬІКИ ІПОДИВЇІrЬСЯ', ЯКІИ!Й ВИХОДИТЬ скандал: обвинувачу

ЮЧИ нас в «(:ріснтації на зовнішні сили», Ви ·в ТОЙ же час у 

своїй брошурі заступаєте і з усієї сили обороняєте якраз най

більш одверт.у ІЙ безсоромну орієнтацію иа одну з нзйбільш 

згуЕ'Них для України зовніuпrіх сил - на Росію. 

Цю свою cpirnrraцiю Ви, правда, на.'\Ш.Nlєтеся .в брошурі хи
тренько прихов:?.ти:, nідсолоджуючи свою прапаrаид;у саха

РИВІНо-«патріооичною» :водич:к:ою заrальиикових фраз про «сум

ну й трагічну історію орієнтації на зовнішн1 сили в бороrьбі 

за самостій.ну державність У~раіни». Але ж воц ця ваша 
оріснтація, сама за себе говорить відрззу ж уже мовою саяих 

omx історичних фактів, які Ви при цьому зачепили. 0r ви, 
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наприклад, на стор. стор. 24-25 наводите дві ,:nовчальні nодії 

з істор-ії нашого народу», а1 саме - боротьбу !І"ЄТЬ:.\Іанів Доро
шеНК'а й Мазеnи за украї.нсь..f{"у" са.."\'ІОС'Іійнісrь, і засуджуєте їх 

обох за те, що в цій бороrrьбі вони, мовляв, покладалися на 
«І!!рокляту в ісrорії 'Укр·аїни допо:могу від зовнішніх сил» 

((~Тор. 25). Але тут же до ць&о обвv.uнувачЄІаня Ви додаєте ще й 
уточ.нєнн:я, що це бtула боротьба «проти здійснгного геть:\Ш.Н:О:.\1 

Богданом Хмельницрким єДІНШШя 'України з Росією», тобrго -

nрО'Іи здійСІНеної Х.-\tельницьким його орієнтації на зовніІШІю 

силу - Ро,сію. Бож якраз у виnадку з боротьбою Х:мельниць

коtrс ':\~?.е місце одН'а з найяскравіших «повчальних под.ій» 

у «С.'умній і, тра.гічній історії оріснтації на зовнішні сили в бо

РО1І'Ь3і за сзмостійну державність 'України». Бож це са:~е З·ра

ЗОІК Qro·ro з!Г'У6ноrо ІЮКJІадання на •<rrрокляту в істйрії Укрзани 
jДO.LlC.(IiiDI''Y ВЇД ~ОВНЇШІНЇХ СИІ.Л», В дaHCW.f разі - На <'~ОПО:МОГУ» 

Еід Ро·сії. То ·ЯК же воІЮ тоді с з ТЇ(Ю «О",)іt:ПТ'~''-lі<ю нз зовніш

ні .сили», Юрію КорнійовичJУ? Чи Ви проти орієнтації на зов

ніlіПіі .сИJLИ, чи .Ви навrьаки - як.рnз за таку оріснта!..Іію, а.1Є1 

тільки на ту :?OвiOll.IIOO силу, яка nри:мусила Вас «Зорі(нгува

'ІИСЯ» на неі й зробила Вас своїм речни:Іrо~'( .. 

ТакИL'1 чином і в ПИ'NіР.ні про «ОГ-іLнтацію на зовнішні си

ли», Т21{ само як і в nиrанні nІР<> «аrентуру чужоземних рІJзві

док». Вам к.рзІЦе бJУЛО б, як 100 кажуть, «не викликати вовка 
з лісу>•, бо .занадто вже Ви ca.\oti в л1сі тієї 3лощасноі орієнтації 
:а.Слудили:ся. Чи мо:ж:е Ви не вважаєте Росію зоВ"ніпmьою що

до 'У:к;рЗІІни силою, а слідvм за росjйськимп «єдинонеділИ!tІця

МИ» розrлядаєrrе 'Україцу як е<~невlд'uпну час'ГИ!Иу Росії», таку 

с·собі «МалQІРОСіЮ»? З Вашої брО'ІJ.ІУ'рИ виходило б, ш.о ні, бож 

в ній Ви, n:ереказую··-tи історію вікових СТ.()Зжда.н.ь nаневоле

ної української нації, зrащуєте й n.po російську ішrерію, як 

про «державу-аrаrарбника» і ві.цвосиrе до «nоневолення ~

жими державами~ 'І1ЗІКОЖ і nоневоІЛеннtЯ російське, спраоод.ли

єо зазначаючи, що nід цим поневолення..v «Саме L\ot'я ук.раінсь

ке б~ло заборонене, образливо :rrереверкуто иа »"Малоросів«, 

і для них була забороненою в.m21сиа мова, рідна ШКО.JІа, само

бутня и:ульrrу:ра» fстор. 16-17). ЗначИ"ГЬ Ви не тіJІьи:и po:Jpi~ 
няєте )'!Краtіщів і pocimr, як дві різні й ок.рехі нації, отже -
зовнішні в відношенні одна до одної, а.ле не прихов.уєте па

віть і 'I'oro фохту, що Росія була ворожою щодо 'УкраІни rзов
ніl.lШІЬОІо силою. 

ПPRВ\DJEl', д.аrр~си наказа:вої Вам лінії російсько-совєт
ської .rч;:оrrаtа.иди, Ви при цьому тах.ож ІІ#JІВ'І"ОрІОЄ'е відаму 

«сди.вонеділ~.. тезу про •два є.цинохровні, одкоJ віри, 
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спільно.:: істс.ричної долі братні слов'янські народи» (стор. 25). 
Але ж зи самі чудово знаете, що це дурна расистсько-шові
нkтичІІІа т'еза, давно СІКрахОВІЗІr!а й еідкинена, як «ар·rу:мс:нт,> 

у J.:..:;аопшах між народами. Бож про яку т"ку <<с;хину Iq>OB» 

:\Юже бути м.ова? Хто й кми міряв, чи ~юже зміряти, скільюІ 
в .крові укра'mців і !РОСіян спільного, а скільки різного? і вза

галі - яюз1 різниця в крові одних народів і інших? Які наро

ди «бpa'Nri.>>, а які небратні? А якщо «кр·JВ·> о.Jніrї ~~ас:-1, u дa
HCL'fY разі - слов'янської, с nідставою ДfJ ''сд.нання>>, то хіба, 
н-~п:рик.лад, слов'яни-поляки не «С.:\ИНокровні»? Чи~1 ripш·.t 

крав одних слов'ян від інших? І чому тоді не приз.на-n1 рзuію 

Гітл.с!}:ові, що також об'сднув:.ш ,<с;:п!н~кровних братів,> rер

:.\Кl.нської раси? ЧИ:\1 тоді бу.'lо ні:'vtецькс захоплення Аnс-грії, 

Голляrгцдії, Даг.1П, іі НорвЄ"гії? Окушщіtю. ЧІІ ·:•t;:щашш:-.1 ? .. 
А як ЩСІДО <·сдиної віри)>? xi<:u :\ІОЖНа ГОІ.?Gрити про ис;ш:ну 

віру» українців з .росіяна.,rn, коли catVІi українці, як відомо, не 

сдиновірні, а щон:.1йменше двовір~Іі! Чи ~юже rrрстина укра'!н

ціЕ, що с каrголИІКами, це не .}"Країнці? А, зpeurroю - хіба ук

рJГнське і російське православ'я- це те ca::\te? А якш;о те са
'-1е, то чому тоді Українську Правос..1авну Церкву заборонено 

й крИJВаво ЗІНV.щ€J!іо nід владою Росії в Україні, тоді .як росій

ська та.:\І і далі собі «з.,.:uТ:ШСТВУСТ•)? А, кр1м того, віру ж укра

їн~в іс"ГСрично «досrrосовували» до L"ВОСЇ окупанrrської полі

тики те n:о·ляки через «унію)), то росія.ни через «Со5ор,>. Зна

чить - не віра визІНачала харак-гер національно-держ:шних 
. ? 

взас:миІН, а сжор1ше навnаки ... 

ш:е ж більшою облудою звучать. Ваші, cwte не Ваші влL1 сні. 

СJюва npo «Сnільну історичну долю» українців і росіян. Це т-а

кож слова з того ж самого расистсько-шовіністичноrо лекси

кону, що й слова rюро «єдину кров» та «Е:Іднну вLру». ІЦо під 

цим 'І'ІрЕ!ба розуміти? Оусі.дство, чи nеребування в одному L't
періяльио:му комnлексі в протилежних ролях ув' язненого 
і його 1ст.qрожа? ЯКІЩо це ОС'І1Сl!НІНС, то ж таку ca:\ty ((спіJІьиу 

історичну долю» ушра]}щі на nротюі своєї іСТОрії мали не 
тільки з росіянами, а ІЙ з поляка.'\tи, і з турка.'\tИ та татараУИ. 
ВІ .Пori..'\t ще й з німцями. Зрешrою - nоловИІНа 'УК'Раінuів або 
ж взаа-алі ніколи не мали нічого сnільноrо з росіяна:ии, віка
ми ділячи «спільну істор:и.чиу ~ото. то з nо.ля.ксmи, то з уrор
ЦЯ.'\01, то з ніУщями, або .ж у КОЖіНО:\1У разі більше співжила з 
цими народа~, ніж Ь росіянами. То І.ЦО ж із таго? Яаtа ж то
ді орієнтація с «оріЄІmещією :на ~овиішні сили .. , а як.а має на
зиватися «сдна.нням);? .. 
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6. Орієнтація на ,,батіг'' 
Чи може Ви хочете сказати, що орієгrrація на Росію й «єд

нання» ·з нею чимось відJрізняється від rrак:ої ж орієнтації на 

інші зовн:і·шні сили? Мов.r...яв, сnівжиття з Р.осіею має в собі 
ІіКЇС'.Ь 'NliKi ОСООЛИВі <•ВИГОДИ» ДЛЯ 'УКраЇНИ В nорівнянні із СПЇВ
ЖИ'ТТ'ЯМ з іншими націл.'\1и-.державами, що в зв'ЯіЗ'ку з цим 

російська оріентаці~я, 'llaJК би мовити, «Краща» від інших. Але 

ж навіть і Ви в своїй брошурі згадуєте деякі факти, .які без

сnірно ДОВQІДять, що сnрава виrлядас якраз цілк~r навпаки. 

ТІ:lІК, наnрикла~д. Ви самі ж, nорівнюючи становище україШІів 

:1ід владою Рссії - з одного боку і під владою Авсr.ро-'Угор

ЩИІІtИ - з другого боку, ПИШС'Т€: «Але ~іялн ці .,дві колоніяль

ні імnерії rю-різно:му. Російські мона.рхи дію1и методом бато

rа, тобто - цілковитоrо виІІИще.п•я та дискримінації всьоrо 

укра.їнськоrо. Австро-угорські ж дещо хитріше - «:медівни

кам» . . . Авс'І'ІрО-уrорська адміністрація, - ПИІІІете Ви, - ди-

вилася ~q>ізь nальці на українС"Ьку 

ність.» (стор. 18). [ЦОждо різниці 

національну са:\юділль

Шж російським батоrоо.t 

і 'З:ВС'дро~угорсьКИ)і ~Іедівнико:\{ для українців nід двома Ьше

рія.льними ЛОТ'У1'1ЗМИ, то її можна .яскраво бачити хоча б із 

р,еяких тих nрикладів, .яхі Ви са.'і.і ж навели в своїй брошурі. 

Так, напр., Ви й са!Мі ж пишете, що під Росією «саме ім'я tук:

раїнське було зоаборонеие, образливо перевернуто на «~лоро

сів» . . . Для укра~їнськ.оrо народу забороненою була йоrо влас
на ;мова: рідна ШХ<>.?Іа, самобутня культура», а «ЗОJ читання 

україн'ОЬКої книги можна було nоора.пити в тюрму» (стор. стор. 

11, 18), тоді як в Авс~Уrорщині таких уоmск:ів не було, бо 

там ВJВС'Іда .:<в !КУЛЬтурному житrті робила україІЩЯм nоступ

КИ» /(стор. 18) і тому навіть українські ~чі й nисьшжники 

з nідРОсійської частини 'України, як це видно й з Вашого опи

су життє:воrго ШJІІяху Винниченка, тікали ~<до Галичини, в Ав

сrро-Уrорщину» (crop. .12). 

Оrже виходwrь, що орієнтація на Росію не rrільхи нічим: не 

«краща» від .оріЄН'ШіЦЇй иа Шші зовнішні сили, а навпахи -
це иай:гірш.а, найбільш зцvб:на д.ля украів::ців зовнішня орієн

тація, бож це орієнтація на «батіг->, орієитація 1m сцілковиrrе 

вини.щеюш та дисхрииінацію всього У'JЧ]QЇ.НСЬКОІ'О7>! Чому ж 

~ Ви засуджуєте rеrrьма:н:а Мазепу за те. що він «ПОваrаІВ 

-І1JРОТ'И зді.йсисноrо rеrьманои Хме.лw:ощьким єднання УкраІни 

з Росією», але стшите оте ЗJІощасне ее~ з росі.йським 
· бarroroм? : . 
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До Г-f'ЧІ, Ваші c.JJ(JIB:•· про <'•fJJP{)IIUJЛ'ГY D ісrорії Укр·аїни ДО!ПО
:\Юrу сід зо.nнішніх сил)) зо-всім п.равишьні, але нийбільше й 
найперше вони стосуют·ьсл л.к:раз де російської «допомоги•>. Не 
~'lа.рс•:\І же уt<rа~ІІl'ЬІtий народ у сnоїх піснях, а з ниродо~І 

і йс1·о найнародніший noc""f· Tapr~c ІПевченко в своему <<Кобзи
рі:;, з rrаким жал('м даоко;рл.ли Хмельницькому за його nо~tилку 

n Поrхлславі, н~1.tшаючи Богдана за це '~н~.роІЗJУмним сиtю:м,>, 

що «зaar:anacт"~tB Укра.їну», бо че-рез «rднІШШІЯ» з Росісю Укра
їна опинилася «nід мnсttоnським кuраулОУ. у тюрмі». А ПІеn
'l{.ІіІІКО даоходив навіть до того, що, назишночи БогдаІІ-Іа за це 

«П'лrни-м•>, nроК.'ІИ'НсІВ й:>-rо, коакучи - «А:\tінь тобі, великий м:у-

:же! Великий, сл:шний, rra не дуже ... Якби ти й ІШ t"Di1· не 

у:·о•;J.ивсь, або в колисці ще уrшвсь ... ». Чоо.Іу ж Ви Іs о:tінїі 

фактів з історії України дивитеся нv не-ї не очи~ла cnoro JЛ
роДJу і його найкращих сrанів, (І очима саме тісї Москnи, шо 

сзлла цеJЙ народ під cвit:r 'ПОр<.":\ПШй батож<І~ІИй кар:Іул'? .. 

Але лишім у сТІокої наших rСfІ'Ь:\Шнів і їхні nомилкові uрі

снтації в часи '1-DJІШОЇ c-ropoшu-rи, ~а поrлюІЬ.:\10 на нооіші часи, 

зокре":\1:1 - на ті рсвотоuійні часи. в яких ви так стuр·Jюю 

і'1.ошукустеся: різІНих доказів на те, що, ~овляв, ''Н,]цішшлісти., 

були вwнні в ,,орісWІІ:щії на зовнішні сили». Чсt:\1у ж Ви, шу

каючи, як ro юажуть гень nід лісом, не бачите -ro:-o, що шу
кас те, Е себз ni;r ~асом? Чомоу Ви, nомічаючи й най::\Іеншу •.tу

рDшинку зовнішньої орісН!Гації в таборі «націоналістів))' не хо

чете nомітити такого велетенського слонr1 завнішнь-аї сріt1Іта

uії в своему ж, комуніетично~у mборі, ·як зага.nьновідо~ш орі

снп·аr.r.ія Т. ЗВ. «·ООЛЬШС'ВИКЇВ УкраЇНИ» На СИЛИ ЗНОDу Ж TUKI1 

тієї ж сtзмоrї, тільки червоної на rколір, Росії! Зрештою, це вже 

бул~ на-еіть не орі<:нтація, а nросто аrентурн:е с.nужін::ІЯ ... 

Я.к Ви й самі nризІваєте Не. стор. 26 своєї брошури, в Украї
ні nід чR.С і .z:;oi!:!lro навіть nісля революl'ії 1917 р., від-:мі~mо ві,1 

Росії, 6ол~:;шевицькі «СОВЄТИ» (що jx Ви ЧU:\Іусь без nоореби 

перекJrJІ.~!ає.те українським с.'Іовом «рщдИ») «По..,ервах не сnро

мо·;ли.ся в:мn11 вла!!у до своіх рук», бо ~ра-їнськи.й народ ство

r:-ив свою влас-ну nлад,у с:nравжньої, української Ради. Ані Ви~ 

ані хтось інший, не може заперечити того історичного факту, 

шо УК?а.ЇJН.ськ:з вла..:1а на чолі з Центральною Ра.:tою ІЮСТСLїа 

ревслюційнк\1 шляхом і волею українського наро.::1у, без нія

кісінької доnо..'\Іоrи будь-яких зовніumіх сил. І це, власне, був 

nочаток сnравді cюrocтifmoi і ні від коrо незалежної, україн

сь.ко'і державности в фор34і Укрзіін.ської НаІ>Q\:tньої РесnубJІі.ки 

(УНР). Яким же чином УНРесnуб.ліку за:мінила собою сьоrод-
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нішн.я УРСР? Даймо слово ва,шим же офіційним «радянським» 

та ще й сьо~годнішнім джерелам ... 

Ось у ч. 6 органу сучасІНої комуністиЧІної вл1щци в УРСР ._ 
«КDІмуні.ст України» в nерегляді фактів З· історії т. зв. «KITh"», 
ЯСІІ-Ю й tне~возначно юк.азооо, що ніяких ~<ук,р::йнських ко,~1уні

стів» ні до, ні після ІРе-волюції в Ун:рnїні не було, а були тіль

КИ! російські комуністи, що, як '11аІКі, діяли й на т·ериторії Ук

раїни, як прйма, і ІНавіть не з·nМСJJскована хоч у як~усь «укра

їн:сь.ку» зовнішню форІ).1у, аrентура російської комуністичної 

ПІЗІРrrії і совєтс·ьк:ої Росії. І навіть то,ці, коли в Москві 5.-12. 
ЛИІПІНЯ 1918 р. відбувся перший з'їзд r~их росLйських агентів 

з УкраІни, вони навіт'Ь вирішили було й назвати себе «Росій

ська ко·муністична парrrія (большевиків) на Україні», і лише 

череrз пропІзJ'анщивну незручність тnкої прямо-аr'ен.турної наз

ви відк:ииули в ній і!Г~ИК).-1етник «р~сіІїська», з~алишивши лІлше 

r:ешту цісї нз~ви- КП(б)У. Проте в своїй політv.чнН'r рєволю

ції ц.я «КП(б)У» все таюr одверто проголосила, що вонn. «ВХО

дить в едИІНу Російську ктtуніспrчну ПtlJYiiю з підпорядкуван

ням у литаІnІях проrрL.1).1ОІШХ зз.rnльшвt з'їздІЗІ~t Російської ко

муністичІНої партії, а в rпrтnннпх заrальнополіти'-n-нrх - ЦК 

Російськсї ко:муністич:юї партії,. (стор. 42). В цій :ж:с резо ТІІО

ції 'І"а~сож зазначалось, що ·:завr1,uшя~r нашої парrгіі на Украї

ні є ооротися за рєво.,юцшнс об'сДJІання УКРаіни з Росією, 

НІа зІасаДІах пролетарського централіз::ну n · :\tсжах Російської 
совєтської республіки)) (там же) Ін:tіЧе кажучи, КП:б)У віпра

зу ж nро~rоло·сила своїм завдання~t боротьбу за окупацію Ук

раїни совстсь.кою Росією і підпорядкування Уй повністю <'IEl 

заса~д·ах цеІН"ІІраліз·:-.1у». На які ж сили покшчдалася 1ит «партія» 

в сє~ІЇЙ боротьбі за з~Ційснення тако['о свого завдання? lliJ;.IO 

U!:>C!I'IO не лишив ні найменшого С.'Умніву другий з'їз'д цієї «пn.р

ТЇ:», ш:о ві:дб~ся тах.ож у Москві 15. жовтня 1918 р. і п;>ого

лосив: «Комуністична па1ртія оольшевиків Укроїни, поклада

Ісчись на. сили пролетаріату Росіі, мусить підпорядкувати всі 

свої діі ІІК Російської комуністичної партії» (див. Історія 

КП'Е~У в ма'І'еріялах і докуме!НТ'аХ», Парrr·видав ЦК КП(б)У, 

Хаr-:·к.ів 1935 р., с·rюр. 329). 

І от така :<КПfб)У», що сьогодні ІІ·!І:lІЗИВастьсн «КПУ», щойно 

по трьоос роках вперrrої ~юрив&вої війни совєтської Росії ПJХУГИ 

УНРеспубліки і лише завдяки перємозі російської оюупаmсь

кої зовніІШІьої сили, нарешті «сщюмоrлаf'я в:злти владу до 

своіх рук» в Украіні, що таким чиrн:см оnинилася ((в ~ежах 

Росі'ЙС'ЬКОЇ совстської республіКИ» у формі УРСР. І те;уер Ви, 

служ-з•чи uій влад1 і від її L'іени виступаючи в сво·:й бtюшурі, 
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смієте rов·ориrrи про чиюсь «Оріснтаuію на зовніumі сили» -
Ви, n:ропаrан.дист найбільш одверrо-цинічної орієнтації на 
російську зовніШІНЮ силу і «лрокл.я.ту в історії 'України доnо

МОІ'У» Росії! .. 

7. ,,Наслідки політики - -- - -ОрІGИТ8ЦІІ ИВ ЗОВНІПІПІ 

епли'' 
І.Цjе ж більш цинічно ·зв~ать Ваші слова в брошурі прот. зв. 

«на.слідки nn;1lтики а.ріентації на з.овнішІНі сили». Справа бо в 

тому, що Ви І'ОВорите не про з3І'альн~відомі наслідки обс'l'ОІО

ваної Вас'VІи політики оріснтації на Росію, а про якісь (<наслід

КИ» такої nолітики «уюраїнських націоналістів». При чому, в 

доказ нібито якихось там «наслідків» такої політики, Ви оnо

відає\І'·е дещо з історії нL~ецької окупації у.країни під час дру

гої світо·вої війни та німецької щютиукраїнсь.кої політики в 

-у;Щ>аїІНі. І вnлітаючи туди відомі факти терору німців проти ... 
українських націоналістів у nершу чергу, Ви на..~атс:єтеся це, 

всупереч усЯJКій лотіці, виставити в вигляді, мовляв, «наслі:д

Ків» rюлітики «дружби» з нім.ц.я:ми orrиx са~их «українських 

нзціоІНалістів;>. 

Але nolfreІpш.e - :питається: чисї ж це nолітики були наслід

ки - і німецька окwпація України в дРутій світовій війні, і 

са.ма та війна? Чия це ~ба з гітлерівською Ні~rеччиною в 

1939-1940 рр. р<Jзв'яза.Jr.а друrу світову війну шляхо:vr нім~ь

коrо ПQІГ'линення Польщі ЗІ бл·~rословепня Сталіна й совєтсь

кого проглинення ЗаІХідньої УІсра:їн.и, Західньої Білоруси й бал

тицьких Іq)Іаїн ·з ласки Гітлера? Хто це ручкався й обні~1авс.я 

з Гіrглсром і Ріб5ентrроrюм, rю-злощійськоиу розnоділточи м~ 
Жі КОНтроЛЮ «ДВОХ Ід.Р(УЖНіХ армій - Нh\tеЦЬКОЇ Й СОВСТСЬКОЇ>) 
та підписуючи доrовори П!РО «неnор'УШНУ нім:ецько-совєтсь~ 

дружбу» якр~з налередодJні німецького nоходу :на Україну? І 
хто ц~ потім так само nо-злодійському в~азу втік з Укра1ни, 
заміать оборuни її ІІ!J.ЮГОЛОІ."'ИВШИ nеретворення її в «rолу зе\І
ЛЮ>) ШіІЯХОМ суцілЬІНого знищення в ній усього та приречення 
її населе~-пня саме НІа оте «л.ихоліТ'l'Я» під НЬ.rецькою окуnз

цkю, про яке т~к заІІальниково nишете Ви в своїй брошурі, 

мовляn - «не будемо вдаватися до ЩОК:.ЛІаІД.Ноrо пер:-rляду не
давньої лихої минуашини: коокний українець іЦобре запам'я
тав це лихолі'М''Яп (стор. 50). А варто було б Ва.."\1 таки док-
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,тшд:ніше. :rrере1•ллн:ути всі факrrи ТО/ГО лихоліття і .,.•оді :vrcнi не 

потрібно буvю б тут на·І'ЩZІJУ'ВІаІТИ Вам усе те, що сnр·авді «запа
м'л1•ааtз кожен У'КІраїнець.», а оаме: що не тільки, кажучи Ва
ши::vrи слювз.МІи «·ВійНів., розв'язаІНа зооІНішІНіми силами й сnря

мов.а.ІіІ:tІ на nюнево·леНІня народів», а й усі терпіння у:крз.їнсь

ко,rо· ·rпоrневоле-ного на,ро\Цу пі.д час війни були в рівній мірі на

слідком П'РОtТиу'Кра:їнсько~ n.олітИJки двох о~наково вор~жих 
УІt.раІїні зовнішніх сил - rітtлєрtвської Нtмеч.чини і совєтсь
коtї Росії. ІUjождо «:україн;с.ьких націОJНJалістів», т•о від::•:.\ю :ж 
усьо:м:у світові, що вони, як і цілИJй 'УЩ)аїнський наро';:{, не бу
ли в цій війні ІНі <~ПОТІ)lІГОЮ», ні «ІІ'аtртнеро•:.\І», ні чиі!м:ось «союз,_ 
НИtК:ОМ», а лиш.е тrра1гічнюю третьою силою між совєтським :\'!О

лотом і німецьким ІКіов:адлом, як т'а.кож чи не найбіль·ш Т'Р'а
rічнюю жерrrво:ю цієї війни. 

ПодрІУТе ж, коли вже говорити про «наслідки палітики орі

єнт·ації .:в:а З·ОВНЇІІШЇ СИЛИ», ТО ГOtBO.pi:vro не П_9tQ війну, бо «Війна 

війною» і в ній інколи буває 'ТЯЖttо вст·ановити точно, чиєї 

aa~re політики н:ас.11і.дки бtули nричиною П жахіть. Гово.рімо 

про НО\РМаІльні мирні часи і по;:r.ивімось, лкі н:аслtдки принесла 

та полігrик.а орієнтації н~ Росію, що її з,ді.йс:ви~а Ваша «КОМїУ

ністична парtТія 'України>, до Еійни і здійснює -rспвр після вій

ни. А ПіРИ цій ~нагоді ш,е й rюрівняй:ио ui наслі.:хки з наслід

К'а,ми війни. 

Так ст - за офіціїrни:о.п1 совстrьки:...tи ж відо,:vrастями, пода

НИ!\rn Москв.ою -є Великіі:'! і М~.лій советській енциклопедН, З•а 

ча.с між двома совєтськи:.\rи переписа:...-tи 1926 і 1939 років кіль
кість ухра1н!І...,тів сере:д на.селеrаня СРСР з:vrеншилася з 31 194 976 
о'сіб до 28 070 404 осіб, тоfЛо- за цet:r час укра·;нuів стало мен

ш·е, ніж ·було, на З 124 572 оС'о5и. ~бо - НІз~ 10·~/с! І u.e тільки '3(1. 

rурости~! арИ'І':\rетиqним nідрахункоз.·t, б.о коли взяти ·до ува.rи 

природний приріст населеrння за цей час, то чис.:1о З·"'Г.1клих 

ук.ра.і!н:ців за ;цей ча•С пєtревищує cil\t мільйонів. А це значить, 
щ·о в норма·л:ьн'ИІй мирнИІй ч:ас·, без ніяко•ї віЙІНи чи якоїсь кп

тастрофи, лише в ІНаелідок «є,zr.н;ання» 'України з Росією, за

ГИІНУЛО тільки з-nоміж самих 31-го :мільйона українців в СРСР 

стільки, ·ОК:ільи:и в ціло!\fу СРСР З·-~~о:між усіх його 200 -міль

йонів населення заrинуло людей у 11-J.-.СІ,слі~д.ок дРУіГОЇ світової 
війни. А що ті мільйони уІсраїнц.ів, лІtі 3(:\'ГИ.Нtули між двома 

со•вєтськими nереnиt,ЗІМИ nер.ед в:і.J':шою, загИІНfУли саме в нас

JІідс'Іt «братньої доn.омоrи» Росії, :же на::йnереконливіше дово
дять знову ж таки совєrrські офіційні дані, які поf{азують, що 

в 'І'Ой же самий час між двома совr.тськИ:.\іИ п~рР:пис.,:):ми кіль-
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Іtіс1'ь Рl"Сілн в СРСР зроrл.::t з 77 млн. до 99 м.nн., тоVго на 22 

мільйони, uбо - на 130/о! 
flit бачим.о, о~дин і том самий комуністичний режим однісі 

nлади .Москви в СРСР, вИІГублюючи мільйонами людей укра

ЇІІ'СJ.,Jtої :нnціона.льпоеrи, в тОІЙ же с~•:\G-ІЙ час nлекав їхні:'<І кош

том інші мільйnни nаніоВІНОЇ російської націі. Як саме роби.1а 
це Мс·оквn, бnчrJ.ла ЕІТІа•Со!:-r;ими очИІма й n.ережи!ЗЗли нn власно

му дссвіді ми всі в тему числі. зозича:йно, бачили не й Ви. в 

жnхливі часи штучного rолощу 1932-1933 рр., коли в Україні 
::\irocc:::::o вмирали І-1':.1 кшкх·юму .кроці я.кр,.1з оті :-.1і.ІJьйою1 українців, 
лких nотім заобраІІUІО серещ населеІННя СРСР. Москва nрирекла 

їх нт1. вмИJраІНня, відібравши від них їхній хліб, яким відrоtд.о
вувал.а росіяІІ-І. Дл.я чого ж Вам 'I'Ipefi.a було зж шук.а.ти німuів, 
ВИВ\П"tуЮЧИ ЇХНі ВЇ,ІJОМЇ ЗJІОІЧИНИ В Україні nід ЧаС ВlИНИ, КОЛІf 

ж і Есз вtйн.ч ш~ Еільші злочини з-:шодія:-rи в Укr:аїні Ваші 

ж «брати»-росіяни! 

Апс n:ооrля.нь.мо дзлі. . . Знову ж таки зо с-~вєтс~:.кими офі

ційніИ!.ми ..11аІНими, наданими в статистичr.-rо:-.rу :::іт:·:-Іику ,--Н:Іро::t

нс гоmощарс!І"Ео СРСР>>, вищ.ано.му са.~ою ж Мо-сквою в 1956 р., 

виЯВJJяється, що ЗІЗ час від останнього перепису 1939 р. до 

1956 р. ІНІаСел.е.ння України зменшилося з 42-х ~ілсйс·:ііВ ;и 

40 600 0{)0, в той час, як населення Fо·~ії ~с::-ло з 107 700 700 .:хо 

112 600 uOO! Зноnу Укреїн.а В'І-раrrила в аОС()ЛЮТНИХ ЧІ-'СЛ.ах, не 

В·Г-~ахояуJочи прирі)с7у, 1 400 ООО осіб, а Росія зросла на нових 

4 900 ООО осіб! С.юзжє'Т·~ - війн~ винуJ?ата? Але ж всювала не 

сама УКІрІаІ-нз, а й Росія, і війна йшла тшсож і nід Мос.квою, 

й у ОтІалінrра;ді. Чому ж :гинули тільки украї-нці й інші неро

сіЯІНИ, а росіяни щє й розрослися? Крім- того ж Україн-а n нас

лідок віЙІНи стала т·є.риrгор1я.льно більшою, ніж була в 1939 р. 

під час дово~НІНІОl'О переnису, то :ж мусила стати більшою ЇІ 

щодо населен:ня, бож nриІбул;о нове західньІJ)rКра.їнське nопов

не'НІН'•Я '12 ш,~ ж і Крим включено в склад УРСР. в чім же 

t'ІПр1ІВа? .. 

Справа, звичайно, тільки в російській nолі'Типі Моск.ви що

до Укра-їки - в по·літиці жорстоко ворож;>і щодо Уmр~.'іни 
зовнішньої сили. Яка ж саме була nолі·rика Мо<.-к.ви протяго:\І 

усього того часу, коли УюраіНІа безnерервно т.раrrил•а мільйони 

своїх сІИНів і дс·чок, npo це досить одверто сказав сам Ваш 
СЬОІІ'О\ЦНішній головний зверхник - Хрущов, оповідаючи в 

ово·їй відомій Вам <с.с·екреmій доnовіді» на 20-му з'їзді КПСС 

у 1056 р. JЩwe про деякі МJОТОрОШні факти з зз.гальновідомої 
«діяльнооrиt своrо nОІrе!ре'дн:иіКа - СталLнз, яюrй тією nолі

'І'И'КСЮ к:ерував. «Якщо українці уникнули долі народів, що 
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їхні республіки ліквідував Стнлін nісля вшни, то тільки зав

,:хлки то~tу, щu українців було т·ак баr·а·то, що Стtз,лін просто не 

:\tіг їх ,усіх видалити з ~7 кра.У.ю·І» - сказав Хрущов. І це прав

дR. Але. не з:міrши «ліквідуваrги» всіх українuів відрзз-у, Ста

лів: щ:юте зщійСLНЮВІ3ІВ плянову ліквідацію їх npoт·яro:vt трьох 

;'еслтків років шляхом масових розстрілів і заслаг.-іь у кон

це'Н'Т:рнційні Т!абоіри мільйоІНів укра··:нці.в, а також шляхо~1: :vtа

сових виселюв·ань і переселювань укра'І-mіз з 'Укr:аїни та за

селюваь.'"'І-:я 'Укра~ІІП·І ро·сіяІнаr.vrи. Тільки сво-їй чисельнесті ;:1В

Р.ячуІОІТЬ українці тоrй ф,акт, що їх усіх ще не «лікві;tовано)> 

таким сnос.оібtсм. Але фа•кт ЗІЗІЛ:ишається ф • ..,к.то·:-.·І, шо наявr-!ости 
nляну «ліквідації;.> укра,їrщів у СРСР не заперечус навіть 

і саІМ' Хрtущ,ов. Та й при Хрущ:ову про~овжується й далі тn ж 

сама стІаІЛЇІНс:ька п.оJІітиюа, лише трохи хи'І'ріШИ:\t спосо,Sо.:\'1. т~к 

са:мо, як і політика ГіІr•лера, це е по:tітика (<гєz.г:·-..І.И.J.У» - на

роІДовбfтлвства. То ~дл:я· чоrо ж Т'О'ді Вз:\t т;:с:::а f.уло аж ЕІІШУ

кувtзtr!И цитаrrи з Гітлерtа, rєрінtа й Бor;:-.tЧH:J. ШС') по~·штJ'І'И, 

ПlД .яку НІеібезпе!Кtу «rеІНЮІЦИ'ДІУ» :ИОГJ!И б f"()TpJ'liiTИ УК·~·,ЇJГТі ЯИ:-

1DИ були підд.а.~лИJСІЯ :rrолітиці cpiC1·!rr•a.цi1~ на rraкy зовнішню силу, 

яrк: гітлерівська НJмеччина, ко·ли ж у E:tc nід нocmt (' джит1. 
~юате.рія.л:у з ближче віщомої ж .Вам tlТ':I.К'rИK:t існ.ую·..r')го ще й 

ДОСі В ·'Украіні народовбивст.єа, ЗДЇЙСНЮВ?НОГО СОВС1'СЬКС'!О Рn

СіЄЮ, що на ~:ї «nрок.л.яrrу в ЇС'ГС'рЇЇ Укра;·.н:и зовнішню дошл"ю
Г'У» Ви орdєнr.устЄІСя самІі й W:l~ю.гаєтеся оріпr.гуват;t інш юс! .. 

8. Факти, яких не мо~иа 
заперечити 

Зск.ре'!\~а ж ВаІМ, .як оу:к:раїнськ:С')1:)' «рщ:r.янському nись~екни

кові», мусіл.а б бути осо5ли:во .небЗJІ'Лдужою сnрава совеrrеько

російськоrо rе•НЮІЦИІдУ в _Україні, бож серед жертв масових роз
СІ·рілів і ззсл&нь за раки паtНІуваНЮІ совєтської Росії на,:х Укра
їною чи не наШІО.мітніши:ми с якр~.:з жерrви серед ук,раїн.сь
ких, і ro саме «радянськихv m1сь~tенників, ~шстців і вчених. 
в~ коли міл.ьйоюr розаr:ріляних і затиблих на засланнях укра
їнських селян, робі"ТНИ!Ків, ст.уден.тів, учителів та ~ зви
чайних укра:й~ських лю-дей - це, як казав у роз~юв1 з :ер
чілем ОrаІлін, «лише С'ІІаrmстичне число», яке, ч~ несвJ.ДО
мість тих звичайних люС{ей~ ви уОЖеrге ще, чоrо досqюrо («по
зичивши в сірка очей») навіть СПJРобува:ти й «заперечувати» • 
"1'0 ваке відомі всім роЗІСІ'І'Ріли й убивства в кощ~борgх в~-

. · ~в лі~туро:mа:вшв, УИСТ'ЦlВ 
ДОМИХ yCl.\! ПJrеьмен:ииюВ, .І.&V"-..,. t '-'•.t'""" 
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і D'Н:'Ш іХ, nе-реважно Ваших же колишніх співтово,ришів Іkрз 

іі ко.лсг із спорі~дІ-юних rалуз,ей діяльности - цього Ви uжс 

пілк не з:vrожсrгс, тн, мабу·тrь, і не пос::vtіс·те, заперечувати . 

. Щ;о3 не нази.вати ве;іх, бо апИІсок їх безконечний, з.гадай~ю 

хс·ч:1 б тільки тих, що працювали Іtоли1сь nоруч B.tc, видаючи 
разо:\1: ·з Ва1VІИ книжки й мали ·гак:у ж, як і Ви, сла!Зу, а часо:-.1 

і більшу, ВВаЖдЮЧИСЬ Т'ЗКОЖ «Р'СІІДЯНС.ЬК,И:'v1И•> ПИСЬ~І€'ІПІИІ\:'-Іt\1Н 

чи іншими Еидз.~ни.ми особИІСТОС'І'Яї.\ІИ близько·І Ва:\І п:рафссїі, 

R часом буДІучи й ко:муністами. Ось пей далеко неповний жах

ливий: сmисок за абетrк:ою: Aт'acvramoк в., Бс·3ин~ький В., Божко 

С., Бойчук 1\ІІ.. Борзяк Д., Бузько д., Буревій К., Никовець М., 

В:1!ІЧ€ІНКО П., Вороний Микола, Ворою1й М~.рко, Близько О., 

Вражливий В., Врона І., ВухІ!аль Ю., Го.Р.оскевич Г., Голота П., 

Гсрбаrнь К., Горбань 1\'І:., Гордієнко д., Грудинё. д., Груше<gсь

кий 0.: І'рІушевсь·к.а К., Гер:vtайзз Й., Галушка Д., rедзь Ю., 
Десняк В., Дикий А., Досвітній 0., ДІоброво."Іьсь.ки.й С., Демчук 

0., ДІрай-~:vtар-а М., ДубровськиїІ В., Дукнн .М., Е:-~ік Г., Єфре

мов С., Загул Д., За['ор.уйко П., Зсроn М., Зор.н Ю., Жигалко 

С., J.в,анов П., Ірчан М., ІЗЮ:"ІІО!З О., йсrnнсен М., КаляІ-ІИК І., 

Каrrель.rородський П., Касяненко Є., Косинкv. Г., Кириленко І., 

Кічура М., КрушелЬJІпщький А:, Круше:-rьюшький І., Ко.воІЛеІІ-І

ко Б., Ковальчук Я., Коооріс М .. Коляд-а Г., Коuю5а Г., Кулик 

1., К~ліш М., Лан 0., Лебе~Ди:нсць М., Лс5ідь А., Лісовий П., 

ЛиrзІаr-rівСЬІКИй 1., .Луцький О., Любченко М. (Кос•rь Котко), 

Могиля!Нськиrі1 М., Мисик В., Майфет Г., Микитенко І:. Му

раШJКо О., Нє~о-ля І., НіковсьІКий А., Новиць-кий М., Орлівна 

r., JІ,щцjалка І., ПаІЯіВ А., Панченко 1.\ІІ., Пи ЛИ'ПС'НКО с., Під.'\'10-

гильний В., Пл,ужник Є., Полішук Б., Поліщук К., Пле·взко М., 

Піонтек Л., Річицький А., Савче[-rко Я., Сзвче.F..к.о Ю., Сліса

Р€'ІЖО О., Сер;ляр В., Се:\іенJІШ М., СинЯЕський О., Свідзінський 

в., Соколовський О., ОrеповиіІr Т., Сорока 0., Старицька-Чер
няхівська Л., Тась Д., Т'енет'а Б., Ту лу5 З., Те;е:nє.яко І., ТИ~і

ченrоо Є., Фаль.ківс.ький ді., Філяаський М., Филиrювич П., 

Хвиля А., Хоrrкев.ич Г., Христюк П., Чеп· Р:-ІИfі Д., Че~.нявський 
м., Чигирин В., Ш8_ля; І., ШевчеІНІКо· Р., Шкуруnій Г., Шульга

Ш.ульже-нко )VJ., Ш:ульга І., Штанrе!Й в., Ш~сnотьсв В., !ДуnJаІК 
с.. Юринець в., Яворський м., .Яку5~ВСЬ.КИ!Й Ф., Яковенко r., 
Я.ловий М., Я'рошенЮ> В. - Це тільки ті, Щ;:> їх роостріл.яно 
або заrюр<У.ГОрено невідо~ІО куди й вони звикли. Але до цьоrо ж: 

списку н.алежали '!"акож і ті, що їх ':.vІУЧЕ'tНО по конrrгаборах, 
але не домучено й вони шлім ще «відробляли,> собі nраво 
жиrл, н~ от, наnрикла.д, Вишня О., Антонє·нко-Давидович !'·• 
Гжицький В., ВирfІа:н І., Дс.р1)шке-внч О., ll!a:\Ipaй О., Гаско 1Л:., 
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а ,доякі ВТ't;Ж.'ІИ закордон, як от Ось~Іачка Т., Багряний І., та 

інші. В кожному разі лише за nриблизними nідрзхунка~п-1 ре

естр ро,зr-rріля:них, 2амучених і репре-сованих українських nи

сьменників, поєrrів, критиків, літературозІ-ІJа.вців та журналістів 

оОій:vІас собою понад 250 осіб! 
При чом1у - всі вони ст·с::.ли :жертвами С':}Встсько-російського 

те.ь:;а'!)у фак·гично без .ніякої r:rрсв.:ини на.r::іть супроти окуn::1нт

ськсї к.с,:wуніl~иЧІНої влади. Цей факт nризнали тепер навіть 

св.:-.'Іі ж винувс:..тці ць.оrо терору - ті, ко:ну Ви тепер служите 

j':'[ від чийого імени вис'ТуrпRJетс. Але прн:::нали вони це тільки 

як незаперечний факт, якого не можнё. було проголосити не

існ.ую·чи.-vr. Признали і лице~1і.р.:но <'реабілітуваЛJ·І» пос).оІерtГно 

сnої жертви, визнавши .тим, що вони впали невинно навіть 
суn1роти .н:их. Та не rюризналися so1-rи й ,досі, як і коли, а rо

ловнс - чому ж вони впали жертвш.•и! н~ признс:J.лися ,бо 
«~еа:біліТ'УВ8ІЛИ» вони тепер фактично не ті жсртви, а себе, 
сво:ї злочини оуп.р,оти українськогn нщю,1у і його ку:rtьтури. 

Бож реабілі'ІІувати справді ті жертви :мож11а тіль.ки шляхом 

ЗІ?.Ісуду тіеї злочинІної національної по.пітнюr Москви, наслід
ком яжої були ті жертви, й усунСІ!!ІЯ ТІ<.:І головної причини, 

як.а й криє в собі відповідь на пост:ш.:tе•rс внще питання: чо-му 

ж вони аrа:ли жертвами такого дикого кривuвоrо терору? Від

nовідь вже на цг nитаІНня ясиа: тількн TO:\-ty, що в.они були 

українські, хоч і раІЦЯІНСЬІtі, хоч навіть і комуністичні, nись

м€1Иwк:и, поети, МJ.Істці й учені. Бож усі вони, .як один, вmаLлИ 

жсртва~ми так званої <tборотьби з ук:;раїнськам паціоналіз~юм». 

І це в той час, Кй'ЛИ ні о.ции, не то що росі:йськи"t'r nись:\tенник, 

:rroerr чи мистець, а НJаІВ.іть. і ні один росіянин взагалі, не впав 

іще в СРСІР жертвою якої-небудь «боротьби· з російським націо

НІаJЛіІЗІМом». НавпаІКи, деякі росіяни ВІІ1!али жертва.\tи nересліД;у

ваtННЯ їх ЗІЗ. відсу'NіЇ.ОТЬ чи недоС'Nітність у них російського на

ціонашізму, а багато неросіm~ - за саму тільки сnробу висту

m11І'и також і n.porrи російсьаtоrо н•ащіоиаліз:vtу. 

0г тВІК виглядає are «ЄДНаJННЯ» з «бР<'1Тнім росіійським І-І~.ро

дом» і от тшсі то наслідки тієї «nроклятої в історії 'України 

допомоги від зов..чіШІНіх СИ!Л», а КіОНКІретно - від «братньої до

nомоги» Росії, на яку Ви так намагаєтеся зорієшувати нас у 
своїй брошурі. Хто ж, не СТІр•аrrивши ще цілком здравого rлyз
lJiY, може nісля цьоrо не то що повірити Вашій nропаrанді та
кої зовнішньої орісm,ації. а хоча .fi навіть узяти її nоважно? .. 
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9. ,,Дер~авиа '' 
... бездер~авпіеть УРСР 
А теnер давайте розглянеІМО· ще о~дин і, :v~aбyrrь, чи не най

більш кричущо фальшивий Ваш «аргумент» у брошурі - від
нооно так з.ваної <Іукра{інсЬІКої радянської державности» УРСР. 

Вказуючи на неї, Ви ціліКом бС?·зсорОС\1НО за.являє:r·е, що, :\ЮВ

ляв, у тій «ДЕ:ржаві» т·еІПеrр «українська нація стоїть могутньо 

перед цілим сві•го':\1 - воз'єднана на .всіх своїх споконвічних 

землях, м.аючи ВЛІасн.у дерЖІаву й дср.жавн,и;й сувере1нітеrr, nід

німаючи ГОІЛОС на міжнародній арені, з.:v~іцнюючи: націон>альну 

.економіку, рю.з1будовуючи національну культуру, плекаючи на

ціСІнал.ьну свідомість своїх гр::>:>.Іrt;.:І,ЯН» (стер. 73). А до того ще, 
вже ціли::ом в·т·ратившп навіть почуття сле~Іех-rга.рної пристій

но·С'Т'И, Ви ш,е й доліnлює..rrе вирвину жнвце::\І із :<Заповіту» Вин

ниченк:а фразу «Українська держа~а була і є,>, вдаючи, .ніби 

й ВИІНІНиченко :v~ав тут на увазі те саме, npo що говорит-е Ви, 
то3то - оту В:::.ІШу нещасну УРСР. 

А тим часом ВИ!НІНИЧенко, як відомо, в своє:v~у «Заnовіті>) 

nисав про нез.апзречне іонування укра:їнської державности, 

.як створеНІого ревотоцією 1917-18 рр. історичного факту, що 
його НJаслідк.~ є .навіть і формальна, хоч не фактиІ.JНа, дер

ЖІа,вніс:rь України в формі УРСР, що їі мусїла лицемірно 

приЗІНати :й Росія. Щрждо самої УРСР, то її ВИННИ1Чеко, як 
і ми всі, вважає повенолевою Росією і тому, звичайно, неса

мостійною. Формальна <(~Державність» УРСР :\rоГла б с-r·аТ11 

ф~т'ичною й без дапск ли1ше т·оді, якби УРСР -nозбулася nід

легл~сти Москві, хоч би й заІЛИІІlІала-ся навіть ще біJІЬш.е ко

~істич.н;ою, ніж тепер .. Так роо.умів це ВИІННИЧенко, і це L 

ЯК"Іра'З' протилежне тому, про що гсrворите Ви в св.оїй брошурі. 

Взагалі все, що Ви говорите в своїй брошурі IJIIIO «украУн

сь:к:у радянську :державність» є цілковиrrою проІrИJІежиістю 

правди. Ось давайте лишень зіставимо Ваші слова з факта~и 
реальної дійсности і тоді, маб!уть, і Вам ОЗ!МіИм стаяе соромно 
за ту неІ11Равду, 1Я:К:ОЇ стільки НіаІrрОМаІЦили Ви в са:.'Іій лише 
одній цитованій ЕИЩе своїй фразі про ~аиовище ухра.їнської 

на.ції в УРСР. 

Ви кажете, ~ там <<УWРаїнська .нація воз'є•днаИЗІ (ну й nри

дУмали ж «укра[ІНсь~е» словечко! - В. Г.) на всіх своіх зем

лях». А це ж ЯІВІИа н.ешра.вда, бож Іні У\КІРSІЇН!СЬХ:а ~' 
ні ех~ Донеччина, ні У1КJРІЗUrеЬКі териrrорії Вороиіжч:ини й 

КІурщи!ни, тofm> - всі ті ~ зеи.лі, іЩО населені укра-
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їнцтtи, але чомусь включені в Російську СФ.СР, і ~осі ще 
не <>ВО!з'еднані» з peurroю 'Україш1 в 'УРСР. І вза~ёlІ.Лі, коли вже 
r~ВСJ.ИТИ rq:o у.країнську націю в СРСР, то вона там не тільхи 
R'e :·nоз'є,цнана», а навnаки - завдлки спецілльній nолітиці 
виселє:ння й роосЕ"лєнн.я ук.рЗІїнців поза 'Україною, головно в 

СиЕіr у, в Сере,:J,Ній Азії та на Далекому Сході, ВО!НІа 'rertep так 
'Іа.'\'ї: роз'єднана, .як не була роз'єднаною ще ніколи в своїй 
ісrорії. ТоІМJу то понад 8 мільйооів ук;ра·їнців живе в СРСР по
за 'Уюраїною, де д.пя них не існує навіть найелементарніWіИХ 
національних прав, хоч би nрав «національної меншости» 
в FСФСР! 

Дз....Іі Ви nишете, що та:м: українс: .. ка нація, нібито, «~1'3Є влас
ну дєржаву і дЕІржавю·Lі1 суверенітеть. Але скажіть, будь лас

ка, що ще, крім rолісіньких слів '{дєржава" й <(суверенітет» 

.:-.южсте Ви навести в дОК!).З того, що 'УРСР справді є '<суве

}::Є<І!зсю нежаЕою»? іІЦо це за ''держава.. і в ЧО..\fУ полятає їі 

·сувс·ренітет>>, кa.vтrv. ж вон:~, навіть і згідно констигуції СРСР. 

:їС. володіє своєю 'Іериторісю і не :\1:\с свого власного грома 

дя...ч~1·ва, бож nсвнопраmш~t господарt.")t її території є тL'Іьки 

ценrj_:ольна влада Москви, а гро}t3.дянство в СРСР також 

тільки за гальносо.вє.тсмсе. Та й взаr:1лі прv якнй у біса ((суве-

1= sніт.:т» т.акої «держави» може бути .мова, ко.тtи в неї н~tас 

<.'.ні які-сінько! реаль:яої сили ,:tля здійснення своrо «суверен.іте-

11'·>, і%•Ж НЕL\ІЗЄ Не ТО ЩО ЯКОJсЬ СВОЄЇ ар'-tіЇ, :1 навіть СВОЄЇ 

ВJ1ас:-ІОЇ міліЦ:ї. І 'ТО, чудово знаючи Есе це, Ви підважуС"І'ZСЯ 

шrr-nr.1 про те, ІЩ> в 'УРСР ><українська на::.хія стоїть нині мо

гу•нw nepe:;J. ціли..~ ceiтrof>>. }]::!, в чо~Іу можна заnрн~ІЇТJПfА Гі 

::\югутність», та ще й «nеред ціли.~ світом», коли ж вана бідна 

зі св~ю «.ДВРЖІЗШІЇСТЮ» в формі 'УРСР не то що «могутньо», а, 
взагалі віак не стоїть перед світом! 

<::hJ:.авді, свМr взат·а.лі не ЗІНає иіакОі «українськоі р.а.динеької 

,:tер:жа.вности», бож Москва досі ще не дозволила цій «держа

Ві>> мати нормальні ди:rшт~аrrичні взаємини ні з однією дер

жавою світу! Ні :а од:ній державі світу, наві'Го і в сателітних 

шодо Москви комунісrичних •<Н!аіРОдНИХ республіках», нешіс, 

не існує в np~i, якихось дшrлтrа~их представш{Ц'Ів 

·:українськоі радЯІНської держави». Немає та й усе, бо взаrа..'1і 

в природі не існує ніякої власної диплтmтіі, ніяких ~ 
жавних ::в'я31dв аrахої собі ссуверенноі» УРСР! Пр;tв.ца, ях ка 

С'Уіх, існує якесь чудернацьке «:иіиістер<.'"NЮ закорДОНFDІх сnрав 

УР~», бЗІ наьіть є й такий собі cadнicrep закордонних справ 

УРСР• ~UIJJЧY1t, але иі в одній державі світу кLxrro ~ 
ві1'Ь і ие знає про їхнє іонування тз й не nаrребує знати. Бож 



ч!::рез відсутШсть тих :о.Ііждержавних зв'язків, зара~и яких 

ті.1ьки й існують .міністерства та ~пюстри закордонних сnрав, 

усе це npocт,J ні ;:тя кого не актуа..1ьне. 

Факто1r с, що навіть 'І'Жа ~шл~нька й цілком нова афри

к~иська де.r:жава, як r~на, с в !t.tіжнародньому полі~ 

житrі 'Іltсячу разів ві;!~rіша, ніж 'УРСР. Бо та держава mю1: 

11ас свої !.rіжнаро;ші -зв'язки й свою міжнарод.ню nо."!ітику, а 

УРСР не :'.fac 1 

Т~ що вже тю1 rоворити про :-.rіждержавні зв'язки, коли на

віт-~ у краін.зх щ:оживашш 11ільйmю~их :!ttac українtької е.'\tі

rрації, ~с навіть нровадитьсп ка~nс.ніч за «nовЄJРнекня на 

&зтьківщинуь українців, н~с бодай хоч про тодське око 

якогось КDЕ-Ісуляrу, чи хоч .якоrось nредставника «украінської 

радянської державиь, щоб хоч і.з украuщя.\ІИ Шr говорити ві,:J. 

імеюr їхньої, української, батьківщини. Бож, npиnycrи.'\10, що 

хтссь і сnравді взяв та й nовірив Ва~І, що дійсно с якась 

"українська радянська держава», ну й захаrів nовернутися 

туди, - де ж він у дідька може знайти представника тісї 

"дс.1}жаяи>), щоб дав йо1rу пашпорr тісї «держави»? Та ж нe

~t-tc ні.,1,е ні ТСJкоrо <<уrq>аїнськоrо !)Jщянськоrо nрєцм·авн.ика)>, 

ні якогось "українського радянського naшrr.opry», як нmt~c й 

·raкoro чудn, як Ч'1t:р~.і:нське радянське rро~tЗ,'!VІНСТВО»! Or Ви 
вж~ И цілко~т "'1асип.:.•лисn», Юрію КорнійоЕичу, з своєю про

nаr~чtдою npc. l<~.!ШСн.у держзву» і «ВЛЗСНJІій (.•.ув(..--рені'Теrr» 

УРСР! .. 
Чи може Вн мnстс на увазі Ш1•Лерове «існування)> в Об'єдна

них Націях ТІ:-:ХОІГО собі .:<І'ІІ])еД.ставництва УРСР). r~ Так, сnрав;хі 

таке ((пrедаrавництво» D реєстрах ОН, ніби, існує, але кого й 

як воно ,rл,рсщС11"8вляс»? За цілий час йt'JI'O сдіяльносrи» на 

форумі ОН ще не поміч(JІfю було· ні ра-зу, щоб воно хоч я:кнс
буІдь внпвило себе «'УЩ>fl'інськи.м:о nредставництвом, бо воно 

заnжди лише лrредС'ІІавляс й захищає іиrереси Москви і ніко

ли нооІть і с;ювом не заікнеться про mricь окремі укРаівські 

іІ·rrсрсси. Не кажу вже там про ЯJКо/СЬ політичну ок.рем:ішність, 

-бо rrpo це, звичnй:но, УРСР, як ч.лен СРСР, і дУ1ШГИ навіть 

не смk, ме новіть і nустої формtа.льної окреиіwности не мас 

ц~ '•JtреДС'І1з.вниц-nво•. От хоча б узлти таху, ніби, «дрібИИІЦЮ»: 

ві,1о.мо, що из сесіях ОН і взttraJii в міжнарод.кьоиу політично

~У житrі, r.-шйже nci делеJ'ати ~(кwrrіталістичяих держав» і їхні 

·мІнісrри rояоря:ть n,po СРСР, ик П!рО «РосіЮ», цілковито уrотож
lПОJОЧИ c.rtoвa с:совМ'Ський• і а:російсь.JtИЙ». Хоч це, no суті, й 
сnравді тепер речі ТО'І'Ожиі, npare, хоча б дпя форrмальtwrо 
-.свідчС!Іаrя СРОСЇ ПІРИсутности в ОН посміли •представники 
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-УРСР» .:Jinrti})Otl'C'CYJ"YDМ'И проти 'ПІКОІГО ОО"ОТО}І(JІJСНШІ, МОВЛЯВ --t::";-

.MI1 ж у1tіраrнці 1 а не росіnии. Та ні, юуди ТІам! Вони навіть ще 
бі.тtьшс підІt.рL--слюють свою <<Російськіс"Гu,>, бож і вис:туnають, 

ще nршило, 'І'ільttи по-російсІ ... КОМІУ, і rоворnть п.е npo щось 
і~шrе, тілЬJtJІ ПІJЮ ('f.'ДІ-IietruІ> і 'ООfІ"ОЖІІість Росіі й 'Украj'ни. Bзa

r".ni Ж СІС[>Ї3-Ь і ~ Уt'ЬОМУ «УЮРІ~ІЇІІС'ЬК.С Щ)СІДСТUВІІИJЦТВО» В ОН С 
ТЇЛhJСИ ДОДаТІ<:ОВИ'М nредст:ШНИЦ1"ВОМ COBCTCЬIU.>l Р.оrії, а Не «СУ

nсре.ІЛ·ПІ:М» прещстnвt-ІИЦ1'ІВОМ України. Тим то голос якоїсь 

НіІКІзра.rуа ч-;-t іншої маленької й малозШlІЧНОЇ країни далс.ко 

бі.тtьше виклика:с ~·ваги ІІіа форумі ОН, ніж 'trono~)> (з.peurroю, 

мn:ііже ніколи не чу•Dниrй) «могутньої» УРСР. Бо го,лос Hiкapa

r:"'~n - це таІси її rол.ос, n «rолос» УРСР - це голос Росії. Не 

д:=!рDм же в с:вітовій п.ресі вже вжисають вираз "УКРПЇНl'ЬК~ 

дел('І'ація», як СИІНОІrім до вирnзу ~'маріош~ова комедія)>, 

Та коли так стоїть справа з зовнішньо-політrІJЧНИ~t асnек

'І'О~І •<держаВНОt"ТИ>, Й "суБСреИНОСТЮ• УРСР, ТО ЯК же ТОДЇ ВИ

ГЛЯ;J;UЄ це все у BHY"I'PiШІ-rьo-noлim'-Ut<»ty, зокре.\оtа - в еконо

~1іrшому, аспекті? От Ви пишете, що укr: :.1їнсьК'.1 нація в УРСР 

«З:\ІЇЦІ-nое свою національну економіку». Але ж і малим дітяи 

відомо в СРСР, що НЇЯІ!{ОЇ свосї <(національної скоиоміки» 

УРСР не мас. бо всі Уї еконо(\tічні ресурси належать не їй, а 

Міос.кві, нка 1 nлянус, і rocn~apюe ШІМИ, як хоче, то5то -
nерш за все~ в рr)сійських, а не укра·шrьких, н:.щіопальних 

інтересах. Тому то nросто смішно читї:J"-1 такі Ваші «доки зи~ 

уявного «-розквіту JІq>аїнської нац,іональпnї економіки>•, як те, 

що, 1,1овляв - «обояr промислової продукції УРСР порівняно 

до 1913 .р. виріс аж ІУ 18 р;.зів,; оамог.о чавуну, сталі й nрокату 
Укра.їна виробляє теn:ер у чотири р'.:lзи б1ль.ше, а вугілля до

буває в n'ять разів більше, ніж тоді ціла Російська імnорія;>, 

Ніхто не заперечує й не може заперчувати того ф.акту, що 

різних nромислових ЦЇІНІН'ОСІ'rе'Й в 'УІКіJ)Іаіні вироблясться те-пер 

набагато біл.ьше, ніж 45 рор:ів тому. Але ж ніхто :не заnеречить 

і того факту~ що ВЗВІІ'SІЛі в усіх калоніях світу, де тільки є 

якісь велИІКі nриродні багатства, засобами сучаоноо техніки 

добуваt"І'Ься й ВИІроб.ляеться всяких цінностей тепер наба.mrо 

більше, ніж 45 !РОКjв тому. Or хоч би взяти й добувзн:ня наФ
ти 1В краШах Близького Схаду, чи цінних металів і матеріллів 

У краінаос Африки . .Ал.е ж питанкя не в тоиv. скітtьки там 

того всьаrо добувається й виробл-яЄТЬС"Я, а в тоиу, скіJІьки з 

тоrо всьоrо йде на користь иа.роду тієї країни, ~е u,e до5ува
є-rься й :9иробляється, а скілЬІКи йде з тієї країни rerrь, па ко

ристь hrmoi країни, що хоктротос те все й rrрисвоює собі 
'г.\Р8ВОИ окупанта. Чому Ви навіть не зmщали про вісь цИФ-
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РІІ що~о цьоrо nитання? Наnрнклад - наскLїЬКИ змешnився 

вивіз ·nртшсловнх багатств з 'Україmt в Росію порівWІНо до 

1913 р.? Не зra;J;a..'IJI Ви. npo це, бо nрав.~иві WІФРи ЩО;tо ц.ьоrо 
шrrання безсу~,rнівно покавуЮ'Га або ж зріст, або ж, у кожно

~rу разі, не '3'\Jеншення еконш.rічної ексn..,уатадії УкраЇНІ-І Ро

сіt:ю. А ue значить, що Україна, як оу."lз ко.1онісю в спсте~tі 
РосійськоІ bmepii, так і за.:'Іиши.'Іаt.я в такоо!у ж ко:нжіяль

НС:\fУ стані й у сиt-темі СРСР. Про яке ж ,, зміине:-п-tя націо
на.1ьної економіЮІ» ко..'Іонії :'.ЮЖе бути ~юва? .. 

10. ,,Розбудова'' 
СОВЄТСЬКОЇ ,,МалоросіЇ'' 
:Дождо ук;:зїнської націсна.."Іьн.')І культур;r, про яку Ви ro

BD}:Иre, ЩО ії, ніё.:.ото, урозбу~овую·ть,, В УРСР, ТО тут СП(>ЗВа 

С"Іvіть навіть ще rірше, ніж 'З ~·~q:аїнською націонзльною еко

но"Мік::ю. К:r:ім голої фрз.зн про 7 розбудову націон::.!1: :-1ої ку!Іь

J:."'РН·;, Ви не cnpooiOr .. ·нtcя ні на o;me с.тtово в доказ тсrо. що 

спр:зв;r.і в УРСР існують хоч якінебудь ,:t()Слгнення в фозбу

.:хові·> української на!lіона.тtьноі культури. А не сrrро:-.юr ... 1исч 
Ви zнзйти яхоrось доказу на це то.иу, що ніяких доказів на це 

неу,з,є, бо ніяких дОСJІГ'Нень у '"рс"Jбvдові украінСІ-кої націо

нальної куль'І"ури~ в ~"РСР, nоріЕняно до no:t<:'p€....'1rix часів, 

немае. Навnаки, є явний, незаперечний і з.з.страшuючо ве.тtи

кий занеПа,!І УКJ:'~ЇНСЬКОЇ націонаЛЬН()Ї Кі)'ЛЬ1''УРИ В УРСР, " 
натоміст·ь с лише }:ОЗВІnок fССійськоі національної ку.1ьтури 

В УРСР за рЗЛ"'УНОК занепаду украЇНСЬRОЇ. 

Для прик .. 'І.зду візь.m:о.ю хоЧЗJ б шкільництво. Зrі;tно з с.фі

ційmt.\ПІ ~є-n:ь.ІDfми даfІ1а!и, опу5лікованm.m з o;uюro (;:,ку 

в звіті щ:о 12-й з'їзд КП(б)У 20. 1. 1934 р., а з ;xpyroro боку -
в ., Правді України» ч. 300 за 1956 р., виходить, що за час иіж 

цими двома .пата'УИ кількі<.'ТЬ учнів, що навЧЗJІися в шко.1з.х 
УРСР українською мов010. чомусь змевІШІJІаеа з gов:о ~о 6ЗО 'о, 

а відсаrок учнів з російrькою мОВою кавчан:ня ·за це!'І же са
Уий час чомусь збі.пьІПІІВСJІ з 9~3° 1t> до 24,8'(J'o! Отже - «розбу

довується v.уе•ФІкаІІІЬІ Украіни, а не українська національна 

к;у лІ-.-Іо/І>З в УРСР. 

Так са..~о еиrл.ff;(ає сnрава й у галузі ВІfдан.ня книжок в 

УРСР. Так:, наrrрJrк.ла:д, між 1932 р. і 1955 р. тираж книжок 

украІвськсмо мовою чомусь :JІІеІUПІІвса из. 9,at.·.. Дійш.ло до то
то. ІЦО тиражі tуКраїнських книжок, зок:рема :художньоІ літе

рq.тури, в УРСР ,ІІJ1я 40-1Іільйонової нації дnрівнююrь тира-
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жам українських книжок на еУ.іtрації, видаазІНих влаоним 
коиrгом аІВторів лише для кілЬ.ї{.ОХ сот тисяч українців на чу

жині. А часом еміrрантські тиражі украLнських книжок бува
ють навіть бі.:хьші, ніж «державні» тиражі в УРСР. І це в той 
час, коли тиражі російських книжок, видаваних в УРСР до

датково до видаю·ІХ уже таких самих книжок в РСФСР на

багато перевищують тиражі українських книг. Та й з тих 

книжок, що вИІДаютьсл в УРСР )'ІКіраїнською мовою, більша 

nоловина являє собою лише переклади з російської мови, або 

книжки, що nроnаІ1ують російську літера.туру й Росію в 

'Україні. 

Взагалі, як nоказують усі дані з С'()!ВЄтських же джерел, все 

ук.}:'аїнське в Україні є в nри.нижено:-.1у nорівн.япо з російсь

КН:\1 стані. В усіх діляпках культурного життя n Укра':іні все 

ук1~аїнське з~еншується, а все- російське збі . .1ьшується. До то
го ж 'І\РебЗІ ще додатп той факт. що яких 8-10 ':'.1ільйонів ук
раїнців nо-за 'Україною в СРСР nозбавлен:. язагалі будь-якого 

укра:·:нського культурного життя, бо не ~ають ні у!К.раїнських 

шкіл, ні українських видань, ні українських театр-ів. А чому? 

Чи:м вrони гірші від росіян nозз. РСФСР, нап.р., в УРСР, ;ле 

еСJНи :МGІІООЬ не тільки nовне забезпечеНІНя всіх своїх націо

нальних потреб, але й мають nереваги в цьому відношенІНі. 

Протилежно до Вашого твердження про <<РОзб1удову ук.раїн

сь.кої національної культrури в УРСР», дійсність сьоrодні виr

лядає 'І1ак, що рівень української наІЦіональної ку ль. тури в 

'УРСР за-р•аз F~Jйrнижчий 'За ввесь ч.ас після революції. За ос

т·анпі 25 років він увесь час занеnадав, дійшовши вже знову 
до rгого рівня, на яко~rу перЄ:jбув&іЛа украУнська національна 

кул.ьтура до .революції і навіть 'У минулоУ.у столітті. Як тоді, 

так і теnер, українська мова й ух:р131Ї1Нська культура стала ли

ше :vювою й культурою села, провінції, чимось лише «д.ля до

машнього ВЖИ'ТКУ>>. Дійшло вже до того, що tьоrодні Україна 

в формі 'УРСР несЛІрОL\1ОЖна nродем:опе1'})уват;1 nepe;I свіrо~ 

буквально ніякісінького доояІ'!Н'ення своєї оучасної національ

ної :юультури, обмежуючись пон:азо:м лишР такого «ОстаНїНього 

досяrnеиня» свого <<•розвитюу)> як . . . гопак та народньо-nісен

НИІЙ фолкльор, тобто - показуючи те саие, що показувала 

Україна й сто років тому, nеребуваючи в стані «Малоросії». 
Все знову звелося до са~оі лише етнографії, тобто - наt'mри
мі-mвнішої стадіі розвитку .наuіональної культури, типової 
саме для колоніялЬІНо-nідневільнаго с:та.нv нації. Але навіть 
і wo колоніяльну культуру nок.азує світові не са.\1а Ук.рзїна 
безnосередньо. а їУ госnадар - Москва, з!1о5уваючи wt.'t славу 
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не ун:раїнськіr-;І, а знову ж таtки «російській:> культ-урі, що ло

д~с це все світові як лише одну з різновидностей nровінuійноі 

екзо·тики свого L'шеrріяльно-«совстськоrо» багv:тсrва. отака то 

«роз5удоnа української націОІИальної культури» в УРСР: на

віть споконвічні надбання народньої 'l"ВОрчости України об

крадає Росія для: себе, а про нові здобутки немае вже навіть 
і :\ІОВИ! •• 

Нщ:>ешті - Ви rоворите ще й про .якесJ~ «плекання наuіо
нальної свід<Х\1ости» в УРСР. Добре, що В~! хоч не заЗІНІачили, 

яку саІ:\Іе «нз.ціональну свідомість» Ви мали на увазі. Бо коли 

йдеться: npo російську національну свідо:иість в Україні, то Ви 
мали .рацію: вона там тепер дійсно плок.аегьоя, .як ніколи, 

інтенсивно. А от щодо української націОН'аJІьноі св!-домости, то 

вона, як ue всім відомо, в ~7РСР теnер не ті.їь.ки що ніяк не 

плекається:, а навnаки - всіляко аикорінюстьс.я, як «укра::н

ський бу.ржуаJЗний наці()ІН.зліз:'.t». Досить вказати хоча б на той 

відомий вам факт, що в українських школах УРСР зараз не

мас, не існує такого предмету, як історія України! Молоде nо

коління укрзїнців виховується іІише н~ т. зв. <(історії СРСР», 

що є звича:йнісінькою історією Росії зз російсько-націоналі

стичною схе.,юю дореволюційного зразка, тобто - історією ро

сійської імперії, російських uарів і російських завоюва!ть. Як 

відо~ю. в цій «історії» ввесь Київський nеріод історії України 

цілком і nовністю ло,цається, як «історія Росії», а Україну 

згЩZJJУєтьс.я лише з часів «воз'єднання» Х.\оІельницького, тобто 

- тоЧІНо .як і до революції. Так оамо не існує в українських 

шк·олах ІУРСР навіть. і тзкого n;ред.~е-гу, як геогт;.:;..фія }7г-=й

ни. Є тільки заz,альна «географія СРСР», у якій Україну роз

глядається лише як одну з rеографічних різновИІ.:rчссте:1 о.::t

нісї «РОдінИ>> - Росії - СРСР. HaJr'':IPтi. ';З'-,...=-• .., ; но:) ... ·-qf!ют 
української мови в українсаких школах УРСР провадиться 

так, що вnрави робляться ІНа nерекладах з російської ,.юви, 

отже - наві·rь і навчання украінської ~ови є одночасно нав

ЧВН'НІЯ російської ІМови й пропаrандою всього російськ.оrо. До 

roro ж увесь час · ЛІрОСОвується ідея «сnільносrи української 

мови з ~осійською» та вміщується в українську мову стільк'І 

явно російського елементу, шо все ue служить лише з.ав;ханшо 
витрзвлення в овідомості української молоді навіть !tювноі са

мості:йности. Біл~:ше ТО·ГО - Е' старших :юtясах українських 

шкіл УРСР rr.a російську :\ІОВу (І .,!тЕf?зтуру відве:хено навіть 
більше го.дин. ніж НІ':1 ук}:а··.нську ~ову й літературу. ВзаІ"З.;"Іі 
уюраїнську літературу nод·чться ті.'Іьки в вигляд.і блі;хоі ко
nії російської, бо все nодається ик .'Іише наслі.;tування р')сій-
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lLкtrx зразкіu. Така ж сама тенденція nротягається скрізь і в 

усьо"'ІУ: все російське е найкраще, а все українсь.ке с добре 

тіТІЬ!{И ~астільки, наскільки воно nодібне до російського. І це 

Ви називастс «nлекання наІЦіональної свідомости» ук,раїнської 

нації n 'УРСР' Та ж це n:лекаНІНя свідомости національної 

~юншевартіснос-ти, свіщомости колоніялЬЙИх рабів російської 
і~юерії, чи, я.к влучно JІlисав Шевченко - рабів отечества 

чужого! Не ук-ра~нська, а ссма.лоросійська» це свідомість, як 

і не 'Укра:на, а1 нова совєтська «Малоросія» взагалі культиву

tться тепер в 'УРСР! 

11. Хто на кого 
орієнтується? 

І, нарешті, ocт<UJt-rc порушене Ва~н в брошурі nитання -
про внутрішні сили в :Укра.Уні, на які оріt·Ім-усмося ми, укра

їнська політична еміtраціїя, в боротьбі проти совстсько-росій

ської оюупаціі нашої батьківщини. Повторюючи пусті трафа 

f.А:'І'И совстьскої nроnаtацци, Ви говорите, що, ~ювляв, та~1. в 

'УкраІні, вже немае ніяких ВнtУТРішніх сил спротиву, на які 

можна ОІfJЇЄІНтуват.ись у боротьбі проти пануючОЇ та:\1 нині сили 

~,омуністиЧІНої Москви. Моаллв - икапіталісти'Ші елементи,) 

-всі вж:е винищено, отж-е - капіталізм відродитися там уже 
не з~оже, то нема й надії на rre, що ншшу боротьбу хтось там 
підтрИМШ.'. 

Але, скажіть, будь ласка - де й коли Ви чули, що ~rn. тоб
то вся укр.аїнська п.олітнчна е!МіГрщія, хоч~о борогис.я за 

якийсь 'І''<::м екапіталізМ» і п00'1ребусм.о якихось та~ «капіталі
стичних елементів» для своєї ~и. Та ж думКа npo «каnі
талІЗМ» чужа навіть і найправішим консервативни~ КОJІа..\1 на
шої ЄІ~іІ~ії, а ці ІКОLІLа й так ледве nомітні в масі еміtрації. 
Головна ж і виріша.льна сила нашої еміtрації ІЮJІітично вті
лює в собі взагалі не якісь там соціяльні, а тільки вик.люч:но 
нацІональнІ сили нашоrо нщ:юду, йorn нзціонально-визвольну 
t'аротьбу. А національні ж си.nи народу існують завжди й бу
Р)~гь існуnати дorn.i, доки icиyвannte нація. 1Іи може Ви хоче
те сказгти, українська нзція в УРСР уже не існує? Ні, цьоrо 

Еи не кзжеге і не скажете бо українгька націR не тL'ІЬки іс
нус, але й бореться за свое ісяування, за свою волю. І ця бо
ротьба, націстально-вювольиа боротьба, с невід'сш10ю чш..-m
нсю того великого іСТОРИЧНОrо процесу в сучасному світі, що 

хrtракте,~:изус на·шу епоху і що його не ~аперечуєте, а навіть 
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ствер;ІЖусте й Ви в своїй брошурі, nишучи: а:Уярм.."Іені народи в 

uL1oиy світі борт'Ься :n свою DО.їЮ і ця всенародня боротьба 
рік у рік, ;хе.нь у ;хень зростає, шириться та міцніє. Ця бо.J>ОТЬ

ба за націона:Іьне визволення, за сщія.."Іьну справедливість, 
за державний суве-ренітеr- пі;nrімає всі шари в кожній нації 
і робиться зага.."Іьнонаціональною боротьбою. В цьоху її сила» 

(стор. 79). Так' У цьо.иу, у всенародності і справедливості Шєї 
боротьби її сила. і це ca~te та всенародни СИJ1а уярмленої, але 

не упокореної Украіни, на .яв:.у саме й орієнтуємося та nокла

;хаємося ~ІИ! 

Якщо ж ідеться конкретно I!JX> ті внутрішні СИJ'ІИ, на які 

mt fA>З'paXOBYMfO В СВОЇЙ боротьбі, ТО пригадайте собі nOДll В 

Угорщині 1956 р. і Ви М2.~'=!Т2 образ тих сил. То дар.~а. що 

Ви, на ropo:,f собі, повторюстР дурні теревені совєтської про

nаrанди npo я.юусь 11:n1 'lкапіталістичну агентуруJО, що мовляв, 

~-~ила заколот• в Угорщині. Як то кажуть - розкажіть 

про 11е своїй бабці. бо ми знаою, шо Ви й самі оrістеся з тз

кої безr луздоі проnаrанди. Бож Ви чудово знаєте, що на бо

ротьбу nроти Москви в 'Угорщині в 1956 р. піднявся був увесь 

народ - робітники, селяни, інтеліtтщія, а в тому числі також 

і шшіонально чеt:ні коиуністи та комсо:\іольц.і. Оце ж і є ті 

сили, ~які мають стати на боротьбу rrporrи сил М".оскви й в 

Укр~їні, коли nрийде на те ч.ас, бо період спроб тиn:у угорсь

J<ОЇ 'У1країна перейшла вже раніше. Це сили всього паневоле

ного изро;rу. Or на ui сили й оріснтус\1ося та nоклада~о свої 
иадН й ми. 

А ТС'Пер ча.-с уже відповісти й на питання, nоставлене в Ва

шій брошурі: з народом чи nроти народу? Це дуже гарне пи

тання і дуже добре з.робили Ви. що йоrо nоставили. Але було 

б іще юраще, якби Ви сnравді чесно й самІ, а не на замовлен

ня і за вказівками своїх роботодавців, відrювіпи на це nи

тшr.ня. До ргчі - в 'УгорІ.ЦИІНі, як Ви знаєте, точно це са-ме nи
таІ-rня nоставили nеред собою угорські nисьменники-комуністи 

В дні Н:l!JЮДНЬО·ГО ПОВОТВІННЯ J1ІРОТИ МОСКВИ. 3 Ііа})О.ІLОм ЧИ про

ТИ народу? - :ю.nитаtли вони себе і, як чесні сини свого на
году, СТЗІЛИ З НаІрDДОМ ра-зом на барикадах Бyдan.eunw оороти

СЯ за .народню '801ІЮ. Tenep увесь світ шанує їх - і тих, що в 
тій боротьбі загин)rли, і тих, що лиши.лися живими- як справ

жніх вираЗІНиків своrо народу, сnравжніх народних nисьмен

ників. Чи н:е думаете ·Ви, що й Ввм треба було б уже заз,:r.~

Л(."Гідь поставити nеред собою також це са."е- nиmания і вирі

шwги йоrо бодай nеред своїм ВlfУ'І"Рішні..\1 сумліниям. Бож Ви 

тільа<"и nодумайте· xro 1 народом, а хто nроти ·народу? Чи Ви, 
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ЩО зверmєтеся до нас із цим nитанням, nеребуваючи на служ

бі nоневолювача українськото народУ - Москви, чи ІМИ, що 

проти тієї Москви стали до боротьби? Віддовїдь кожному 

ясна, і я не сумніваюся, що Ви також її добре ЗНІаєте: той, 

хто з народом, мусиrrь бути nроти його nаневошовачів, а rroo, 
хто з rrоневолювачаr.\fи - той проти народу! 

12. Хто з народом, 
а хто проти народу ? 

Правда, Ви ще :маєте один зрtумент, і то навіть арtумент 

без лаnок, у користь того, що, .мовляв, Ви «З народом»: це той 

факт, що Ви живете та.'\І, на рі,дній землі, серед рідного на

~ощу. На цій nідст.ааі Ви й вистуnаєте nеред нами в ролі та

кого собі «Вірного СИІНа народу», що на.'lовляє «бЛіудних синів» 

ча чужині «rn:..вepнy-nrcя до свого народу - з чистим серцем, 

ёа й 'ЮДі, КОJІИ маєш у минулО:\іУ гріх на совісті» (стор. 82). А 
при цьому ще й Еисловлює'Іе такі лукав1 ~<поради»: «Людина 

::гвжди nовинна бути з свої:\t народом, тільки з своїм наро

дО':\·І - і в горі, і в радошах; 1ділити з ним і гарне, і mогане. 

Якщо ти чимось нез~оволенИJЙ, то мусиш не й-ІИ собі геть і 

?.НІ:\ІНl'І'И бучу, а мусиш спробувати довести, що маєш рацію. 

І якщо дове-деш, то разом з усіма до.м<l!гатимешся вИЛJравити 

те, що я:евірно.» fcrop. 62). 

Але й цей останній Ваш арtумент та оці ваші лукаві «nо

ради» не витримлоть ніякісінької крИІrики, обертаючись у 

свою протилежність nри nершому ж зіставлені їх із .nравдою. 

Справді, давайте ось слово за словст розберемося в циrговсumх 

щойно Ваших висловлюваннях та й порівняймо наше і Ваше 

становище щодо рідного Н?.ро',щу в MИilf.YЛOr.\fy й теnер. 

Так, це цравда, що «ЛЮДИНlа завжди повинна~ бути з своїм 

нарощом, тільки з своїм народом - і в ropi, і в радощах; ді

лити з ним і rарне, і погане» ... Свята правда! І ми завжди 

сJІідуооли цій засаді в своєму жи'ІТІ'і в СРСР, бож були та:и не 

тільки завжди разом із своїм народ~, а бу ли, власне, caюnt 

отим народом. А чи були Ви також? Візьм~о дJІя прикладу 

1е горе, що його десятки років безnерервно nереживав наш 

народ під совстською владою. Хто був з народом тоді в його 

Гері, ділаЯЧИ З HJOI те горе, те ПОГЗІНе, ЩО ЙОГО ТОДі було да,1ЄКО 

більше, ніж чогось гарного? Під час :мільйонових депортацій 
ук.раїнського селянства в 1930 р. з Украіни на Соловки, в Си
бі.р і всюди •де Макар телят не пас», ми були СЗ...'іе тими щ-
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ю t~ш з :\іільйоні.в, що вое те на собі переживми. Також у 

страШІИі роки штуЧІНо оргаІНізованоrо Москвою голоду в "УКІ.Ра
\ні 1932-33 рр·., коли мільйони у.країнсько·rо трудового несе

лення вмирали, а інші мільйони в. жахливих тр.уднощах ви

борювали .собі можливість жити, ми були також одними з тих 

:\ІЇльйонів, що· все це пережили беrзпосередньо на собі. І на
р~шті в часи лютуванІНя терористичної сталінщини, чи т. зв. 

"сжоіВщини», в 1937-38 рр., коли, як rotЦi говорили всі -
«Ввесь !НС'Jрод ст·ав »вороr.ом народу«», ми також були одними з 

тих ба.гатьох мільйонів, що пройшли тоді масові ар€ШТИ, ма

созі поневіряння в совєтських тюрм>а.х і концтаборах. О~ним 

слово-м ми були в усі ті стр·ашні часи якраз оrгим народом, 

Л:КИ!Й С"Іlраждав під гнітом совєтськ<rросійськ:QІІ'о ярма. Бож Ви 

й СС'1Мі не заперечите, що оті три масово-мільйонові групи на

роду, що їх я зrnдав щойно, говорячи про ·гри най:ж.rtхливіші 
періоди Же!J)ТВ українського народу під соз.стсько-російською 

владою, це ж і є цілий сорок...'rільйсжооий український народ. 

Адже Ви не знайдете ще й С'ЬОгодні в Україні ні однісї роди

ни, яка б не належ.uІЛа в минулому до o,ZUiicї з цих трьох груп 

і яка б не понесла якісь ж~JТІ;И в о;:що:иу з цих трьох періо

дів •підсовєтського жаху. А те-пер скt~жіть - де (•~/ЛИ й що ро

били в ті часи Ви та до якої з цих трьох rруг. народу Ви на

лє:жа:ли? Чи були Ви тоді з нa.pQ:{O~t, чи може з кимось інши:~t 

і, .ян: то :кзtжугь - <(зовсЬ.r навпаки»? Так. Ви були тоді не од

ни .. '\1 із мільйонів, а ot:J.HИ:\t із .п.уже не~исельних одиниць, яких 

вла,да Москви в У'КіРаrнl виб.рала собі для ролі посер~дників 

:\fіж нєю і наро(ДО'М. Ви були одним із тих буквально кількох 

у:{раї•!-ІІських письменник.ів, що Ух, роост.і)іля:вши й ув'язнивши 

сотні інших, влада Москви зробил•а. своїми добре платними 

nрооаtанІДИстами і nривілеtіованими слуга:\Ш, відоюр~ивши 

тСІ.КИ~t чИІНом Вас :єід маси ук.раїнс:ькоrо народу. І Ви були 

nротягом усього часу його найбільших страждань не з своїм на

ІРОдом, а з ворожою йому вла~дою Москви, orrжe - проти нapo

lJJY· Ви не ділили з народа~ його горя і всьо·rо •н>го поганого, 

що вjн тоді заrJІНав. Ви ділили тільки радощі nеремоги над ни:\1 

чужої йому влади і зазн"вали тільки «1":.-l!pHe» від ТІСІ в.ла,.1.И. 

То яке ж тепе-р Ви маєте право не то що говорити від і~Іени 

СІЮГО народУ, а НСІВЇТЬ і З·гадувати Т]})О <<НЗ.рОІД>>? !. 

Ну, з як було norriм, коли f11РИйшла :єіі1Ін:а? Ваша вла.:ха то.:1,і 

віл:рз.зу ж утекла з "Уюр.аїни, лишивши народ у найстрашні

шій біді серед воєнноУ хуртовини, rце й спеціяльно довівши 

•ry біду в 'Уікраїні ;10 :rq.шіініх :-.tеж. Де ж і з к~t о:тиюиися 

тоді Ви? Народ же увесь залишився в У'КDаїні, навігь і ті. що 
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буJІJІ в совєтській зрЮ і, бож та ар11ія f.•y ла в 'Украіні розбита 
і кільйони всяків ОПИНJІ.ЛИСЯ або ж у полоні, або ж під но

!Х»О, ні.VЕЦЬКОю окупацією вдома, разо."сІ з усіма 40 мільйонами 
украінськоrо народу. Ми в цей час знову були одними з цих 

11і.льйовів в Украіні, ~ячи там ІЮ~ з усі'ІЗ і горе, і «РЗІдО

щі-. воєнrоrо лихо.'Іітти. А бул~ між іншим, і коротка хви.л.я 
~3Дощів народу, коли проклята влада Москви parrroм ЗНJfІКJІа, 

а ні:мецькоІ влади ще не було і Зїдава:юсь, що бу де нарешті 

своя власна, у:країнська влада. Та поrі\1 скоро знову настало 

саме горе, С3.Уе n?raнe, і все це !1&1 знову !Іережили НЗІ со5і. 
Знову нас розстрілюВ&іЛИ, ув'Я3НЮвали, деnортували, виморю

вали rолздом, і знову ми були од.нІt\ІИ з тих мільйонів, що, 

"Есе це ~и, ПфеrрИВ&ЛИ й ~руту, НJ.МеЦЬІtу ~цію. 

І nереrривали в бораrьбі, в спревжній всенародній боротьбі, 

якою сула боротьба украінського ~rоціонально-визвольного 

ni,!JJПL"'ля й украінського повстанчого руху - справді укра.їн

ськоrо, а не тісї совєтсько-російської і1!спірації, ККjу Ви нази

заєте «Р~:дян~:скою українською•. А де булн й що робили тоді 

Ви? Ви вrекли з 'Украіни разои з -московською окупаційною 

ВЛ'?ІЦОЮ - в Росію, аж за Ура.л і Воw"ІГУ, в Уфу й Саратов, і 

та.."\!, З!Н'ОВу ж таки на '".лужбі в Москви, виконували свою рото 

совєтсько-рос;йського пла~оrо I'IpOm\taн;tиc га. З Україною .й 

українським р-_аро~ом rоді Ви не :иали аніч::>гісінько спільного. 

·:Пt'J ж сталося після війни? Ви з :моt"Ковською ~уnантською 

владою повернулися в Україцу. а ми подалися на еміrрацію, 

- nіІІІ:Ли, .як Ви nиure'J'4e', «собі геть», щоб «Зні:мзти бучу» nе

ред ціл~n~ світом з приоод;у тото, шо в 'УкраїР"..і український 

народ не має житrя, бо не має волі, не має своє-ї власної дер

жави і своєї вЛЗІСНоі вл-ади. І от с~ ТОІМ'У, що :МИ (~знімаємо 

бучу» тут з приводу всьоrо 'ІОГО, про що уКІраї,нським народ 

З1~"Шений та.'\1, «nід московським ,карауло:и», мовч.аrrи - ca.re 
тому м11 з народом і оrут, пооа межами Батьківщини, бо ми й 

тут є час-nшою свого народу, його nредставника..'Wи, його ві.ль

ни:.\t голосом. І caa.re це й 'Іривожиrгь МосКВу тах, ЩО воиq :\ІУ
сить. аж уживати Ваш проІrаtаццивний хист для перекону~ 

в.ани.ч нас, що, :уовляв, «~ бути з свої:м наро,цоу» і «повер

нутися до свого народу-». А Ви не І1ірОJЮНИВШИ досі ще й nів

слова 'І"З..\І, на БатьківЩИ!Ні, в обор:Іоі свого на ро:()', ~еяоrо 

сьогодні Москвою вже до стану с&"І'Оі лише етнографічної ма

си, відцали сЕ"бе знову на послути ворогові своrо народу. 
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13. ,,Доведи, що ти не 
верб.JtІОд'' 

Але мушу скшза·ти Вам, що в cвoc7Vly Hi:l:\fJ.гaІUІi «Виконати 

й пеrре:виІtОИUТИ>> дане Вам завдС:lJння, Ви зрештою дійшли в 

t·воїй nропаганді до явного абоур.щу. Маю на увазі Вашу сміш
ну філософJю в брошутрі npo те, що, мовляв - «якщо 'ТИ чи

мось нєз.адов<.тений, то мусиш не йти собі геть, і не знімати 

бучу, а .мусиш саробувати довести, що м:аtш р~щію». Інакше 

кажучи, Ви реко:мендуєrrе нам зробиrги те, що в СССР попу

л:ярно-:жа,рrгівливо називається «сІ"Ір()бува'І и довести, що ти ... 
не верблюд·». Во хто ж із людей, що знають СРСР з власноrо 

життtвСІГо досвідУ, :може серйозно nовірити комусь, що там 

Л"І'ОСЬ може «до,вести» ВJІаді, що віІн у своєму незадоволенні її 

діл,_rn 1\m.є рацію. Адже совєтська влада - це одина сьогодні 

в світі влада, яК:з. заьжди і nри всіх умовах тільки єдина «:має 

рацію» і більш ніхто. А той, хто ~tlL спробуnати навіть 

суМІНінатися в ЦЬІ)..'\fУ, буде щасливий, вк.'ЩО nісля того матиме 

ще np.il co:>l власну голову, в якій ті оумнLВи з'явилися. Та 

навіщо Вам про це roвopИ'nf, коли ж Ви й самі це чудово 

знає'Т'е. Не даром же nісля сnой лукавої <'Поради,) - «сnро5у

вати ІдО·Ве•сти, І.ЦІО ти не верблюд», Ви відра31у ж єхидно дода

егЕ: <ti якщо доведеш, то разо:.t з усіма ДО)'ІаrаТИ~ешс:-я виnрв
вити тtе, що неві.рно.» Хитро сказаоо! «Якщо дсвед,єш ... » А 

якщо не доведеш, ЯJК то в СРСР звичайно буває? Тоді будеш 

ціле СВОЄ ЖИ'ІТЯ «Виrпр3ІВЛЯТИ» СВОЮ 

ській каrго}:Зі, якrщо тебе вЇІдJразу ж 

юу лею в застінку кrв. ЗНJаємо ми 
«пробували»! .. 

«nОМИЛltу» десь у СІІ~[·'.р

Не t<Виnравлять» шшіки 

це дуже добре, бо вже 

Чи може Ви й ааравді вірите в те, tцо Ви nишете ІДЛЯ нас, 
::~..кликаючи <mовер:нутися до свого иа;роду» і «спробувати д.о

ВЕС::Ти, що ти маєш рацію», а пагім «ДОМіаrа:n-~ся виправити те, 
що неЕ:ірно»? .Якщо '11Ж, то чому б тоді В~1 са-мим не сnробу

вати сnоча'fку зробиrги те, шо Ви рєсrо:иеІЦ.уєте зробити нa:\t't 
Пr,.ин~йМ!Ні хоч для mриклащу, в nорядку наочної демонстрації 

того, що таю~ сrироба 'Га11 у Вас теnер ооравді ~южлива. Наn

риклад, - Ваrм, mc УіКJРЗ.Ї!Нському mtсьменникові, давно пора б 
уже ліднести хоч тонесенький голосочок з nриводу того. що 

Т:І!:дяки <(ленінській національній поліТJЩі», яку провадить в 

'Уік.ра їні Ваша ООР'І"ЬЯ, там скщю вже взз.галі ніякі українські 
шrrь.'\ІІс-І-mик:и не будіУІ'ь потрІбні, бо ніх·rо не n<У.rребувати.."\tе 

читати nо-українському, хіба самі українські nись:меюmки. 
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Во ко.nи аже 'l'enep ~а~иrи nоетів і nис•.~мениИІКів 40-мільйоно-

801 у118р8114са.коr иац1J Видаю1'ІІІСІІ • І1РСР тире2ВІ!М ••• 5 ООО при
мірнJ8іІІ, то скоро, lrtl86yrrь, дШАе вж:е 11Р тоrо, що вам доее

д~ видаваm С80У книrи лише в n'srrи щmмtриик:вх, пт-

рІбнИІХ лише дл11 8JI'I'OpCЬJmx no,DJSpyИКiв своУм дРУЗЯІМ ••• АІ)о, 
наnриклад. чоиу не чути 88IIDOI'O rолосу ЗІ nриваду тоrо, що Ofr 

ка мІж.кародиtй ви0191Щ! в Врюооелt, де навіть африканські 
колонlІ •квпіТ&JІ1стичиих держви. иають сво1 павtл.ьйони, не
має й nоrакеиькоrо укра~ пааіJІІЬІЙОНЧИкаІ А украІНІСЬ

кий ансамбль nісні й ТSІНІtУ, що деJ40НІС1І"РУ&аS м-м уюра.Ьrське 
народнє мистецтво, 6ув ~ перед свІtrом росІйським 

М1Н1стерством JgуЛЬТ"УРИ, ЯХ ДОСJІnІеНИЯ сросіЙСЬХОГО мисrецт• 
ва», ДійШJІо нааіtrь lJP тоrо, що ми, У'Jt'РІіУНськ.і Іl'JІРОТИООВЄТські 
ем 1І'равrи, иус1.7Іи перед світом с 3ldJиarrи бучу•. . . в обороні че
сти сукраJнськоf рад.ІІКСЬКоУ держави•, ДОВОДЯЧИ, 1Щ) ТО таки 

УІt'РВЇНСЬКІе, а !ІЄ рооіІйське МИСТецт&Оf М~('іЛИ, бо треба буЛО В 
цей сnосіб боракити честь уюраїНІСЬкоrо иародУ, обікраденого 

Poct(~IO на оч.nх цt.noro св1'1')'. А rолошrе - м.усlли це робити 
ми, бож ви, п.роnвrакдИІСТ ті(·J •держ.зви•, мовчали, як води 

в рот набрали. А це вам, м.!ж інwи:м, ще ОДИН доказ того, що 

ми А 'І")'Т, на еміtрацJУ, є більше 3 своІм народом, ніж Ви там, 

герещ ньоrо! 

14. ДеикІ пІдеумни 
Й DИСНОІ:ІКИ 

Але досить Час уже підвести nідсу-мхи всьому втцесказа

ноиу ом ЗІро()бити з то:rо всього IJS.neжнi висновки. Підсумки ж 

у иаrйкоротшому ВИКЛВІД1 можуть бутrи лише такі: 

1. Ваше nроnаtStН\ЦИВИе звернення до украО:нськоІ eмdtpщtl 

не мее ІНі найкеншої варrос'l'И й ие З8ІСJІуІ'овує на серйозну 
yea.ny вже хоча б тому, що воно ве Ваше заерненви, а тієі 
розв!дtюr уСNнови ворожОі УІІLра!вl МІоск.ви, аtевrом якоІ Ви 

тепер етапи; 

2. вaure поклиsаиия иа «Заповіт. ВИІІІІИЧеИКа викликає 

тільки обуренн:R, - не пише ФПТОм фепЬІП)'ІІrаВН:fІ дІУ1ШК 
славиаго украfнськоrо nисьмЕ!ІННИК.а "1'8. ОВЕ!ІВ1уJІяціІ йоrо ім'ям, 
оле А тим фalt'I'O\I, що ця безсоромна спеаtупяція відбуваеться 

в rой час, коли в Україні 'І"ВОРІ й С8ІІе ЬСя цьоrо ІІИ(."ІrМ'еррМ
ка зе6орон8Іі та ЖорQ'1'01[0 переспі.д..vІоться; 

з. Бa.ure сарrумеwrувани.я» (R)Ef npJIJ8J'aнди в кормсть сnо

вернеиия ив Ватьк1вЩИІІІ.У• фразами про суврtІв.сwау Р8дІІІМ:Ь-
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ку ;:tер>І~"~вність>) не витримує ншкої критики в світлі неза

П('реч.н:их фактів, які nокаЗJУІОТЬ, що ніякої, навіть і «ра;tян

ської, держа.внОС"ТІ 1 'України в СРСР зараз не має, отже й npo 
nовернення тудн жертв українсь.кої бездержавносrи зараз не 

може бути й :мови. 

А з таюrх nідсу:\tКів і відnовідні висновки. Для нас: бути з 

народом і С"І"ОЯТИ твердо проти МосквІ-І, ВИІ{онуючи важливе 

зав.:щння 11!рЕЩС~авниц·rва nepe.:r, світо:м боротьби свого народу 

з:1 волю, державність і незалежність. Для Вас: задУМатися 

серйозно нан nитанням - хто з КИм і протн ,кого, і за.:\tість 

пустого жонrлювання перед на."VІи фраза.'\'ІИ про народ, са:\Ю:\Іу 

повернутися .обличчям до свого рідного народу, чи, кажучи 

зеключвими слова:\ш Взшої ж брошури - «повернутися до 

свого народу, з чисти:\1: серце:'.І, ба навіть і тоді, коли :\Н1ЄШ ~

:\Шнуло:му гріх на совісті». 

Поет-екриптум 
Цю відповідь можна було б і не писати, бо, звичайно, "ди

СК)'·туваТИ>> з міхайлоосько-віІШІ€ВСьКИ:\t ко:-.tітето·:-.t ніхто з нас 

не вв::>:Жає за доцільне. Т2. справа D ТО:\І!)', що Вашою брошу

рою, підпи~qною ВашИ:\! в.:'ІаСНИ:\І Ьrен~і, ця установа тепер. 

нiбrrro, спеціяльно викликає нас на дискусію, на:-.шгаючись 

послуговуватис.-я в своїй пропаrанді за «повернення на Бать

ківщину>~ вже не са::-.tИІ:\ІИ тільки заклика."\1И, а й «арrумента...'ІИ». 

1\"Іожливо, що все це й розраховано тільки на те, щоб поті~І 

мати можливість демагогічно зплвляти, що, мовляв, е::-,.!іtрація 

не просто зіr'Норувала ці «аргуменrrи», г. не мала чим їх спро

стувати й що їм nро'І"иставити. Ну, то ось мае-rе - не лише 

спростованrня й протиставлення, а ще й цілий ряд ксн,.рар

tу:-.шнтів та питань, на які мусите вже теnер дати відповідь 

ви, раз уже Вас виставлено в ролі дискутанта з еміrрацісю. 

До речі, Ваше ім'я та~кож було однією з nричин мого рішен

ня написати цю відповідь. Бо, між іншим, досить добре знаю 
Вас особисто. Свого часу навіть зустрічався з Ва.УИ під час 

зустрічей молодих письменників-робітників Харкова зі стар

шими украіНСЬКИ!МИ пись.~еmrnка.~-nрофесіонала.\tи в БудІ-ІН

ку Літератури ім. Блакитного н.а початку 30-х років. Тоді я 

був 18-річним робітником на Харківськm.tу тракторному заво

ді (ХТЗ) й одночасно автором к:ни.ги nовістей «СТИК~>, що Гі 
видало видавниЦ'11во «МолоДИЙ Більшовик». Ви чаС'ОМ давали 

тоді консультації молодим авторам на сnецілльних нарадах. 

у яких брсw участь і я. 
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Міа Ьtwи.м, там з Ввми тепер у міх.айловсько-sішвєвськсму 
ltOМI'Nn'i працюс один із моІх 1t01ІИПІИіх tSпизьtсих JIOлer' по 
хтз. поеr І ПИСJтеиник Irop Мурааw, з SDDtМ я ІUЮИ почи
нав св~ пІтераrrурн.ий IWJ,ЯX, належачи 11.0 одвіеІ з вим .лі"Іе
І)81'У9НОУ студіІ молодих а.втсрі.в- ~при ХТЗ, а ПОО'ім 
при Ву\цИНJQу Лі'І'ератури ім. Впахитиоrо. ВіІн, а 19КОЖ ще один 

наш спіJІЬІНИй КWieta - ІІИСІ::drfеННИІЕ вадии Собко разом зі 
мною 6уJІІИ ВJІасне ТИІМИ ~ колодими авrорами, що вий
шли разом із робітничаrо середовища ХТЗ, а паrіІи разом вчи

ЛИ'СЯ В Х:аркіБСЬ'КОИу й КИЇВСЬКІQИу уиіверситеt18Х. 

Отже, хоч Ви мене, СJВичай:но, й ие пам'ятаєте, але ці два 
тen.epillJIНi Ваші колеtи~ мож:;уоrь Баи точно po:mo
вLcrи про иенє і Би довідаєтеся, що я не якийсь там саиі
rрантський націанЗJІіСТ1>, а nлоть від плоті саме того ущра[н

ськоrо підсовєтського народу, від імени Я!К:О1'О Ви rепер 11Р вас 

~ортаєтеся, але дІ:J якаrо я н:зІЛеж.у в більшій mpi, ніж Ви. 
Дутиаtо, - що я маю всі пІдстави, так би :мовити, п~-ти ки

ІfУ'І'У Вами рукавичку Й J1РИІЙНЯ'l'И ВИХJІИХ дІ) ЗМ!а.ГЗШІЯ арtу

ие~ЗМИ щодо поставлевоrо Вами nитання: з народом чи npo
-m іш.роду? 
Ця відnовідь місоmть у собі строс'l'ОВання голосиіших ваших 

«~В». Terrep черrа за Бами, ЯІКІІЦ0 Ви взаrа.лі можете ще 
щось оказ"::trrи n:i.cuiя ЦjЬОГО. Вірніше - ЯІЮЦО Ваші зверхники 

вJдважаться nродовжувати ,ца.пі говорити з нами MOW'IO арrу

мЕІІПІв і дозволять Вам щось відnовісти на ці спростования. 

найбільш ймовірно, звичайно, що вони не дооволять ВЗІМ на

віть І'Ю'JІ·Іайоми.'N1СЯ з цією відповіддю, бо зляк.uют~я j\юал 

а.рtументів, яка завжди і найбільш nереконливо rоворить 

nроти них. rtv то що ж? Копи у відnовідь на це спрооrования 
буrде .Ваше мовЧЗІІШІЛ, це й буде той знак зrоди з на.Ш'ИІМИ арt;у

Мен1W4И, soro ми й сnодів:амося: від Вас. А для ці.лоrо ва

шого комітrету це ОGНаJЧаТИІМе rry rаи~ втеч:у з полл бою oд
вeprror диок:усії, В.ЦВВ8ІНИМ ВИІКJІИКОМ ДО якоі була, вібиrrо, Ба

ша брошура~ <оІІЦІо й треба було довесrrи.» 

' 
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