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# ЇЕЗ ЖВТНЕВОЇ (1945 р.) ЮШЩЩії ОІ'Н 
1><ІІ,;Ща^^.Ц.Л:АІ..Ц.Х1.М.і.1АІ..».ц..і1.л^..ц 1Ш ц ,гу!.ц V ^ л 

УВРАЇНСЬІЕ ГО1ТАЮІЧ І БАЛЛ-ЇІ ЖШЄТЬСЯ О/іНШ' З НАЙ- 
ВАШВІШ ШІТАНЬ- СВІТОВОЇ. ПОІіТійЗ!. УКРАЇНА БУДЕ 
ГОРІ® вогащ НЕСПОКОЮ ТА.К довго,ДОІЇН УІїРАЇНСЬіМ 
НАРІД НЕ СТАНЕ ГОЗПСД/Жі НА ЕДАСНІЙ ШЖі. МОСКВА 
Й СССР ЗАГРО^КУііА® БУДУТЬ ЕВР0-П‘Х і дЗіТОЗі ТАК ДОН 
ГО.ДОВИ БУДУТЬ ПАНТВАИ ІЩ УВРАЇЗОІО.І ЇІШШ, - 
ЇХНІ сжаи мовщ докорінно підірвати нерез усмс- 
СТіЙНЕНРгЯ УКРАЇНИ. - НЗВОІЕЇШ УІФАЇІШ - ЦЕ ВИ¬ 
ВЕРШЕННЯ ТІЇХ ВБЖІШХ подіїїгазж І суспішж про- , 
ЦЕСІВ.ЛКІ ТЕПЕР РОЗГОРТАЮТЬСЯ. ВІІЬРЖ УІІРАЇНСЬКА 
ДЕРЖАВА - ЦЕ СІЙІВОЖ ТИШАДОГО СУСПіІЬКО-ЛОІіТІГчНОГО 
ЛАДУ ТА ОСНОВІ-Ш ЗВЕМО ЗДОРОВОГО УРЖУГ/ МБДІ/іРОДНіХ 
СЕН. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД СТОЇТЬ СЇЮГОДЇІ Б ЇШЕіїЙ БОРОТЬБІ 
ПРОИ СССР.32ІАГАЮЧКСЬ ЗА СВОЮ ІЮЖ0>ЗА ЗИЗ.ЗОХЕНРЖ 
ІНШК.ПОНЕВОДБИ1Х МОСКВОЮ,НАРОДІВ,ЯК ЇХНІЙ СОЮЗНИК. 
ТА ЗА ТВОРЧІ І МОРЖТЬКІ ВАРТОСТІ .ШДЦЗМ.СЬОЮ БОРО¬ 
ТЬБУ ВЕДЕ ЖпРАЇНСЬМ Ні\^іД аДІАМИ ПОЛІТИЧНИХ ЗТРУ- 
ПУВііНЬ.ЩО стоять НА СТАІЇОНіЩІ СДМОСТІЙІЮЇ СОБОРНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ,у ТІСНОМУ СОЮЗІ З іЗіДЖ.ПСНЕ- 

ВОЛЕРЗШ МОСКВОЮ,ПАРОДАЖ, 
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ЧЕРНЯВСЬВЙЙ 
БОГДАНОВА СІ А В А 

Стогне Київ старий,аж здригається, 
На Подолі, .луна’ розлягається, ■ • ■ " 
Всюди дзвони гудуть г 
!• гармати'ревуть, ‘ - 

,І гукає поспільство завзято..* ■ , 
В., славнім Києві свято. ' ... • ' 

* 1 ■ * * 

• Суне з^міста.народ лава-лавою. 
Бо йде Б Київ Богдан,вкритий славою.’ 

' Із походу верта, 
Цошнав- міста, 
Йде у Київ старий із чужини -• 

^В саме серце Вкраїни.. 

Не огонь по шляху розгоряється, ; / 
■ Гей,то військо йде ^наближається.' " •• 
• Суне військо здаля, . ■* . 
Стогне мерзла земля, ' V . ' ", ■ 
Корогви гомонять... А-на чолі ... 
їде Едюбленець долі, і .' 

Нібц лев стеноБий,ситий славою. 
Що' шаблями придбав під Пилявою, 
Побратимів своїх, 

: .Леопардів грізних,' ' . 
В Золотії Ворота з собою 
Він веде з поля бою. 

До.: Софії іде не хвалитися. 
Вкупі з людом усім помолитися, . • 
Що минулась війна 
І неволя страшна - • 
Ті- кайдани злих утисків панських 
Впали з рук християнських. 

І дзвіниці гудуть,аж хйтаютьсяі 
А Богдан у Софії вклоняється. ' 

• Ь співають попи...-. • 
В" вікна''Сонце саопи . 
Золотого проміння вкидає. '• • 
Гетьман... сам промовляє... 

”Не дарма морем кров розливалася, 
Білим трупом земля укривалася, 
Дорога то ■ ціна . 
Та минулась війна^ • 
І немає ніде Б цій хвилині 
Більш рабів на Вкраїн^-! і'-,. 

). 

44. Л. 01Л АІЛ Л. 4А 44. XI 
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СВЯТО ДЕРЖАВ ПОСТИ 

"Славний от славних..» благородний от благородних каган ііашь 
Владимер,, .единодоржець бив землі своей,покорив под оя округніія 
страни,0Би миром,а непокорившз мечем". 

• Тут лежить нерушшда скрижаль Нації,заповіт і тгороговказ поко- 
лінпш і вікам.Залізний Тризуб,здвигнений на Шдївськкх горах,слі- 
ігл-іиїї знак Маєстату і Влади." 

Щоб світити на шл5іх княжим боям,як ітимуть "ВЗЯТИ Червснські 
городи" та "іспити шеломом Дону". 

Щоб стріляв "за рани Ігореві" половців Га.лицький Ярослав Ссмо- 
мисл V кривавився за ці гори Данилів тисяцький Дмитро. 

Щоб «сяяти шлнх на Еррсунь і Зборів "зацного Богдана,мудрого 
гетьмана","Монархи Русского",що захотів, "хвалебним воїнским пред- 
коБ наших іти торєм"Т>^ ■ 

"Вирву весь нарід руський з .лядської неволі..., досить у мене 
бз^де вигод і багацтва в моїй землі,в моєму князівстві... Скажу 
іншим: сидіть і мовчіть... а Україна козацкая да бз^дет!"++), 

Ось він - вершок того полум’я,що ним вйбзгхнзгв козацький вул¬ 
кан. Нове світло Болодимирової держави для нових віків. 

”3 поведенія славного блалсенной памяти антецессора (поперед¬ 
ника) моєго,Богдана Бг-дельницького, - запалюється Петро Дорошен¬ 
ко, - того порядку назяїилемся і зичилем,л{еби,лк за’ єго гетман- 
ства,так і тепер за мозго уряду,аби било єдино .стадо і един па¬ 
стир". 

Щоб Україна "в нерсвділності предбиваючи,єдиного- всегда у 
себе міла гетмана,зажріЕаючи древніх своїх і старожитних бо боєм 
прав і Больностєй". ■ . 

"Не допустіть горкой муки 
Матці своїй болш терпіти! 
Нуте врагов, нуте бити І»» .. ■ 

кличе "ілюстріссімус Домінус Мазепа" - "Риму козацького сивий 
Марс". 

Щоб "Поставити нашу країну в той державний станів якому вона 
була перед польським володінням при своїх природніх князях і при 
давніх гії)аБах і привілеях,що значать вільну Націю". 

"Квітень не Бсуе опалахнуя у^січні,о,імператоре мідних літ!" 

Бо Ьогданову бз^лаву із старечих рук Мазепи перейняв палкий Ор¬ 
лик. Булаву того,хто,як він пише,"утворив-з України незалежне 
внязіБстБО"..Бо ж..."Бід 1649 р. до наших днів її визнала,як кня- 
зтвствстціла Европа.*." 

+) З "Універсалу Хме.льницького” у Самійла Велична! "Сказаніе о 
БОЙНІ козацкой з поляки.. .".Літопис ХУІІ-ХЖ стол. ,■ 
++) За мемуарами Мясковського. 

-!-++) Орлик. Вивід прав України. 



І в темряві -кінітя 18 ст.смолоскип державної ідеї несе граф Кап- 
ніст,що 50 літ пізніше загорівся він полум’яним Шевченковим духом - 

і ' ; ■ ''Вставайте,кайдани порвіте!" 
"Встане Україна і розвіє тьму нез?олі". 

"Встане славна мати Україна, 
Щаслива і вільна, 
Від Кубані аж до Сяпу , річки 
Одна неподільна", ~ 

підхоплює Франко. 
"...Прийде час^і ти огнистим видом 
Засяєш у народів вольнім колі, 
Труснеш Кавказ,впережешся.'Бесквдом, 
Покотш Чорним морем гомін волі". 

І той час прийшов. "Б огні її окрадену збудили..." Над скривавле¬ 
ною землею,над камінною твердинею Києва залопотіли жовто-блакитні 
прапори. 

"Від нині Українська Народші Республіка стає самостійною,від ні¬ 
кого не залежною,вільною, суверенною Державою Українського Народі,у^..." 

Від нині БО єдино зливаються століттями одірвані одна від одщої 
частини 0ДШЮЇ України - Заxідньо-Ук^,■. анська Народня- Ресіїз-бліка (Га¬ 
личина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Ве.щка Україна... 

Бід нині є єдина незалежна Українська Народня Республіка". 

'=В:ід нині нам майбутнім поколінням 
Зр/Кал до уст не треба прикладати 

і 

Від нині мови вчать народ 
Мовчазні і грізні гармати 
Це поколішія переможе. . « 

"Впертість,як кров,пливе Б жилая людей цих,міцних,тяжкостопих, 
світиться знаком тризуба уся ця земля.Горнами чорними воль розпаля¬ 
ється знак цей, 

І все страшиіший,величпий,огненний,палючий 
Сходить над краєм,як дивна планета", - 

СОНЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕтКОДЕРЖАКі. 

БИДИТЕ ГОРИ СШ ЯКО НА СіІХ ГОРАХ 
ВОЗСІЯТЬ ГзДАГОДАТЬ БОЖІЯ. 

(Св.Андрій Первозванний про ІйгїБ, 
за іпатськш\/[ літописом). 

СЕ ДИВНО МИ...0Ж СМЕРД (се.т[ян>^ЖАЛІЄТЕ І ЇХ К0НЬ,А СЕГО НЕ ПОШЧП- 
ЖІЩЕ,0ЖЕ НА ВЕСНУ НАЧНЕТЕ СМЕРД ТОЙ ОРАТИ ІОШАДІЮ ТОЮ І ПРИЇХАВ ПО¬ 
ЛОВЧИН, УДАИїТЬ СМЕРДА СТРІЛОЮ,! ПОИМЕТЬ ЛОШАДЬ ТУ І ХЛНУ ЄГ0,І ДІТИ 
ОГО,І ГЖЇО 0ГО ЗАЖЖЕТЬ; ТО 0 СЕМ ЧЕМУ НЕ МИСЛИТЕ? 

ІІнязь Володимир Мономах.(з Кнївськ.літо¬ 
пису) . 



ЙВГЕ1; МАІАІ-ШК 

ДО ПОРТРЕТА МАЗЕШІ 

Це відчути,вчитатись в це треба, 
Розчинитись єством в цім сенсі: 
Іл.яіостріссімус Домінус Мазепа, 
Дукс когортіс запорозіенсіс.++) 

Срібна чуприна,чоло пророче. 
Ні,не порожній зір Ніоби, -1++; 
Зимні телескопічні очі 
Бачать майбутнього буряні доби. 

В панцир закуто груди і плечі. 
Тінню за ними - спалені крила. 
Серце юне і тіло старече 
Пзфіізф і бронза окрили. 

Риму козацького сивий Марсе! 
Чули століттями,-віщий гетьмане, 
Гул погребовий полтавського маршу, 
Крізь Петербургу отрутні тзшани. 

Квітень не Есуе спалахнув у січні 
0,імператоре мідртих літ, - 
Вічна пам'ять плечам владичим, 
Що обіймали блакитний міт. 

+) За «'Вістником”.++) чНайясніший пан Мазепа,Вождь 
Запорозьких когорт" - один із титулів гетьмава.-ьь+) Мі 
тична постать,мати,що через пиху втратила своїх дітей. 

І ІМІІО ІІАдіЮ НА ПіАЕЖі ПО БОЗІ 
І ХМЕДЬШщЬКПЙ. 
^____і 

Іже згбо за отчу подвизалсії славу, 

Безсмертнрім слава вінцем увінчает 
главу.- (’Милость Божія). 

НЕ ТОЙ СЛАВЕН,КОТВІЙ МШГІ ІІЧИТ СТАДА, 1 

НО ІіКЕ ЖІОВГК БРАГОВ СВОЇХ БІЛЕТ ДО АДА. 
("Милость Божія"). 
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У ВОГНІ ПЕРЕТОІШШТЬСЯ ЗМІЗО В СТАЛЬ,У БОРОТЬБІ ПЕРЕ- 

ТВОРЮбТЬСЯ НАРОД у НАЦІЮ! Євген І{оноБалець. 

ДВА ГРАНІТНІ СТОБШ УКРАЇНСЬКОЇ ;]ГРБАВй 

(22 січня 1918 та 22 . січня 1919 р.*,) - 

Від трагічного бою під Полтавою московський імператорський орел - 
сшпзол панзпочої московсько-загарбницької верстви, ~ впивався своїми 
кігтями в живий організм українського народу. За словами Гзвченка, 
він кожного дня довбав йому ребра та'вибирав серце,цебто старався 
зни'^пти самі основи його національного буття. 

Стогнала Україна в- кайданах страшної неволі. На місце свободолю- 
бивих форм Української Де ржави, прийшла деспотич.на-поліційна система 
чужих чиновників та сатрапів московського імперіялізму. Українські 
селяни стогнали під^ ударами канчуків поміщиків,наеадж;^азаних з ласки 
московських царів, їхні спини гнулися Бід надлюдської,важкої панщиз- 
шіної праці,а українські села заливала нужда та темнота. Багатства 
української землі пливли до чулюї метрополії,а український робітник, 
працюючи понад сили,змушений буз нерідко шукати праці на далекій чу¬ 
ткіші, Інтелігенцію примушувано тзсіма засобами до того,щоб воріа була 
йогноем для чужої культури та щоб вирікалася свого меншого брата,щоб 
вона вирікалася свого народу. 

І Шевченко був Ьаме тим,який у своїх творах змалював усі страхіт¬ 
тя й жорстокість національного та соціяльного понеголенняі України 
Москвою. Він із скарказмом представив цю систему,що побудована була 
на поту,крові та кістках трудового народу. І він був тим,який на тлі 
нашої національної руїни 19 століття,кинув прожектор світла та доро¬ 
говкази боротьби за визволення всього українського народу. 

Але й геніяльність Шевченка не могла зразу ЕилікуЕрд?и всіх ран 
покаліченого та послабленого національного організму та вичистити 
всю отруту,якою затруєно українське серце. І до вибуху першої світо¬ 
вої війни,яка пожарами запалила протиріччя світу,блимали тількй сла¬ 
бі вогники,які віщували майбутнє полум’Ч. 

Тоді,коли рання весна 1917 року загриміла великими громами рево¬ 
люції в Петербурзі.над Україною появилася барвиста веселка національ¬ 
ного відродження. Повільний процес зросту національної свідомости, 
під .В.ПЛИВОМ полум’яних слів нашого національного пророка - Тараса 
Шевчеяка,кзт’льтурної,суспільної та політичної праці наших каменярів, 
страхіття війни,що примзшіугеали застановитися над питанням - длзв ко¬ 
го та в ім’я чого.,пожежі палаючого світу,підняли Українз^ з історпч-• 
кого пррсоння до творення свого нового життя. 

Відмінно від московських земель,де революційні події розгортали¬ 
ся на соціяльному тлі,на Україні на перший п^лян вис;щ[залося питання 
власного державного будівництва,бо тільки національно-державне від¬ 
окремлення, ВІД'Москви могло розв’язати всі питання,які чекали розв’- 
язкивна Україні. Це відчуття лежало глибоко у народніх масах,!оно 
лежцло також у підсвідомості української інтелігенції ,діо її розбур¬ 
хані хвилі революції Еисзтали до керма суспільно-політичними проце- 
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сами, І ТІ національно-державницькі елементи були так сильні,що бу¬ 
ли спроможні проломлювати льоди всяких соціялістичн'их утоцій,нежит- 
тетворчих доктрин та намули накинутого неЬолею сервілізму. І тоді, 
коли на вуліїдях Петербургу лунали кличі про соціяльні реформи та 
соцілльну перебудову імперії,на вулицях Кивва відбувалися могутні 
віча з домаганням автономії для України. Серед військових частин 
фронту та запідля ішов могутній процес українізації,що з сірої маси 
вояцтва виділяла українських селян,зденаціоналізованих українських 

ЧробіткккіЕ та старшин - украі.нців,які часом забули мову своїх пред¬ 
ків, і творила полки Української Армії. 

Але від стихійних Маніфестацій до справжньої самостійности та 
сувереннооти держави ще далеко’. Держава,в повному розумінні цього 
слова,повстав щойно тоді,коли дана спільнота визволиться від неволі 
духово,коли розітне сукупність духових і політичних причин,які скла¬ 
лися на його поневолення.Самостійна держава здвигається тоді,коли 
в осередку,могутнього бажання за нею широких народніх верств,стають 
тверді будівничі,що мають плян,форму та'цементують повстаючу будову. 
В їхніх руках формується у могутню волю стихія народніх бажань,фор¬ 
мується вісь державного бз^дівництва. І тих будівничих перший час 
іще не було.їх круг зору затемнювали ще минулі століття неволі,вони 
блукали Б морі чужих суспільних концепцій,бо не було ще часу,щоби 
залізні закони життя дали їм свою лекцію,щоби час розбив їхнє своє¬ 
рідне "ДЕодушіє»■»,та в великому горінні зцементував .їх самих.Може на¬ 
віть і не думали представники українських організацій Києва,що об’- 

. єдналися 7 оерезня 1917 року в спільну організацію під назвою Укра- 
їнсьв-і Центральна Рада,на чолі з проф,Михайлом І^ушевськш,що їм 
дол^і судила бути тими,хто закладатиме стовпи Української Держави. 

Могуо^ій вогонь- національного відродженші розгортався все далі, 
.Він захоплював щораз нові й нові шари народу. Ще недавні стихійні 
та принагідні демонстрації перемінювалися в організовані з’їзди,що 
почали забирати голос у-суспільних,військових та економічних питан¬ 
нях. У них ембріональний.осередок майбутньої Української’Держави - 
Українська Центральна Рада - почала набирати все більше виразної 
форми центрального тіла суспільно-політичного життя. Через перший 
Український Конгрес ,що відбувся між 6-8 квітня 1917 року,вона сво¬ 
їми впливами поширилася на.більшість української території. Перший 
Український Військовий З’їзд визнав Українську Центральну Раду єди¬ 
ним правосильним органом.,що мав вирішати всі справи,які стосуються 
України.' Перший Всеукраїнський Селянський З’їзд,що відбуваБся в Ки¬ 
єві від 28 травня до .2.червня 1Ш.7 року,доповнив Українську Центра¬ 
льну Раду своїми представниками.^ . 

У парі з тим,як розростався та мцнів ембріон Української Держави,' 
ширш.ав і його політичний'виднокруг, зміцнювалася твердота його вшог 
до тодішнього російського Тимчасового уряду. Ще кілька тижнів тому 
це^були тільки скромні■побажання,але по другому Всеукраїнському 
Військовому З’їзді,що відбувався в перших"'днях-червня 1917 року,який 
доповнив Центральну Раду військовими депутатами,по його закінченні, 
появився Перший Універсал Української Центральної Ради до українсь¬ 
кого народу. В універсалі наведено категоричну вимогу до Тимчасового 
уряду й закликано український народ до будови власної тіержави т 
українськівх земліїх.: 

"Коли Тимчасовий, уряд, - писалося в універсалі, - не може дати 
ладу у нас,коли не хоче разом з нами стати до великої роботи,то ми 



ПЕЩ НШ ВЕЛИКІ ЗАВДАННЯ СУСПІЛЬНОГО Й ЛФМШОГО 
БУДІВШЦТВА.ТШУ КОЖЕН ПОІШ ОДДАТИ ВОДЮ.ДЗНУ Й РУЇ® 

НА СІУШ’ ЦЬрМУ ДІЛУ, ми ПОВИННІ ВІДДАТИ НА ЦЕ ЕСІО НАШУ 
ЕНЕРГІЮ. . 

ГОДИНА НОЕЕННА ГУ”!® ЗА ДЕНЬ,ДЕНЬ ЗА МІСЯЦЬ,ЕО ТІЛЬКИ 
ТАШМ ЧИНОМ ОСЯГНЕМО СВОЄЇ МЕТИ! Симол Петлюра. 

самі лошшні її взяти на себе.Це наш обов’язок перед нашим краєм 
і перед ті/Ьт народами,що живуть на нашій землі, і через тс ми, 
Українська Центральна Рада,видаємо цей уніззерсал і оповіщаємо: 
від нині евкі будемо творити наше життя 

Перебравши на себе завдання керівної влади на Україні,Україн¬ 
ська Центральна Рада лереорганізуззалася дня 15 лішші та зшворила 
український кабінет міністрів,під назвою Генерального Секретарія- 
ту, а сама перейняла функції Українського парлііментуо 

Да:5емно протестзгвали проти перших кроків-українського держав¬ 
ного будівництва нові представники імперія лі стичних традиції! цар¬ 
ської, Росії - всякі соціялісти та-кадети,згуртовані в Тішчасовомз" 
уряді. .Український ре.воліоційний феномен потрясав самоіб столицею 
недавньої імперії Романових - Петербургом. 25 червня відбз^лася 
в Петорбзфзі потужна маніфестація 75 тисяч українських вояків та 
робітників,які домагалися здійснення вимог Української Централь¬ 
ної Ради в справі автономії. Під її враженням кадети - ярі пред¬ 
ставники московського імперіялізму - уступають з Тимчасового 
ду та по цьому виходить деклярація московського уряд.!у,які'Ю пого¬ 
джується на українські вимоги.Рівночасно з тією декларацією,Укра¬ 
їнська Центральна Рада видає свій другий універсал,в якому вона . 
повідомила про згоду з Тимчасовим зфядом,про організацію Централь¬ 
ної Ради та завдання,які вона ставріть собі на найближчий .Нас. 

Та мир з Тимчасовш зфядом не тривав довго. Позбувшися непри¬ 
ємного враження могутньої демонстрації,представники московського 
імперіялізму почали робити всі заходи в тому напрямі, щоби якнай¬ 
більше обмежити засяг впливів Української Центра.льної Ради та 
Генерального Секретаріяту. Це ставало причиною до постійних не- 
порозз/міиь.Незадоволені були другим універсалом також українські 
народні верстви,що вважали його поречердненням мрій та надій 
українського народу. Розбуджений самостійницький гін двигає могут¬ 
ньою хвилею український нарід до храму власної Суверенної Дер¬ 
жави. 

л 

. Черговий бій розгортається за Українські Установчі Збори - за 
Українську Конституанту. Осягнувши автономію,що її постанови 
безперервно використовував Тшлчасовий уряд для постійного втру- 
чаннеї в українські відносини,український народ став гь..ред самим 
центральним питанням державного будівництва: хто має бути суве¬ 
реном життя українського народу - сам український нарід,чи ним 
має далі по-своєму господарити московський нарід. РЗ'ба стало пи¬ 
тання иамостійности України... 
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В час,коли за пйтання суверонности українського народу гідбу- 
ьанся змаг між Українською Центральною Радою та Ттічасогим урядом, 
наступиь у Петербурзі держагний переворот. Уряд Керенського пова¬ 
лили большевикиднірвавши за собою народні маси гясла?ж про негай¬ 
ний мир,про передачу всієї землі'селянству,про передачу всіх за.'Ю- 
дів робітництву та всіма демагогічними кличами,на які могла здо- 
бутися большевйцька „облудна пропаганда. На місце Керенського вату-' 
пив на престол московських сатрапів Ленін-Ульянов. ‘ . 

Пєребрання влади большевикащ в Петербурзі та домашня війна,яка' 
розгорнулася на Московщині,стали безпосередньою причиною в справі 
нового кроку по лінії українського державного будівництва. Г|)омад5ін- 
ська війна,що розшалілася в корінню російських містах;перекида¬ 
лась -на Фронт,! в українських міста^а’зокрема в Києві прийшло до 
зудару між прихильниками обох урядів. Україна ставала перед облич¬ 
чям громадянської війни чужого елементу за чужу форму і-лади... Анар 
хія військ,відступаючих із фронту,повінню, грабунків та пасильства 
заливала край... Серед таких обставин 13 листопада 1917 року Укра¬ 
їнська Центральна Рада перебрала повноту влади на Україні. Генераль 
ний Секретаріят доповнено шістьма членами,Генеральним Секретарем 
для військових справ призначено Симона Петлюру,а кілька днів піз-, 
ніша Українська Центральна Рада проголосила Третій Універсал япсим 

‘Українська Народня Республіка ставала самостійною державою в феде¬ 
рації з іншими народами Росії. і 

Д'ірем'ті були надії Української Центральної Ради на мирне спів¬ 
життя з новим москоЕсько-большєвйцьким урядом.Дарма,що Центральна 
Рада видавала найбільше радикальні закони,які зносили нетрудову 
гласність на.,щемлю.,запевняли всім працюючим восьмигодинний день 
праці, - •'брльшевицькі орди з середини та ззовні підміногуцали ос¬ 
нови Української Республіки. Під покришкою шз;ч/[ної фрази ’^Долой бЗф- 
жуа з іюТ»», провадила ся різня українського, населення та грабунок укра¬ 
їнського вугілля,руди,хліба,цукру,що їх тисячами вагонів висилано 
на корінні московські землі. Деяін-Ульянов става.]з вірним гіереемцем 
традицій московських царів., . .Шумні соціялістичні кличі бу. и тільки 
фразами,які мали .прикрити новин імпєріялізм та нові грабунки... 

І тоді, серед бурі Української-Революції, іііді-вг ся величезний мо¬ 
гутній стовп Української Держави - Четвертий. Універсал ЗЧ-сраїнсцко-ї 
Центральної Ради,проголошений дня 22 січня 1918 року.Цс був граніт¬ 
ний сто Щ який своєю волею,зусиллями та кров.’ю викуволи найкращі' си¬ 
ни українського народу. На ньому вогненними літерами записано: 

ХАЙ ИОЖНИЙДТО ХОЧЕ БАЧИТИ УКРАЇНУ ВІЛЬНОЮ .ДАСТЬ СВІЙ 
ТВОРЧИЙ ВКЛАД У ЗБІРНІ ЗУСИЛЛЯ НАЦІЇ, В СВІ,Д0М0СТІ, ЩО 
ПЕРШ ЗА ВСЕ їЧАЇЇІА ДУХОВА СИЛА,ЖЕРТВЕННІСТЬ І НАЦІОНАЛЬ- 

НО-ЇПОЛІТЙЧНА ЗРІЛІСТЬ ЗАВАЖАТЬ .НА ДАЛЬШОМУ РОЗВИТЕЄ 
; ПОДІЙ,ЩО ГРЯДУТЬ! ■ Андрій Мельник. 'І • 
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••Від НИНІ Українська Народші Республіка став с5'Члостійною,гід ні-^ 
кого не залежною,підьною,су::еренною ДерЖсОгою Укр'їїнського Народу*»* 
На ньому записано черговий акт підстзшного нападу москоуські^х імпо- 
ріялістіп на Україну: #. ••Петроградсько праїзительстго народніх ко- 
місарії- ВИПОВІЛО ційпу Україні,щоби повернути вільну Українську 
Республіку під свою властьД посилає на паші землі свої війська ~ 
червону гвардію,большевикіБ,які грабують хліб у наших, селян і без 
ніякої заплати вивозять його в Росію,не зоставжіючи .навіть зерна, 
приготовленого на засій,убивають невинних людей і.сіють усюди анар¬ 
хію,вбивства та злочин. 

Ми,Українська Центральна Рада,робили всякі заходи,щоб не допу¬ 
стити до тієї братовбивчої війни двох сусідніх народів,але петроград¬ 
ське правительство не пішло нам назустріч ,і веде далі криваву бо¬ 
ротьбу з нашим народом та Республікою*». 

Четвертий Універсал Української Центральної Ради був висловом., 
волі українського народу,- самому та по своїй волі пор.;ідкуватй своє' 
життя,БОЛІ,яка жевріла полум'ям у серцях мільйонів українських лю¬ 
дей. Це означало,що Україна перестає бути периферією якогось сусі¬ 
да, а стає ріБНоряднйМ чинником у колі вільних народів.Це означало, 
що Українська Держава в огні та бурі революційних подій осягнула 
свою дер-жавно-правову самості.йність. 

Осягнувши власним.и зусиллями свою самостійність',молода Україн¬ 
ська Держава ставала перед питанням свого зцементування та розбудо-- 
ви. Ще не .вистарчало кровк,яку досі пролито на вулицгіх українських 
міст у боротьбі проти біло-московських та большевицьких загарбників. 
Мусіли прийти нові жертви - нова кров і новий багряний цемент,бо 
вже отаким а з?"країнський геотюлітрічний простір,що в ньому самостій¬ 
ність треба здобувати та закріпляти власною кров’ю... 

Вдержанші та розбудова Української Держави вшагали збірних 
зз^^силь усього українського народу,всіх станів та всіх земель.Бо не 
може вдержатися держава тоді,коли поодинокі землі ведуть свої окре¬ 
мі зовнішні політики,коли на території одного народу є кілька, - 
хоч би навіть і власних, - урядів та армій.'.. Це розпорошує наці єд¬ 
нальні сили та послаблює національний організм і ставить самостій¬ 
ність на базу хитких,короткотривалих зовнішньо-політичних спекуля¬ 
цій. Тому складовою частиною державної самостійности народу мусить 
бути соборність його духових,політичних,військових та м:\терілльних 
зусиль.. Без соборности на ділі й самостійність є тільки. її части¬ 
ною в силовому та теркторіяльному розумінні. І до великого граніт¬ 
ного стовпа Вільної Суверенної Держави і^раїнського Народу мусіла 
прийти соборність українських земель,сос^ність Української Держ.авп. 

Що рік мусів український нарід блукати на роздоріжжях,ще рік 
мусів гартуватися політичний розум наших тодішніх політичних’ .про¬ 
відників', ще рік полум’я любовп мусіло виявл^ітисл у .героїчних вчин¬ 
ках українських армій,поки з них виріс другий гранітний сто]^Укра¬ 
їнської Держави - її Соборність. 

І другий раз,в обличчі! нового наступу большевиків ®а оста.шіі.х 
приготувань до нього москоксько-большевицького зфяду,для 22 січня 
1^9 рокз^ на Софійській площі в Ш-ієві відбувся акт з’єдинешш За- 
хідньо-Української Народньої РесщФліки з. Українською Ііародньоіо 
Республікою в одну Суверенну Пародню Республіку. При великому здви- 
зі народу та війська,в присутності представників чужих держав,пред- 
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ставники Західньо-Українськеї Республіки обмінялися одвітними гра¬ 
мотами з Верховною владою Республіки. 

Акт злуки стверджував урочисто Універсал такого змісту: , 
»»В імені Української Народньої Республіки проголошує Директорія 

всьому українському народові велику подію в історії нашої українсь¬ 
кої землі... Від нині зливаються Б одно віками відділені одна від 
другої частини України,Галичини,Угорщини і Придніпрянська Україна 
в одну Велику Україну. Сповнилися відвічні мрії,для яких жили і за 
які вмирали найкращі сини України. Від нині е тільки одна независи- 
ма Українська, Народня Республіка. Від нині, український нарід,увіль¬ 
нений могУтн&і поривом своїх власних сил/мае тепер'змогу з’єднати 
всі старання, своїх синів для утворення нероздільної,независщ/іої . 
Української Держави ...на добро та щастя робочого народу». 

В СВОЇЙ.ХАТІ СВОЯ ПРАВДА, | 
І СИЛА,.! В01Я! І 

Тарас Шевченко. І 

. Що ж то за нарід,коли не дбає , за с'вою користь і ке 
попереджає видшої небезпеки? Такий нарід пікиемністіо 
своєю уподібнюється справді несвідомим тваринам,що 
ними гордують усі народи. У 

І ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА 
(За "Історією Русов”). 

[ БУДЬТЕ МУІ 
1 • БУДЬТЕ СТІ^ 
І. 
і 
1 
і 

[РИМИ,як ЗМІЇ, 
ЛИМИ в БОРНІ! 
Гр.Чупринка. 

' і 

1 ...В ЄДНАНІ 
В 0ДНАЩІІ - 
БО РОЗТІЧ - 
ПУСТЕЛЯ СІЇ 

я США, 1 
ЗтаїХ ПЕРЕМОГ, 
ВСІХ НАДІЙ МОПШІ 

’А БЕЗ ЛОРОГ. і 
і ' і і 0.Олесь. і 

і ----- 

Братів і дружино! Уже нам нікамо ся діти. І волею,і 
неволею стати противу. Да не посраміми Землі Руської, 
но ляжем костію ту. Мертві.бо сорома не імамо. 

• ■ КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ ХОРОБРИЙ 
' (З Київського літопису). 
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МИХАЙДО НОВЕСЕЛЕЦЬІШ 

--' ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ СІЧНЯ 

ї Знова гряде цей день у радості трагічній, 
Коли народній глузд,віка^ш паралітик, 
З чуттям НИЗІВ живих зіллявся 

і . І кинув в світ »»шаленого‘» паперу збиток. 
І і Знова гуде величний спомин 

І По світлих,міцних днях, 
І Коли святі кличі свободи 
І Зродилися під брязк замків гармат. 

І І Знова гряде блискуча сяйвом мить. 
Коли Б урочистих словах ”ВІД нині'», 

І Осяяні палким вогнем невдалої Полтави, 
; Живим,новим,відродженим стрємліннян^, 
І З хаосу міркувань,злудлиБих тактик, 
Г Ми вийшли Б чисте,вільне поле, 

• І Де нам поставлено новий варстат, 
; Де мусимо рішати швидко,сміло. 
І Знова велике свято ~ великого міцного слова, 
= я слова цього чистий,рівріий друк . 
І Омочено в криваву багряницю; 
І Тому воно завжди керма народніх рук. 
І Від нині нам майбутнім поколінням 
І Зеркал до уст не треба підст'^вляти - 

• • Ми живемо! І грізний волі подих 
Чуть і в залізних тюрем гратах. 
Мільйонів наших »»хочу»' затятий шепіт, 
І навіть там,в бліднім Солобок жаху, 

І Тремтить у люті дикій кат. 
Бо чує неминзчіість краху. 
Мі-і живемо, В рові,що біл>і Бзшрів, 
Тече ворожа злість піниста.’ 
Народ криваво віддає нові,все нові жертви, 
їх дим жене вперед.Вл{е бачиться дорога чиста. 
Вже нині мови вчать народ 
Мовчазні і грізні гармати, 

• У стріли їх,шукаючи живого в мертвім, 
Вслухається народ,не лиш співець натхнених віршів, 
2ЯДЄ великих згадок день_, 

вий сзчіаснйм чином і майбутнім, 
І І терпкий жаль по втрссті України, 
--у музиці нових геройств стихає й глрсне. 

ХОЧУ БО КОПІЄ ПРШОМИТИ КОНЕЦЬ ПОЛЯ П0Л0ВЕЦЬК0Г0,С ВАМЙ,РУСІ/ТЧІ, 
ХОЧУ ГЛАВУ СВОЮ ГІРШОШТИ,А ЛЮБО ІСПИТИ И1ЕЛ0М0М ДОНУ, 

Князь Ігор Святославович ('»Слово о полку 
'___ Ігоревім»»). ! 
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ШЛЯХИ ВІДРОДІЖЬІІІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕВХАВИ 

ВудІБНицтЕо Сам'сст.ійної ЗЯфпїнської Держави в роки 1917-РВ за¬ 
кінчилося нашою поразкою. Молода Українська Держава впала під,зага¬ 
рами нових загарбників,які 'з з^сіх боків посунули на українські зем¬ 
лі, Далекий світ дивився байдуже,як серед тифу,.голоду та холоду до¬ 
горяли останки Української Армії - опори. Української.Держави.Тодіш¬ 
ні, переможці мали більше зроззші.нн_я дльї біломосковоьКих імперіяліс- 
тів,ніж дл>і справедливого упо.рядкування Сходу ВБроші на націоріаль- 
номзг принципі. Україна,на їхній пог.ляд,дуже часто бу; а .тільки маліш 
додатком до імперії московськоі'о народу, і мало хто'з них розз'мів., 
що український нарід е під кожним оглядом зовсім відміиноіу спіль¬ 
нотою Бід московського народу,та що він хоче творити свої державні 
форми для свого дзгха,змісту і стилю життя. 

Були також і внутріпяіі причини упадку Українсьііоі'..дер.жави,Наві,ть 
найбільше ползш’я Української Національної Революції, не. змогло про¬ 
тягом такого короткого часу перетопити в кришталь негативні прикме¬ 
ти українського національного характеру,що віїдалйся,протягом сто¬ 
літь неволі,в лицарськзг та державо-творчу вдачу укра-їнця, Чзнкі бли- 
скзРіі Метрополії не втратили ще зовсім своєї притягаючої сили 
душі тих,що ще недавно були їхніми дзсховими й політичними левішьпи¬ 
ками с Дуже негативно на тривкість та силу української державної бу- 
доЕТ’г '„чтливали штучно перенесені на український грунт чужі дсг.трини. 
Вони викликали серед українських провідників мрії про недосяжні в 
людському житті ідеали,гнали їх .на різні ''соціялістичні" експери¬ 
менти, та не ДОЗБОЛІІЛИ скупчити всієї енергії -Й усіх С.И.Л біля влас¬ 
ного державного будівництва,Малий досвід політично-державного життя 
не навчив ще тодішніх наших політичних провідників,що ч.рсі доктрини 
є тільки висловом потребо та етапу розвою чужих народів,і придатні 
до наступу чи оборони тієї національної спільноти,яка їх творить. 

Жовтнева (1945 р.) .Конференція 0УН,яка на початкз/' нової дійсно- 
сти грзчітовно розгліідала минулий шлях Українських Визвольних Зма¬ 
гань, лі.о б витягнути з'їіих політичні та тактичні висновки,причини Упа 
ку Самостійної Української Держави зібрала в кількох основних пунк¬ 
тах: 

а) недостатню національно-політичну свідомість ук; аїнського се¬ 
лянства, робітництва та інтелігенції,а зокрема - українського міста. 
Недоетатньо^-розБИнений'уклад внутрішньо-суспільних с.ил дздке з^^склад- 
ню.вав,а в-деяких моме.нтах вирішно заЕажкБ\на .висліді боротьби в по¬ 
одиноких еткпах; 

б) опануванрія до і під час війни вузлових суспільних,господарсь¬ 
ких і ГІОЛІТ.ИЧНИХ артерій Б Україні чужонаціональним і ворожим для . 
української визвольної боротьби елементом; . 

в) традиційні дефекти українського суспільно-політичного життя, 
що віЬ'Вилося у формах бзштарства,отаманщини,пристрасних партійния 
крамол,тощоі 

г) відсутність власної суспільно-політичної концепції державно- 
сти та стратегії визвольної боротьби; розбиття української політич¬ 
ної дзчлки нищівно відбилося на процесі.побудови та оборони самостій 
ного державного життя,коли не використано тих творчих сил,що булр: 
тоді^Б українстві; 
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ґ) злегкоБажен.нл значення дз^ової та політичної соборностк укра¬ 
їнських земель,актом 22 січня проголошеної,але не переведеної в 
тя,коли то на ділі задержано два окремі уряди та дві”окремі армії; 

д) імперія лі стичну, рішучу та-прдстзшну ..пртквабливимй. та національ¬ 
ними гаслами замасковану політику большевиків; 

е) ворожу до української визвольної їдеї поставу за^'ідніх. велико- 
держав та їхніх союзників^ 

,під ударами зовніш.ньо-'Ворожих та внутрішньо--розкладових сил 
упала, здЕРігнена'на. корстішй час по кількох століттях.Самостійна Ук¬ 
раїнська Держава.Українські землі опинилися розЕїі'Латс.вані між кіль¬ 
кома займаицями,а Українську Державу замінили ^автономії'' в чижих 
державах,фікція нашого державного храму - большевиць-'и УСПР (Укра- 
їн.сї--"‘а, Советська Соціллістична Республіка),чи просто вооожі 
дії. 

8- 

Впала держава,але не припинлласїі- боротьба за яеї,.і вона йшла 
безперервно та тягнеться до сьогоднішнього ДНЯ;, На місце, Уіфаїнсь-' 
кої Армії прийшли повстанські Комітети та Центри,-Братство 'Уїсраїнсь- 
ких ДержавникіБ (БУД)',. Спілка Визволення України (СВУ) та Союз Укра¬ 
їнської Молоді (СУМ),Українська Військова Організація (УВО) та собо;^. 
ний, здБиг українського реЕрлщііного самостіііИйцтва - Організація 
Українських НаціоріалістіЕ. (ОУН). А побіч тих основних стовпів нашої 
визвольної боротьби,різні заходи та вперта прафі десятків менших ' ■■ 
політичних груп у ря!4тціх поо.дпноких займанщин,чи залишки державних 
осередків на еміграції. ■ ■ . . ' 

На жертівнику боротьби за визволення,в час між. першою та другою 
світовими війнами,мільйони українців поклало свої .жнття. Вони гину-' 
ли Бід большевицьких пацифікаційнйх відділів,від штучно оргаЦізова-, 
ного большевиками голоду,на каторжних праїцгх заслань та по тюрмах. . 
чєрвонііх катів та інших окупантів.. Чукі держави були'.не храмом для 
розвою українського ,д-ухового та матєріллЬхВого життя,а'Потужними ма¬ 

лу ЛЗо- шинами дл;' його пришцшювання й винип];ування українського наїо'г 
нк були Еампірами,.'/ікі висмоктзгвали кров та .гЧт українських робі тин¬ 
ків,які забирали плоди прані українських селян та неідадио внгоїщчча- 
лк духово й фізично україіісь.ку інтелігенцію. Вони бзш! машиною,яка 
вппомповувала всі багатства .української землі та населення д.лл. по¬ 
треб чуких метрополі.й. 

І,не зважаючи па ті величезні втрати в людях та майні,на ту но- 
рз/їну,якз7- зокрема больгаеники створили були проті;гом свого 20-ти- 

річного панування па Україні феред бурі та" громів 1941 ро.г:у почало- 
с.,х пиБс національне та державне відродження. В час,коли наступаючі' 
на Сх.:ід німецькі армії не охопили ще в залізні кліП'і німецького 
імперіялізму українських земель,з попелу та румо.вищ-великої руїни 
забуяло нове життя. На Софії в Ш^сні з'амаяв з.ное жсЕто-блакйттшй 
прапор,а в будинку му^^еіо,побіч будинку колишньої Української Цент¬ 
ральної Ради, вів свої праці підіїольно новий укр.аїкськкй парл^імент .- 
Українська Національна Реада,що виникла стихійно з представників .на¬ 
селення міста Києва та доповнена була пізніше' представниками інших 
українських міст та земель. Вона справді не проголсшз/вала українсь¬ 
кої держави на хвилях етеру.хоч д.7п.Утого могла мати змогз^але вона 
бзніа осередком,з >[кого відроджзгвалися всі галузі, українського житт;'. 
Бо не було її завда.нн.;ім формальним проголошенніїм допомогти иімгум 
здемобілізувати зькраїнські частини на фронті,;:кі боролися проти нім¬ 
ців, ілюзією заіснування української держави,.але здвигнути її від 
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основ.І Українська Національна Рада була серцем усіх заходів для ■ 
відродження української культури,української. церквИ',української .ад-,, 
міністрації та.різних ділянок господарського життя. Вона підгото¬ 
вляла українські народні верстви для боротьби,яка скоро мусіла роз¬ 
горітися на два фронти - проти німецького і проти большевйцького 
іміїеріялізму. І .коли ЦУ1 боротьба, розпочалася,то члени Української 
Національної Ради в Києві були першими,які опинилися в німецьких ка¬ 
тівнях,які гинули від німецьких куль та стояли Б -осередку дальшої 
боротьби,що Б ній судилося українському народові скласти нові гека¬ 
томби жертв. : 

+ + 

+ 

Боротьба українського народу не доведена ще до остаточного кін¬ 
ця. Большевицька Москва,що опанувала майже всі українські землі,ста- 
раатьс.я різними засобами викликати серед укщїнців та серед інших 
народів світу переконання,що большевики здіинили ідею самостійно- 
сти та соборности українських земель. 

Безперечно,большевики,підо впливом зовнішніх та внутрішніх відно¬ 
син,мусять поступатися тут і там на користь українського самостійни- 
цтва. Але чи може бути соборністю приеднювання все нових українсь¬ 
ких земель до московської метрополії? Чи можна назвати соборністю,- 
коли навіть сьогодні великі смуги українських земель,що їх най¬ 
легше було би об’єднати,лежать у межах шсійської соціялістичної фе¬ 
деративної республіки? Чш можна назвати здійснюванням соборности 
українського населенняц,коли сотні тисяч українців, вивозиться на ка¬ 
торжні праці в центральних московських районах чи в безмежні ліси 
Сибіру та пустелі Казахстану? Послідовно здійснюється соборність 
українських земель,але за рахунок розпооошуванші та винищування.укра 
їнського автохтонного населення! 

Подібно стоїть справа також і з самостійністю української держа¬ 
ви. Яка самостійність,коли не можна вільно висловити своєї думки? 
Коли не можна по-своемз^ молитися Богу? Коли український сел>іник та 
робітник гнзгться під тягарами надмірної праці та податками на кори¬ 
сть Москви? Коли український інтелігент мусить боятися своєї рідної 
мови? Коли в тюрмах кожного дня червоні кати розстрілюють сотні укра 
їнських селян,робітників та інтелігенції?.. 

Так,самостійність,але вона живе в серцях мільйонів людей,спраг-'' 
ненігх волі,які ненавидять у своїх душах поліційну систему державно-: 
го капіталізму. На практиці покищо ^'самостійність»» большевицької 
Москви господарити українськими багатствами та зловживати українсь¬ 
ким іменем на зовнішній арені, ''Самостійність»»,над якою повисає,мов 
меч Дамокля,грізне слово Української Національної Революції! 

І перед^нами завдання - важке,відповідальне та переломово-істо¬ 
ричне: здійснити заповіти обох 22’ січнів,заповіти мільйонів людей, 
що вмирали за наше національне та соціяльне визволення. Перед нами 
завдання: довести цю боротьбу,що ведеться за буття українського на¬ 

роду, за його найбільші елементарні права,до переможного кінця. 
Боротьба з большевицькою Москвою незвичайно важда. Маємо справу, 

з найбільше мілітаристичною державою,узброєною від'стіп до голови. 
Мусимо боротися проти найбільше безпощадної поліційної системи,яка 
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скупчує в своїх руках усі матеріяльні засоби для нашого національ¬ 
ного знищенші. Стоїмо перед ворогом>лкий свою імперіяліетичну полі¬ 
тику прикриває найбільше шумними фразами про «демократію»,"соція- 
лізм»,«поступ»,«світову революцію для' визволення трудящх»»... І не¬ 
рідко виникає ТІНЬ сумніву,яка чорними образами кричить: а що може¬ 
мо кинути в цю боротьбу ми?,. 

Москва не така сильна,як це стараються представити вислужники 
Кре^^шз. Червона Від крови,імперія стогне від різнородних протиріч 
і виказує щілини,які можуть поширитися в безодні, ми мусимо тільки 
видержати в боротьбі та повести на позиції ворога найбільше пл;шо- 
Еий та іпирокорозгорнутий наступ* На терези великої епохальної боро¬ 
тьби,побіч своєї ідеї,яка є найбільше справедливою та непоборною,му- 

I симо кинути в бій великий досвід української історії,а зокрема - до¬ 
свід останніх трьох десятиліть проти большевицької Москви. 

, Чого вчить нас великий досвід часів власного державного будів¬ 
ництва 1917-20 років та пізнішої визвольної' боротьби? 

Лл^З'Дд української історії каже,що за кожним правовим актом про- 
^ голс' .сітпя власної державности українського народу повинен стояти 

глибоко продуманий плян державницької політики та : власна збройна 
сила,яка цей акт буде боронити. Так було на всіх етапах Української 
Держави,так було також і 1917-20 років. 

Отже,Українська Держава повстає,як,зрештою,! кожна інша - не як 
вислів безпідставних ілюзій про ласку того чи іншого окупанта,але , 
як великі зусилля всього народу,а зокрема - його провідної верстви. 
І тому повна самостійність української визвольної політики,самос¬ 
тійність,оперта на великій життєвій та динамічній'силі українських 
верств,а не розчислювання на зовнішню кон'юнктуру,не спекуляція,що 
зводиться до продажу одних земель коштом фіктивної обіцянки про сво¬ 
боду та допомогу іншим - мусить бути підставою наших визвольних 
змагань. 

Коли ворог мобілізує лчроти нас усі сили свого геополітичного 
простору та нацьковує проти здійснення наших стремлінь усі сили 
світу,то ми проти нього мусимо кинути всі сили нашої національної 
спільноти,сили всіх поневолених народів та все,що здорового підім- 
ти можна в світі. Тому злочином та катастрофою будуть для нас усякі 
«блискучії відокремлення»,що мають на меті розпорошувати наші націо¬ 
нальні сили. Кожний чесний українець мусить зайняти те чи інше міс¬ 
це в великому фронті наших визвольних змагань. Всякі доктринерства 

• про тактику,яка має розпорошувати наші національні сили,виступи та 
дії,які мають відроджувати давно пережиті провінціоналізми,мз^сять 
діяти прямо протилежно до. наших завдань. Бо соборність - це не ті¬ 
льки великий державний акт у минулому,але в парі з самостійністю 
нашої дії - основний краекутний камінь нашої державної бзт-дови.Коли 
не буде соборнйцької психології,коли не буде сооорницького чину, 
коли ми повернемо до проБінціяльної маси галичан,буковинців,закар¬ 
патців, БО линяків, харків'ян і т,п.,то большевицька Москва може з за- 

> доБоленіьім сказати,що її багнети блискуче виконали поставлені їм 
завдання. 

^ Боротьба українського народу за самостійну Українську Державу 
мусить розгортатися на всіх відтинках. Вона мусить іти і в краю й 
на еміграції,та творити одну плянову цілість. І не можна бути в 
цьому примітивом та вести боротьбу тільки на одному відтинку,чи 
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на одній смузі рідних земель. Українські революційні змагання мусять 
охоплюеір!ги всі галузі українського'життя та перетинати всі артерії 
деспотичної імперії. Зовнішній відтинок праці мусить цю боротьбу до¬ 
повнювати. Він мусить створити передумови для остаточного ЗброЙНОЇ^О 
Змагання,наставити всіх прихильно до реалізації українського ідеалу. 
Прикладами тут можуть бути великі гетьмани Богдан Хмельницький та 
Іван Мазепа,які старанно підготовляли собі зовнішнє поле дл^г-своїх 
внутрішніх кроків. 

.. І,нарешті,ведучи,'збройну боротьбу,ми не сміємо забувати про фор¬ 
мування концепції Українська!-держави. Історичний досвід ушть,що 
на українських землях може вдертатися держава^побудована на засадах, 
які відповідають українському географічному та політичному просторо¬ 
ві. І як події минулого розтрощили три форми держави,що -були побу-г 
довані в 1917-20 роках за чужими зразками,так розтрощать і тих,що 
це будуть старатися робити сьогодні. Українська.-концепція держави 
мусить бути проектована на українські потреби, тагВідносини та на на¬ 
ші завдання - здійсняти передову'ролю на грані двох світів. Вона по¬ 
винна бути на р о.д 0;П р а в н о ю,а не анархічною, свобб- 
д о л ю б и Б о ю,а не поліційною, - X р а м о м',де український на¬ 
рід знайде свою правду та волю. 

ВСТАВАЙТЕ, 
КАЙДАНИ-ПОРВІТЕ 1 

Т.Шевченко. 

Не з мене походить згуба і запустініе України Сегобочной, 
але з причини властолюбцовтетманов тогобочних і з незгоди, 
за поводом їх,братії нашої войска городового,а найборзій' 
к тому,з причини монархов російского і полского,на двоє і 
на троє Україну розділивших. 

ГЕТЬМАН Л.ДОРОШЕНКО (з листа до кошового 
Сірка}. 

ЛЮБІТЕСЯ ВСІ РАЗОМ,БО КЕ7.Г0М ЗЛІ ЛЮДИ. 
КОЖ СЕРЕД СВОЇХ ЛЮБОЕЙ НЕ БУДЕ, 
ТО ЧУЖІ НАС ПЕВНЕ НЕ БУДУТЬ'ЛЮБИТИ, 
З ВАШИХ СВАРОК СКОРИСТАЮТЬ,ЦОБ ВАС ВСІХ ЗГУБИТИ. 

Ів.Франко. 


