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Пангерманський шоніеізм виплив з ішерел прагерманськоі
.. філосоуДі* ^ пилом Історії трплсипаних тівДт-аментах герман.СЬКИХ ?/уДрЄЦІБ віч Мс10^-Чіпо4 почаївдчіучпе КОХ)ІННЯ<) Шовінізм
став пануючим. феноменом німецької душі, феновленом німець¬
кої пошотгоіДі_!&а-'Тголітики. Шовінізм проповідувався довгі
часи, з різними припливами і відпливами та з педантично-ні¬
мецькою точністю на всіх полотнищах,.лягардо-шоБіиІстичноі
філософії,. Він переходив іціаниці ^удьяких товіиізмів і заок«
рушіювався на' позиціях того, що всі ненімці мусять носити
назву "пігмеї”.
Німецький.®нарід ставав щодалі більше впевяеиии 9 ЩО
написавши бісмарківське "мечем , кро.Б,ю”, він увійде у всесвітнім Пантеон по заквітчаних шл яхах під "віват" многонаціопальних^ рабі в.
Тоді від Лісабону до золотих копален Аляски "Дойчлянд
юбер алес ік дер вельт" стане навіки господньою молитвою.
Мені моїісуть сказати, що. така абстракція навіть для вчо
раннього гітлеро- фашиста єгпаі)адоксальноіо, що, гітлеро-фашист, співаючи "юбер алес", мав на меті тільки степи По¬
лтавщини та антрацит Донбасу.
Я міг би погодитися з таким твердженням лише тоді, коли б не знав про те, що Рітлер мас ціль зробити всесвіт
націонал-фашистізським. Коли б не знав про те, що Гітлер

має
ціль уч маї-ібутнь-ому різними галяхапли прагнути- до таго,
щоб всесвіт прийняв ідеолога ішціонал-фашмзму,.як.срятиЙ
монотеїзм, як апогей'усіх Філософій і наук.^ '
.
Знаючи імперативи гітлеро-тєоретхпсів, я опонувз гфоти
будьяких намагань когоб-то не було доводити, що иаціо;<а;т
•-«ашизм мав на меті,розбивши большевизм
о г о л о с і'ї т и ф і н ал
сБоіх прагнень-.
Ііавперизм Українського Нарсд;;>^ та інших мусів проходити
систематично та прогресуючи.ІІаьпеі>изм~ це е кайкращиГі поміч'іик націонал- фашизму.
До речі, НІШ оперує спритно і большевиз-М • Він трзхмФУ^У
коли має змогу привести нарід дО'тал'ого стану ^
ОЗМІТТВ
1 заколотів.
■
.
• у ВІДНОШЄН4-ТІ до чужих народів наді о пал-фашизм спіль¬
но з большевизмом. користувалися майже одними ідеологічно• диплог'?атичиими критеріями.
Людокеиависництво, як у першого так і в другого пропо¬
відувалося .відкрито, і тільки з ТІрїО різницею, що німець
ненавидів усіх, крім німців, а большевик иечіавидить усіх,'
крім большевикіБ.
.
І за та, що ми осмілилися знати та заздалегідь р^з
конспірувати ці критерії иаціонал-фашизму, ми були при¬
реченні на смерть.
... І за те, що ми могли б стати завжди д.?х..ояою ;-іа-;,ро
ЗОЮ для націонал-фашизму- ми були прі оече^/ ,..і на ел^ерть,.
І за те, і тільки за те, що ми смі Гд
. вірішо у світо-
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ву місію Урсраіни, у неминуче воскресіння Украінськоі Дер¬
жави та фатальний фінал фашистівського раілху - ми (5ули при¬
рече н^|і на смерть.
за те, що А4И були не тільки украінськими революціонерами-иаціоналістамИз а і! активними проповідниками
всесБ.ітьоІ’о демократичного Руху - ми були приреченні на
смерть.
’
Коли ми, жертьенні борці за Всесвітні
Ідеали Добра
і Волі, за Відродження Украінськоі Держави- кривавилися у
німецьких катівняхз світ на нас дивився тільки, як на
антифашїстів.
Світ фатально помилявся.
Світ тоді переживав кризу політичного дилетанства»
Ми криїйаБилися за герсічник виступ проти двох еша¬
фотів світуг проти німеїтького фаі-иізму^ протф'ольшевицького
шовінізму.
Ми були і лимшшся досі смертельними ворогар.«1 цих
фетишизмів.
Ми перші творили ідеологічні експансії проти больше^
}зицько-гітлєрівських демонів. Всі позмціі боротьби викори.
стовували з силою чести Украінськоі, з вірою б Правду
Душі Украінськоі^
.
... і в таку хуртовину ви, брати по крові, бх>ати по
імені, вм, комуністи- українці .Канади, під симфонію негр|:Ітлнських джа^^ів п”‘Ніли в канадіГіських ресторанах. Тиди-
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а-л-їаіді м^уіск*,
на нашу с?дерть з
на наші, трупи в крематоріях»
.Трупи•горіли за спасіння- Людства.
Трупи.горіли за спадгДння;'Совісти.
Трупи горіли' за спасіння*^ Правди,.
Ми з погордою ішли на сміерть. Стихійно, як вибух національноД помсти, творилися легендарні партизанські.загони, що
проходили по огненних шляхах Рідних степів, через шибениці
і барикади'до здійснення святих Ідеалів України»
і;
Ми боролися, видираючи з пазурів ката жалюгідні шматки
життя для своє і націі.
.
.
Ми йшли з Вірою Вір_в очах,
- , Ми знали, що ми праві'і побіда буде за', наіій.*
Ми, вміраючи, сміялися,
'
,і
Така наша кров, ,
’ Така наша Сила і - Воля, ■ • '
І'^.
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Сьогодні^,
ми згуртувалріся н§вколо Ідей Святого ТарасїО в
Сьогодні маємо змогу трохи вільніше глянути не. Сонце,
трохи вільніше глянути 'на Землю,:,^
Тепер на наших очах не горять трупи'братів, закатованих
за полум‘’яну любов до Рідної Землі,
за Правду в Душі і перед всімиї
За Гордість в Душі і перед всімм,
■

за

Героїзм в Душі і пе'ред всімй^
♦

Ми

о

о

•

о

о

об”0днаііііс^^>^о^ скал-зс^ /сз1гтсш1~иіро--жах. і кривди,
солдаті’' мйусрлм ■', сиротам , дочкам, ка¬
лікам, щоб скегдати світові , що воск;ресають мертві.
Ми ними 0,
Ми ними були вчора.
Ми зняті з палаючого хреста*
Ми воскресли, щоб/подати руку, заі'іривавленін Батьківщині
0, БИ не зна0,^е, що означав для українського сина - Украї
на4
'
Для всіх- ми це знаємо - Україна є лише Україна,
Для нас Украі на¬ життя.
Для нас Україна- це кров, що тече по наших жилах,
Для нас Україна це міліони сердець, що. б”ються У наших
грудях.
'Для нас Україна.: - це мозок, що лежить у наших черепах,
Для нас Ук|)аіпа. - це Дерело ВсесвітВоі Правди. ^
Українська Душаї
і Оі хіба СВІТ знає,^^ що таке
Е^знс\е • < О
• • Ііе^на.еі

. ±\ .

*
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Мі простягаємо руки, хоч на них ще не зажили рани від
ланцюгів, до наших побратимів по крові, до наших побратимів
хло горю, до наших побратимів по боротьбі і традиції, що в
-6-

нерівних змаганнях

-з червоніт^і фетишизмом творять ІСТО-.

рію .
.
.
історій гєроізмуе
В^и ім хочемо допо^югтх.«
хочемо Бласною кхюв''іо підмити ‘'залізну заслону"»
Р^и хочемо огнем душі нашої розтопити •’'і*
Іім хочемо устрдіи . сціляїи ^ани нашо-і Ріатєрі.
• ■о. ВІТЧИЗНО^
Коли То^і Буде потрібно щзинести ' нг
керторннк Бмзтюльноі боротьби- життя Яхсогось. Твого мо¬
лодшого смна, зняг ” я ен-першино Я б^^з вагань
піду і’
огонь борні с .Буду щаСїїидиіЯ тоді, коли ти,- Вітчизно, пошлеш мені надл.нлдські муки, щоб я іх приінняв за Твою
"всчк). Вітчизно*
'у'.*Вітчизною ІСоли Тобі БУДЕ, потрібно принести на жер¬
товник Бизьадьноі борот-ьби більше, ніж життя Твого
сине.- знай, „зі мною піде мол заплакана мати і мін , мслбдшиї; брат»
“будемо щасливі тоді, -коли
Ти , Вітчизно'
пошлеш нглі надлюдські муки , щоб ми іх прийняли, :з;а Твою
БОЛЮ, Вітчмзної
. ‘
' Д
нас-

...■

•

-
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■

■
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Чуємо через океан слова ваші , комунісдіі^ укр'аіВД'і
Канади.,'слів небагато^ Вас теж нє'баііато... Бас там
лише одиниці. Чірез те звертсяеморя, Х' вас о
, , '
'
Звертаються до . вас гори кіст рР {ашпх брат і в,'.-що ось
лежать на згаршріх Німеччини'^
Звертаються' де вас моря людсько.! - кр о вії і сліз і

Звертаються до вас , обідрані Д . голодні сироти^ іхні го~
лосіння , іхні муки звертаються до .вас®
Звертеїсться до вае, фантасмагорія нашого вчорашнього;
Звертаються іпроклинає васв
проклинає вашу комуністичну ісров і совістьс
..•Ви посміли до нас через океан говорити, що,ми не
Батьківщиние Що ми & каллборанти. Що ми- квіслінги,
. о..апитааїте панегіриста Паторжинського в якому льоху
іПІВД закатований Донець??
........ о .. .
...Ви посміли з-а кусень хліба, що Москва видерла з
горла обікрадєноі украінськоі^дитини, і прислала вам
для пропаганди^ іти по наших трупах, щоо' поіслюнитися
московському демонові,
'
.
. • • •

Вкі сили вас штовхнули на шлях фарисейства?
Які сили вас примусили співати дйтйршлби тим, які
катують на ваших очах л^атір.'’
Які сили вас примусили зненавидіти са]\шх себе, тво¬
рити над собою ексцес?
Які ви приготували відповіді за свою поведінку потомкш Украіни?
Які СИЛИ) васцримусили продати, свою честь , продати
кров і мозок?
^ ^
Вас проклмншоть
тисячі'і тисячі
опухлих дітей під
тинами колхозно-стахановськоі України*
Бас проюїинає
вдова, д^о в агонії гблодноі смерти
-8-
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їсть дитину 1 сл'ав.ить^ закони диктатора;. Оталін тршлае
нарід у виснеокеніу тримає нарід у- страхові, ■ тримає на^
рід у каталєпсіі, . щоб він не мав сил- протестувати,
• •в Встають з могил , •9-.ть міліонів Українців, погинутих
З- голоду в 33-му році, щоб судити вас*'
•
;
Встають десятки тисяч-робітників, учителів, свяще¬
ників, дітей, старців з.енкаведіБських могил Винниці, Льво¬
ва, Києва, Умані,' Харкова, Одеси,* Кременчука, щоб судити ва
Встають міліони • українських хліборобів з сибіх>ських лЧсів, гір, тунелів, щоб судити вас*
Встають з дна Північного моря, з каналу Мошсва- Бо
лга, з Соловецьких островів закатовані,,' поетріляні, щоб
судит’и Бас>
,
. :
•4*
.в^Комуністи - українці Канади, спішіть скоріше
на Україну і везіть з собою кусекі хліба,.погасіть у дітейм жагу голоду.Ставайте на захист дівчат ,.згва^^тованих большевйцько- стаі-і>нс.ькими' комісараїли. Сказісіть на
Україні правду пх)о У^раі-ну/,"-то^аавтра не побачите сонця.
: 'На Украіні невідьиб^
, що Україна’ мусить
належати Українцям./>Ви ко^л^шіСти, бо це знаєте, що таке; комунізм, -що таке ОССР.
• і;'
•
• ■
'
■'
/■ .Ні* Мй'вас'клясти не будемо. Ставши
комуніста?ш, БИ цим-сал^і себе прокляли, ол^іСртвили свої
душі.
Говорю вшл, комуністи, не з любови до гомілетики,

■що симпатики ^ большевики, ком^шісти, матері^шісти, які
не „бачилй больпіЄвизм;у 5 ■ бтануть його ворогами-тоді 5
коли з ним спіткнуться, їоді ■ вони, зр.оз.і^ліють, -до Укра:! пень^.'
то в сто—іфат більше, ніж комуністі
і,
Вірго,"що мій лист
^удє' вами
прийнятий, як голос
'
Душі Украіноькоі.
.
' \
,
Вірю, що ви зрозумієте, що наші серця Говорять до вас '
не зі злобою та хитрістю^ зі щирою Правдою.
І
Вірю, що у вас ще не^ся кров отруєна ^мою большевизму",
•
Вірю в‘ Об"Єднання
демократів і .монархіє-' :
тів,консерваторів і революціонерів, колишніх ко.муністів
і соціялістів, радикалів і націон^істів навколо
Ідей
Святого Тарасаі •
, ,
Ьірю у їхній похід проти- червоних хвиль
сходу’.
І
Вірю - Україна стане на захист
нокривд:'К:ених Земної
пл.ачетиі
.
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