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Провід тій «Акти-, усіх Членів, Кандидатів, Симпатинів і Прихильників 
Організації Українських Націоналістів па терені Великої Брітанії вітаємо 
і поздоровляємо з „найсвітлішим і найрадіснішим Святом - РІЗДВОМ ХРИПГ ИМ

•Г ■ J  ,

та НОВИМ-'’РОКОМ і бажаємо. Вам багато щастя й успіху в майбутньому. ^
Минулий рік для нас всі •: був черговим роком проби наших сил і витрпва= 

пости у внутрішньо-організаційній виробленості і дисципліні, з оботоні мі= 
ці, чести й авторитету Організації, в обороні і збереженні чистоти ідейно 
політичних і програмових засад, у поширюванні, прищеплюванні й плеканні 
цих засад серед українського й інших народів світу та з протиставленні їх, 
як найгостріиіу нашу зброю, проти всіх наших ідейних і політичних противни
ків і нашою головного ворога - Москви.

Організаційний актив на терені. Великої Брітанії завжди п.ам"ятав, що 
він є тільки невеликою частиною всієї нашої великої Організації Україноь= 
ких Націоналістів, на Батьківщині й закордоном, і свої обов'язки, як обо= 
в "явки закордонної частини ОУН, старався виконувати і виконував сумлінно 
і чесно.

Грядучий новий рік і події, які з ліснують з ньому, ми зустрінемо 
ідеуно споєні і здетермінозані продовжувати, за всяких умов, нашу працю 
для здійснення Ееликої Мети - здобуття і закріплення Української Самості= 
йної Соборної Держави, а Новонароджений Христос, Бог наш, нам в цьому 
допоможе.

Веселих Свят і щасливого Нового Року!

Тереновий Провід ОУН у г’ .



ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В СВІТІ

Україна 1 Мадярщина

В попередньому числі "Інформаційного .Бюлетеня" ми писали про нову 
добу, яка гряде на хвилях революцій, що розвиваються на Сході Европи, 
опанованої московськими большевиками. Цього погляду ми придержуємося 
і тепер, коли замикаємо цим числом Старий і розпочинаємо Новий Рік.

Коли візьмемо під увагу цілий період після другої світової війни, 
то прийдеться ствердити, що революція на Мадярщині стала другою ланкою 
в цьому процесі революційних зривів, що скорше чи пізніше охоплять ці= 
лий так званий СССР і "сателітів". При тому треба, очевидно, відзначив 
ти також і те, що під сучасну пору Мадярщина стоїть на такій самій по= 
зиції і має перед собою такз^ саму перспективу, як це було на Україні в 
роках 194-5-4-7, коли український визвольно-революційний рух переходив з 
позиції відкритої збройної боротьби проти Москви і її вислужників т по 
зицію глибока законспірованої пропагандивно-вмховної боротьби.

Так само, як український визвольно-революційний рух не міг зломати 
переважаючу у мілітарному і людському матеріялі силу Москви, так і по= 
встання мадярського народу немало з цілком об'єктивних причин тієї си= 
ли, щоб зломати Москву та осягнути повну національну суверенність.Укра= 
інський визвольно-революційний рух пішов у глибоке підпілля з тим розми 
слом, щоб 'підготовити пропагандою і національним освідомленням найширші 
маси українського народу, щоб впоїти в них революційного дз^ха і переко = 
нати про конечність боротьби за самостійність. Мадярський революційний 
рух того завдання немає. Його перехід у підпілля і розгорнення борс^би 
на цілу країну має в основному те значіння, щоб при уникненні безпосе
реднього збройного зудару з переважаючими московськими військами, виві= 
нуваними наймодернішою технікою, досягнути таки бажані цілі. В цьому т̂  
і лежить головна різниця, положення на-Мадярщині і на Україні.

В часі писання цієї статті до нас приходять потверджені вістки про 
нову хвилю революційних зривів на Україні- Перші виступи українських ре 
волюціонеріз відбувалися на Західній Україні і на Закарпатті, основною 
ціллю яких було перешкодити Москві здушувати всенародне повстання на 
Мадярщині, однак під цю пору боротьба у своєрідній формі ведеться в са= 
йому серці України - в Києві, про що звітують подорожню і втікачі з 
України і Мадярщини.

Принявши ці вістки, ми можемо бути певними, що боротьба з московсь- 
ко-большевицьким окупантом ведеться не лише в Києві. Мабуть під цю пору 
в усіх більших містах України відбувається це саме. А це означатимемо 
найближчі місяці, можливо що і тижні, принесуть для нас те, на що ми 
очікували і до чого підготовлялися на протязі останніх десятьох років. 
Рік, на порозі якого знаходимося якраз тепер, може принести українській 
нації так довго очікувану волю.

Велика Брітанія і СПІА

Відриваючись на хвилину від тих подій, що мають під цю пору місце 
в Східній Европі, і споглядаючи на те, яку позицію у відношенні до тих 
подій занимає Захід, а передусім Велика Брітанія і СПІА як провідні де = 
ржави західнього світу і найбільш непримиримі вороги московського імпе= 
ріялізму, нашим єством проходить хвиля великого невдоволення.

Поминаючи ті непорозуміння, що виникли між Великою Ерітанією і СПІА 
з приводу Суезького Каналу, між ними не було надзвичайно прихильних 
зносин на протязі вже довшого часу. Це непорозуміння та охслоднення ві= 
дносин базувалось, як це виходить на верх тепер, вбільшости на тому,що 
США не хотіла підтримувати політики великої Брітанії на Близькому Сході 
Однак під цю пору, особливо після капітуляції Великої Брітанії і Фра= 
нції перед Об'єднаними Націями і О М ,  весь тягар відповідальности за 
долю Близького Сходу впав на США.

Події на Мадярщині заскочили були Велику Брітаиію і США до тої мі= 
ри, що вони не знали, що їм практично треба робити. Відсепаруватися ці= 
лковито від тих подій вони не могли, бо на тому міг потерпіти дуже ба= 
гато їхній політичний капітал серед мадярського народу, але рівночасно 
з цим вони не були готові піднятися також і на щось інше.

Які причини склалися на це? Менш-більш влучну відповідь на це пита
ння дає Джеймс Камерон в "Нюз Хронікл" з 14- грудня, 1956., пишучи, що 
"події в Східній Европі належать до тих, яких ніхто з нас не сподіва= 
вся стрічати. Кожний з нас, - пише він дальше, - мав на протязі цілих 
років таку чи іншу концепцію про комуністичний світ. Тепер ми мусимо



прихилитися на скору руку до ідеї, що комуністичний блок не існує вза= 
галі, що на просторах між Балтикою і Чорним Морем немає навіть одної 
солідної комуністичної партії".

Переконання про те, що Москво посідає дійсно сильні впливи серед 
поневолених нею народів, було основним кормом для західньо-европейсько= 
го політика на протязі дуже довгого часу. Боно сгоичинилось було також 
і до того, що помадо витворювало переконання про потребу існування ко= 
екзистенції як засобу для збереження миру. Але тепер, після цього, що 
сталося на Мадярщині, в Польщі, що діється на Україні і. з прибалтійських 
країнах, все це обернулося в руїну. Ціла система поглядів на СССР і оці
нювання реальности його сил розлетілася на прах, Джеймс Камерон, будучи 
тільки журналістом, може прихилитися до протилежної ідеї на протязі ко= 
ротного часу, але такого перескоку не зробить ані уряд Великої Брітанії 
з Ідеяом на чолі, алі уряд СшА з Айзенговором. Для них треба часу на 
перетравлення несподіваного припливу нової і цілком протилежної їхнім 
поглядам струї. Цим можна пояснювати їхнє теперішнє відношення до подій 
на теренах Східньої Европи.

В основному, воно зводиться сьогодні до того, щ о @ М /  забезпечитися 
перед евентуальним наскоком на вільний ще Захід, що його може зробити 
Москва з причини того поденервування, яке панує з її політичних і мілі
тарних кругах з причин виняткового положення в її нутрі, викликаного по
діями в Польщі, Мадярщині і на Україні; 2/ триматися осторонь тих рево= 
люційних процесів, які відбуваються в середині СССР, щоб часом настати, 
як вони висловлюються, жертвою провокації, або щоб не спровокувати пе= 
редвчасно проти себе СССР, і 3/ не давати ні псих надій поневоленим Мо= 
сквою народам на те, що Захід є готовий лєпомогти їм відповідною інте= 
рзенцією в боротьбі за незалежність від Москви, кладучи таким чином 
увесь тягар протимосковської боротьби на плечі поневолених Москво , на
родів.

В міжчасі, на марґінесі цих основних настанов політики західніх ве-- 
ликодержав, ведеться вбільшости пресова кампанія морального иолертя до
магань мадярських повстанців. Хоч з одної сторони це є добрим показчи= 
ком для Заходу в психологічно-пропагандивній війні з Москвою, то з др;у= 
гої сторони така постава Заходу не дає нічого практичного мадярському 
народові.

Найбільш позитивною подією на закінчення Старого Року була резолю= 
ція НАТО, прийнята на передодні закінчення конференції в Парижі /запро= 
пояована Брентаном/, в якій є висловлена думка цієї Організації щодо її 
політики у відношенні до Східньої Европи. В цій резолюції стверджено, 
між іншим, що кожний нарід має право на повну політичну і суспільно-еко
номічну незалежність. Однак і цй відноситься вбільшости до майбутнього, 
до того часу, коли Захід буде таки змушений приняти більш активну уча= 
сть у поборюванні московсько-большзвицького імперіалізму.

Новий, 1957 рік, заповідається бурхливим. Можливо, він буде перело= 
мовим роком для України та інших, поневолених Москвою народів. Бо події, 
що відбуваються зараз у сфері впливів Москви, неналежать до тих, що ма= 
ють короткохвилезе значіння. Кожня революція починається від нескоорди= 
нованих виступів менших чи більших груп чи прошарків народу чи народів. 
Вона постепенно розгаряється, поширюється і помножується, аж вкінці охо
плює собою найширші з̂)аси, і як лявіна нищить старий лад та будує новий.

Надзвичайно потішаючим для нас фактом є те, що на Рідних Землях ро = 
згаряється наново повстансько-революційний рух, і що цей рух є однаково 
діючий як на заході так і па сході України. Ці події, що відбуваються 
під сучасну пору рівночасно з подіями на Мадирщині, надзвичайно сильно 
скріплюють позиції української еміґрації у вільному світі, даючи її ще 
одну дуже поважну шансу для політичної роботи. Тому, не дивлячись на 
становище до цих подій Західнього Світу, нам треба дивитися оптим: 
чно у майбутнє української нації і плекати сили, яких потребуватиме во
на для свого повного визволення і відродження.

Позиція Західнього світу не повинна нас ані дивувати, -ані застрс:'-у= 
вати. Ми ніколи не покладали надій на інтервенцію. Основною ідеєю ь л:ої 
визвольно-революційної боротьби є ідея власних, сил українського і лоне= 
волених Москвою народів!

"Природними союзниками України в боротьбі з московсько-большеви-- 
цьким імперіалізмом є вперту чергу поневолені ним народи". З Постанов 
П"ятої Конференції 34 ОУН, розділ четвертий, параґраф 8-мий.



"Вже десять років живе більш" кількість українців на тер єні Великої 
Брітанії. Хоч деякі вже загосподарилися на новому місці поселення, бі= 
льшість ще держиться тимчасового способу ЖИТТЯ, не входячи нігде глибше 
в грунт. Певний, малий щоправда, відсоток емігрантів це ті, що вже ві
дгородилися від українського суспільства та від організованої громади, 
одначе основна більшість ще не втратила духового зв"язку з Батьківщиною 
же жевріє в їхніх серцях любов і туга за Рідною Землею, яку топче чобіт 
окзшанта.

На чужину ми прийшли як політичні емігранти, протестуючи своїм до= 
бровільним перебуванням поза окупованою Україною і своєю організованою 
дією проти нечуваних злочинів і насильот ;а , які ворог вчиняє над нашим 
безщасним народом. Ми взяли на себе завдання допомагати всіма силами, 
використовуючи всі можливости, визвольній боротьбі Української Нації, 
надлюдським змаганням її кращих синів і дочок, що в лавах підпілля ста-- 
влять героїчний спротив лютому ворогові. Ми заприсягли не заперестати 
наших зусиль доти, доки ввесь світ не буде зрушений для справи зметання 
московської тюрми народів з лиця землі і національного визволення Укра= 
ни та всіх інших поневолених жорстокою Москвою народів. Тоді як край 
бореться ввіч-у-віч з ворогом, наше завдання на чужині є створити спри= 
ятливу атмосферу для того, щоб ця боротьба мала якнайбільший успіх.Для 
того потрібно здобути визнання справ о дли ь о с т и визвольних змагань укра= 
їнського народу та прихильність і моральну та матеріальну підтримку з 
боку сильних держав Західнього світу. Проживаючи на терєні Великої ^рі= 
танії, нашим першим завданням повинно було бути здобуття прихильно _,и 
і підтримки для визвольної боротьби України з боку бритійського народу 
і його уряду.

Чи багато ми дотепер зробили для обізнання англійців з українською 
проблемою і для вискання їх підтримки? Повернімося думками десять років 
назад і пригадаймо собі, як справи виглядали тоді! Майже цілковита не= 
обізнаність, Зміщування нас то з поляками, то з москалями, часто навіть 
неприхильність до наших цілей, і утотожнювання їх з цілями гітлєрізсь= 
кої Німеччини. На сьогодні багато змінилося. Назва "українець","Україна 
вже не такі незнані і “дезвучать так екзотично, як тоді, пересічному 
англійцеві вже дещо відомо про Україну і навіть щось він чув про спро= 
тив в Україні проти Москви. Хрущова часто газети називають "катом Укра= 
їни". В нас вже є випробувані приятелі-англійці, що постійно підтриму= 
ють наші акції. Сотки тисяч англійців бачили наші маніфкстації, читали 
наші летючки й інші видання, розмовляли з українцями і довідувалися про 
незнану ім до того часу країну і нарід, що змагає до національної неза= 
лежности. Англійський уряд і багато провідних бритійців мали нагоду чи= 
тати наші меморандуми, петиції і т. д. Наші мистецькі сили рознесли сла 
ву про особливу українську культуру широко в гущу англійських мас

Одначе запитаємо себе-, чи вже все зроблено, що треба було зрдб._>і, 
і чи ми осягнули те, до чого, з такими труднощами прямували? Відповідь 
ясна: хоч багато ми вже зробили, ціль наша.ще далеко не осягнеяа. Англі 
йська преса, а особливо столична, все ще мало цікавиться проблемою Укра 
їни, все ще трапляються прикрі перекручення і неправильне насвітлення 
справ зв"язаннх з українською визвольною боротьбою, англійський уряд 
все ще холодно відноситься до протимосковської боротьби України, ми не 
добилися ще ні моральної ні матеріяльної піддержки брітанського комонзе 
лту для справи самостійности України. Чи це значить, що наші зусилля 
пішли намарне і що немає надій на виправлення ситуації? Зовсім певно - 
ні! При добре скерованих зусиллях, при наполегливости, при вмілому і 
розумному підході, ми можемо ще осягнути нашу ціль! Брак відповідних 
інтелектуальних сил, брак товариських, професійних зз"язків з видначни= 
ми впливовими англійцями утруднює нашу працю, працю політичних. еміґра= 
нтів, добровільних представників поневоленого українського народу се= 
ред народів вільного світу, одначе це не повинно нас зупиняти. Ми муси= 
мо шукати доріг ввійти у близький контакт з впливовими англійськими кру
гами, з представниками політичного, культурного, релігійного життя, з 
англійською пресою і іншими середниками інформації і пропаганди.

Великою перешкодою для нашого впливу на англійську східньо-европе= 
йську політику є те, що з нас замало особистих, приватних зв"язків із 
визначними англійцями. До певної міри причиною тут є те, що серед нашої 
еміграції майже немає інтелектуально-видатних людей, фахівців з різних 
ділянокзнання, що були б помітними серед англійських конкурентів у сзо= 
їх ділянках. З другої сторони навіть ті із поміж нас, що могли б з пе=

ЩВ ПРО ПРАЦЮ НА ЗОБНІШНЬОМУ ВІДТИНКУ



вним успіхом бодай входити в контакт з середньою англійською клясою,не 
роблять того через те, що воліють замикатися у вузькому українському 
ґетті, не відчуваючи ані охоти ані потреби зацікавитися відповідним 
англійським оточенням. Це відбивається дуже погано на нашій зовнішній 
роботі, тому що ми не розпор'-- цжаєг з широк’ ми кругами українців, які на 
випадок потреби могли б використати всі свої знайомства на те, щоб ви= 
конати певне завдання, як одну із лане- ланцюга допомоги визвольній бо= 
ротьбі. Для того нехай буде нашим кличем на найближче майбутнє: 3добу= 
ваймо англійський світ! Входім в англійське середовище! Вступаймо в 
англійські клюби, товариства,нав"язуймо знайомства! Терпеливою, пості= 
йною, тактовною працею і бездоганною поведінкою здобуваймо собі визна= 
ння, прихильність і піддержку для наших визвольних цілей! Стараймося 
навчитися англійського способу переконування і дискусії, щоб не зрожу= 
вати англійців грубою поведінкою і чужим способом ведення пропаганди. 
Приглядаймося, як англійські організації пропагують свої справи і здо= 
бувають прихильників! Використовуймо всі можливості^, які дає англійсь = 
ка преса на те, щоб через неї інформувати про Україну та скеровувати 
англійську публичну опінію у відповідному напрямі! Стараймося робити 
українську зовнішню роботу руками англійців-наших приятелів!

У зв"язку з недавними подіями в Польщі і на Мадярщині створилась до
гідна атмосфера для відновлення наших зв"язків з еміґраціями інших по= 
неволених Москвою народів. ІІорш за все, всюди де це є можливим, треба 
відновити наші зз"язки з мадярами, чи то на форумі АБИ разом з іншими, 
чи тільки двосторонні. Ця справа тимбільше на часі, що, згідно о оста= 

^_|ініми повідомленнями, після подій на Мад ірщияі прийшли заворушення на 
'країні. Беручи до уваги те, що не. Мад аршині багато українців, воя - в 
сов"єтської армії, перейшло на бік повстанців, а багато з тиде, що не пе
рейшли, відмовилися стріляти до цивільного населення, показується як 
тісно доля мадярського повстання зв"язана з поставою українців до 
скви. Українсько-мадярська співпраця у спільній боротьбі проти спів.но
го ворога є дуже важною і конечною справою. З додатку, до голосі мадя= 
рів на Заході радо прислухуються. Для того, щоб ми осягнути такий стан, 
що про наші/ боротьбу проти Москви і про нашу піддержку мадярам, загово
рили б мадяри, це було б поважним вкладом для поширення інформація про 
Україну на Заході. Тому, там де це є можливим, добре було б організував 
ти спільні зустрічі, чи навіть маніфестації з мадярами і іншими предста
вниками поневолених народів.

Прихильність Західнього світу для наших змагань можемо осягнути ті= 
льки тоді, коли зможемо переконати Захід пр:о правильність нашої політи= 
чної концепції. Переконати людей можна лиш словом, словом говореним і 
друкованим, 3 Англії нашим головним середником, що старається доставити 
переконливе друковане слово широким англійським кругам,є квартальний 
"Юкрейнієн Ревю". Мого видання стрічаються з поважними фінансовими тру= 

,_днощами. Розбудова і вдосконалення журналу терпить на тому, що підде= 
ржка для нього з боку українського суспільства ще за. мала і ^розуміння 
для його важливости ще не достатнє. Кожний свідомий українець, а тимбі= 
льше організований член, повинен подбати про те, щоб якнайбільше число 
"Ю.Р" пренумерузалося в його місцевости. Коли для поодиноких осіб пере 
дрлата є занадто коштовною, тоді можна зорганізувати групову передплату, 
чи навіть збірку серед загалу громадянства. Коли в даній місцевості не= 
має англійців, зацікавлених у "Ю.Р", це не повинно оправдувати місце= 
вих українців від піддержки для цього журналу. В такому випадку осере= 
док може просити СУБ висилати "Ю.Р" там, де цього більше потрібно, з 
тим, що осередок фінансує висилку. Кожна станиця повиннамати фонд для 
фінансування зовнішньої пропагандивної роботи. Це можна зорганізувати 
також в той спосіб, що фонд існує при місцевому Відділі СУБ-у. В \ ...«ому 
випадку є можливість здобути для нього підтримку від ширшого громадя
нства. З цього фонду можна фінансувати закуп різних, англомовних видань 
для англійських бібліотек, чи для розсипки знайомим англійцям і пресі.

Праця на зовнішньому відтинку - це основне завдання українського 
політичного еміґранта. Від її успіху залежатиме, чи в відповідну хзили= 
ну Україна одержить моральну і матеріяльну піддержку від Заходу, чи ні, 
Доложім, отже, всіх наших сил до того, щоб поставити її на належній ви
соті у кожній станиці, у кожній місцевості де апробував українська емі
грація , і навіть у кожному англійському середовищі, де перебуває бодай 
один українець.

Прочитайте інструкцію Зовнішньо-Політичної Рефєроктури з січня, 1956.
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СИЛА І СЛАБІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перебуваючи на еміґрації під тиском різних розкладових чинників, ми 

часто забуваємо про одну дуже важливу істинну всякого організованого жи= 
ття, а саме про те, що дисципліна і послух та почуття співвідповідально= 
сти є одиноким чинником, який сприяє зміцненні організованого життя і пра
ці, тоді як анархія і безвідповідальність є тим, що руйнує це організоза= 
не життя і працю.

Про це осе Зливо легко забувається на еміґрації в тому моменті, коли 
ходить про наше внутрішнє організоване життя. На зовні та у .відношенні до 
господарів країни, на терені якої ми є поселені, панує завжди більша со= 
лідність і скрупулярність, а пересічний українець таки пам"ятає, що за 
всякі прояви анархії він буде потягнений до строгої відповідальності/!.Коли 
ж ходить про внутрішнє життя, то цього почуття часто бракує, у висліді 
чого загальні правила, організованого життя нагинаються відповідно до ю =  
треб свого власного, персонального - що так скажемо, розуміння заг.ально= 
го порядку і дисципліни.

Проживши довший час в Організації, в якій дисципліна і порядок межу= 
ють з тими, що практикуються у військового типу формаціях, нам може вчда= 
ватися, що ми вже є настільки виробленими під цим оглядом, що про це вже 
не треба було б говорити. Однак на практиці є дещо інакше, і під оглядом 
дисципліни є багато до побажання.

Говорячи про це, ми немаємо на увазі цих дрібних випадків, що трапля= 
ються тут і там. Тут ми маємо на увазі те, що започаткувалося на нашому 
терені тому два роки та проявилось було в намаганні кількох одиниць зорга
нізувати довкруги себе таку кількість членів, якою можна було б проти \= 
витися цілості Організації, і в такий спосіб осягнути свою ціль.

В цій статті ми не домаємо подавати остаточного з"ясування положення 
на цьому відтинку. Це належить до цілком окремої дії, яка увійде на поря= 
док дня в найкоротшому часі. Сьогодні нам ходить тільки про саму застано- 
ву над дисципліною і позитивами, що випливають з неї та є додатніми в орга 
нізованому житті, і над анархією і негативами, що випливають з неї та є 
від"ємними в цьому житті.

3"ясуймо собі впершу чергу поняття дисципліни. Під поняттям дисципліни 
різні групи людей розуміють різне зіставлення фактичного стану речей і ві
дносин. Вояк розуміє під поняттям дисципліни беззастережне виконання нака
зу його зверхника, без уваги, що при тому він може втратити своє життя. 
Пересічний громадянин держави розуміє під поняттям дисципліни умірковане 
використовування на свою користь тих прав і прероґатив, які_є ґарантовані 
йому конституцією, та сповнення наложених державою обов'язків. Член першої 
ліпшої політичної чи станової організації розуміє під поняттям дисципліни 
сповнення тих обов'язків, до яких він добровільно піднявся, як також по= 
вне використання тих прероґатив, що їх дає йому організація з моментом при 
йняття в свої ряди, для загального добра її членів або справи.

Приглядаючись фактичному змісті пануючого в них розуміння дисцт .... /, 
який має дещо інші властивості для кожної з цих груп зокрема, ми поміча
ємо одну спільну рису для всіх трьох груп, якою є те, що всі, вони є зобо- 
в'Язані зберігати і респектувати прийнятий у них лорядок дисциплГнарних 
норм Т" приписів"'. Всяке переступлений цих норм і приписів є ' рівнозначне з 
анархією, за що, звичайно, тяжко карається.

Навівши найзагальніш.і властивості поняття дисципліни в трьох окремих 
групах, що приймають наивндатнішу участь в житті спільнот, та підкресли^ 
вши окрему спільну рису.для всіх трьох, ми хочемо тепер подати таке поня= 
ття дисципліни, яке стоїть як основне і загальне для всіх окремих. Цим 
поняттям є, що дисципліна - це обов'язок для кожної людини, яка приймає 
участь в органі з о в аному жит т і жити і працюй ати так , як того вимагає пра= 
вопорядо к,~ безпека" ор гані зон ан о го життя- І праці,_і Спроможності дії.

Про "правопорядок і безпеку організованого життя" і праці є усвідомлє = 
ний у відповідному часі і відповідним способом кожний один член такої чи
іншої суспільної групи, чи формації. Для того, щоб людина була вартісним
членом народу, щоб вона респектувала його правопорядок і безпеку життя, 
її вчать про дисципліну від наймолодших літ. Про особливі правила зонць= 
кого життя вояка вчать на самому вступі в армію. Про пошанування цього 
принципу, а рівночасно про пізнання основних засад правопорядку такої чи 
іншої організації вчать її члена ще перед тим, як він увійде в ії ряді.
Таким чином кожна людина є осзідомленою у свій час, як вона має поводити
ся в такому чи іншому середовищі, які вона має права і прероґативи, як 
вона може охороняти свою власну особовість в моменті н .зрушення її іншими 
людьми, та як вона має працювати разом з іншими для осягнення загальної 
цілі.



Однак часто, навіть дуже часто, трапляються в нас випадки, що та чи 
інша людяна не освідомлює собі цього. Що є тут причиною? Першою причиною 
є те, що життя., на еміграції не дозволяє на застосування супроти порушника 
дисципліни відповідної кари. За часів Коза і ч и н и бунтівника прив'язували 
до хребта коня, або босого пускали в степ на поталу хижим звірам і д ,.им 
кочовикам. Пізніше бунтівника викидали зі суспільства. Це затрималось аж 
до сьогодні, однак чи має воно якесь практичне значіння? Правду сказавши 
- немає, бо така одиниця завжди знайде кількох інших і разом з ними проми
шлятиме на зло ;у дня. Якщо її забракне тих кількох "своїх", тоді вона при
стане до інших, до тих, що вступили на цей шлях раніше, або які відчува= 
ють природню ворожнечу до того середозища, яке викинуло іх раніше, і які 
є завжди готові приняти таку саму особу з відкритими раменами.

Другою важливою причиною є те, що в нас взагалі мало уваги присвячу* 
ється дисципліні, як науці про послух, додержування порядку з якій набуть 
соціальній групі для забезпечення можливостей осягнення бажаних цілей. З 
тоі причини ми - беручи нас як ряд соціяльних чи світоглядозо-політичних 
одиниць, а чи як націю - дуже часта цих намічених цілей не досягаємо, бо 
заки дійдемо до їхнього осягнення, то так порізнимося з причин браку ві= 
дчуття дисцяплі.ш, що вже немає кому осягати намічену ціль.

Хто стає найскорше анархістом
Дрібними і нешкідливими анархістами стають найчастіше люди несвідомі, 

але зарозумілі, які припадково попадають до організацій. Немаючи глибоко 
відчутої сзідомости виконування добровільно прийнятих обов'язків та неста* 
раючись цю свідомість виробити, вони стають в трганізованих рядах тим еле
ментом, який намагається прикривати свою несвідомість різними "мудрими" 
розумуваннями та невдоволеннями.

Більше небезпечними анархістами стають ті одиниці, які не мають сті= 
якого, характеру і прямолінійности, та які не керуються в свойому житті 
справами, що стоять понад особистими користями. Будучи такими з природи 
речей, вони часто виломлюються самі з організованих лав, або підпавши під 
вплив інших, виломлюються разом з ними, шкодячи цій орг інізації, до якої 
належали, стільки, скільки зможуть.

Найбільше небезпечними анархістами стають одиниці, що їх називаютт 
е ґо це нтри ками, себто особи, які уважають себе за осередок світу, наймудрі® 
тими і найздібнішими під кожним оглядом, і найбільш нестерпними на все, 
що могло б в такій чи іншій мірі обмежувати не так свободу їхньої дії,як 
переконання про себелюбність і незаступимість.

Боротьба з еґоцентризмом є надзвичайно складною і тяжкою, кульміна* 
цінною точкою якої є або опанування ними всього життя, або цілковите ви* 
кинення їх позо борт цього життя. Компромісу, звичайно, немає.

Бо еґоцентрики є рівночасно розумними" демаґоґами. Вони завжди є спо= 
внені аж по самі береги своєї душі "патріотизмом", який на зовні, перед 
публикою, виявляється сильною хвилею патосу і громових закликів, а у ві= 
дношенні до своїх прихильників "аристократичністю", межуючу з театральні* 
стю. Противника еґоцентрик не шукає. Він знаходить лого припадково, а ко= 
Лі іереконається, що противник слабший, кидається на нього з лютістю і бе
зпощадністю тигра. В праці вони є великими хаотиками, а тому свідомо ко= 
нцентруються тільки на таких ділянках, які приносять їм найбільше особи* 
стої /но обов"язково матеріяльної/ користі.

Для чого нам потрібно дисципліни
Дисципліни нам потрібно но для того, щоб одних тримати при мовчанні 

і праці, а другим давати всі можливості на розгорнення їхньої ініціативи 
і волі. Дисципліни нам потрібно для збереження порядку і послуху^для за* 
безпечення можливостей здійснення намічених завдань всюди там, де при пра
ці зустрічається більше як одна людина, і де завжди потрібно когось, хто 
накладав би завдання і ніс би особисту відповідальність за їхнє виконання.

Кожна організація складається з соток, тисяч або міліоніз членів,які 
мають рівні права впливу на її програмові заложеяня і конкретну роботу.
Але з того загального числа рівноправних членів лише незначна частина осіє 
скупчує в своїх руках фактичну силу організації і фактичну відповідальні* 
сть за її конкретну роботу. З армії такою групою людей є Головний Штаб, 
в державі уряд, а в організаціях проводи. Перші назначуються, другі \ та
ті вибираються або всенароднім голосуванням /уряд/, або на основі волі 
делегатів, що заступають на конференціях чи конгресах волю і думку напри* 
сутнього членства. Для проводу поодинокими клітинами існує в різних віта* 
нізаціях різний порядок їхнього правного уконституовання. В одних пан. є 
виборна система, в інших номінальна.

Анархісти, одно.к, цього незапримічують. Якщо їм неподобається якесь
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рішення, або, прямо, людина, вони поминають всі зобов'язання, діючи так, * 
немов би від цього залежала доля світу.

Там, де на порядок дня приходить потреба співпраці в одній орган?о а* 
ції більше, людей, там неможе бути мови про персональні уподобання, провід 
організацій, чи її клітин, мусить завжди спочивати із руках.одиниць, яким 
хтось довіряє безпеку сотень чи тисяч членів, організаційне майко, органі* 
заційні справи, і від кого можна сподіватися повної підпор ядк о дано с ти і 
співпраці. Над тим неможе бути дискусій і від цього неможна узадежнювати 
свого довіря до проводу організацій і їхньої праці, а тимбільше тоді,ко= 
ли провідний актив організацій завжди перебуває на чолі, всіх акцій.

Закінчуючи цю статтю на теми дисципліни, ми хотіли б висловити сильне 
побажання до всіх, а передусім до тих, котрі на? протязі минулого року 
старались довести до замішання внутрішньо-організаційного порядку, щоб в 
майбутньому ані одним кроком, словом, дією невиходити поза рямки вс.тано* 
влених в нашій Організації загальних приписів дисципліни і порядку!

ВІДОМОСТІ ПРО ПОДІЇ НА УКРАЇНІ
На протязі останнього місяця українська і західньо-європейська преса 

приносили потверджувані вістки про події на Україні. Перші вістки з гру* 
дня, 1956, подані на сторінках англійського часопису "Дейлі Телєґраф",го= 
зорять про дію українських повстанців на залізнидій лінії Перемишль-Дебри- 
цин- Ужгород, які мали висадити в повітря заліснилу лінію на цьому шляху 
в кількох місцях, як також про ширші заворушення на Закарпатті, особливо 
в околицях Ужгороду, де москалі сконцентрували були кілька своїх піхотних 
дивізій. Коротко по тім, бо вже 16 грудня, 1956., англійський часопис 
"Рбсервер11- приніс вістку про перехід на сторону мадярських повстанців око= 
ло 15 000 українців, бійців Червоної Армії, разом з артелєрією і легкими 
панцирними автомашинами. За відомостями з цього часопису українці, коман* 
дири тих військових з"єднань, що перейшли на сторону повстанців, ззорта* 
лися по радіо до інших, подаючи свої прізвища і старшинські ранґи, з г>а= 
КЛИКОМ про прилучення до НИХ В ЦІЛИ боротьби за визволення ЇХНЬОЇ б. Л'ЬКІ* 
вщини і родин з московської неволі. Тиждень пізніше цей часопис помістив 
нотатку, яка потверджувала подані на його сторінках відомості з попере* 
днього тижня, але рівночасно подавала, що загальне число тих, що перейшли 
на сторону мадярських повстанців, є набагато менше, досягаючи 10 000.

Англійська столична преса з понеділка, 17 грудня, 1956., принесла ві= 
стки про заворушення в,околицях Львова та про перерваний в кількох місцях 
залізничої лінії зі Львова з сторону Мадярщини. Вечірні часописи в Лондо* 
ні з суботи, 29 грудня, і недільні з ЗО грудня, подали обширніші вістки 
про заворушення в Києві, що їх привезли на Захід подорожні.

Позижчі відомості подала бритійська преса. Про них писали також такі 
французькі часописи як "Ль"0рор",■"Ль"Парізієн Лібере", віденські - "F'y 
льд Телєґраф", "Ноєр Курієр",^німецькі - "Вельт ам Монтаґ", "Зальцбурі_р 
Курієр" і американська "Нью-Йорк Гералд".

Докладніші ззідомлення про ці події подав "Шлях Перемоги" з ЗО гру* 
дня, 1956, "Українська Думка" і "Українець-Час" з цьогож тижня.

ВІДПОВІДЬ ОБ"ОДДАНИХ НАЦІЙ
Український Комітет у Великій Брітанії отримав листа' від Об"єднаних 

Націй, Відділ Прав Людини, за підписом Джона Мейл, з якому пишеться:
"Я є уповноважений відмітити отримання Вашого листа з 10 листопада, 

1956., враз з прилогами, як також поінформувати Вас, що цей лист буде по* 
лагоджений згідно з 75 /У/ і 607 /XXI/ резолюціями Соціяльно-Бкономічної 
Ради, копії яких пересилаємо в прилозі до цього листа для Вашої інформа* 
ції.

Згідно з параграфом "б" і "е" 75 поправленої резолюції, короткий зміст 
Ваших матеріалів буде, предложекий Комісії Прав Людини для інформації.Ко= 
пії Ваших листів будуть переслані Урядові Союзу Соз"єтських Соціяліс- .них 
Республік і Урядові Української Сов"єтської Соціялістичної Республіки.TT,4 • 
симо Вас звернути спеціяльну увагу на вступний параграф резолюції, згідно 
з яким Комісія Прав Людини "є свідома того, що вона немає.- сили до піди * 
•ття якої б це не було акції у зв"язку з яким би це не було зг.жалоншш До* 
до прав людини".

В узгіднені з четвертим оперативним параграфом 607 резолюції, Ваші ли* 
сти будуть предложені також Генеральному Директорови Канцелярії ш-іжнаро*
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v днього Уряду Праці".
Текст цього листа і дитят згадуваних з ньому резолюцій буде надруко= 

заний з одному з найближчих чисел "Української Думки". До того буде дода= 
ний також коментар, який з'ясовуватиме, в якому положенні знаходиться 
справа листів українських політв'язнів Мордовських спецтаборіз і наші ре = 
золюції на форумі Об"єднаних Націй. На цьому місці мусимо ствердити, що 
згідно з устроєвими формами різних комісій Об"єднаних Націй та їхньою фа= 
ктичною безсилістю, справа українських політв'язнів не вийде поза рлмки 
формальних дискусій. Одиноку надію дає те, що в червні, біжучого року,ві= 
дбузатиметься конференція Міжнарожнього Уряду Праці Об"єднаних Націй, на 
якій- наші резолюції повинні знайтися на порядку денному і бути продиску= 
тозаними.

З нашого терену вислано до Об"єднаних.Націй десять окремих резолюцій, 
ухвалених на'вічах в поодиноких осередках, які є підтримані 7 000 зібра» 
них підписів. Якась частина резолюцій була зисланок безпосередньо без пі= 
дписів, про що иезнаємо докладно.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСІзКОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПІЛКИ
В суботу, ір грудня, 1956., Українська Видавнича Спілка з Лондоні 

відбула свої п'Яті річні загальні збори, на яких перегллнено діяльність 
Спілки за минулий рік і її фінансовий стан, предложений Учасникам зборів 
Дирекцією Спілки і бритійськими контрольними властями.

Зі звіту Спілки довідуємося, що на протязі минулого року загальне ма=
Спілки зросло но. кругло 1364 фунти. Загальна вартість рухомого і не» 

рухомого майна Спілки виносить 15 524 фунтів.
Цей зріст загальної фінансової бази завдячується, в загальному цему, 

що в році, закінченому в травні, 1956., самий оборот виконаної друкарсь» 
кої роботи, виносив 249?:Ї2: 1 більше від року, закінченого в травні,ї955« 
Збільшений оборот був також по лінії продажі журналів і книжок.

Поминаючи факт збільшення загального майна Спілки, яке зростає з ко= 
жним роком, ситуація неє надто рожевою. Її ускладнює спершу чергу те, що 
певна частина грошей, виказаних як майно Спілки, знаходиться з нерозпро» 
даному товарі на людях ■* в кольпортеріз і передплатників. "Визвольного Шля
ху" і в покупців видаваних Спілкою книжок, як також і те, що загальне чи» 
сло передплатників "Визвольного Шляху" постійно маліє, що створює з '.грозу 
потреби доплат до журналу з інших приходів Спілки, на що неможна буде до
зволити .

Підприємство, яке кілька років тому складалось з одного лінотипа і 
двох працівників, розрослося тепер до тої міри, що затруднює на постійно 
12 осіб, як також диспонує п'Ятьма великими машинами, які постійно є в 
русі. Для ще кращого вивінування цього підприємства тр^-ба було б закупити 
переплетню і затруднити більше працівників. Разом з тим треба було б пе= 

зести його до нового приміщення, бо це, в якому воно знаходиться зараз, 
вже не є зистарчальним.

До новообраного складу Дирекції УВС но. біжу чий рік увійшли дд. проф.
В. Василенко, проф. Р. Борковський, пер. Б. Микитин, І. Дмитрів і інж.
В. Олеськів, перед якими стоять такі найважніші проблеми до розв'язання:

1/ доложити зусиль, щоб вдержати "Визвольний Шлях" без дотацій, поши» 
рюючи круг його постійних передплатників. Це є рівночасно завданням цілої 
орг. сітки нашого терену,’

2/ закупити новий будинок, де можна було б примістити всі машини і ка= 
нцелярії, як також до якого можна було б впровадити нові машини;

З/ стреміти до того, щоб декотрі старі машини замінити на нові, або 
грунтовною направою піднести їхню видатність у продукції;

4/ забезпечити працівників Видавництва такою платною, яка давала б 
їм можливість прожитку в Лондоні, де життя є дорожче як на провінції, і 
чимраз то дорожіє. На цьому місці треба ствердити, що загальний зріст ма= 
йна Спілки завдячується також безкориспій праці її робітників.

Для розв'язання повижче поданих труднощів Спілка потребуватиме вели» 
кої моральної піддержки зі сторони впершу чергу членства Організації, а 
відтак зі сторони свідомого українського громадянства.. Помочі потрібно 
впершу чергу в тому, щоб постійно приєднувати "Визвольному Іііляхо ,і" нових 
передплатників, як також щоб солідно і скоро розкольпортеровувати інші 
видання Спілки - книжки і брошури. Якщо під цим оглядом Спілка отриг . 
належну допомогу зі сторони членства, майбутнє цього корисного підпри» 
ємства буде забезпечене і зможе поширити свою діяльність на інші відти» 
нки видавничої і друкарської штуки.

Видавництво очікує належної допомоги в його праці від Басі



ТЕНДЕНЦІЯ ДО ОБ'ЄДНАННЯ
Як ми вже інформували членство, тенденція до .об"єднання серед наших 

противників постійно зростає, а останнім часом прибрала нлзаг.ал такого 
характеру, що починає створювати оправдані побоювання=

Вперту чергу побоювання наростають в тому напрямі, що 'бозкритичне 
•■об"єднання між вчорашніми. ,з_аце,.>лим;и противниками може., ,циказ-а-тися ̂ настільки 

що зараз. змірря'може.,спрямувати-'д.соіжитт'я,^ ;або тільки ті „.ого 
гненр,,об"єднання, з' нору' хвилю цо.стіі

натривким, 
частйцй,. .і якихс .досягне 1 їй ного .не г^,дування

;і цій "тенденції є :Т<ї,,:,]цр -вона. хоча вирорт. 
Не..да4 ..дідаіх..реальних підстав вірити, ідо цей

і.га.нт;аг..о„нізмів l. .,,, ,
Дуже' неприро днім'' є виіцем 

як досвід з минулого, проте 
досвід є належно засвоєний.

<. Звичайна 
настуші! 
мпром
про яку якраз говоримо, на така:.,н.еОіівцди,ть.ся. Прийнявши під увагу твердже
ння, що об"єднання, наприклад, на суспільно-громадському секторі, може 
бути реально виправданим тільки тоді, коли буде знайдено бодай якесь на= 
йзагальніше порозуміння на політичному відтинку, приходиться ствердити, 
що на політичному відтинку незаводиться на поважніші зміни.

Ми,, звичайно, вітаємо цю тенденцію в наших противників як доказ, що 
в їхній свідомості ще таки існує якийсь перлекь реального відчування мо= 
жливог.о укладу речей в зрізиичкозані.й матерії, однак поза це не зможемо
піти дальше аж до того часу, доки 
днання позначиться не лише виявом

не побачимо, що ця тенденція до об"є=
бажання, але реальним впправлс нням ?

твори.і.скорегуванням тих основ їхньої ідейно-політичної настанови, яке 
різницю між нами і ними, як в концепційному накресленні настанов, так і 
в реальній політиці. До того часу не зможемо піти дальше поданих нами на= 
станоз в інструкції Референтури Внутрішньо-Українських Справ з місяця 
травня, 1956 року, яку доручаємо Провідному Активові до чергового просту= 
діюзання.

Загально відпруження на внутрішньо-українському відтинку на нашому 
терені, до якого ми також доклали певних зусиль, повинно послужити нам 
впершу чергу для того, щоб спокійно і без пристрастей переговорити і про= 
дискутувати найпеку^іші проблеми безпосередньо з тими зі сторони наших 
противників, які принимали настанову їхніх проводів - цілком без критит:. •, 
з наслідок чого спричинились до непотрібного дублювання деяких відтинків 
нашого життя та дО легалізації і моральної підтримки таких потягнене їхніх 
сереДовищ. в конкретній політичній роботі, які йдуть в цілковитий розріо 
з основними принципами, цілями і настановами української незалежної : ;лі= 
тики. А що таке відпруження може наступити тільки тоді, коли крім загаль= 
кого відношення будеться.практикувати■.співпрацю бодай на найзагальніших 
відтинках нашого, життя, тому ми. пішли на деяку співпрацю з нашими. проти-- 
вниками на зовнішньому відтинку, .як також на відти; ку.Англо-Українеько у 
Товариства. Співпраця на інших відтинках та об’єднання деяких- організа
цій є справою іншої н тури, і це може наступити .тільки тоді, коли буде 
помітний зворот в конкретній політиці наших противників до позицій укра= 
їнської суверенної політичної дії на еміграції.

ТЕШУТЬ НЕПРАВДУ

В одному з чисел бюлетеня, що .його видають члени "двійки" на нашому 
терені, пишеться, немов би Провід 34 ОУН переслав на наш терен листи від 
д. Мирена з України, та що ці листи мали б бути поширеними серед нашого 
членства і перечитувані ним на спеціяльно засекречених сходинах поодино
ких клітин в терені.

Чи треба додавати щось від нас, щоб ствердити як поширюється непра= 
зда серед людей?

Появилось в розпродажі нове число журналу "Фкнікс", що його видає 
Головна УправаТовариства Української Студіюючої Молоді ім. М, Міхновсь= 
кого, в якому є багато науково-виховного і проблематичного мат ер і ялу.На 
нашому терені цей журнал буде з продажі із короткому часі.


