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В Д Е С Я Т У  Р І Ч Н И Ц Ю
Дня 23 травня 1938 року гине на роттердамсько

му бульварі Колсінґел з руки московсько-больш е- 
вицького аґента Валю ха полк. Євген Коновалець. 
В розгарі боротьби на стійці паде Той, що ціле своє 
героїчне ж иття присвятив Україні. Н а найбільш  
висуненій лінії Визвольних Змагань гине „некоро- 
нований король У країни”.

Не стало Коновальця. Не стало Того, що в 
останніх двох десятиліттях після програних В из
вольних Змагань був речником, носієм і символом 
продовження цих змагань іншими засобами. Це ро
зуміли вороги України, а в перш у чергу Москва, 
тому вбиваючи Коновальця, вона хотіла вбити р ів 
ночасно й ту ідею, за здійснення якої він неустра
шимо боровся. Але стріл хибив, бо н іяка куля не 
вб’є ніколи ідеї, н іяка бомба не розірве Символу 
волі Н ації до свободи, до буття собою. Коли більше 
як  десять років раніш е ця сама кривава рука п ів
нічного наїзника — М оскви вбила Головного О та
мана Симона Петлюру, який символізував ідею 
Української Державности, то після нього в Євген 
Коновалець зосередив у своїй особі все те, чим ж ив, 
чого прагнув, за що героїчно змагався і за що ніс 
криваві ж ертви цілий український народ: Само
стійна Соборна У країнська Д ерж ава. Але й цей раз 
хибив стріл: У країнська Н ація не злож ила зброї, 
вона не зреклася своїх ідеалів, але із ще більшим 
завзяттям  і жертвенністю  продовж ала і продовжає 
свої визвольні змагання. І  хоч захиталися слабші, 
відкололися ті, як і не збагнули волі Євгена Ііон о - 
вальця: засади монолітности нації і перш их носіїв 
її волі — українських націоналістів — то все ж  
таки  ніхто не зрадив У країнської Ідеї. Так чи інак 
ше, друга світова війна, в осередку якої знову опи
нився український народ, застала українських н а 
ціоналістів на барикадах, у перш их лін іях  боротьби 
й вони гсроїкрю своїх ж ертв доказали, що заповіт 
К оновальця став для них законом ж иття і дії. Л и
царські лави У країнської Повстанчої Армії — це 
кров із крови і к ість від кости борці Євгена Коно
вальця. Його невидима, але всюди суща рука веде 
і вестиме їх  від перемоги до перемоги, а ж  доки над 
Золотоверхим Києвом не замае прапор української 
суверенної соборної держ ави, прапор свободи.

Ж иття Євгена К оновальця — це ж иття і ш лях 
нової воючої України. Він всюди присутній і всюди 
в першій лінії. Від активної участи в галицьких 
„Січах”, як і напередодні перш ої світової війни кида
ють гасло боротьби за самостійну Україну, через 
участь у рядах австрійської армії, московський по
лон і втечу відти в грудні 1917 p., від створення в 
січні 1918 р. Галицько-Буковинського Куреня, на 
чолі якого Він стає, і перетворення його, після 
успішних боїв за звільнення Києва, в Полк Січо
вих Стрільців у березні 1918 p., першої соборниць- 
кої військової формації, аж  до Команданта Осад- 
ного Корпусу Січових Стрільців, який формується 
25 листопада. 1918 p., п ісля перемоги під М отовилів-

кою — Євген Коновалець стоїть невпинно в актив
ній боротьбі за волю і славу України.

П ісля розв’язання Корпусу Січових Стрільців 
у Новій Чорториї дня 6 грудня 1919 р. частина січо
виків бере участь у Зимовому Поході, а частина 
йде в підпілля. На весні 1920 р. їде П олковник за 
кордон з наміром створити з інтернованих україн 
ських вояків у ЧСР нову українську армію і в той 
самий час кладуться перш і основи під створення

У країнської Військової Організації (УВО). Цим по
чинається новий етап у Визвольних Зм аганнях 
української нації і новий період у ж итті Євгена 
Коновальця.

В червні 1921 р. вертається Полковник до Га
личини, перебирає команду УВО і до осени 1922 р. 
керує на рідних землях революційною боротьбою. 
Щоб забезпечити революції тяглість керування, Він 
ви їж дж ає восени 1922 р. закордон, відки аж  до к ін 
ця свого ж иття керус визвольно-революційною бо
ротьбою українського народу.

Починаючи з 1925 р. Євген Коновалець робить 
підготовчі кроки для створення Організації У країн
ських Націоналістів (ОУН). Провідна думка при 
цьому була така, що УВО як  конспіративно-зам-
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І М ’Я — Л Е Г Е Н Д А
Чи можна в короткій газетній статті представи

ти всю велич і значення Головного Отамана Симона 
Петлюри в ж итті нашого народу? Двадцять два 
роки минуло від його трагічної смерти, а його по
стать усе яскравіш е виступає перед нами, все біль
ше відчувається, яку втрату понесли ми 25 травня 
1926 року. У важ ливому періоді своєї історії україн 
ський народ втратив Голову своєї держ ави, провід
ника в боротьбі за національне визволення.

Одначе Петлюра є сьогодні для нас не тільки 
Головою наш ої держ ави. Згадуючи про нього, ми

1926 р. у П ариж і. Але П е т л ю р а  я к  л е ґ е н д а ,  
я к  с и м в о л  б о р о т ь б и  у к р а ї н с ь к о г о  н а 
р о д у  з а  с в о б о д у  і д е р ж а в н у  н е з а л е ж < -  
н і с т ь  ж и в е  д а л і .

Вийшовши з народніх мас як  синтеза здоро
вого і непоборного українського духа, він став син- 
тезою визвольного зриву українського народу в бур
хливі революційні роки і синтезою його державного 
будівництва. Не диво, що з його ім’ям серед народ- 
ніх мас зв’язалися всі прагнення народу до свободи, 
до соціяльного та національного визволення. П етлю 

ра — це не тільки особа. Це уособлення 
всього руху і боротьби проти зла й н а
сильства, яке принесли з собою масков- 
ські больш евики; це уособлення всього 
доброго, ідеального й це вреш ті втілення 
часто навіть підсвідомих прагнень народу 
до національної волі. Таким ж иве П етлю 
ра в свідомості народніх мас, у свідомості 
цілого народу. Ж иве, схований наче най
дорожчий скарб у таємних закутинах 
лю дських душ навіть там, де на протязі 
ЗО років ворог намагався знищ ити його 
леґенду, вбити так, як  убив тіло, стерти 
з душі народу навіть згадку про нього. 
І в цьому велич Петлюри, не тільки по
літичного, але й духового вож дя народу.

Великі люди переростають свою добу 
й кидаю ть свою тінь далеко наперед, 
у майбутні покоління. Такою великою 
людиною був і Петлюра. Він своєю вели
кою індивідуальністю відчув велику прав
ду українського визволення, вийшов поза 
рамки „всесильних” і „всеспасаючих” 
партійних доктрин і випередив на к ілька 
десятків років своїх сучасників. Не диво, 
що його думки сьогодні для нас такі сві
ж і, такі актуальні, неначе писані декілька 
днів тому. Його концепція визволення 
У країни ш ляхом збройної революційної 
боротьби, його заклики до консолідації 
в с і х  українських сил та облишення 
всяких політично-партійних спорів, бо 
„справа здобуття української держ ави — 
це справа цілої нації української, а не 
якоїсь кляси  її, чи партії, — як  далеко 
це все випереджує добу 1917—1920-их ро
ків, коли ще так всесильно володіли ду
шами партійні програми, і як  близьке не 
теперішньому поколінню, що керується 
ідеями революційної боротьби за визво
лення Нації й національного солідаризму 
внутрі Нації.

Сьогодні, у роки, що виріш ально від
биваються на майбутності цілої україн 
ської нації, ми особливо сильно відчу

ваємо брак Головного Отамана Симона Петлюри 
м іж  нами й на це розраховував ворог, вбиваючи 
його. Одначе він не розрахував того, що ім’я  
Петлюри залиш иться ж иве і непереможне, по
кладе своє тавро на цілий народ і мобілізуватиме 
його до майбутньої боротьби. Воно стало прапором, 
довкола якого гуртуватимуться всі борці за здій
снення його заповітів. Ю. М.

деколи навіть забуваємо про те, що він — це Го
лова Директорії У країнської Народньої Республіки, 
Головний Отаман збройних сил України. Цей най
вищий пост, який довірив йому український народ, 
відходить у наш ій свідомості на другий плян, наче 
щось другорядне. Зате незатертим лиш ається одне 
ім’я  — П Е Т Л Ю Р А .  Не Симон Васильович П етлю 
ра, як  його часом лю блять називати, а просто — 
П е т л ю р а ,  як  щось безособове, не зв’язане з ч а 
сом, я к  і д е я ,  я к  с и м в о л .

Нам важ ко навіть встановити, чим являється 
П етлюра для нас: вождем, чи символом. Симон 
Петлюра, Голова Директорії УНР згинув 25 травня
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До дискусії про справи Українсько! Православної Церкви
У ч. 8 (9) „НД” поміщено дискусійну статтю „Від

новлення А втокеф альної У країнської Православної 
Ц еркви” підписану ініціялами М. Б. В українському 
П равослав’ї є дуж е багато недотягнень у практич
ному житті, навіть дуж е болючих, як  ось брак єд- 
ности тощо, і про те треба конче говорити. Зпри- 
воду розбіжности Христової науки з практикою на
ш их днів можуть постати різні неясності у вірую
чих і це все доцільно було б порядком змістовної 
дискусії обговорити, тимбільше, що сьогодні це 
практикується в цілому християнському світі. Тому 
і згадану статтю, як ій  подібних було вж е к ілька в 
наш ій пресі, треба б радо вітати, коли б вона була 
хоч трохи позитивніша бодай своєю ясністю. Не 
дивлячись на те, що автор оперує браком знань і по
нять у порушуваній справі, я, не дискутуючи з ним, 
уваж аю  доцільним зупинитися на деяких зачепле
них питаннях. При вступі звертаю увагу, що всі 
уж иті в статті цитати Св. Письма подані невластиво 
без нейменшого зрозуміння про що в них говорить
ся. П риклад: „Для ворогів українського народу ви
биває остання година. Як зазначає апостол Іван: 
Тепер появилося багато антихристів, — з цього ми 
пізнаємо, що остання година настала”. (?! — !?) 
Коментарі зайві!

1. Стаття починається твердженням: „наша Ц ер
ква здавніх-давен була власне автокефальною , бо 
перебувала тільки (підкр. — СКП) в молитовному 
єднанні з матірною церквою — грецькою через Все
ленського константинопольського патріярха”. Сам 
автор через к ілька рядків говорить про „антихри- 
стиянську” (?!) подію 1687, яка є ясним заперечен
ням першого, бо одне другого виключає. Постарає 
мося коротко вияснити неясну авторові справу. До 
проголошення автокеф алії УПЦ в часи визвольних 
змагань Укр. Ц. ніколи не була автокефальною . 
В початках, від 988 p., ще тоді ки ївська митрополія 
у формі дочерної Церкви, була складовою грець
кої патріярхії. Зразу, головно з причин віддалі та 
величавого зросту, набрала характеру окремої з ш и
рокою автономією Церкви. Такий стан існував до 
1686 р. до вибору Москвою „желаємого кандідата” 
Гедеона з кн. Четвертинських, з участю якого в 1687 
р. проведоно акт передання київської митрополії 
московському патріярхові (акт неканонічний, за 
який патріярха Діонісія скинули). З того часу ки їв
ська митрополія (Укр. Церква) стала складовою ро
сійської патріярхії (московської Церкви) аж  до часу 
визвольних змагань (1919 p.). Деякі, навіть російські 
церковні історики (напр. Голубинський) цілком 
слушно уваж али  київську митр, до 1687 р. ,,де ф а к - 
то” автокефальною . Коли ж  симонію 1687 р. узнано

офіційно за неканонічну (томос. конст. патріярха 
Григорія IV. з 13. XI. 1924), то У країнська Ц ерква 
має безсумнівне і неоспориме право на автокефалію . 
При цім не згадую про право і конечність авто
кеф алії .УПЦ, яке випливає з основаної на Св. П ись
мі науки П равослав’я про Ц еркву Христову. Оче
видно, щр сумніватися сьогодні про право Укр. 
Церкви на автокефалію  немудро, ба, нечесно, але 
й „відновляти” Її автокефалію , як  це робить пан 
М. Б., м’яко висловлюючися, неповажно.

До шановного автора питання: як  саме він уяв- 
*ляє собі молитовне єднання з матірною церквою 
через константинопольського патріярха? І що це 
в нього означає?

2. Автор статті як  і дуж е багато людей (що час
то кидається в очі) путають к ілька різних понять, 
з чого виходить велика біда У країнській  Церкві. 
Тут наведу два речення, як і в статті мають говорити 
про одне, і як і самі проілюструють суть справи: 
„А взагалі треба сказати, що в керуванні У країн
ською Ц ерквою . . . ” і на доказ, що влада в Церкві 
не „абсолютна” : ...„ап о сто л  Павло не визнає себе 
паном над вірою”. 'Очевидна річ, що ні Ап. Павло, 
перший та найбільш ий богослов-філософ, ні жоден 
з його наступників — єпископ чи пресвітер не були 
і не є панами над вірою та й ніхто в православній 
Ц еркві таким не намагається бути. Але це ні не ви
яснює ні не доказує соборноправности* яка за авто
ром мала б відноситися до „керування церквою ”. 
А саме цим „непануванням над вірою” автор хоче до
казати соборноправність у площині адміністратив
них справ, протиставляючи їй якусь „абсолютну 
владу”. Коротко зупинимося над порушеними пи
таннями. Згідно Св. Письма (Вих. 19, 5—6: 1 Петро
2, 5—9: Відкр. 1, 5—6. 5, 10. 20, 6. 22, 2—5. Римл. 12, 1), 
за наукою св. Отців Церкви — соборноправність 
зводилася б до стислого теологічного окреслення 
„загальне свящ енство”, тобто науки, що кож ний 
християнин є священиком Бога Ж ивого. До речі, це 
вчення приняли, скрививши трохи, протестанти, а 
особливо всякі секти і відкинули Самим Христом 
установлене священство як  владу в Ц еркві (Сфес. 
4, 11—12. 1 Кор. 12, 28, 29). Розглядаю чи цю справу 
не так  з, боку таїнственного служ іння як  саме біль
ше рівноправности, соборноправности, Ап. П авло пи
сав: ..  в одному тілі маємо многі члени, усі члени 
мають не однакове діяння, так многі ми одно тіло 
у Х р и ст і. . . ”, „де нема ані елліна, ані юдея, обрізан
ня та необрізання, варвара, скифа, невільника, в іль
ного, — але все та в усьому Христос”. (Римл. XII.
4, 5, Кол. III. 11). Отже соборноправність — це за 
гальна рівність і рівноправність усіх членів Церкви

В ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ 
кнена і військово-бойова організація мусить бути 
заступлена світоглядово-революційною і політичною 
організацією, яка охопила б своєю програмою і дією 
цілість національного життя українського народу. 
В листопаді 1927 р. відбувається І. Конференція 
Українських Націоналістів, яка рішає створити 
ОУН. На цій Конференції покликано до життя Про
від Українських Націоналістів (ПУН), на чолі якого 
став полк. Євген Коновалець. В квітні 1928 р. від
бувається II. Конференція Українських Націоналі
стів, а між 27-им січнем і 3-им лютнем 1929 р.
І. Конґрес Українських Націоналістів, який засно
вує ОУН і обирає полк. Є. Коновальця Головою 
ПУН. Український націоналістичний рух набирає 
масового характеру. Мозком і серцем цього могут
нього Руху стає Євген Коновалець. Від квітня до

липня 1929 р. Перший Голова ПУН відвідує україн
ську еміґрацію в Америці, а після повороту в Евро- 
пу осі дається в Ж еневі — відвідуючи в міжчасі різ
ні європейські столиці — відки керує ОУН аж  до 
1936 р. Після спроби атентату на нього в Ж еневі
1936 р. аґентами .ҐПУ Норманом і тов., Полковник 
виїжджає з Женеви, щоб у травні 1938 р. впасти 
у Голяндії жертвою чергового московського зло
чину.

„Могила на цвинтарі «Кросвік» у Роттердамі не 
замкнула Євгена Коновальця, як нездатні були 
замкнути засягу Його духа кордони ворожих дер
жав”, — Він живе між нами, як символ невмиру- 
щости Нації, як невидимий, але всюди сущий її 
Вождь, як дороговказ і наказ для грядущих поко
лінь: „Здобудеш Українську Державу, або згинеш 
у боротьбі за Неї”.
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перед Христом, так як  кож ний член однаково є 
складником-свящ еником величної М істерії-Тайни, 
тобто Тіла Христового — Церкви. Ап. Павло вж е як  
влада в Ц еркві мав дещо з абсолютизму (як це на
магається назвати автор) у своїй праці. Н астанов
ляв єпископів, доручаючи їм настановляти пресві
терів, пасти, навчати (Тит. І, 5, та в інших пасто
ральних листах), сам проповідував, провадив місій- 
ну працю, мирив розсварені церкви-громади, ба, ви
ріш ував складні питання (напр. „павлів” випадок 
розводу супруж ж я), не питаючи й не радячися про 
це з „церковними радами”. Так самоправно працю
вав Ап. Павло в Церкві, бо був вибраний і покли
каний Богом, щоб послуж ити народові Його. Коли ж  
ходило про виріш ення дуж е складних та важ л и 
вих справ, — це робив Собор цілої Церкви (1-ий 
Ann. около 60 p.), який по словах Спасителя (Мф. 
XVIII. 17—20) є найвищим правлячим органом. Так 
справа мається і до сьогодні. Про який абсолютизм 
іде авторові, трудно додуматися і він, наж аль, ясно 
того не сказав. Очевидно, що в практиці бувають 
Симони чи всякого покрою ф арисеї з-поміж  влади 
в Церкві, і проти діл їх  темних слід виступати, хо
ча вони приймуть собі заплату.

3. З і статті трудно зорієнтуватися, чи автор 
уваж ає „будову на засадах соборности” та „церков- 
но-соборноправний устрій” за тотожні поняття. Я к
що ні, просимо автора спростувати. Правдоподібно 
так. З і скупих виводів п. М. Б. виходить, що слу
ж іння народові — це засади соборности, а „церков- 
но-соборноправний устрій був би такий, де „вищим 
охоронителем релігії є . . .  саме народ” (ф раза з ти
тулом окружного послання східніх патріярхів (?!?). 
Не знаючи, що саме розуміє автор (чи взагалі н і
чого) під цими, у нього голими фразами, обмежуся 
до уваг: ф рази  уж иті в формі немов би хтось за 

перечував соборноправність членів Христової Ц ер
кви та соборність устрою в Ній, але не сказано хто 
і як. Слова вж иті автором досить незручно формою 
дешевої аґітки і з його виводів напр. не можна зро
зуміти чи соборноправним устроєм буде і* такий 
стан, де к ілька осіб будуть „служити народові”, не 
дивлячись на загальну адміністративну нетолеран- 
цію, як а  не переш кадж атиме служінню народові. Чи 
би не доцільніш е було, щоб автор у майбутньому 
відносився до таких поваж них справ поважніше. 
Це, наж аль, відноситься до багатьох. Я маю вра- 
ж іння, що подібні порожні ф рази  через таке їх 
трактування стали „камнем преткновенія” до сва
рок і роздорів на церковному полі. Абож інш а ф ра- 
за-тотож ність у автора: „церква — народ”. Завж ди 
треба мати на увазі, що церква, це народ віруючих 
у Христа, громада Його. І голос Ц еркви — голос 
Бога, але не завж ди  голос народу — голос Бога, 
тобто взагалі такого сказати не можна.

П рочитавш и цю статтю і згадуючи к ілька по
дібних у наш ій пресі, приходитсья дуж е ж аліти, 
що в нас усе не так як  треба. Як є неясності чи сум
ніви щодо науки в Ц еркві — поставити на обгово
рення, як ж е ж  якісь розбіжності у практиці, в ж и т
ті — сказати прямо й осудити. А то ні! Постає роз
кол у Ц еркві й на питання чому? — нема відповіді, 
з ’являю ться статті такого рівня і також  трудно 
з ’ясувати чому. І є враж іння, що такі дії стають із 
причини сили того злого, що є в людині, яке її пе
ремагає. З такої праці добра нам ж дати годі.

До автора звертаю ся під кінець своїх розва
жань, щоб не сердився за терпке слово правди й не 
забував ніколи слів Христа у Мф. V. 19 та не вчив 
невченим бувши.

С(ергій) Кіндзерявий-Пастухів

Деякі пояснення до листа п. Кіндзерявого-Пастухова
В ж урналі ч. 8 (9) „Наш а Думка” була вміщена 

стаття під заголовком „Відновлення А втокеф альної 
У країнської Православної Ц еркви”. Стаття мала на 
увазі викликати обговорення справи розламу, що 
стався в наш ій У країнській  А втокеф альній П раво
славній Церкві.

Лист пана Кіндзерявого звернений до мене як  
автора наведеної статті, на великий ж аль, не дає 
потрібного м атеріялу для вияснення зачепленої 
справи. На деякі запитання я  дам відповідь авто
рові листа, але, на ж аль, для нашого загалу це 
мало цікаве.

Перш за все автор листа зазначає ніби то в 
мене є протиріччя, бо я, зазначуючи, що наш а цер
ква з давніх-давен була власне автокефальною , бо 
перебувала тільки в молитовному єднанні з матір
ною церквою, а через к ілька рядків говорю про 
„антихристиянську” подію 1687 р. Автор листа сам 
далі пояснює як  сталася подія 1687 p., п ісля якої 
К иївська Митрополія, як  тоді звалася У країнська 
П равославна Церква, була підпорядкована Москві. 
Сам пан К індзерявий зазначає, що „деякі новітні 
російські церковні історики цілком слушно уваж али  
К иївську Метрополію до 1687 р. („де ф акто”) авто
кеф альною ” і т. д. Де ж  тут у мене протиріччя, 
коли я  в своїй статті зазначив, що У країнська П ра
вославна Ц ерква в давнину була власне Авто
кефальною , перебуваючи тільки в молитовному єд
нанні з матірною церквою? Це ж  те ж  саме, що за 
значають, як  говорить п. К індзерявий у своєму лис
ті — і деякі московські церковні історики, що К и їв
ська М итрополія до 1687 р. „де ф акто” була авто
кефальною , а від 1687 р. ця „де ф акто” автокеф алія 
скасована Москвою. Де тут у мене протиріччя?

Автор листа запитує, як  я собі уявляю  „моли
товне єднання з матірною церквою”, інакш е к аж у 

чи, що таке молитовне єднання з матірною церквою. 
На це питання можна одержати відповідь з елемен
тарної підручної літератури.

Щодо соборноправности. Що таке церковний со- 
борноправний устрій з ’ясовано в „Діяніях Всеукра
їнського Церковного Собору 14—ЗО ж овтня 1921 р. 
а витяг з цих-^гДіяній” я  подав у своїй статті, де 
досить докладно з ’ясовано поняття соборноправно
сти. П. К індзерявий зазначає в своєму листі: на
віщо ставити питання про соборність та соборно
правність, ніби хто їх  у нас заперечує? Та ж  собор
ність у наш ій церкві ніхто не заперечує, соборно
правність відкинута собором Єпископів УАПЦ і це 
є головною точкою, ізза якої стався в нас розлам 
у церкві. О тж е на сьогодні в нас є дві У країнські 
А втокеф альні П равославні Церкви: одна, що не ви
знає соборноправности, і друга, що дотримується за
сад церковнособорноправности, опираючись на к а 
нонах УАПЦ, затвердж ених Всеукраїнським П раво
славним Собором у місті Києві 14—ЗО ж овтня 1921 р. 
Ми тут не беремося вияснювати справу про прав
дивий ш лях одного чи другого напрямку наш ої 
церкви. Одне ясно, що на сьогодні ми маємо дві 
У країнські А втокеф альні Православні Ц екрви і це 
є великим лихом у н-чшім національнім житті. Нам 
слід з ’ясувати, чи соборноправність в УАПЦ при
пустима чи ні. Відкидаючи канони УАПЦ 1921 p., 
ми мусимо простежити, чи практикувалась соборно
правність у Х ристиянській церкві в минулому, а як  
почитаємо „Дії св. Апостолів”, чи не знайдемо вж е 
і там початок соборноправности. А чи ця соборно
правність насьогодні корисна для наш ої церкви, чи 
може принести шкоду?

Оцих питань потрібно нам торкнутись. Споді
ваюся, що в майбутніх листах висунуті питання 
будуть більше висвітлені. М. Б.
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Протест народів Інтернаціоналу Свободи
(УВІ) Дня 25. квітня в столиці Б аварії відбулися 

великі протестаційні збори представників народів, 
поневолених московським большевизмом, як і ще в
1946 р. на еміґрації об’єдналися в міжнародній орга
нізації Інтернаціонал Свободи. Збори виріш или звер
нутися до всього світу з протестом проти москов- 
сько-больш евицького поневолення й застерегти світ 
перед небезпекою большевицького імперіялізму. 
Н иж че подаємо в цілості ухвалений народами Інтер
націоналу Свободи текст протесту:

П Р О Т Е С Т

Ми, представники поневолених большевизмом 
народів Ц ентральної і Східньої Европи та підсовєт- 
ської Азії, азербейджанського, альбанського, біло
руського, болгарського, вірменського, грузинського, 
калмицького, козацького, кубанського, мадярського, 
північно-кавказького, румуського, словацького, тур
кестанського, українського, хорватського та чесько
го, організовані в Інтернаціоналі Свободи, м іж на
родній організації боротьби за свободу й солідаризм 
народів, винесли на наш их протестаційних зборах 
з дня 25 квітня 1948 р. до цілого свободолюбного 
демократичного світу наступний

П р о т е с т .

1. Ми протестуємо зі всією рішучістю проти бру
тального поневолення наш их народів антинарод
нім та експлуататорським молохом, що йому на 
ім’я  совєтський большевизм, який означає нечу- 
ване уярмлення нашого політичного, релігійного, 
культурного, соціяльного й економічного ж иття, 
наслідки якого наявно й болюче відчувають усі 
суспільні верстви наш их народів.

2. Ми протестуємо проти політики імперіялізму, 
крайньої деструкції, голоду та експлуатації Со- 
встського Союзу; ця  політика в основі змагає до 
однієї мети: загарбати й поневолити ввесь „ світ. 
Комуністичні партії всіх країн  на всіх континен
тах є цьому найкращ ий доказ.

3. Ми остерігаємо всі народи й держ ави перед не
безпекою розподілу світу і встановленням миру 
на засадх т. зв. сф ер впливів. Помилки такої ко
роткозорої, нерозваж ної і нещасної політики, яка 
зовсім не відповідає реальним життєвим інтере
сам світу та його народів, вж е нераз тяж ко мсти- 
лися. Так побудований мир, Совєтський Союз 
уважатиме, згідно з своєю політичною моралю, 
тільки тактичним перемир’ям, яка всебічно скрі
плює етапну стратегію розгорнення його світового 
імперіялізму, від якого він ніколи не відмовить
ся.

4. Ми звертаємо увагу демократичних держ ав З а 
ходу рішучо й недвозначно на нову концепційну 
політику певних політичних кругів, як і змагають 
до того, щоб на місці сучасного імперіялістичного 
СССР, що загрож ує ввесь світ, побудувати нову 
многонародну імперіялістичну державу, під кер- 
мою Москви. Спокій, рівновага сил і забезпечен
ня тривалого миру в Центральній і Східній Евро- 
пі та в північно-західній Азії будуть здійснені 
тільки після розгрому й повного знищ ення вся
кого імперіялістичного твору, незалеж но від його 
ідеологічних, політичних та соціяльних напрям 
них чи програм. Народи Центральної і Східньої 
Европи та північно-західньої- Азії бажаю ть жити 
в злагоді та дорозумінні з московським народом;

однак вони ніколи не допустять до його надвлади 
над іншими народами.

5. Ми твердо переконані, — а свої переконання ми 
підбудовуємо в політичній практиці засадами 
взаємного вирозуміння, довір’я  та співпраці, — 
що світовий мир можна побудувати на засадах 
А тлянтійської Харти, як  здорової точки виходу 
з сучасного катаклізму. В цьому змислі ми ви
магаємо беззастережного права на самовизначен
ня для всіх народів, бо тільки так можна при
вести до порядку в безпосередній і природний 
спосіб усі нездорові прояви імперіялізму та не
людської експлуатації народів. Здійснення цих 
засад по відношенні до наш их народів можна 
провести тільки ш ляхом розгрому Совєтського 
Союзу та його розподілу на суверенні національ
ні демократичні держави.

6. Ми стверджуємо однодушно, що наш і народи ви
користають негайно всяку нагоду для того, щоб 
усіма своїми революційними силами вдарити в 
організований спосіб по большевизмові, стаючи 
поруч демократичного світу до відбудови зв іль
нених просторів, як і так важ ко потерпіли від 
большевицького рабства та експлуатації. Цен
тральна і Східня Европа та визволена А зія будуть 
після досягнення цієї сьогодні найвищ ої мети 
об’єднані в обороні перед новим варварством, яке 
під будь-яким плащиком могло б загрож увати 
свободі та солідаризмові народів, культурі й ци
вілізації.

7. Заявляємо, що по виконанні нашого найбільшого 
обов’язку  — повалення большевизму та відбудови 
наш их суверенних, національних, демократичних 
держ ав, — будемо схильні й зможемо принести 
наш  вклад в новий тривалий і справедливий 
мир, не тільки в наш их країнах, але теж  і в ін
тересах всього світу, бо ми переконані, що саме 
наш і народи до нині принесли найбільш і ж ертви 
за великі ідеали свободи, порозуміння та миру 
м іж  народами.

8. Ми врочисто зобов’язуємося перед нашими на
родами, яких  ми представляємо та яки х  найвищ і 
інтереси ми ніколи не перестанемо обороняти пе
ред світом, що доти, доки не здійсняться на зем
лях  наш их предків наш і політично-програмові 
засади в майбутньому правно-політичному ладові 
суверенних національних демократичних держ ав 
Східньої і Центральної Европи та північно-захід- 
ньої А зії — 'м и  не зійдемо з поля бою і ніякі 
ж ертви не будуть для нас завеликі в боротьбі за 
здійснення цієї програми, з усіми її консеквен- 
ціями.

В дусі нашої боротьби, в дусі безчисленних 
жертв, що їх  принесли наш і народи, в дусі демо
кратичної рівности та міжнароднього порозуміння
— ми закликаємо всі протибольш евицькі та проти- 
комуністичні рухи всього світу до порозуміння і 
співпраці. Ми звертаємо увагу урядам демократич
ного Заходу та всім їх  союзникам, що вибиває два
надцята година терпеливости і терпіння народів 
Східньої і Центральної Европи та підсовєтської Азії. 
Не час далі вичікувати на нові вичини комунізму й 
відпускати злочинному гробокопателеві свободи на
родів та європейської культури нові мільйонові 
ж ертви з-поміж  наш их народів! Час дозрів, єдиний 
антибольшевицький фронт — це конечність життя.

М ю н х е н ,  дня 25. квітня 1948.

Члени Інтернаціоналу Свободи
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Гей, гей, Ту гай-бей...
Гей, гей, Тугай-бей, розсердився дуже, — 

ось слова, що пригадалися мені при читанні од
ного з травневих чисел „К роніки”, в якому є по
міщений допис про брошуру „До питання україн- 
сько-польських взаємин”. Брош ура появилася у ви
давництві ім. Хвильового і складається з трьох стат- 
тей: Р. Ель де — „Історична рол я  Польщі на Сході 
Европи”, А. Янівського — „Новий лад чи змодер- 
нізовакий імперіялізм” і А. Волянського — „Психо
логічний ф актор в українсько-польських взаєми
н ах”. Всі три автори підкреслюють щ ораз наново 
потребу, ба більш е — історичну конечність україн- 
сько-польського порозуміння, не забуваючи насвіт- 
лити при своїх розумуваннях всі ті перешкоди з 
польського боку в минулому і сучасному, що не до
пускають до його здійснення. П оваж ний тон, щ ира 
безпосередність вислову аж  н іяк не давала приводу 
до лайки. Тимто старовинна приказка — лаєш, Зе- 
весе, отж е не маєш рації — має і тут своє повне 
узасаднення — у „Кроніці”.

А може це хтось злобний злосливою рукою ви- 
няв цей відзив польського партнера з редакційного 
коша? Чи може недогляд нашого випробованого 
приятеля редактора з „Кроніки” допустив до появи 
тих грубих слів в дискусії, в як ій  часом навіть і 
тонкі слова роздражню ю ть і ранять? Зіставмо де
як і твердж ення українських авторів із твердж ен
нями польського, щоб усвідомити собі, куди стягає 
і власну справу п. М аріян Боремскі. Що ці „твер
дж ення” дивно будуть враж ати  наш их читачів — 
у цьому не наш а вина, але ж  бо на інші не спро
мігся коресподент „Кроніки”.

Брош ура трьох авторів має на цілі виявити 
польську політику замаскованого імперіялізму і ви
магає ясности позицій при політичній грі. Р. Ельде 
твердить, що польські публіцисти не спромоглися 
на ґрунтовну ревізію старих загарбницьких концеп
цій і підшукують історичні засади, як і мають далі 
служ ити не з ’єднанню, але розладдю. П ольська місія 
на сході довела до ґерманського поглинення захід- 
ніх слов’ян, не даючи їй м айж е н іяких територіяль- 
них здобутків на українських землях. Це ж  знає 
з автопсії кож ний еміґрант 1939-40 pp., коли зустрі
чав „майж е” під Закопаним, „майж е” під Люблином 
і „м айж е” під Варшавою чистокровних українців, 
або щ онайвище свіжо спольонізованих, але ще 
з українським духом. Пишемо „майж е” в лапках, 
щоб підкреслити ту диспропорцію м іж  колосальни
ми зусиллями польської експансії і її вислідом, що 
зводиться до кількадесять кілометрової смуги за 
кількасот літ. Р. Ельде нагадує люблинську унію, 
заклю чену проти волі більшости автохтонів, за якою 
у слід піш ли обмеження релігійні, культурні, полі
тичні й суспільні і спричинили ряд повстань та до
вели до розвалу Речпосполитої — замість станути 
на кревському договорі, де була підписана справ
ж н я  унія трьох народів, хоч саме це було б довело 
до їх  розквіту. Під час довговікового гноблення не 
дала П ольщ а нової культури східнім землям, не 
розвинула унійних тенденцій серед українців, не 
збагатила соціяльних уявлень. Ні, історична П оль
щ а все брала і нічого не давала, як  твердить Р. 
Ельде, але його слова називає, нічим не уарґументо- 
вуючи М. Боремскі — безстидним паш квілем на 
П ольщ у і поляків. В паш квілі міститься злорадість. 
Цього не вичуваємо в Р. Ельде, який певно не за 
буває слів Ш евченка: „ ...ч в ан и теся , що ви П оль
щу колись розвалили? П равда ваша, Польщ а впала 
і вас роздавила”. Ні, українці не тіш аться зі зле 
виконаної ролі поляків й їм не весело з цього при
воду. Але вони не вірять у їх  нову пробу на Сході 

добачують польську місійність скоріше в обороні

і охороні західніх слов’ян, що ще залиш илися й 
прирікаю ть допомогу в будові антиґерманського в а 
лу, так  конечного для вдерж ання свіж ої хвилі 
аґресорів. Ми чуємо вж е с ь о г о д н і  зловіщ ий ту
піт їх  чобіт, як  готовляться знову тратувати П оль
щу, а ви, пане Боремскі не чуєте?

Польські політики переконують західніх ди
пломатів у своїх правах до Західньої України — 
потрібним поташем з Калуш а, нафтою з Дрогобича, 
тощо. В голову поляків втискається образи чорно
зему, лугів і пасовиск Галичини і Волині. Інф ор
мувати про це українських читачів і пригадувати 
полякам дизгармонійність їх  апетитів з вольносте- 
вими хартами — називає п. Боремскі виразною про
вокацією. Ми глибоко переконані, що оскільки б
А. Янівському забаглося балканських ф іґ  разом 
з засадженими деревами і їх  власниками, то слуш 
но назвали б це балканці явною провокацією. То 
була б оборона перед нападом. Але чому так не
гарно називає п. Боремскі оборону українських 
яблук перед його зазіханням?

Розглядати м іркування усіх важ ливіш их поль
ських публіцистів, що говорять: Е. Ґертих — про 
Польщу від „моржа до м орж а”, А. Кітович — про 
українські меншості, К. Грабик — про дискусію 
над областями, як і займе польський вояк, Т. Бєлецкі
— про засадниче відкинення взагалі дискусій над 
східніми кордонами, В раґа — про провадж ення 
розмов на тему Західньої України з нашими східні
ми братами, А. Добошинські — про поглинення вза
галі українців, щоб створився один великий поль
ський народ, далі польський уряд, що зміряє до 
кордонів з 1939 p., вреш ті ген. Андерс — про не
можливість вільної і незалеж ної П ольщ і без З а 
хідньої У країни і південної Литви з їх  символами, 
Львовом і’ Вильном — отж е це все розглядати кри
тично називається диверсією чуж йх аґентур. Про 
що ж  тоді може говорити і що робити український 
патріот? — Роздаровувати волості свого народу, як і 
не є його власністю, бо ж  дістав він їх  у спадщині 
і має їх  далі дітям передати?! Цим показався б він 
найгіршим негідником, — негідним своїх ш ляхет
них предків, негідним своєї прекрасної вітчизни!
А. Янівський предкладає вироблювати духа в за 
ємної толеранції, дружби і співпраці, прямувати до 
тривалої єдности і будувати самостійні держ ави на 
основі м іж народних харт. Коли це називається 
зоологічним шовінізмом, то хотіли б ми знати, як 
називається протилежність?

Ми розуміємо, чому найбільш е злости викли
кала третя стаття, яку  підписав А. Волянський. 
Вона нагадує полякам  про тюрми і шибениці, про 
знищ ення ш кіл і розриви церков, про українську 
мову — як  китайську мову, про гасла — ні п’яді 
землі в українські руки в областях, як і навіть по
ляки  називаю ть „спірними”, п р о . . .  про польську 
культурну місійність в минулому іх сучасному. Чи ж  
би це була справді тільки „гістерія щі психопатич
нім тл і” з різними комплексами і психічними ураза
ми, а не тільки ранами і ранками, пасмами розпачу 
і криками терпінь? А. Волянський пише тільки про 
поляків при висвітлюванні усіх нещасть, бо ж  роз
глядає українсько-польські взаємини, чи ж  мав би 
він робити зі статті сальцесон і писати, що й інші 
сусіди не кращ і? Чи злочини стануть через те до- 
бродійствами? Чи зменш аться? Він говорить про 
поляків, як і це робили, коли мали силу й ін іціати
ву. І далі! Не знаємо, що думає п. М. Боремскі про 
свій народ, але кепський був би з нього поляк, якш о 
він обносив би його в зубах перед своїми і чужими. 
Слушно говорять англійці: „right or wrong my coun
try”. Чому ж  ми українці і ви поляки мали б посту-
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До зві ту  ЦПУЕ
В №  15 „Ч асу” обговорюється діяльність най

вищого нашого органу — ЦПУЕ. Порушена мова за 
матеріяльні засоби цієї організації, за поступлення 
від української еміґрації н а ц і о н а л ь н о ї  в к л а д 
к и . А одночасно з тим поданий і звіт, що показує, 
як  господарювало ЦПУЕ в 1947 р. По питанні націо
нальної вкладки  зроблений навіть і висновок, він 
такий: „Мова йде не тільки про 20 НМ., а, головним 
чином, про національну й суспільно-громадську єд
ність; мова йде про наш е існування, про наш е само
управління й про нашу самооборону ..

Звичайно, у справі національної вкладки н і 
в о д н о г о  у к р а ї н ц я  н е  с м і ю т ь  п і д н і м а 
т и с я  п и т а н я :  „Для кого платити? Що я  маю 
від того ЦПУЕ? Ж ив я  без об’єднання до цього ч а
су — проживу й далі!”

Так можуть говорити хіба тільки вороги укра* 
їнської спільноти. А ми, що величаємо себе полі
тичною еміґрацією, таких диких питань та заува
ж ень робити не сміємо. М и  м а є м о  з а в ж д и  
п а м ’ я т а т и ,  щ о  о б о в ’ я з о к  є о б о в ’ я з о к  
і й о г о  т р е б а  т і л ь  к и д и с ц и п л і н о в а н о  
т а  с в о є ч а с н о  с п о в н я т и .

Але одночасно з сповненням свого громадського 
обов’язку, кож ний з нас мусить пильно стежити та 
домагатися сповнення того ж  обов’язку  і нашими 
організаціями, починаючи від таборових і кінчаючи 
ЦПУЕ.

Виходячи з цього, вваж аю , буде цілком до сло
ва розглянути поданий ЦПУЕ звіт за 1947 р. Із того 
звіту бачимо, „що витрати ЦПУЕ в 1947 р. станови
ли суму 923.158 н. м арок”. І коли ми всі ті витрати 
поділимо на дві групи, то одержимо таку картину:

Група 1-ша:
На цілі культурно-освітні та суспільної опіки:

Культурно-освітні 209.250 або 22.6%
Суспільна опіка 120.800 13.0%
Фонд Матері і Дитини 12.000 1.3%
Допомога з диспозиційн. сум . . 30.600 „ 3.3%

Р а з о м 372.650 або 40.2%

Група 2-га:
На потреби організаційні та утримання самого ЦПУЕ:
Внески до М іжнаціон. Комітету 11.000 або 1.2 °/
Витрати на репрезент. цілі та на

IV. конференцію 14.368 —
Утримання Громадського Суду 22.520 —
Витрати по Контрольн. Комісії 6.670 0.7%
Витрати на скликання нарад 20.700 2.2%
Витрати на оперативні цілі 185.000 20.1%
Витрати організаційні 255.000 27.6%
Допомога на спільне харчування

працівників і гостей 20.250 2.2%
Інші витрати . . 15.000 „ 1.8%

Р а з о м  550.508 або 59.8% 
Ці витрати яскраво та точно висвітлюють нам 

усю побудову нашої централі. Вони зайвий раз під
тверджую ть справедливість тверджень, що українці

дуж е часто демонструють своє невміння відповідно 
та бездоганно організувати свій громадський апарат. 
Таке твердж ення й підкріплене якраз звітом ЦІїУЕ. 
Бо дійсно, що може бути більш  несовершенне від 
тієї організації, що поставивши собі за ціль допо
магати громадянству в справах культурно-освітніх 
та нести йому суспільну опіку, с а м а  п е р е т в о 
р и л а с я  в с о б і  д о п о м о г у  чи самодопомогу?!
А що так  у ЦПУЕ було в минулому році, це під
тверджує звіт; з нього бачимо, що на потреби орга
нізаційні та утримання самого ЦІІУЕ витрачено 
кругло 60%, а на задоволення головної мети — 40%.
А така постановка справи примушує голосно та 
з притиском сказати, що ЦПУЕ, як  Д о п о м о г о в и й  
Комітет, не смів би витрачати на свій апарат біль
ше 20% із одержаної на допомогову й культурно- 
освітню акції суми. Тож у 1947 р. з 923.128 нм. ЦПУЕ 
мало б витратити на потреби організації та утри
мання апарату ніяк не більше 200 тисяч н. марок, 
а не 550 тисяч, як  це видно з відчиту.

І коли б господарка в ЦПУЕ була поставлена 
справно, то громадянству не довелося б читати й 
сумувати над такою заявою нашого письменника 
У. Самчука („Українські Вісті”, ч. 26, 1948): „Нам 
повинно помагати громадянство, а передусім ті ор
ганізації, яких  обов’язком є таку роботу переводити. 
Це є абсолютно неправильно, що кож ний і той най
менший урядовець любого комітету за свою працю 
дістає винагроду з громадських коштів, а П равління 
Об’єднанних Мистців чи П равління М УР-у повинно 
виконувати в безліч разів більшу роботу без ніякої 
винагороди. У нас до цього часу покутує дуж е не
правильне, провінційне, закукурічене поняття, що, 
мовляв, справи культури, а особливо мистецтва, це 
турбота самих мистців. Ні! У культурних людей, це 
турбота гром адянства. . .  Ми маємо ЦПУЕ — тож  
воно мусить тією справою цілком поважно й на всю 
ш ирину зайнятися”.

Як на яскравий показник невідповідної госпо
дарки, дозволю навести зі звіту ЦПУЕ такий при
клад: На Фонд М атері і Дитини передано 12.000 н. 
марок, а „на спільне харчування працівників та 
гостей” витрачено — 20.250 н. м. До цього коментарі 
зайві!

Хто ж  мав би звернути увагу на заведення від
повідного господарювання громадськими гріши? Ду
маю, цей обов’язок головним чином леж ить на К он
трольній Комісії. А вона то якраз, як  видно з того ж  
таки звіту, правдоподібно і не працю вала інтенсив
но; що дійсно так воно було в 1947 p., свідчать ви
трати по Контрольній Комісії, їх  у- звіті показано 
тільки 6.670 н. м. або 0.7%. Звичайно, при таких ви
тратах, коли приняти на увагу, що члени К онтроль
ної Комісії розкидані по цілій Німеччині, вони не 
могли пильніш е та інтенсивніше віддаватися кон
трольній праці. А це і призвело до того, що апарат 
ЦПУЕ працю вав б е з  п о п е р е д н і х  в п л и в і в  
Контрольної Комісії на витрати громадських гро
шей. Тож, правдоподібно, в 1947 р. Контрольній К о
місії доводилось тільки ствердж увати в ж е  зроб
лені витрати.

Своїми розмірами звертаю ть на себе увагу ви-

пати інакш е? Але як  маємо вж е зговорюватися, то 
киньмо карти на стіл і до гарних вислідів дійдемо, 
вваж аю чи свої народи за лицарство без змази і ска
зу, а себе за його репрезентантів. Чи ж  не кращ е 
це, н іж  вваж ати  їх  за голоту, а себе за розбійни
ків? Ш кода, що п. Боремскі не знає, що думають 
теперіш ні польські борці без різниці політичних 
переконань і що вони викалькульовую ть з нашими 
борцями при лісових багаттях. — Дай, Бож е, щоб 
їх  концепції здійснилися, не ті „порядних”, на як і 
дехто з поляків надіється, бо ж  кому з українців 
„поржодни русін” не буде підозрілим?

Ж ивемо в нервовій добі розгарячковані і под
разнені. Хотіли б ми вірити в добру волю навіть 
М аріянів Боремских, хотіли б ми очікувати від них 
ш ироких плянів, хотіли б ми, щоб нас не пересліду
вали навіть у снах слова візантійських істориків 
(Прокопій), арабських подорожників (Казвіні), укра
їнських хронікарів (Нестор), що мовляв слов’яни 
напевно ввесь світ підбили б, якщ о м іж  ними за 
панувала б згода. Хотіли б м и . . .  Але це не тільки 
від нас залеж ить: маємо чисті наміри і ясні цілі — 
Соборну Д ерж аву і за неї змагатися перестанемо, 
лиш е віддавш и життя! Р. Єндик
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Другий з’їзд Союзу Українських Ветеранів
В днях 8 і 9 травня 1948 р. відбувся в таборі 

українських скитальців в Е.ттінґені 2-ий з ’їзд Союзу 
У країнських Ветеранів.

П ісля дводобової друж ньої інтенсивної праці 
делегати розглянули та розв’язали  всі питання про
грами з ’їзду та у р о ч и с т о  при співучасті духо
венства обох церков та громадян табору перевели 
посвячення прапору С. У. В.

Увага і праця делегатів головно скупчувалася 
на таких питаннях: 1) м іж народня стратегічно- 
політична ситуація, 2) Завдання СУ В, 3) Звіт Го- 
говної Управи і Контрольної Комісії СУ В, 4) Об
говорення й затвердж ення статуту СУВ.

Перше й друге питання висвітлив у своїй одно- 
годинній, добре виголошеній промові полк. Д. Він 
зібрав і впорядкував погляди і оцінки преси на 
правдоподібний розвиток подій і закликав ветера
нів бути організовано і ф ахово готовими до нового, 
уж е близького зудару світових потуг і твердо сто
яти на понадпартійному ґрунті. Генерального Ш та
бу ген. М. К. в дальш ій дискусії в короткій ядерній 
промові кинув ж мут думок, поглиблюючи та поши- 
руючи тему і переконливо довів свою добре арґу- 
ментовану оцінку воєнних потенціялів англо^-амери- 
канців і Сов. Союзу, ілюструючи її прикладами з 
другої світової війни. М іж ’ іншим ген. М. К. заявив, 
що в публічно-ідеологічній і пропаґандивній об- 
ротьбі двох ворож их бльоків за „душ у” народів 
червон і... програли „холодну війну”. Проти них 
уж е оформився могутній бльок. Ставка їх  на п ’яті 
колони бита й тому (крім других важ ливих при
чин), правдоподібно вони, відсовують на пізніше 
початок збройного конфлікту.

В дальшому про ролю і завдання СУВ говорив 
інж. Т. Його промова була виголошена з великою 
вервою і піднесенням. М ала вона характер ріш у
чих тверджень, занадто критичних завваг і ради
кальних пропозицій. П алка промова інж. Т. зроби
ла на присутніх помітне враж іння, проте в даль-

трати „організаційні” та „оперативні”. Вони в ЦПУЕ 
у відчітному році дійш ли до 440.000 н. м. або 47.7%! 
Щоб зробити оцінку цих витрат, треба було б у звіті 
говорити за них подрібніте^ тобто — деталізувати 
їх. А так, м айж е 50% всіх витрат загорнені в дві 
слові: „організаційні” і „оперативні”

Щ е звіт ЦПУЕ показує нам, як  сучасна україн 
ська еміграція виконала в 1947 р. свій національ
ний обов’язок, а тим самим, як  показала свою дис
циплінованість. Коли ми всі витрати ЦПУЕ, що 
складаю ть суму 923.158 н. м., поділимо на висоту на
ціональної вкладки  — 20 н. м., то бачимо, що в
1947 р. національну вкладку заплатило 46.158 осіб. 
Хоч і не знаємо точно загального числа осіб, по
винних сплачувати національну вкладку, все ж  пев
ні, що заплативш і вкладку творять не більше 25% 
загального числа членів української еміґрації, на 
яких  леж ить ця повинність. Тож наш а дисципліно
ваність процентово дуж е низька, вона виявлена 
всього 25 процентами!!

О тж е перед нами стоїть питання: В чому при
чина застрашуючого антидисциплінованого явищ а 
в рядах  еміґрації? Чи сучасна еміграція по своїй 
соціяльно-політичній структурі взагалі має нахил 
до розкладу? Чи, припускаючи, щ о,еміграція та, хоч 
має в собі і здорове громадське коріння, все ж  від
тягається від сповнення обов’язку, бо не має задо
вільної відповіді на виставлене „Часом” питання: 
„Для кого платити?”

Хто ж  відповість нам на ці питання?
А залиш атися без відповіді на ці питання ми 

не сміємо, бо від цьогр залеж ить або наш  громад
сько-політичний ріст, або занепад. О. Наріжний

ш их дискусіях вона викликала змістовні відповіді, 
Забирали голос д-р Р. (обґрунтовано-полемічно), 
ген. В. (дуже оригінальна відповідь — букет і рожа), 
полк. К. (обґрунтовано, стримано річево)^ п-к. М. Ч. 
(довша сильна відповідь, роля і значенйя політич- 
них партій). Ген. М. К. ствердив, що 1) головні 
складники українського воєнного потенціялу — 
учасники війни 1917—1920 pp., нова еміґрація і мо
лодше покоління — мусять творити єдину збройну 
силу, один одному допомагаючи; 2) вказав на по
милкове трактування інж. Т. завдань, ролі і в за
ємовідношень політики і стратегії і нерозуміння 
ним проблем національної революції. Забирали го
лос і інші. В дальшому трактувалося важ ливе пи
тання (воно виникло в дискусіях звіту Головної 
Управи) про конечність об’єднання всіх військови
ків в одну організацію. Цю тезу основно боронили 
представники УСС (майор-от. Т.) 9-ого ввечері по
чалося обговорення нового статуту СУВ. Воно і ви
бори нових органів тривали всю ніч. До приняття 
статуту значно причинився Голова комісії, ген. Б. — 
Врешті обрано органи СУВ: Генеральну Раду — 
склад її 21 членів — плюс генерали „ін корпоре”. 
Ця Р ада врілонює зі свого складу Головну Управу 
Союзу. Теж  обрано Контрольну Комісію і Суд.

О год. 5.30 ранку 10 травня могутнім „Слава 
У країні” і співом національного гімну закінчила
ся інтенсивна, творча праця другого делегатського 
з ’їзду ветеранів. Н азагал добру організованість і 
гостинність виявили ф іл ії СУВ і керівні чинники 
табору (прекрасно удекорована заля, відповідне 
розміщення делегатів і турбота про них).

Делегатський з ’їзд відбувся ділово, спокійно, а 
часами з піднесенням, головно при обговоренні ско
рого закінчення переорганізації держ авно-політич- 
ного центру і утворення законодавчої Н аціональної 
Ради. Звіт про щ асливе розв’язання цього карди
нального питання викликав велике захоплення се
ред делегатів.

З ’їед був численний. П ереваж али делегати ко- 
лишної Н аціональної Армії, представників УГА бу
ло менше. Теж  були добре якісно репрезентовані 
старшини н о в о ї  еміґрації. Вони брали діяльну 
участь у праці комісій і в дискусіях. У почесній 
президії сиділи 3 генерали старої дати і 3 генерали 
нової, теж  представник вільного українського ко
зацтва п. Ц. і генеральний секретар ЦПУЕ — майор
Н. Гірняк. На початку з ’їзду були зачитані приві
тання. На ж аль, не було оголошено змістовного й 
програмового привіту генерала ген. ш табу В. П.

Делегати з ’їзду в своїх промовах неґативно по
ставилися до спроби створити інші військові орга
нізації поза СУВ (ОУК, ЛУК і ;т. д.) як  явищ е ш кід
ливе для загальної справи, зокрема при заверш енні 
координації всіх творчих українських сил, і ви 
словлювали щире баж ання скупчення всіх в одній 
друж ній вояцькій родині, під кермою реорганізова
ного державного політичного центру. Сот. Н. П.

„ Н А Ш А  Д У М К А ” 
о р г а н  с у с п і л ь н о ї  к р и т и к и .  
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