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Nationalismus und Tatenlosigkeit 
sind identisch

(Th. Mano} 
Du glaubst zu schieben, und du 

wirst geschoben.
(Goethe)

ВСТУП.

Приятельська рука кинула на мій 
стіл товстеньку брошурку ні. з. „III. На
родній З'їзд Українського Національно- 
Демократичного Обєднання в днях 24. 
і 25. грудня 1928“ (Львів 1929, ст. 154+2, 
16°), додаючи: „Перший раз від 1848 р. 
видала одна з українських партій звіт 
зі свого з'їзду і то уложений на підставі 
стенографічного протоколу! Читається 
з великою цікавостю...“ Не цілком я. пев
ний, що правда, чи названа публікація 
виросла на 80 літ неораній ниві, та в кож- 
дім разі поява її у нас незвичайна. І чи
тається вона дійсно з інтересом. Се-ж 
шматок нашої повоєнної історії! В та
ких обставинах брошура заслугуе, щоб 
її обговорити дещо докладніше. Заслу- 
гує... Та тут-же й сук! Чи вільно гово
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рити про неї людині, що не рахується 
до У. Н . Д . О., і в органі, що — як по
бачимо дальше — також не має чести 
бути благонадійним в очах тої партії?

Хоч і як дивне се питання — нена- 
че-б були у світі такі видавці, що одним 
читачам давали-б право говорити про 
свої книжки, иншим натомість заборо- 
няли-б — то воно сим разом таки оправ
дане. У нас дійсно буває инакше ніж 
у людей. Брошура, що її наголовок на
ведений висше, призначена тілько для 
своїх. При допомозі тієї книжки хоче 
партійний провід познайомити всіх 
членів партії з усіми промовами, рефе
ратами і постановами того з'їзду з 24. 
і 25. XII. 1928 -— сказано на вступі (ст. 6), 
а вслід за сим додано: „притім надієть
ся (провід), що причиниться до 'поши
рення й поглиблення політичного світо
гляду членів партії й до закріплення 
їх віри в те, що тілько УНДО, ся все
народна, понадкляоова, національна у- 
країнська партія зможе здійснити най- 
висший ідеал нації..." (ст. 6). Очевидно, 
цитовані слова не виключають ще й та
кої можливости, щоб і неправовірні, 
себто нечлени партії, не могли при по
мочи сеї брошури „поширити й погли
бити свій світогляд і закріпити 'свою 
віру“ в всемогутність УНДО. Чому ні, 
лише під одною важною' умовою: н е 
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крити к у вати сеї партії, її провід
ників і її ділі

Ся заборона ясно випливає зі змі
сту найбільшого реферату, поданого 
у брошурі; він не має доброго слова 
для сторонніх критиків партії — сього 
„єдиного додатного явища, єдиного по
важного набутку в нашому нац.-політич
ному житті", яким ся партія є. Сі без
божні критики, мовляв, „не розпоряджа- 
ють ніякою національною програмою, 
іне думають ніякими означеними полі
тичними категоріями... критикують усе 
те, що позитивне і творче... вони від то
го тілько, щоб неґувати... вони здатні 
виключно до деструктивної роботи" 
і т. ин. (ст. 62—3). На думку того самого 
референта, кожда критика зпоза партії 
є „одностороння та вузька", отже тим 
самим і несправедлива; натомість мно- 
госторонна і широка, значить і спра
ведлива, була-б лише „критика власна, 
тобто самокритика, що випливала-б з 
нашої програми... що оздоровлює, а не 
розкладає... що не інтригує... така кри
тика, яку треба все вести внутрі партії... 
у відповідних партійних установах..." 
(ст. 102—3).

Сі останні виписки недвозначно 
зраджують нам, що й у лоні самої пар
тії панує якесь поважне незадоволення 
з її політики і що партійний провід 



б

старається вияви сього незадоволення 
замкнути в стінах власної хати, та нас 
поки-що не се цікавить, а тілько ясне 
заперечування позапартійним елемен
там права критикувати УНДО. Такий 
політичний принцип у нас новина. Досі 
бачили ми його лише у большевиків 
і фашистів, та й то тілько там, де вони 
фактично панують; натомість наша про
відна партія приписує собі сей моно
поль критики ще поки вона „здійснила 
найвисший ідеал нації", ще поки в її ру
ках поліція й суд...

Та не вважаючи на сі може дещо за 
рані диктаторські вправи проводу У. Н. 
Д. О., я, хоч не член його, таки позволю 
собі піддати отсю найновішу публікацію 
короткій... критичній аналізі. До сього 
рисковного почину уповажняє мене: 
наперед 25-літня приналежність до ко
лишньої національно - демократичної 
партії (без котрої /сьогодні не було-б- 
УНДО); дальше — деякі теоретичні 
студії і скромний практичний досвід 
з обсягу власного й чужого національ
ного життя; а вкінці — старосвітське, 
сьогодні немодне переконання, що без 
обєктивної сторонньої критики немож
лива субєктивна самокритик^, хиба... 
самохвальба.

Буде се, як зазначено саме, коротка 
аналіза змісту брошури. Не тому ко
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ротка, щоб не було матеріалу для про
сторого розбору, а лише тому, що для 
основнішої критики порушених у бро
шурі питань, треба написати нову бро
шуру — принаймні такого самого обєму 
що й ся. Та на такий люксу с не можемо 
собі позволити.

І. Що в брошурі є.
У вступі зазначена, на початку і при 

кінці, подвійна ціль видання — інфор
маційна й агітаційна. Разом із сим тут 
подана політична характеристика пар
тії (очевидно дуже корисна) й деякі ві
домосте з її історії та з організаційного 
статуту, вкінці статистичні дати про 
учасників останнього конгресу. — За 
описом відкриття з'їзду та вичисленням 
складу президії й т. зв. коїм.-матки (себ
то машинки до вдержання проводу партії 
в 'тих самих руках) слідує щось у роді 
„тронової промови" — експозе голови 
УНДО й Української Парламентарної 
Репрезентації, др-а Дм. Левицького, п. 
н. „Політичне положення українського 
народу" (ст. 9—36). — Дальше йде ре
ферат виконуючого обовязки головного 
секретаря партії др-а Л. Макарушки 
п.н. „УНДО за час від 19. XI. 1926 до 
24. XII. 1928", (ст. 38—52), себто про ді
яльність і розвиток партії за останні 
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два роки — більш менш те саме, що 
в викладі голови. — 3 порядку поданий 
просторий (1/3 брошури) реферат ред. 
В. Мудрого її. з. „УНДО і його націо
нальне середовище1' (ст. 53—104), з оче
видним завданням доказати правдивість 
тверджень попередник промов, що 
УНДО єдина на всій Україні національ
на, незалежницька, соборницька, дер
жавницька, демократична,- понадклясова 
і т. п. партія, одиноко покликана до 
здійснення „національного ідеалу" — 
доказати досить простим способом: 
обезцінюванням усіх инших україн
ських партій, груп і напрямів політич
ної думки. — Після сього реферату від
читано згори приготовані проводом по
літичні резолюції, та щойно потім від
крито дискусію, яку двічи переривано 
і відкладано, в якій брало участь біля 
20 промовців та яку в брошурі зреферо
вано... в рівно ЗО рядках, а з того поло
вину. уваги присвячено одному лише 
рефератови-промові посла В. Целевича! 
— Куди більше місця відведено вибо- 
рови і складови Центрального Комітету 
і партійного суду (ст. 105—108) та по
літичним резолюціям (ст. 108—110). — 
З другого дня нарад, перше місце зай- 
мив реферат посла О. Луцького про зав
дання повітових народних комітетів п. 
н. „Органічна праця на місцях" — рефе
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рат інтересний вичисленням завдань, 
яких партія., не сповнила (ст. 111—125). 
— Потім реферат сен. М. Галущинського 
п. н. „Освіта і шкільництво'1 (ст. 125— 
129). — В загальній дискусії над усіми 
рефератами (включно з пропущеними: 
інж. Ю. Павликовського „Про наше е- 
кономічне положення11 .і сен. К. Трояка 
„Про фінансові справи партії11) забирало 
знов біля 20 учасників, а їхні думки зре
феровані на чотирох сторінках (ст. 
139—143). — Приготовані заздалегідь 
і без спеціальної дискусії ухвалені ре
золюції (в ділянках: організаційній, фі
нансовій, громадській, економічній і 
культурно-освітній) закінчують брошу
ру (ст. 144—154). Так представляється 
зміст брошури „Ш-ій Народній З’їзд.11 

II. Чого в брошурі не показано.
Отже перша і, як повинно-б бути, 

найважніша ціль видання повинна була 
дати докладну інформацію про харак
тер, хід і висліди останнього партійного 
конгресу, що є найвисшим „законодат- 
ним органом партії УНДО“. Чи се зав
дання брошура розвязує? Прочитуючи 
отсей „звіт зложений на підставі стено
графічного протоколу11, приходимо ско
ро до переконання, що він не дає вірно
го образу з'їзду з 24—25-го грудня 1928,
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і відчуваємо жаль, що видавці, замість 
стенографічної точности*)  в поодино
ких частинах, не подали ядерного змі
сту цілости. Одним словом, обіцянка 
видавців, висловлена у вступі до звіту, 
що мовляв „в сій книжці друкуємо всі 
матеріяли... з усіми промовами, рефера
тами і постановами з'їзду", не додержа- 
на. Передовсім не видимо тут трьох ду
жа важних рефератів, про які згадуєть
ся тілько мимоходом: .політичного рефе
рату б. генерального секретаря партії 
і посла Целевича, економічного п. Пав- 
ликовського. й фінансового др-а Трояна 
— все першорядні матерії, недостача 
яких дуже відчувається при читанню 
брошури і тих промов та рефератів, що 
мали щастя бути уміщені. Чому так не
рівно потрактовано референтів — Го
сподь знає. Коли ради тісноти місця, то 
чи не красше було-б обкроїти деякі ви- 
друковані промови і реферати, що не 
лише самі собою бувають иноді бала
кучі, а й часто непотрібно двічи і тричи 
говорять те саме? Досить, що неприсутні 
на партійнім парляменті члени УНДО, 

*) В сім напрямі не ма іи-б ми сумнівів, 
якби не факт поданий „Новою Зорею" ч. 39 при 
бібліографічній замітці про сю брошуру, з якого 
виходить, що ред. Мудрий говорив на з'їзді дещо 
більше, ніж тепер надруковано.
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всупереч заяві в переднім слові, не до
відуються з брошури, що говорили свої 
міністри таких важних справ, як вну- 
трішних, господарських*)  і фінансових 
— ресорти, які звичайно вважаються 
основою всякої політики... Наслідком 
сього, 'неприсутні на вїзді члени не всилі 
добре зрозуміти й видрукованих промов 
та рефератів, в першій мірі промови го
лови партії п. Д. Левицького.

*) Про сей реферат сказано (ст. 125), що він 
окремо появиться друком.

Інформаційний бік брошури вияв
ляє ще иншу, може ще дошкульнішу 
хибу, а іменно, що в цілости подані ли
ше, так сказати-б, урядові реферати, що 
натомість хід дискусії по них поданий 
так загально й коротенько, що рішучо 
неможливо виробити собі якого-такого 
погляду на думки, настрої, політичний 
й інтелектуальний рівень з’їзду. Ся шко
да тим більша, що конгрес, сей „законо- 
датний орган" демократичної партії є 
чинний лише два дні раз на два роки, 
що він завалений довгими урядовими 
рефератами й промовами, наперед чле
нам нерозсиланими; що на ньому про
від предкладае вже готові резолюції до 
формального тілько приняття, що навіть 
вибори нового проводу є в дійсности 
тілько позірні, що, одним словом, лише 



12

в вільній дискусії мігби виявлятися демо
кратичний характер партії, з таким на
тиском підкреслюваний в ріжних місцях 
брошури. Отся дуже поважна недостача 
разом із попереду обговореною, показує 
наглядно, що перша й головна ціль ви
дання — документально-інформаційна ■— 
не досягнена, що не то ие-члени, а й не
присутні на з'їзді члени УНДО не можуть 
із сеї брошури виробити собі ясного по
гляду ні про хід конгресових нарад, ні 
про політику партії в останніх роках.

III. УНДО про себе.
В попереднім розділі бачили ми, що 

перша ціль видання брошури „Ш-ій На
родній Зїзд“ •— інформаційна — осяг- 
нена дуже недостаточно. Здається навіть, 
що й видавці не дуже серіозно мали сю 
ціль на оці. Полишається друга — ви
словлена характеристичними словами 
вступу про „поширення й поглиблення 
політичного світогляду і закріплення 
віри“ в партію. Ся ціль уже складніша, 
отже й питання, чи й оскілько вона до
сягнена, не може бути з місця розвяза- 
не. З одного боку, се проблема націо
нально-політичного виховання; з друго
го боку, се предмет партійної реклями 
і пропаганди. Щоб оцінити якість впли
ву брошури на розвиток політичного 
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світогляду читача й підем його віри у 
видавців, треба змірити ширину і гли
бину того політичного світогляду, який 
представляє зміст брошури, чи там умі
шені в ній промови, реферати й резо
люції. Спробу такої провірки дамо нив
ше. На сьому місці зупинимося над дру
гою половиною завдання брошури — 
реклямово-пропаґандистичною.

Що якась партія має себе за „най- 
красшу“, „наймудрішу“, „найчеснішу“ 
і „єдиноспасительну" — се такі людські 
слабости, на які в політичнім життю 
треба ще більше вирозумілости ніж у 
приватнім. Що сій людській, аж за бо- 
гато людській, слабости чимало при
значено місця й у сій брошурі, з сього 
приводу не думаємо робити закиду, хоч 
на наш погляд добре булоб инших ме
тод агітації уживати в часі виборів, а 
инших — у мирних обставинах. Отже 
нас не дивує, що брошура густо посила
на такими самопохвальними солодоща
ми, яких поза Італією, ні одна політич
на партія .в Европі не вживає: приміром, 
що „УНДО, найбільша українська полі
тична партія на всіх українських землях 
під Польщею... нетілько національна, 
але й незалежницька, соборницька і за
гальнонародна... інтереси всіх кляс і ста
нів підчинює найвисшому ідеалови на
дії... всі класовіі ,£іи станові суперечносте 
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розвязує демократичним способом і зі 
становища доцільності! тієї розвязки 
для реалізації найвисшого національ
ного ідеалу" (ст. 1); що лише в її пар
тійній програмі з 1926 „сформулований 
докладно всенаціональний політичний 
ідеал і завдання партії в усіх ділянках 
народного життя" (ст. 4); що „тілько 
УНДО, ся всенародна, понадклясова, 
національна українська партія зможе 
здійснити найвисший ідеал нації (тут 
несподівано додано:) спільними зусил
лями нації" (ст. 6); що мовляв „наше 
положення як найсильнішої і провідної 
української національної політичної ор
ганізації є надзвичайно трудне1'; що 
партія „з гордістю мусить ствердити, що 
двохлітній білянс діяльности УНДО по
над усякий сумнів додатній та що з борні 
на всі фронти виходить небідно" (ст. 19); 
що „по трьох роках істнування УНДО.... 
український нарід політично вповні, до
зрів. Для нього наша партія, партія з все
українською самостійницькою програ
мою і з опертям на власні сили не є вже 
фантазією, вона є твердою дійсністю" 
(ст. 50—51); що „партія за останні два 
роки зробила великанську роботу (ст. 
61); що УНДО „опановує політичну си
туацію на українських /землях під Поль
щею" (ст. 96); що завданням нашої пар
тії, як великого і зорганізованого націо- 
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пального колективу, є стояти в сей істо
ричний час на сторожі національних 
українських цінностей, на сторожі укра
їнської національної душі, на сторожі 
того святая-святих українського народу, 
що робить його нацією... стати тою зі
ницею української національної психе, 
через яку мусять проходити та на якій 
мусять увіковічнити свій образ всі про
цеси й форми індивідуального самови
яву нації" (ст. 97); „фактичним гегемо
ном українськ. життя під Польщею є на- 

'ша партія" (ст. 98), якій треба „прояви
ти імперіалістичну експанзію" (ст. 99); 
що „за три роки свого життя і праці 
здобула партія великанський престіж у 
нутрі та на зовні" (ст. 101) і т. ин„ і т. ин.

Такі виписки можна-б тягнути ще 
дуже довго, подібних місць у брошурі 
безліч. Всі вони, правду сказати, не грі
шать скромністю, деякі навіть ясністю, 
скидаючись радше на якусь національно- 
політичну містику ніж на політику; су
перечностей між ними самими, а ще 
більше з иншими місцями брошури та
кож немало; часом, здається, віддаль 
сих автореклям вдд правдивої поваги 
менша ніж... приповідковий один крок. 
Одначе, як уже зазначено, все те у полі
тичної партії нас не дивує. Натомість 
цікавить нас отой ф а к т и ч н и й м а- 
т е р і я л, на якому побудована вся та 
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висока опінія партійного проводу про 
себе і який має переконати чита
ча, що УНДО дійсно творить епоху в 
історії України, почату тому три роки, 
коли ся партія, ніби вродилася, а в дій
сносте, коли вона опинилася в руках 
теперішних провідників. Бо щодо родо
воду партії, брошура не цілком ясна: 
звичайно зазначується у ній з натиском, 
що національно-політичне сонце зійшло 
над Україною щотілько 11. VII. 1925, 
коли головою партії став др. Д. Левиць- 
кий, та один раз стверджується, що 
УНДО є тілько „продовженням україн
ської трудової партії, що перед визволь
ною війною мала назву української на
ціонально-демократичної партії" (ст. 2). 
Боїмося одначе, що се останнє пригада
но тілько на те, щоб тим більше під
нести месіяністичний характер УНДО, 
бо мовляв „провідна політична роля 
в часі наших визвольних змагань і вся 
майже політична відповідаль
ність за долю нашої державносте 
перед народом та історією припала саме 
названим тутже. предтечицям (ст. 2). 
Значить: памятай, народе, наші попе
редники запропастили твою долю, а ми 
є ті, що тебе спасемо!

От і з сього питання історичної від
повідальносте почнемо провірку фак
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тичної сторони наведеної висше авто- 
реклями.

IV. Історична роля старої партії.
Як уже знаємо, УНДО признається, 

що правда, до походження від ранішої У- 
країнської Національно- Демократичної 
(Трудової) Партії, одначе не особливо ви
соко цінить сей рід та має себе за щось 
без порівняння ліпшого від батьків. Се 
добре право синів — старатися перевис- 
шити батьків; та мабуть не помилимося, 
коли скажемо, що між політично емери- 
тованими батьками мабуть нема таких, 
що дуже завидувалиб теперішним переєм- 
никам політичного проводу або що соро
мились би своєї минувшини. Нові панове, 
окрім великих слів великої сили, якими 
від літ годують тромадянство, досі не зро
били абсолютно нічого такого позитивного 
для нації, що давалоб їм якесь значніше 
місце в її історії; тимчасом давня УНДП 
вже нероздільно звязана з українською іс
торією першої четвертини ХХ-го віку’

Правда, той відтинок нашої історії 
скінчився для нації невдатно, навіть тра
гічно, одначе: а) такими були всі головні 
моменти нашої минувшини від мало не 
600 літ, отже се вже не така велика не
честь ділити долю Детьків, Олельковичів, 
Глинських, Сагайдачних, Хмельницьких, 

2
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Мазеп і т. д.; б) зпоміж усіх політичних 
організацій, які до того- часу були чинні 
на наших західних землях, не бачимо ні 
одної під міру старій УНДП. Перше 15- 
ліття, передвоєнне, в її діяльносте одно
значне з всесторонним національним роз
витком австрійських Українців, без якого 
годі собі подумати всенародну акцію 1918- 
1919. Без того 15-ліття здається, що. й на
ціональний рух на Наддніпрянщині в 

.1917—1919 ніколи не був би досягнув сво
їх дійсних розмірів і своєї дійсної форми.

Що ті національно-політичні завдан
ня, перед якими галицьке громадянство 
стануло в осени 1918 показалися йому не 
під силу, то вина сьому мусить бути роз- 
ложена на цілу низку чинників: а) на 
моральну й матеріяльну руїну після 4- 
літної війни, б) на ріжні сильні, від нас 
незалежні обставини (війна і звязані з 
нею переміни перейпілиж усі людські спо
дівання), в) на недостаточну національ
но-політичну й соціально-культурну -зрі
лість усього українського народу, г) на 
некорисний вплив російської України,та 
вкінці ґ) на органічні хиби й тактичні 
помилки самого тутешнього проводу.

Входити глибше у всі ті причини на
шого лихоліття тут не місце, та й із сього 
ясно, що приписувати „в с ю майже полі
тичну відповідальність за долю нашої 
державносте перед народом та історією"
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давній УНДП, як се робить брошура 
УНДО, — і несправедливо і нечесно. Не
чесність у тому, що нова самохвальниця 
має за собою щойно 1/8 часу, а менше ніж 
1/1000 здобутків попередниці... Коли не 
хочеться покласти в заслугу старим про
відникам того, що вони від 1914, в неви
мовно трудних обставинах, не лише збе
регли єдність партії, а й уміли біля неї 
згуртувати до солідарної загально-народ
ної акції їі усі инші українські політич
ні організації (досягнення, що сьогодні 
видаються якоюсь недосяжною мрією!), то 
хоч такий голий, одначе історично много- 
важний факт, яким є девятимісячна 
■збройна боротьба, повинен би навчити за
розумілих новиків дещо більше скромнос
ті! і респекту для попередників! А в тім, 
колиб говорити про помилки старих про
відників (тих помилок дійсно багато), то 
одна з найтяжших була в тому, що ті про
відники були за слабі супроти демагогіч
них елементів внутрі партії і громадян
ства — супроти тих самих, що захопивши 
старий партійний апарат, сьогодні верхо
водять і що у великій мірі самі за сумні 
висліди визвольних змагань відповідають.

V. Чим краща нова партія?
Таке питання само накидається чита- 

чеви брошури про „Народній Зїзд“, одна
че даремна річ шукати ясної відповіди на

* 
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нього. Про приписувані собі новим прово
дом політичні й організаційні „успіхи" 
матимемо нагоду говорити й оцінити піз
ніше; на сім місці зупинимося лише на 
отих моральних „висшостях" УНДО над 
УНДГІ. про які в ріжних відмінах читає
мо мало не на кождій сторінці брошури.

Сі висшости — буцімто ідеольогічні. 
На погляд проводу УНДО, історичне зна
чіння сеї партії лежить перш усього в бу
цімто незрівнаній її програмі, устійпеній 
на конгресі 1926 р. Дуже шкода, що ся 
славна програма не включена повно у 
брошуру (оскілько не помиляюся, вона 
взагалі не була ще друкована), а то бу- 
лаб можливість самому читачеви переко
натися, чи вона справді творить епоху в 
історії української нації. Бо ніде правди 
діти — в брошурі хоч багато самохвальби 
та мало конкретних вказівок на програмо
ві основи партії. Зокрема, що можна ска
зати про таке впевнювання: „всі клЯсові 
чи станові суперечности (партія) розвя- 
зує демократичним способом"? Хіба те, 
що в-нього можна цложити все до вподо
би: і „граб натравлене", і „бий інтеліген
тів", і вибір, приміром, єпископів на вічу 
в салі Лисенка, і багато инших „демокра
тичних ідеалів"...

Та, правду сказати, провід УНДО сам 
ідеалізує свою 'партійну програму тільки 
в однім, пункті: вона, мовляв, „докладно 
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сформулувала всенаціональний політич
ний ідеал" (ст. 4). Отеє те маґічне слово, 
що ставить УНДО і його програму на пер
шому місці! Під сим чарівник словом ро
зумів брошура очевидно не що инше, 
тільки ідею соборно-української держав
носте... ІЦо на се сказати? Кождій як-так 
освіченій людині ясно ось-що: а) Націо
нальний ідеал і державність не є ідентич
ні поняття. Держава се дуже реальна річ 
і звичайно мало що має спільного з ідеа
лом. Колиб вони були одно, в такім разі 
всі державні народи не малиб перед собою 
вже жадного національного ідеалу — бу- 
либ самими низькими матеріялістами. Так 
погано одначе не є й народи обєднапі й 
незалежні все ще мають перед собою не
досяжні національні ідеали, до яких пря
мують. б) Ніде в культурному світі всена- 
ціональні ідеали не входять в інвентарі 
партійних програм, бо перш усього такі 
ідеали є власністю всеї нації, а не одної 
партії, а окрім того взагалі ідеалам в про
грамах політичних партій не місце, лише 
викладам про те, якими практичними за
ходами до ідеалів наблизитися, в) Нема 
сьогодні жадної української партії чи по
літичної Групи, яка не бажалаб собі здій
снення того, що в брошурі зоветься все- 
національним ідеалом; жаль лише, пто ле
две котра з них знає, яким шляхом до ньо
го дійти, г) Не кожда корова, що ідеаль
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но на всі заставки ричить, дає й ідеальне 
молоко, ґ) Се історичний фальш, коли 
сьогодні пишеться, неначе УНДО вперше 
1926 р. сфор-мулувало ясно „націо.віль

ний ідеал11. В дійсносте, його попередни
ця УНДП не лише від самого початку 
(1899) мала його ясно у своїй програмі, 
але й старалася реалізувати його по си
лам і обставинам тому десять літ. Що 
більше, ще перед оснуванням УНДП той 
ідеал був уже в Галичині сформулований. 
Як один із перших Галичан, що прилюд
но шроклямували його, маю деяке право 
підкреслити се з натиском. Одним словом, 
те блискуче пірячко, яким УНДО так пи
шається, не ним створене.

До сього неоправданого вивисшуван- 
ня себе понад инших належать два заки
ди голови УНДО, зроблені посередно ма
тірній УНДП. Один, у вислові: „Ми не мо
жемо позволити собі на люксус, щоби 
знову історичні події заскочили нас не- 
приготованими11. (ст. 36); другий той, що, 
мовляв, „ми епершими галицькими по
літиками, які є в першій мірі Українцями 
і українськими політиками і раз на зав
жди порвали з усяким територіяльним се
паратизмом11 (ст. 17). Про річевий зміст 
сих самохвальних поглядів скажемо далі.
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VI. УНДО й инші українські політичні 
партії.

Коли свою матірну організацію по- 
трактувалося з висока, то чогож сподіва
тися іпо становищі до инших, вже конку- 
ренційних партій? В очах провідників 
УНДО всі вони не тільки не вмилися до 
нього, а ще й є. очевидними національни
ми шкідниками: вони критикують його! 
Як уже раніше зазначено, провидінний 
характер УНДО доказується менше вка
зівками на власні ціпности і здобутки, а 
більше неприхильною характеристикою 
противників. Такій тактиці присвячений 
мало не весь просторий реферат ред. Муд
рого. Наперед автор характеризує всіх 
„противників" УНДО не перебираючи у 
словах і не відокремлюючи нікого (в ус
тупі п. з. „Національне середовище пар
тії"), потім спинюється на „націоналіс
тах" (Доицов і „Провід Націоналістів"), 
далі переходить до „Української Христі- 
янської Організації" (ст. 72—74), до пар
тії „без виразного обличчя", якою має бу
ти „Українська Партія Праці"; слідують 
„українські клясові партії", а саме ради
кальна (УСРП) і соціяльно-демократична 
(УСДП), дальше „інтернаціоналісти" (КП 
ЗУ і Сель-Роби) і „галицькі москвофіли", 
вкінці наддніпрянські комуністи (КПбУ).

Як бачимо, доволі безсистемна ревія 
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всяких ідеольоіґчних напрямів, організа
цій і партій з ріжних територій (про Над
дніпрянщину дуже богато, а про Волинь 
майже нічого!), що з сих або тих причин 
не подобаються „фактичному гегемонові! 
українського національного життя під 
Польщею", себто УНДО. Входити в подро
биці сих ніби-оборонних випадів на всі бо
ки не можу й не хочу. Виїмок зроблю 
тільки тій частині, що займається нашою 
„Українською Христіянською Організа
цією", щодо всіх инших обмежуся до 
кількох загальних уваг.

Наперед дивно, що УНДО, маючи, се
бе за найкращий вицвіт української на
ціонально-політичної думки й організації, 
за найбільшу партію на всіх українських 
землях, за геґемона-диктатора українсько
го національного життя цід Польщею і т.. 
ин., виступає одночасно в ролі пересліду
ваної невинности, на яку напосілися не 
лише зверхні національні вороги, а й без
ліч противників внутрі самого україн
ського громадянства. Дальше дивно, що 
ся ідеальна партія не має на свою оборо
ну кращої зброї, як загальникове відсу
джування від віри і чести тих своїх про
тивників (деякі зразки подав я на самім 
вступі, більше подам зараз низше) — все 
те метода, що зраджує .радше якусь манію 
переслідування, а не почування дійсної 
вищости і сили. Вкінці грубо помиляють
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ся панове з УНДО впевняючи, що його 
„понадклясовість", себто гуртування в 
собі ріжних елементів з суперечними ін
тересами і світоглядами, ставить його по
над усіми „вузькими" організаціями і 
партіями. По правді, воно навпаки: все, 
що в українськім громадянстві дійшло до 
ясної політичної, соціяльної або світогля- 
дової свідомости, гуртується поза УНДО; 
все мало вироблене, туманне, хитке, пото
пає в УНДО, а що таких саме елементів 
в нашім громадянстві величезна більшість, 
отже й се дає сій партії нумеричпу, а да
леко ще не моральну 'перевагу над ин- 
шими Групами. Та чи так буде довго?

VII. УНДО й „Українська Христіянська 
Організація".

До внутрішних „Турків", що не да
ють спокійно спати „гегемонам україн
ського національного життя під Поль
щею", брошура зараховує ласкаво й „У- 
країнську Христіянську Організацію".

Пап ред. Мудрий ставить сю, для по
ширення христіянсько-католицького сві
тогляду призначену понадклясову і по- 
надпартійну організацію на одній дошці 
з радикалами, комуністами, православни
ми москвофілами і т. п. І до У.Х.О. відно
сить сей добродій знану вже нам з цита- 
тів загальну „характеристику" критиків 
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УНДО. що. мовляв, вони не розпоряджа- 
ють ніякою національною програмою, не 
думають політичними категоріями, здатні 
виключно до неґативної і деструктивної 
роботи і т. ин„ притім він не спиняється 
навіть перед закидом, що й ся організа
ція у „своїй анархо-деструктивній вдачі 
йде на руку ворогам нашої нації11 (ст. 64. 
98). А в окремім, вже самій У.Х.О. присвя
ченім уступі мотивує він сей безцеремон
ний осуд ось як:

„Діло в тім, що та орґанізація до по
літики нашої партії ставиться не тільки 
критично, але й неґативно11 (ст. 72) та що 
в будуччині „коли вона оформиться в 
партію, прийдеться звести з нею поважну 
боротьбу11, з якої очевидно УНДО має 
вийти побідно (ст. 74). Значить, ті пано
ве стараються випередити випадки і боя- 
чися„ щоби з У.Х.О. дійсно не виросла по
літична партія, радіб убити сю будучу 
конкурентку, т. ск. ще в лоні матери...

Щоб належно оцінити сю задушевну 
мрію провідників УНДО, треба мати на 
увазі, що „Українська Христіянська Орга
нізація11 ніколи не була жадною політич
ною партією й на будуче не думає в неї 
перетворюватися; що вона весь час свойо
го істнування ні разу не займала жадно
го становища супроти УНДО і його полі
тики, навіть тоді ні, коли сама була ним 
провокована (про се низше). Дійсна при
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чина незадоволення УНДО має очевидно 
дещо иншу 'причину, а саме політичні 
статті в „Новій Зорі“, яка бувши призна
чена для укр. інтеліґетщії з христ.-като
лицьким світоглядом, не може бути бай
дужа й до основних питань нашої націо
нальної політики та яка, як від жадної 
партії незалежний орґан, не лише не обо- 
вязана просити політичних вказівок у 
Центрального Комітету УНДО, а іі має о- 
бовязок у вислові своїх поглядів руково- 
дитися виключно загально-національними 
мотивами. Що тут і там політичні думки 
висловлені в „Новій Зорі" не згідні з ти
ми. що їх УНДО вважає своїми і єдино 
обовязковими для всіх Українців, то . з 
сього ще цілком не випливає, щоб його 
становище в окремих питаннях було ро
зумне й корисне, а наше глупе і шкідли
ве. Може бути й навпаки. Зразки сеї мож
ливосте побачимо зараз дальше..

VIII. Чому панове з УНДО гніваються на 
„Нову Зорю“?

1. Мотиви уявлені.
Як уже знаємо, „Українська Христі- 

янська Організація" знайшлася в ряді 
противників УНДО тільки так собі, дяку
ючи ноншалянції відносного пана рефе
рента, що замість про саму лише „Нову 
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Зорю", забалакав про У.Х.О. як таку. 
З сим застереженням придивімся близше 
закидам ред. Мудрого.

„Нова Зоря" ставиться дійсно критич
но до політики УНДО; се її добре право 
і громадянський обовязок. Натомість на 
закид „неґативного" відношення можна 
згодитися тільки частинно: до поодино
ких акігів партії УНДО ставиться „Н. 3.“ 
й неґативно, коли вважав їх нерозумни
ми, недоцільними і шкідливими; про ці
лість її програми вона ніколи чогось по
дібного не говорила. Програма УНДО з 
певними виїмками (прим, большевицький 
принцип в земельній справі — однаково 
противний христіянській етиці і господар
ським законам) доволі можлива, на
томість політична тактика його провідни
ків переважно фатальна — отеє провідна 
думка „Нової Зорі". Сю думку старається 
сей орґан висловлювати так обережно, 
культурно, льояльно і навіть прихильно 
до критикованих, що більше оправданні: 
є частий закид з лівого боку, що зарахо
вує „Нову Зорю" до ундівської преси... 
Ні, панове з УНДО, не „Н. 3.“ витворила 
погляд про сю суперечність, лише ви самі!

Ось один із ваших ідеольоґів, у своїм 
рефераті на „Народнім З’їзді" зараховує 
нас не то до противників своєї партії, а 
й до ворогів нації, не подавши людного 
конкретного факту в сім напрямі. Поли- 
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піаючи на боці загальний вступ, де нас ра
зом з комуністами відсуджується від на
ціональної чести, зарезервованої виключ
но самому УНДО, даремно шукаю в усту
пі присвяченім вже спеціяльно У.Х.О. я- 
кихось позитивних доказів національної 
неблагонадійности. На півтретя сторінках 
сього уступу знаходжу всього три твер
дження про У.Х.О., які мають ніби моти
вувати дійсне неґативне становище рефе
рента. Перейдемо їх по '.порядку.

а) „Нова Зоря", мовляв, „в неодній 
уже статті на політичні теми стає недво
значно на становищі політичного опорту
нізму супроти Польщі та ярко протиста
виться особливо політиці нашої Парла
ментарної Репрезентації" (ст. 72-73). „У. 
Х.О. визнає., у відношенні до Польщі по
требу опортуністичної політики, яку іі 
старається проводити в життя" (ст. 74). 
Уявляю собі, що 9/10 слухачів і читачів 
реферату ред. Мудрого жахнулося на сло
во „опортунізм" і вважаючи його одно
значним з ренеґатством і хрунівством гук
нуло в душі „ганьба"! Се типове для дема- 
ґоґів вживати у відзивах до товпи чужих 
мало зрозумілих слів.

Наперед треба зазначити, що в „Но
вій Зорі" ні в одній політичній статті не 
було боронене, ні захвалюване слово „о- 
портунізм", „опортуністична політика". 



зо

Навпаки, в одній з недавних критичних 
заміток про перший рік у діяльносте но
вої 11. Р. був висловлений у „Н. Зорі” до
кір за дешевий опортунізм послів! 
Значить, се сам референт так по своїй 
думці схарактеризував ті політичні прин
ципи, які проводяться в ,,Новій Зорі” і не 
хотів — на жаль — близше означити, що 
в і н розуміє під сим теоміном. А поки він 
сього не виявить, трудна з ним розмова. 
Тимчасом, беручи справу формально, я 
не мав би нічого проти терміну „опорту
нізм”. „Опортунний” значить у всіх мовах 
тільки що „відповідний”, „доцільний”, 
„корисний”. Чи ред. Му щип є проти до
цільної політики, а за недоцільною? Як 
так, то чому гнівається на „Нову Зорю”, 
що вона ставиться „не тільки критично, 
але й неґативно” до його політики? „Но
ва Зоря” чейже не може йти в розріз зі 
здоровим розумом і з усім® теоретиками 
політичної вмілости (якби не тіснота МІС
ЦЯ, міг би я запитувати цілу низку авто
ритетних дефініцій політики, де якраз 
підкреслюється опортуністичний рис кож- 
дої політики!) та пропагувати неопортун- 
ну політику, себто недоцільну, 'безглузду 
забавку в політику... Ні, „Нова Зоря” бу
де й на дальше за політикою, що має я- 
кийсь сенс! Колиж ред. Мудрий розуміє 
під згаданим словом що.ин’ше ніж усі 
СЛІ'ВНИКИ, то його обовязком було висло-
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витися ясніше. А втім, до сього питання 
.ще повернемо.

б) Другий конкретний закид проти У. 
Х.О. в тому, що редактор „Нової Зорі" в 
якімсь тамі інтервю (значить не в оригі
нальній формі) висловився у трьох на
прямах: в однім, що У. X. 0. переживає 
стадію організації й обмірковує свою про
граму (очевидно не політично-партійну); 
в другім, що, мовляв, Поляки можуть по
правити відносини до Українців, одначе 
не хотять; та в третім, що У.Х.О. таксамо 
як українські націоналісти стоїть па се-

'паратистичнім становищі... Подавши тов
стим друком уривки з сього невинного ін
тервю і не додавши ні найменшої критич
ної замітки, тягне референт дальше: „На
веденого досить, щоби засувати собі полі
тичне обличча сеї організації (ст. 73-74). 
Та ні, пане ред. Мудрий, наведеного до
сить тільки на те, щоб зясувати собі тіль
ки Ванні безжурні полемічні манери і н:- 
що більше!

в) „У.Х.О. сприяє політичній ідеольо- 
ґії Липинського... і хоч є ультракатоциць
кою організацією, посвоячилася з право
славною династією Скоропадських" (сг. 
74). Знов без жадного конкретного факту! 
Кождий уважний читач „Нової Зорі" знає, 
що сей орґан як ніколи не ставився про
ти ідеольоґії Липинського. так само ніко
ли не був органом гетьманців. Для харак
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теристики легкодушносте, з якою реї. 
Мудрий .висловлює свої думки, нехай по
служить неспірний факт: В. Липинський, 
по думці п. Мудрого, ідеольоґічний патрон 
У.Х.О., не написав до „Нової Зорі" ні од
ного рядка, натомість до редаґованого п. 
Мудрим „Діла" пише він (пор. „Діло" в 
березні 1929). Словом, замість дивувати
ся черемиському „У. Голосови", що мимо 
свойого гетьманства „веде перманентну 
боротьбу з „Н. 3." та цілою У.Х.О. (ст. 74), 
нехай ред. Мудрий радше подивується са
мому собі.

До таких „провин" обмежуються коь- 
кретні закиди його проти У.Х.О. чи радше 
проти „Нової Зорі". Стороння людина не 
зрозумілаб того, чому У.Х.О. опинилося- 
серед радикалів, комуністів, православ
них москвофілів і Поляків... Та може се 
булоб більше зрозуміло, якби замість 
сих фіктивних суперечностей між УНДО 
й У. X. О., що їх наводить редактор 
Мудрий, брошура оповіла про дійсні 
ріжниці в основних світоглядах обох 
сторін, а в практично політичних 
питаннях нашого націонал, життя про 
два дійсні конфлікти між обома орґаніза- 
ціями, що мали, місце минулого року.

2. Мотиви дійсні.
До поч. 1928 р.. себто до того часу, 

яким брошура „ІП-ій Народній З'їзд" то- 
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ло.вно займається, трудно говорити про 
суперечносте між „Н. 3.“ й УНДО. Про
сто тому, що виходячи тілько раз у тиж
день, „Н. 3.“ дуже маленько місця могла 
присвячувати біжучим політичним пи
танням; а дальше й тому, що перед ви
борами до сойму вся політика УНДО об
межилася до періодичних комунікатів у 
пресі*).  В минулому році ситуація змі
нилася: УНДО перейшло від плятонічних 
заяв до практичної політики, а ,.Н. Зоря“ 
виходячи двічи в тиждень, мусіла збіль
шити увагу до національно-політичних 
справ. Таким способом на поч. 1928 р. 
дійшло зправди до двох поважних ріж- 
ниць у поглядах на політику: а) виборчу, 
б) парламентарну.

*) Пріавдаї, один іЬз отх каму нііікагг.ів (3. Ш. 
1927, міро ізневаду Пі. Хруїцьїкотіо) був так... іаще- 
даґоваїНН’й, що- й „Н. <3.“ зацікавишся ним, од
наче ся конпір аверс® иалевдть що- йфериї гу. 
мюіриіотиікв а не політики,

Наша Чільна Партія З

а) Приступаючи до сеймових виборів, 
УНДО розвинуло живу дипльоматично- 
коаліційну діяльність: порозумівалося з 
поморськими Німцями, з варшавськими 
Жидами, з виленськими Білорусами, пе
реговорювало з радикалами і соціял-де- 
мократами, рахувалося з усякими пові
товими величинами і передміськими аґі- 
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таторами, заходилося приєднувати собі 
прихильність кождого часопису... з од
ним одніським виїмком: не було ласкаве 
звернути уваги ні на У. X. О„ ні на 
„II. 3.“, неначеб їх на світі не було. Не 
знаючи причин сього дивного ігноруван
ня, редакція „Н. 3.“ придержувалася так
тики безпристрастното обсерватора ви
борчої кампанії. Згодом одначе вона не 
могла відмовити місця дописам з ріжних 
боків, що вказували на те, як УНДО ста
вить кандидатів знаних із свойого явно 
антирелігійного характеру, або протицер- 
ковпої діяльносте, та просили в У. X. 0. 
вказівки, як у таких разах голосувати. 
Якби виборчий закон був дійсно демокра
тичний і виборці могли голосувати по 
своїй волі на довірені особи, а не на не- 
особові партії '(лісти), то порада У. X. О. 
й „II. Зорі" булаб дуже проста: проти та
ких „національних" кандидатів, як у го
рі, ставити власних христіянсько-като- 
лицьких, на них голосувати і за ними а- 
ґітувати. На жаль усі ми були в неволі 
поганого закону, що знає тілько партій
ні лісти, і голосувати проти якогось од
ного кандидата — значило відкидати всіх 
инших, що поміщені на тій самій лісті і 
шкодити національній справі. А що 
УНДО будь-що-будь було з усіх україн
ських партій ще найбільше помірковане 
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і на своїх описках мало м. ин. зправди 
поважних людей, то хоч УНДО нічого не 
робило, щоб направити помилку, „Н. 3." 
обмежилася лише до самого тілько' фор
мального протесту проти такої тактики 
сеї партії, а своїм прихильникам поради
ла, що(5и вимагали від неможливих кан
дидатів приречена, хочби приватного, що 
у своїй посольській діяльности не бу
дуть виступати проти реліґійних принци
пів й установ католицької Церкви, а о- 
державіши таку заяву, щоб голосувати на 
списки УНДО... Так і сталося, і мабуть 
100 проц. членів У. X. О. та прихиль
ників „Н. 3.“ голосували по волі й нево
лі на УНДО*),  а посли сього останнього, 
виймивши один випадок спричинений бу
цімто непорозумінням, З'берегли досі 
такт у церковних і реліґійних питаннях. 
Значить, наука не пішла в ліс. Не знає
мо, яка буде техніка найблизших виборів, 
на всякий випадок маємо надію, що УН 
ДО вже більше не матиме українського 
громадянства за „виборчухудобу" (Stimm- 

*) Колиб по віоіім тім на останнім иартій- 
и.іім ■зшаді- дійсно говорено було урядово, що 
ніби „У. X. ().“ поборювало при вибоїраїх кан
дидатів УНДО, то таку поведінку булоб лег
ко наїжити по іім'.еіиг; їв брошурі одначе мета 
про се жадай згадай.
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vieh) своєї партії, щоб йому накидати 
кождого кандидата своєї тіснішої сімї...

Що в минулорічних обставинах ,,Н.
3.“ но могла ані накидатися з услугами 
партії УНДО, ані бути агітаційною три
буною для її кандидатів, се самозрозумі
ле всякому, хто має яке-таке почуття 
власної чести. Досить в неї було того, що 
в виборчім часі вона берегла національ
ної солідарносте, а супроти УНДО неза- 
служеної ним льояльности. Від політич
ної критики його програми й тактики „Н. 
3.“ в часі виборів здержувалася, хоч ма
теріалу й нагоди до сього було безліч.

б) По виборах до сойму присвятила 
„Нова Зоря“, що правда, кілька критич
них уваг двом головним лихам нашої ви
борчої політики: безпрограмовости й де- 
маґоґічности, не виключаючи від сих по
років й УНДО та одночасно „Н. 3.“ була 
свідома того, що з сим моментом УНДО, 
здобувши найбільше число мандатів, взя
ло на себе велике завдання — почати 
нову епоху в історії західно-україн
ських земель. Була при сім віра, що без 
огляду на всі виборчі помилки, ся партія, 
маючи з одного боку давні традиції, з 
другого боку не будучи обгяжена фор
мальною відповідальністю за повоєнний 
стан наших земель, — що ся партія не 
лише схоче, але і зможе се історичне зав



дання виконати. А що в таких ситуаціях 
мало но все залежить від доброго почат
ку, велика небезпека була в тому, що роз
палені виборчою агітацією посли будуть 
схильні радше до театрально-драматич
них ефектів, до соломяних огнів, а менше 
до роз,важної, трудної і початково для 
широких мас мало ефектовної акції на 
сеймовім і міжнароднім ґрунті. А що в 
таких разах „guter Rat ist teusr", то й 
„Н. 3.“ вважала своїм національним обо- 
вязком, висловити з усім тактом і всею 
скромністю свої погляди на-наші політич
ні завдання у той многоважний момент, 
якого спартачити не було нам вільно.

Не бувши партійним органом, і яв
но легко,важена політиками з УНДО, „Но
ва Зоря“ могла викладати свої думки 
тільки посередно. До нової сеймової ре
презентації мала вона наперед одно ба
жання: щоб ся не впадала в помилки 
своєї попередниці й не шукала змісту 
своєї політики в проголошуванню на ма
совий ефект обрахованих „заяв", що по
тім стають колодою в ногах самих їхніх 
авторів, з окрема щоб не прокламувала 
з сеймової трибуни таких далеких націо
нально-політичних цілей, яких реаліза
ція в даних обставинах і неможлива і від 
нас самих незалежна, та щоб сим не за- 
пронащувала здійснення близших, необ
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хідних і до здійснення можливих, цілей. 
Бо поганий той Генерал, що не маючи ні 
армії, ні союзника виповідає війну і зго
ри зраджує свою стратегічну ціль: йому 
певно противник не дасть змобілізувати 
ні одної сотні, ні вийти з нею за ворота. 
Таких Генералів ставлять під суд...

Що саме конкретного робити малаб 
наша національна політика? Склалося 
було так, що на час виборчої кампанії ви
пали деякі важні роковини: десяті бере
стейського мира і пяті знаного рішення 
конференції амбасадорів про східні межі 
Польщі та про політично-правну долю 
Галичини. „Нова Зоря" покористувалася 
сими нагодами, особливо сею останньою, 
щоб піддати критиці нашу політику ос
таннього десятиліття і витягнути науку 
з неї. В серії статтей було вказано, як на
ша політика прогайновувала ріжні наго
ди і не використовувала тих можливостей 
власного тактичного скріплення і збіль
шення національного стану посідання, 
як вона навпаки довела до сучасного ста
ну безсильности. З сих критичних замі
ток виходило, що найпершим завданням 
кождої політичної акції є використання 
всіх тих правних можливостей, які дає 
кождочасний момент; що вмілість і пов
нота сього виповнення правних рамок є 
головним мірилом національно-політич
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ної зрілосте громадянства і здатности йо
го проводу; що тілько по такім поперед
нім зміцненню національного стану посі
дання і національних сил можна думати 
про успішне поширювання його, про но
ві здобутки, про дальше здійснювання на
ціональної ідеї.

Після таких критичних уваг появи
лися в „Н. 3.“ дві т. ск. програмові стат
ті, подумань саме в тій ціли, щоб нова 
соймова репрезентація зацікавилася ни
ми і ,взяла собі до серця, а саме: „За ав
тономію українських земель при Польщі. 
З приводу відкриття нового сойму“ (25.. 
111. 1928) та „Найважніша політична за
дача нашого сучасного покоління" (1. 4. 
1928). Сі статті піддавали новим послам 
подвійну тактичну ціль у їхній соймовій 
діяльносте: першу — введення в життя 
закону з 26. IX. 1922 про автономію га
лицьких воєвідств; другу — поширення 
його управлень на инші українські зем
лі в Польщі. Все те було подане в дуже 
тактовній, льояльній і послам прихиль
ній формі, одначе ефект сих у найліпшій 
вірі подуманих і видрукованих статтей 
був цілком несподіваний.

УНДО, що спокійно вислухало було 
докорів за деяких кандидатів, що в своїх 
орґанах ні словечком не, боронило своїх 
партійних попередниць за вказані в „Н. 



40

3.“ воєнні і повоєнні помилки, тепер, по 
появі сих програмових статтей, впало в 
лють, а йото провід звернувся (цікаво. 
їцо не прилюдно в пресі, а приватно!) до 
„У.Х.О-ії“ з рішучим зазивом, щоб ся 
заборонила „Новій Зорі“ пропагувати по
дібнії політичні думки, инакше... буде зле 
з сею Організацією і її ідеольоґам'и. Тоді 
редакція „Н. 3.“ передала справу під о- 
суд Головній Управі У. X. 0. Ся не тіль
ко не знайшла жадної національної про
вини по боці редакції, а просто одобрила 
її становище. Перед „Н. 3.“ відкрилися 
тоді дві можливосте: або проти волі УИ 
ДО продовжувати почату програмову ак
цію, або вдоволитися покищо поставлен
ням справи й дати сеймовій репрезента
ції необмежену нагоду показати все своє 
знання, мистецтво й успіхи в політиці. 
Редакція вибрала сю останню дорогу. Пе 
лише до кінця 1928 р., а й до самого кін
ця першого СОЙМ'ОВОГО' періоду в квітни 
1929, займала вона становище більше об
серваційне, тут і там тілько злегка мар
куючи своє становище. До такої здерж- 
ливости давало нам право: наперед — не
достача особистої або партійної амбіції; 
а дальше — глибоке переконання, що 
ми маємо рацію і що скорше чи піз- 
нійіше й наші суперники, поблукавши по 
манівцях, проковтнувши силу невдач, на
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бивши собі синяків, протративши бага
то часу і нашкодивши чимало національ
ній справі, хоч-не-хоч мусять стати 
Klein und Hild та повернути до того 
місця і до тих думок, що були показані 
в „Новій Зорі“ тоді, коли вони, упоєні но- 
воздобутими мандатами, були ще Gross 
und Wild. Мені здається, що саме отся 
свідомість необхідносте признати, по 
всій бундючносте, рацію „Новій Зорі“ 
є головною, чи пак єдиною, причиною не
нависте, якою ті панове обдаровують У. 
X. О. і „Н. 3.“

ЇХ. Політичні успіхи УНДО 
в 1926—1928 рр.

Наші читачі вже знають, що дума
ють провідники УНДО про себе, а що про 
своїх попередників; знають, як вони див
ляться взагалі на инші. побіч себе органі
зації — політичні й неполітичні, а на У. 
X. О. зокрема. Після того читач має право 
спитати: На яких конкретних фактах по
будоване отеє переконання УНДО про 
власну виїмкову цінність і незрівнану 
висшість? Бо самої віри в самих себе і 
свою програму мало: так думає і думати 
має право кожда подібна організація. От
же, щодо сього питання, то обговорювана 
нами брошура не спускає з ока й таких 
річевих аргументів, хоч — нігде правди 
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діти — сі грають лише другорядну ролю. 
В головних рефератах її зустрічаємо вка
зівки на низку політичних успіхів, які 
партія мала протягом своєї дволітної ді
яльності!, між обома останніми конгреса
ми — 1926 і 1928. В наших обставинах 
українська партія може здобувати успі
хи в отсих напрямах: а) на міжнароднім 
терен і; б) у відносинах до польської дер
жави; в) у взаєминах з иншими партіями 
— українськими й неукраїнськими; г) в 
поширюванню своєї партійної ідеольоґії 
серед українського громадянства; ґ) у 
власній партійній організації. Якже пред
ставляються успіхи УНДО за ті роки в от
сих пятьох напрямах?

а) Як із рефератів, поданих у брошу
рі видко, УНДО присвячує чимало ува
ги міжнародній політиці.. Менше в тому 
розумінню, щоб, маючи себе за всеукра
їнську організацію, чи радше заступаю
чи т. ск. всеукраїнську національно-полі
тичну ідеольоґію, стояти у тісних взаєми
нах зі спорідненими українськими орга
нізаціями українських земель поза Поль
щею (в СООР, Ромунії і ЧехословаччинЬ),- 
а більше в тому, щоб почувати себе по
кликаним до дипльоматичної акції на 
міжнародно-політичнім ґрунті. Правду 
сказавши, про перший напрям позакрає- 
вої діяльносте не довідуємося з брошури 



Таки нічого. Бо хоч у рефератах (Д. Ле- 
вицького і В. Мудрого) про Радянську У- 
країну говориться дуже багато і хоч у них 
присвоюється право говорити від імени 
всього українського народу, то з сього ще 
цілком не випливав, щоб партія мала які 
політичні звяізки з тамошніми Українця
ми; навпаки, можна сказати напевно, що 
ні. реальних звязків ні особливих симпа
тій вона за Збручем не має. Такий кон
такт і така симпатія можливі булиб із за- 
черемощськими й закарпатськими земля
ками; на-жаль, іпро них у брошурі гово
риться так мало й такі банально знані 
річи (ст. 34—35), що й тут вгадаєш на
певно: УНДО своїми політичними впли
вами не сягає ні за Черемош, ні за Кар
пати. Що більше, всі реферати дуже здер- 
жані, де мова про Волинь і Холмщину 
(названі чомусь північно-західними зем
лями!) і признають навіть невдачі на 
тім терені. Значить, у практиці всеукра- 
їнство УНДО обіймає саму тілько Гали
чину!

Зате, міжнародно-дипльоматичне екс
позе голови УНДО висунене на чоло всіх 
питань і займає розмірно дуже богато міс
ця (ст. 9—13, 16—19, 27 й ин.). З нього 
довідуємося про непевну міжнародну ат
мосферу, про ревізіоністичні і протиреві- 
зіоцістичні міжнародні течії (ст. 9), про 
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явні і окриті зброєння у світі, фрайко-ні- 
мецькі відносини й пацифікацію західної 
Евротіи, маніфестації Австрійців за злу- 
кою з Німеччиною, акцію Ротерміра в ко
ристь Угорщину, напружені відносини 
поміж Італією та Югославією, про „вічно 
кріваву македонську рану", суперечки по
між Ромунією й Угорщиною, напруження 
між Німеччиною та Польщею (ст. 10), 
дальше про „цілий комплекс східно-євро
пейських справ", знов про розрив поміж 
В. Британією і Союзом Радянських Рес- 
публик, упадок впливів ІІІ-го Інтернаці
оналу, невдачу Радянського Союза в Ки
таю, йото участь у міжнародній конфе
ренції роззброєння й підписання пакту 
Келлоґа (ст. 11), про воєнні поголоски, 
„скритий конфлікт" поміж В. Британією 
та 3. Д. П. Америки, боротьбу за нафту, 
національну революцію у Китаю, супер
ництво Японії та Америки, втретє про Ан
глію і Радсоюз, вдруге про анґльо-амери- 
канський конфлікт (ст. 12) і т. д. і т. д., 
щоб із усього того хаосу вийти з двома не
сподіваними висновками: з першим, що 
Польща в міжнародній політиці не рів- 
норядний підмет, а тілько предмет чужих 
комбінацій; з другим — про „зріст акту
альносте українського питання в держав
ному значінні" (ст. 13) — одним словом, 
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Совітам дзвонить уже остання година, 
Польща се ніщо в політичному світі, а 
ми, мовляв, сила...

Дальше довідуємося, що УНДО не є 
нассивним глядачем міжнародних справ, 
лише активним учасником:' воно веде 
„пропаганду всеукраїнського державниц- 
тва на міжнародному форумі...", „повідом
ляє кого слід про зріст українських на
ціональних сил" та „.звертає увагу між
народних чинників та перестерігає їх, 
щоб вони не повторяли трагічної помилки 
передвоєнної Німеччини", бо мовляв, 
„кожду державу, яка має великі міліоно- 
ві маси чужих народів, мусить скорше чи 
пізніше стрінути доля Австро-Угорщи
ни!" (ст. 18—19). Признаюся, що можу 
собі уявити, як на зїзді при сих суто ди- 
пльоматичних висловах Д. Левицького 
росли серця делегатів партійної організа
ції з якихось там Вовчих Долів, одначе 
я не в силі представити собі виразу лиця 
американського, бритійського, французь
кого, італійського, японського, совітсько
го або хочби тілько чехословацького ди- 
пльомата, коли він дійсно вислухав та
ких пересторог ундівського колєґи. Хіба 
тілько уявляю собі, що по такій „конфе
ренції" портієри відносних амбасад одер
жали докладні, вказівки щодо впускання 
деяких гостей...
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Отеє гохштаплєрське натягання на 
себе дипльоматичного фрака й отсі дури- 
світні теревені найбільше характеристич
ні сим, що в них майже ні одним словом 
не згаданий той многоважний міжнарод
но-політичний терен, де УНДО має не ли
ше право підняти свій голос, а й важкий 
національний обовязок, де також моглоб 
здобути дійсний і видимий успіх у зма
ганню за належні нам національно-полі
тичні права, — іменно не згаданий... Со
юз Народів!*).  Чільна українська партія 
дуже інтересується минулою китайською 
революцією і майбутньою бритійсько-аме- 
риканською війною, що може спинитися 
за літ 100, а не ласкава кинути оком на 
першорядну міжнародну установу, яка 
покликана до інтервенції вразі невикону- 
вання міжнародних зобовязань, серед то
го й обовяаків Польщі супроти тутешніх 
Українців! Видко, на погляд провідни
ків УНДО, Українцям у Польщі живеть
ся так прекрасно, що їм нема жадної при
чини відкликатися до Союза Народів; що 
навпаки, вони можуть позволити собі на 
обдаровування великих світових держав 

*) Докладно беручи, читаємо лише таке 
місце про Литву: „Польща не може ніяк упо
ратись з нею ні сама, ні при допомозі Ліґи На
цій, ні при допомозі європейських великодер- 
жав" (ст. 13). От ї все!
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„пересторогами", що мовляв чекав їх до
ля Австро-Угорщини... Якже инакше по
ступають і маються польські Німці!

Так виглядають політичні „успіхи" 
УНДО на міжнароднім полі*).

**) Ага, реферат ред. Мудрого згадує ще 
про один уіепііх: „Так само гідними 4 'згідними з 
програмою були виступи ваших представників 
на конресі парляментаристів в Берліні і па кон
гресі національних меншостей в Женеві" (от, 
61). Тілько всього. Шкода, що не додано ще, 
як на сім останнім конресі голова УНДО мав од, 
ну сензаційну розмову з одним жидівським ре. 
диктором d як він опісля сам прилюдно вирікся 
своїх власних автентичних слів..,

б) 3 черги, читач брошури про Ш-ій 
Народній З'їзд цікавий на ті політичні 
успіхи, що їх партія здобула в 1927 
і 1928 р. на внутрішно-політичнім тере- 
ні — у своїх відносинах до держави, де 
живемо. В сім напрямі політичні рефе
рати (Д. Левицького, Л. Макарушки 
і В. Мудрого) говорять тільки про два 
успіхи: при виборах до громадських 
рад у 1927 і при виборах до парляменту 
у 1928. Про перший висловлюються до
сить помірковано (ст. 22—23, 41—42, 
55—56), про другий — з великим само
задоволенням про велику перемогу пар
тії (ст. 24—26, 43—44, 58—60). Не ду
маю піддавати в сумнів сих виборчих **) 
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успіхів. Зібрати 5О°/о всіх українських 
голосів на свою партійну лісту при ви
борах до сейму, а більше навіть при ви
борах до сенату -— се не дрібниця, хоч 
на оправдання знаних нам дитирамб у 
свою всемогучість таки небогато; нато
мість сумніваємося, чи висліди громад
ських виборів (приблизно 60% всіх У- 
країнців), можуть бути записані на ра
хунок успіхів партії УНДО: про партій
ну диференціяцію при тих виборах не 
може бути серіозно мови. Та не в сім го
ловна річ. Признаючи партії сі й ті у- 
спіхи, мусимо памятати, що самі вибори 
не ціль внутрішцої політики, лише се
редник до ціли, яка лежить на цілком 
иншій площині. Одним словом, се ще 
не політичні успіхи, а покищо лише 
тактичні.

Супроти держави політична партія 
мусить змагати до одного з двох: або 
здобути через своїх заступників вплив 
на хід державної політики й на функці
онування публичних установ, законо- 
датних й адміністраційних, або видерти 
з рук держави означену сферу публич- 
ного життя й означені установи, та відда
ти всеціло своїм людям. Перша ціль при
свічує звичайно партіям у власно-націо
нальній державі; друга — коли дана 
партія заступає інтереси недержавної 
нації. Громадські вибори 1927 лишім на 
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боці, бо при сьогочаснім старосвітськім 
устрою громади, вартість їх залежна 
виключно від того, в чиїх руках висші 
законодатні установи й висша адміні
страція, тому затіснім справу і спитай
мо: до котрої з висше означених цілей 
змагало УНДО після виборів до парля- 
менту в 1928? Хотіло воно, подібно як 
усі польські партії, захопити найвисші 
державні уряди, установи й засоби в 
Варшаві, щоб їм надати бажаний напря
мок, чи може, йдучи слідом усіх недер
жавних елементів усіх часів, відобрати 
центральному урядови більший або мен; 
ший обсяг влади на тій території, яку 
власні земляки вважають своєю націо
нальною і на якій вони самі хотять 
створити більший або менший сурогат 
державної влади? І які успіхи, сим разом 
уже правдиві політичні успіхи — здо
було воно в сім або тім напрямі? Чи й 
оскілько збільшився політичний стан 
посідання Українців у Польщі, чи й 
оскілько національне становище їх ста
ло кращим?

На сі й їм подібні питання даремна 
річ шукати відповіли в брошурі. Будьмо 
вирозумілі і признаймо, що одного ро
ку парламентарної політики замало для 
конкретних успіхів, та маємо право до
відатися принаймні, в якому І напрямі 
йдуть зусилля Парляментарної Репре-

Наща Чільна Партія. 4 



50

зентації і на котрій ділянці сподіватися 
можна успіхів — в будущипі. Одначе й 
сеї цікавости брошура не заспокоює. 
Парламентарній політиці присвячена го
ловно промова голови Д. Лсвицького, 
одначе з неї не видко навіть, іцоб Укр. 
Парл. Репр. здавала собі ясно справу зі 
своїх політичних завдань. Читаємо там 
наперед такі слова: „За найголовніше 
завдання на сеймовім ґрунті поставила 
собі наша II. Р. виявити перед поль
ським урядом, польським громадян
ством і цілим культурним світом чесно 
і вітверто наші національно-політичні 
змагання та наше становище до Польщі, 
Радянської України та Радянського Со- 
юза“ (ст. 26) і питаємо себе: Невже наші 
національно-політичні змагання, яких 
відгомін 10 літ тому лунав по цілій Ев- 
ропі, стали вже такою тайною, що тре
ба було в тяжких зусиллях переводити 
вибори, що треба було їхати у Варшаву, 
щоб її „виявити" перед польським гро
мадянством і СССР? А як так, чи вияв
ляти се мусить кількадесять послів ці
лих пять літ? Не сповнилаб сього добра 
брошура в кількох мовах?

Про річевий бік сих „вияв" знаємо 
з брошури лише тілько, що вони мі
стяться в „правно-державній декляра- 
ції" 29. III. і в бюджетовій промові голо
ви У. П. Р. ЗО. V. 1928. Зміст їх одная? 
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не поДайий. А шкода, бо згадана про
мова взагалі не була друкована й україн
ське громадянство бажалоб певно ви
робити собі власний погляд на те, чи 
пан Голова дійсно жертвував польсько
му урядови услуги в спільнім поході на 
Київ, як про се говорив уряд Р. Украї
ни. Бо стенографічний протокол тої 
промови зправди допускає таку інтер
претацію...

Не мудріші ми з дальшого місця 
реферату: „Поза тими принципіяльними 
заявами ми старалися на парламентар
ній арені при праці будня параліжувати 
ті всі безправства і лікувати ті всі бо
лячки, які так дуже нам допікають" 
(ст. 28). Мій Боже, та ми якраз хотілиб 
знати щось більше про те „лікування 
болячок", про діагнозу, про рецепти і 
самі ліки, та на-жаль нічого конкретно
го не довідуємося. Возьмім, приміром, 
шкільні болячки. Чи У. П. Р. „виявила" 
перед Польщею і всім культурним сві
том, що Українцям відмовляється пра
ва, признаного сеймовим законом з 26.
IX. 1922 і гарантованого міжнародними 
трактатами, мати все низше і середнє 
шкільництво у власній національно-са
моуправній адміністрації й у власнім 
національно-автономнім законодавстві? 
А як „виявила", то якого „ліку" вжила 
ца се безправство? Або возьмім, примі-
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ром, страшну болячку періодичних 110і 
веней. Чи знає культурний світ, що по 
закону 26. IX. 1922 регуляція рік нале
жить до компетенції безправно неістну- 
ючих галицьких соймиків, та що У. П. Р. 
й її преса мовчить про се, тілько нарі
кає, що варшавський уряд не ласкавий 
регулювати українських рік? Боюся, що 
про се не знає не то „весь культурний 
світ", а й пересічний український ви
борець П. Р. і

Вкінці ще кілька дивоглядів з екс
позе посла Д. Левицького. „У. П. Р. не 
є покликана до того, щоби вчити поль
ський уряд, яку політику має він вести 
з поглядів (?) інтересів польської дер
жави; ми провадимо лише українську 
політику, яка відповідає інтересам у- 
країнського народу" (ст. 32). Як-то, спи
таємо, чи се значить, що польський уряд 
не має жадних обовязків супроти укра
їнської людности? Здається, що не має, 
бо зараз дальше читаємо: „Політика 
польського уряду... має благодатний на
слідок... скріпляє (нашу) національну 
свідомість... консолідує наїпі ряди" 
(ст. 33). Значить, Польща великий до
бродій українського народу, отже як 
жалуватися на нього! „Ми не є авантю
ристами і тому оминаємо пустих демон
страцій, які можуть бути лише водою 
на млин у політиці наших противників", 

' 4
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чигаємо тамже (ст. 33) і вже розуміємо, 
чому визначні члени У. П. Р. не то по
казують свою Льояльність, а навіть при
людно заявляють свій польсько-дер
жавний патріотизм.

Та досить про сей бік політичної 
коловатиці УНДО!

в) Третя ділянка, де партія могла 
здобути деякі успіхи, лежить у її взає
минах з иншими політичними організа
ціями: вона могла, приміром, абсорбу
вати, себто втягнути в себе одну партію, 
відтягнути людей від другої, побити у 
виборах третю; дальше вона могла до
вести инші партії до коротшої або дов
шої тактичної кооперації з нею й сим 
(шляхом здобути поважні партійні і на
ціональні користи. Що з усього того 
вдалось УНДО в 1927—1928? З рефера
ту ред. Мудрого про національне сере
довище партії виходить ясно, що УНДО 
має себе за обложене з усіх боків сами
ми ворогами в наступі, що воно не тіль
ко не абсорбувало жадної з істнуючих 
українських партій, а навпаки, що з 
його власного партійного матеріялу або 
вже витворилися (УПП) або ще мають 
витворитися (клерикали і гетьманці) 
окремі політичні організації, що одним 
словом, становище партії радше дефен- 
зивне як офензивне, отже й про якісь 
зиски в партійній конкуренції годі по
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важно говорити, радше про втрати. При 
парламентарних виборах, коли тактич
на кооперація з иншими політ, партіями 
сама собою накидалася, УНДО було в 
війні з усіми українськими організація
ми, а тілько з Німцями й Жидами мало 
союз... В промові голови міститься до
волі широка оборона того союза, як на
ціонально корисного, одначе пригадує
мо, що зараз по виборах „Діло" дово
дило, що було противно. Щодо самого 
сеймового терену, то з брошури не мож
на нічого конкретного довідатися про 
відношення УПР до инших фракцій, хи
ба те, що з нею ніхто не рахується в 
аритметичних комбінаціях (ст. 28)... Про 
взаємини з польськими партіями також 
нічого ясного, а навпаки богато туман
ного (прим., що якісь польські елемен
ти хотять „розмов" з Українським Клю- 
бом і якоїсь „розвязки справи", одначе 
У. К. не хоче з ними говорити, бо мов
ляв, вузол „розвяже лише історія" (ст. 
31), що Поляки хотілиби „пактувати на 
абсурдному принціпі до ут дес" (ст. 32) 
і т. и.н.). Загалом, з брошури не видко 
жадного серіозного політичного успі
ху коштом або при допомозі инших 
партій, українських чи чужих.

г) А в ідеольоґічному напрямі, на 
які особливі успіхи може партія вказа
ти? З брошури про Народній Зїзд доці? 
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дуємося наперед, що ся „найбільша на
ціонально-політична організація на у- 
країнських землях" і сей „гегемон наці
онального життя в Польщі" має в Га
личині всього-на-всього один тижневик 
призначений для — селян (на Волині 
те-ж один), що не має ні власного що
денника („Діло", щоб так сказати, лише 
в наймах у партії і, як загально відомо, 
не в найліпшій з нею згоді), ні — річ ще 
дивніша — власного ідеольоґічного ор
гану, призначеного для інтелігенції й 
молоді, де були-б вияснювані й пропа
говані основи національної політики 
зі становища партійної програми і так
тики (ст. 47, 101—2). В таких обстави
нах годі говорити не лише про партійні 
здобутки в сій ділянці, а навіть просто 
про якусь суцільну ідеольоґію УНДО. 
Одна-дві виборчі брошури Центрально
го Комітету про змагання партії, се ще 
не жадна національно-політична ідео- 
льоґія! Ся убогість тим сумніша, що всі 
инші українські організації стоять під 
сим оглядом далеко краще. Видавці об
говорюваної брошури мають надію, як 
уже знаємо, що вона сама „причинить
ся до поширення та поглиблення полі
тичного світогляду членів партії", я од
наче дуже сумніваюся, чи ся надія 
оправдується: полишаючи на боці всю 
інкогерснтність виложених там ідей, 
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треба зазначити, що з письменницького 
боку брошура представляється занадто 
слабо (промова п. голови місцями навіть 
нужденно), щоб могла виконати призна
чену їй ціль.

ґ) Полишаються ще евентуальні у- 
спіхи у внутрішній партійній організа
ції. Про неї читається в брошурі богато, 
одначе даремно шукати в ній даних про 
якісь важні здобутки. В дійсности пар
тія рада, що „серед загального розвалу 
політичного життя, який бачимо і пе
реживаємо, УНДО зуміло вдержати 
свою організаційну цілість і єдність” 
(ст. 51), — значить, її діяльність радше 
оборонна. Бо-ж хиба годі зарахувати до 
організаційних „успіхів” перемогу про
воду партії над „равтниками” і пок. Вол. 
Бачинським в моменті його психічної 
недуги; перша справа більше комічна 
ніж політична, а широка трикратна 
згадка у брошурі про другу свідчить 
тілько про повний брак такту у тих, що 
ще роками по трагічній смерти нещас
ної (колись виїмково цінної) людини 
словом і друком знущаються . над не
шкідливим львом... А втім, якби то ме- 
нери УНДО мали чесну відвагу бути су
проти всіх своїх партійних членів таки
ми риґорастами, якими були супроти 
„равтників” і пок. Б., а то упривилейо- 
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ваним вільно таке, про що „равтникам" 
і пок. Бачинському і не снилося.

Організаційним завданням партії 
присвячений окремий реферат посла 
Луцького, що видимо викликав чимале 
вражіння на зборах, та з нього найкра
ще видко, як примітивна досьогочасна 
організація партії і — додамо — як 
безнадійно на найблизшу будущину 
представляється справа поставлення 
тієї-ж організації на висоті необхідної 
потреби.

Закінчення.
Повисші критичні замітки не вичер

пують навіть у малій частині всіх тих 
думок, які насуваються при читанню 
брошури про „Ш-ій Н. Зїзд“. Та ма
буть із поданих тут ясно виходить, як 
неоправдана самохвальна зарозумілість 
провідників партії, і як ще мало титулів 
мають вони до чести „здійснувачів най- 
висшого ідеалу нації" і як несеріозні їх 
твердження, що мовляв „по трьох ро
ках істнування УНДО український нарід 
політично вповні дозрів" (ст. 50), або 
хочби те, що мовляв за „три роки свого 
життя і праці здобула партія великан- 
ський престіж унутрі та на зовні". На
впаки, треба дуже боятися, що під та
кою дальшою гегемонією сеї партії, ко- 
либ несподівано повторилися великі 
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історичні події, наше громадянство на
певно опиниться серед них „непригото- 
ваним, розсіяним, збитим з пантелику, 
яким доля грається як безвольною за
бавкою" (ст. 36). Се буде неминуче, як
що громадянство буде дальше на вихо
ванню в партії, яка досі не зорієнтува
лася, чи вона організація для мирної 
чи революційної акції, якої ідеольоґія 
і тактика творить неможливу мішанину 
сих і тих елементів. Революційна 
(оскілько се можливе без конфлікту з 
карним законом) на словах, свою легаль
ність на ділах посуває партія до нечу- 
ваного сервілізму супроти держави: во
на не тілько самохіть зрікається кори
стання з признаних і міжнародно запо- 
ручених національних прав у Польщі, а 
ще й анатемізує ясну як світ думку, що 
без певного використання сих прав хи
ба божевільний може говорити про 
можливість національної революції. Ся 
партія виховує громадянство по рецепті 
двох хитрих малоросів: Одного засуди
ли (звичайно, несправедливо) на твер
диню, себто з правом вільного руху в 
межах кріпости; на злість своїм кривд
никам, він заявив, що не думає виходи
ти поза поріг своєї келії — поки „істо
рія нас не розсудить". Другий програв 
процес з сусідом і мусів (знов неспра
ведливо) віддати йому 9/10 свойого но- 
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ля; щоб пімститися на злому сусіді і ві
добрати від нього своє майно, він порі
шив... не обробляти останки свойого по
ля, лише й се віддати противникові!... 
Одним словом, такої партії з таким сві
тоглядом не було й нема під сонцем.

Тому-то, якщо УНДО дійсно бажає 
відограти позитивну ролю в історії у- 
країнського народу, то воно мусить не
гайно зірвати з досьогочасною методою 
безпрограмовости, тактичних переско
ків, самохвальби і пустомельства та пе
ревести основну реформу свойого орга
нізму — іп capite et membris.

У Львові, 8. VI,—23. VII. 1929.



ДОДАТОК.
Ще слово про опортунізм у політиці.

Яке лихо, що Українці досі не здобулися 
на підручну енцикльопедію! А то всюди й раз- 
у-раз приходиться виясняти найпримітивніші 
поняття, навіть людям, іщо їздавалось-би, по- 
винні-б се й те знати. В останніх часах наша 
публіцистика створила своєрідного страхопуда 
в слові „опортунізм” і, роблячи з нього сино
нім якоїсь політичної безхарактеїрности, давай 
ним побивати того, хто в данім разі їй нелюбий. 
Так ось, окрім обговореної тут брошури, при
клади такого свідомого чи несвідомого жон
глювання чужими словами маємо в розмові 
одного визначного члена УНДО з заступником 
видавництва „Wszystkie Stronnictwa" (ч. 21/102), 
де „опортуністичну" політику протиставиться 
„реальній", похваляється сю останню, а відки
дається першу. Подібне бачимо навіть у такого 
рутинованого публіциста як В. Липинський, 
який у своїй дивоглядній напасти на „Нову 
Зорю" уживає сього слова у значінню „безідей
носте" і т. п. Се спонукує мене, що до слів, 
висказаних .про се на ст. ЗО, додам ще коротке 
пояснення, зазначуючи ще раз, що я ні в „Н. 3." 
ні де инде сього терміну для нашої національ
ної політики не рекламував.
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Зоно правда, що Слово „опортунізм", „опор
туніст" у своїм дальшім сенсі уживається 
на означення недостачі власної думки, власного 
переконання, на життя здня-на-день, та почат
кове й головне значіння його цілком не таке. 
Окрім наведених раніше синонімів „відповід
ний", „доцільний" і „корисний", зацитую тут 
ще /за знаним „Buch des Wissens“: опортуніст — 
се той, хто вміє використати нагоду і свої акти 
(отже не ідеї!) приноровлює до обставин часу; 
Опортуністи — у Франції републиканська пар
тія під проводом Ґамбетти (сьогодні Републи
канська Унія) і т. п. Розуміючи се, ніхто не 
стане серіозно вимагати від політиків, щоб не 
були опортуністами, себто щоб не використо
вували відповідної нагоди і не пристосовували 
своїх потягнень до даного моменту. З другого 
боку зрозуміло теж, що й політики не радо 
називають себе сим іменем задля ще иншого 
фігурального значіння. Та се не зміняє факту, 
що політика вже по своїй суті є опортуністич
ною івмілостю. „Штукою користуватися наго
дою (опортунности)" назвав політику ще в 1-ій 
пол. XIX. в. визначний французький письмен
ник, а з новіших доволі навести: а) Б і с м а р к 
—- крім знаного афоризму про політику як 
штуку можливого — сказав ЗО. VII. 1892: „Полі
тика по своїй суті не є льогічною стислою на
укою. Се тілько здібність у кождім зміннім мо
менті ситуації вибрати те, що найбільше до
цільне або найменше шкідливе", б) Г е р т л і н ґ: 
„Політика в розумінню державного мистецтва 
або державної зручности се відповідний вибір 
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середників, якими в данім часі державні ціли 
найкрасше реалізуються", в) Б. Кроче: „По
літичний змисл — се змисл для приноровління і 
опортунізму, для дійсности і доцільности. То
му-то нема жадного сенсу буртуватися проти 
теорії, що політична діяльність змагає до ко
рисних цілей і сим рукоїводиться". Для Англій
ця сі поняття такі самозрозумілі, що й прикла
ди годі наводити. Тілько у нас, на тлі загаль
ного рівня освіти, все ще жонґлюється голими 
словами, підсуваючи їм якісь спеціяльні одіозні 
значіння і збільшаючи сим способом і так уже 
неможливий ідейний хаос. Пора вже скінчити 
з сим 1 ----- о-----
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