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Передмова
Серія збірників документів «Видатні діячі української діаспори:
документи з фондів ЦДАЗУ. Збірник документів» започаткований на
виконання Указу Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи
щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей і молоді».
Його метою є ознайомлення підростаючого покоління з видатними
українськими державними діячами, що змушені були покинути рідну домівку
і в чужому краю боротись за незалежність України.
У другому випуску збірника представлено добірку документів що
ілюструють

діяльність

національного

Миколи

об’єднання

Плав’юка,

Канади,

Голови

Генерального

Українського

Секретаря,

Віце-

Президента, Президента Світового Конгресу Українців, Голови Державного
Центру Української Народної Республіки та її останнього Президента
в екзилі.
Представлені

матеріали

демонструють

національно-демократичного

руху

державної

України,

незалежності

української

широке

коло

діаспори,

проблем

становлення

суспільно-політичного

життя,

безпосереднім учасником і організатором якого виступав Микола Плав’юк.
Микола Плав’юк писав: «Мій життєвий шлях – це шлях, на якому
в рідному домі, українській церкві, школі і виховних та політичних
організаціях скристалізувалась моя національна свідомість. Хоч у молодому
віці я покинув України і 48 років проминуло, поки я повернувся на
Батьківщину, все моє життя я працював і змагався за осягнення мети –
вільної і незалежної Української держави».1 Він все життя присвятив
консолідації та збереженню національної ідентичності свого народу поза
межами Батьківщини, здобуттю незалежності та розбудові Української
Держави, утвердженню в суспільстві демократичних цінностей.

Микола Плав’юк. Україна – життя моє [Текст] : Т. 2 . – К.: В-во ім. Олени Теліги,
2002. – С. 35.
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Микола Плав’юк народився 5 червня 1925 р. в селянській родині у
с. Русів Снятинського повіту на Станіславщині. Навчався в Русівській
публічній загальній та Снятинській середніх школах. Підростаючи в умовах
польської окупації Західної України, він вже в дитячі роки бачив репресії
проти українців, національний і соціальний тиск на українського селянина і
це прищепило йому любов до свого рідного і необхідність боротись з
поневолювачами свого народу.2
Події Другої світової війни спонукали українську молодь до активних
дій і наприкінці 1941 р. Микола Плав’юк вступив до лав юнацтва ОУН. Це
пов’язало його на все життя з громадською і політичною роботою.
Після війни він продовжив своє навчання і у 1946 р. здобув середню
освіту в містечку Карлсфельд поблизу Мюнхена, а у 1949 р. отримав диплом
з економіки Мюнхенського університету. З 1948 р. був активістом
скаутського руху «Пласт», членом студентських громад і товариств «Зарево»,
«Січ», «ЦЕСУС». Після закінчення навчання в 1949 р. разом з дружиною
Ярославою і сином Орестом емігрував до Монреалю (Канада).
В Канаді Микола Плав’юк брав активну участь в громадськополітичному житті української діаспори. Зокрема:
– 1950 р. – член УНО Канади (філія Монреаль);
– 1956–1966 рр. – Голова КЕ УНО Канади і Президент УНО Канади;
– 1964 р. – Голова ІСНО;
– 1964–1979 рр. – член ПУН;
– 1965 р. – віце-президент Централі КУК;
– 1967–1969 рр. – Генеральний Секретар СКВУ;
– 1973–1978 рр. – віце-президент СКВУ;
– 1978–1981 рр. – Президент СКВУ;
– 1981 р. – Голова ПУН;
– 1989–1992 рр. – Президент УНР в екзилі.
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ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 60, арк. 118.
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За ініціативи Миколи Плав’юка постановою Надзвичайної Сесії
Української Національної Ради 14–15 березня 1992 р. було вирішено
припинити діяльність еміграційних інституцій УНР, визначено зміст та
форму історичного акту передачі повноважень ДЦ УНР та Уряду УНР владі
незалежної України.
22 серпня 1992 р. Микола Плав’юк передав Грамоту ДЦ УНР
Президентові

України

Леоніду

Кравчуку

із

взаємоузгодженими

формулюваннями, про те, що республіка Україна, яка проголошена
незалежною 24 серпня 1991 р., є правонаступницею Української Народної
Республіки.
У 1993 р. Указом Президента України Леоніда Кравчука, враховуючи
визначні заслуги перед Українською державою, громадянина Канади Миколу
Плав’юка було прийнято до громадянства України.
Багаторічна

громадська

діяльність

Миколи

Плав’юка

була

неодноразово відзначена нагородами різного рівня. Найвищою нагородою –
орденом Князя Ярослава Мудрого І ступеня – його нагороджено за
самовіддане служіння українському народу.
Микола Плав’юк помер у віці 86 років 10 березня 2012 р.

***
До збірника увійшли документи архівних фондів 35 «Державний центр
Української Народної Республіки в екзилі», 36 «Світовий конгрес вільних
українців (СКВУ)», 38 «Світова координаційна рада ідеологічно споріднених
націоналістичних організацій (СКР ІСНО)». Це в основному машинописні
тексти промов, доповідей і статей Миколи Плав’юка, що ілюструють
глибокий аналітичний розум, широке розуміння завдань на досягнення
поставленої мети. Архівні документи доповнює інформація довідковоінформаційного фонду ЦДАЗУ.
Всього до збірника увійшло 12 документів за 1963–1992 рр. Збірник
складається з двох розділів. Розділ І «Промови та публікації Миколи
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Плав’юка» містить авторські статті та доповіді діяча на різних заходах. В них
висвітлюються окремі віхи його діяльності. До другого розділу «Документи
щодо передачі повноважень Президентом УНР в екзилі Миколою Плав’юком
Президенту України Леоніду Кравчуку» увійшли документи, що ілюструють
підготовку та сам процес передачі повноважень Президентом УНР в екзилі
Миколою Плав’юком Президенту України Леоніду Кравчуку. У додатках
подані фотографії та цифрові копії окремих документів, що ілюструють
життя та діяльність Миколи Плав’юка.
Окремі документи подані у повному обсязі, деякі – фрагментарно.
Представлені найбільш інформаційні їх фрагменти. Всі документи подаються
у хронологічному порядку.
Документи збірника мають складені упорядником заголовки, що
містять порядковий номер документа, його вид, заголовок, а також дату і
місце публікації документа.
Документи подаються мовою оригіналу згідно із сучасними нормами
правопису.

Орфографічні

та

пунктуаційні

помилки

виправлені

без

застережень. Упорядником збережено стиль викладу документів і всі їх мовні
особливості, пов’язані зі специфікою мовлення української діаспори.
Скорочення у словах, а також абревіатури організацій, установ та їх
органів подаються окремо у списку скорочень.
У разі пропуску частини тексту при оформленні витягу із документа на
його місці ставляться квадратні дужки з трьома крапками – […].
Кожний документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце
його зберігання (скорочена назва архіву, номер фонду, опису, справи,
аркушів) або публікації.
Для

зручності

у

користуванні

збірником

складено

довідково-

інформаційний апарат: примітки до тексту документів, список документів,
що публікуються, список скорочень, іменний та географічний покажчики.
У цьому збірнику зібрано лише незначну частку документів про
Миколу Плав’юка, що зберігаються у ЦДАЗУ, тим не менше, ці публікації
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відображають основні напрями його громадсько-політичної діяльності,
спрямовані на боротьбу за незалежність України.
В. В. Шереметьєва
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Розділ І. Промови та публікації Миколи Плав’юка
№1
Вступна промова М. Плав’юка на відкритті
студійної конференції 15 червня 1963 р., Торонто
М. ПЛАВ’ЮК
ВСТУПНЕ СЛОВО НА ВІДКРИТТЯ СТУДІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ДНЯ 15 ЧЕРВНЯ 1963 В ТОРОНТІ
Студійна конференція із задуми перемінюється в дійсність. Стає вона
черговим кроком в наших прямуваннях до реалізації наших завдань.
Яка її ціль, та чому ми якраз тепер відбуваємо її. Відповідь на те
нелегко дати, бо треба би входити в ряд справ, що зумовляють її. Але хоч
коротко хочу звернути Вашу увагу на такі моменти, що спричинили відбуття
її.
Перш всего це зміна умовин, в яких доводиться нам працювати. Ми
вже від довшого часу завважуємо пекуче питання, яке стоїть перед нами:
чому

ми

належимо

до

нашої

організації,

чому

наша

організація

є націоналістична, яку відповідь дає наша організація на проблеми з якими
стрічаємося щодня і які нам треба розв’язати, чи які мають вплив на нас.
Ніде правди діти, що ті питання не нові та не легко на них дати
відповідь.

Ба

щобільше,

ми

усвідомляємо

собі,

що

в

сучасности

приналежність до організації суспільно-політичної формації, це не така
самозрозуміла справа, це не надто атракцій на справа, бо вона давно вже
перейшла з площини приємности в площину обов’язку.
Минувся етап коли інстинкт самозбереження диктував нам потребу
об’єднання. Це не означає, що зникли всі загрози для нас. Ні! Навпаки, вони
ще складніші чим були в давно минулому. І тому не всі їх відчувають
і усвідомляють. І тому, що справа приналежности до організаційних
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формацій не є справою самозрозумілою, не є автоматично лагоджена нашою
спільнотою, як щось невідкличне, незаступиме – перед нами в усій ширині
виринула проблема, яка прямо вимагає від нас дати холодну і обосновану
відповідь чому ми організуємо наших людей, та як і на яких основах ми то
думаємо робити.
І в аналізі тих справ ми знайшли три площини, в яких мусимо дати
щиру і ясну відповідь, що ми думаємо про ті справи і яке наше відношення
до них. Ми назвали, що нам вдалося осягнути навіть синтезу обов’язків
в наших рядах, а саме обов’язків супроти України, супроти країни нашого
поселення і супроти нашої спільноти в тій країні. Але в суспільному житті
синтеза є дуже невловима справа. Синтезу важко робити в умовинах життя,
активности, бо ж в таких умовинах чинники, що їх хочемо синтезувати,
змінливі. Вони не є мертві, хемічно первні, які змішані разом творять певний
тип речовини. В суспільному житті всі ті три фактори вічно змінливі і через
те, те що вдалося синтезувати вчора, сьогодні може бути перестарілим чи
одностороннім.
І тому ми маємо відвагу сказати, що ми не маємо амбіцій робити чи на
цій, чи по цій Студійній Конференції ще одної синтези. Ні! Ми хочемо
присвятити увагу аналізі проблем, що мають основне відношення до тої ролі
і місця, яке в нашому організованому житті приділюємо ми українській
проблематиці. Ми хочемо усвідомити собі чому нам тими питаннями
інтересуватися, чому шлях до розв’язки тих питань є під знаком українського
націоналізму. І якщо наша дводенна конференція допоможе усвідомити нам
всім ті складні питання, то ми зможемо сказати, що початок зроблений був
щасливий. Підкреслюю, початок, бо уявляю собі щонайменше дві дальші
студійні конференції, а саме, одна присвячена шуканням за нашим місцем
і нашим відношенням до країни нашого поселення, а друга до нашої
спільности в цій країні. І щойно у висліді тих трьох конференцій ми можемо
знайти достаточну кількість продуманого матеріялу, що може служити нам
допомогою у формуванні нашого організаційного обличчя, нашої плятформи.
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Сталося так, що наші шукання в тому напрямі були співзвучні
із намаганнями наших ідеологічно-споріднених організацій ОДВУ і Зарево.
Вони разом із іншими націоналістичними формаціями підготовляються до
V-го ВЗУН. І тому ми спільними силами піднялися цеї конференції. Ми
бачимо в ній нагоду з’ясувати нашу думку до проблем, які будуть
інтересувати наших братів і сестер, що будуть брати участь у V-му ВЗУН. Як
бачите, обов’язки перед нами нелегкі. Ми зможемо їх осягнути у співпраці
між доповідачами й учасниками Студійної Конференції.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 2, арк. 3
Машинопис
№2
З промови М. Плав’юка «Доцільність і можливість координації дій
українських націоналістичних суспільно-громадських формацій поза
межами України» [на форумі конференції ІСНО],
червень 1964 р., Торонто
ДОЦІЛЬНІСТЬ [І] МОЖЛИВІСТЬ КООРДИНАЦІЇ Д[ІЙ]
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ СУСПІЛЬНОГРОМАДСЬКИХ ФОРМАЦ[ІЙ] ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
У висліді розвитку життя нашої спільноти поза межами України
розвинулись в останніх чотирьох десятиліттях численні суспільно-громадські
формації, які прийняли ідеологію українського націоналізму в основі своєї дії
та в згоді з нею розвинули програму і систему праці, примінену до обставин
і потреб поодиноких країн. […]
Друга світова війна, попри всі інші зміни, довела до того, що
наставлення тих організацій мусіло змінитися. Не змінились вони, якщо
ходить про віру в українську справу, чи її визвольну боротьбу. Ті організації
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відчули, що вони не є перехідним етапом, не є короткотривалим етапом, але
що вони мусять розчисляти своє організаційне буття на довгі десятки літ.
І ми саме пережили етап усвідомлення тої істини і стоїмо перед рядом
справ, які з того усвідомлення випливають. Перша з них – це питання, як нам
бути. Чи ми встоїмося у чужому морю, чи ми втопимося в ньому. Чи ми
збережемо свої головні завдання, чи замінимо їх якимись іншими. А якщо ми
навіть збережемо ті основні завдання такими, як вони були, то які шляхи їх
реалізації, які методи збереження нашого членства в атмосфері творчого
активізму, ідейности, жертвенности та готовности служити ідеї визволення
українського народу.
І в шуканні за відповіддю на те кардинальне питання, як нам бути,
зарисувались такі елементи, що творитимуть нашу відповідь:
1. Українська спільнота поза межами України, яка оселилась на різних
континентах та в різних країнах, мимо всіх різниць у способі свого
організаційного життя, відчуває потребу спів[ж]иття між собою. Ця потреба
проявляється здебільша спонтанно, але вона є . У її висліді зродилось
усвідомлене переконання про її потребу. Ми бачимо прямування наших
церков до затіснення зв’язків між собою. Також зродилась акція за скликання
Конґресу Вільних Українців.
2. Такі тенденції треба піддержати, бо зміцнення української спільноти
поза Україною скріпить не лише її відповідність проти денаціоналізаційних
тенденцій поодиноких теренів, але й скріпить сили, на які може числити наш
нарід в боротьбі за своє визволення.
3. Тільки спільна дія може скріпити силу виявів української спільноти,
яка так потрібна, щоб забезпечити тяглість праці грядучих поколінь. Молодь
не піде слідами слабих, чи невдатників. Вона буде глядіти за успіхами і
світлими досягненнями.
4. У тому процесі окрема роля припадає для нас, українських
націоналістів. Ми повинні бути носіями ідеї повноцілого і всестороннього
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процесу координації наших сил і скоординовані – впливати на загал нашої
спільности.
[…]

ІДЕЯ

КООРДИНАЦІЇ

ІДЕОЛОГІЧНО

СПОРІДНЕНИХ

НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ не є явищем відірваним, вона
віддзеркалює загальну тенденцію нашого життя у сучасному етапі. І хто
скоріше і повніше зорієнтується у тих розвиткових тенденціях, той буде мати
кращі можливости ВЕСТИ І УНАПРЯМЛЮВАТИ той процес, а не бути
позаду і не воліктися у хвості подій.
В додатку до тих загально-українських основ для того роду тенденцій
існують ще наші внутрішні відносини. Між ними такі вибиваються на перші
місця:
1. Координованість нашої дії допоможе нам використати дуже сильно
розпорошені в різних країнах людські сили, які не все і не завжди мають
змогу вияву в існуючих обставинах.
2. Координованість нашої дії може льокалізувати, або зовсім усунути,
відосередні тенденції територіальних патріотизмів, які зарисовуються і які
можуть мати дуже від’ємний вплив на наше життя.
3. Та тенденція допоможе нам включити в процес тої праці назріваюче
покоління молодших провідників нашого організованого життя, які мусять
навчатися думати категоріями цілости нашої спільноти, без огляду на
географічну розпорошеність.
Думаю, що тих моментів вистачає, щоб позитивно відповісти на
питання ДОЦІЛЬНОСТИ. Розгляньмо тепер другу сторінку медалі, а саме:
МОЖЛИВІСТЬ такої координації. […]
По-перше, нам треба ствердити, що у випадку нашому ми повинні собі
усвідомити, що ми не творимо нової організації, чи суперорганізації, бо
такого вияву наше життя не потребує. Ми хочемо створити АТМОСФЕРУ,
ФОРУМ та СТИМУЛЮЮЧИЙ ОСЕРЕДОК ПРОВІДНОГО АКТИВУ, який
мав би стояти на сторожі того, щоб процес координації праці ІСНО проходив
природніми шляхами.
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АТМОСФЕРА координації нашої праці є найбільш необхідною. […]
Ми всі спільно мусимо думати над тим, як ми можемо найкраще працювати
в наших організаціях, але при тому ніколи і нігде не забувати про те, що
наша дія має вплив, а при тому є і до певної міри залежна від виявів подібних
організацій на інших теренах. […]
Подібна проблема і з ФОРУМОМ. Ми мусимо відчувати, що ми
становимо одну велику родину, поєднану одною ідеологією, з якої повинна
випливати наша готовність спільно розв’язувати спільні нам проблеми.
Підкреслюю тут примір родини, в якій, як відомо, тільки супроти дітей
родичі мають формальні права, випливаючи з обов’язуючих законів. Коли
діти виросли і дозріли у світлі закону вони є правосильні і тому родичі їм не
відіграють тої самої ролі, що за дитинства. Але все таки вони є родичами.
І у відношенні до них нас зобов’язують певні моральні закони. […]
Якщо б примір родини можна було перенести на наш форум, то всі
наші організації (з виїмком повоєнних) створені були завдяки далекозорости
Провідника українських націоналістів полк. Євгена Коновальця 3. Він зумів
прищепити такі здорові основи нашим організаціям, що вони лишилис[ь]
вірними, як це личить дітям ПУН, навіть після трагічної смерти Вождя
Основоположника4.
Але знаємо, що дуже часто родинний сантимент блідне, а братерське
відношення підмінюється чемностевою формалістикою і ограничується до
куртуазійних форм. Але не дай Господи трівоги, чи нещастя серед близьких –
тоді знов відживає почуття прив’язаности і часто солідарна постава всіх
відтворює і скріплює родинні вузли.
Я відважуюся твердити, що наш ФОРУМ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО
приходить якраз в етапі, коли в нас почала заводитися у відношенню між
поодинокими організаціями та чемностевість форм, куртуазність, але не
Конова́лець Євген Михайлович (1891–1938) – полковник Армії УНР, комендант
УВО, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова
ОУН (з 1929), один із ідеологів українського націоналізму.
4
Євгена Коновальця.
3
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відчуваємо між собою того ближчого братерства і дружби, яка нас, не на
словах, але на ділах, має виявляти. І тому в обличчі тривоги, яку всі бачимо
перед собою, ми рішаємося на крок координації своїх зусиль у формі
КОНФЕРЕНЦІЇ

ІСНО.

Ця

трівога

–

ЦЕ

ПИТАННЯ

НАШОГО

МОЛОДШОГО ПОКОЛІННЯ В НАШИХ СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКИХ
ФОРМАЦІЯХ, ЦЕ ПИТАННЯ ІНТЕНЗИВНОЇ ПОТРЕБИ ВЗАЇМНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ, ЦЕ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ АСИМІЛЯЦІЇ, ЦЕ ПИТАННЯ
СПІЛЬНОЇ ПОСТАВИ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ СВІТОВОГО
КОНҐРЕСУ, ЦЕ ОФОРМЛЕННЯ НАШОГО ВІДНОШЕННЯ ДО КРУГА
НЕУКРАЇНЦІВ,

ЯКИХ

ПРИХИЛЬНІСТЬ

ПОТРІБНА

ДЛЯ

ПОМОЧІ

НАШОМУ НАРОДОВІ В ЙОГО БОРОТЬБІ !
[…] без наміру ограничувати свободу дії того гурта, що буде вибраний
нашою конференцією для реалізації деяких практичних справ, дозволю собі
видвигнути декілька справ під розвагу Конференції, які вважаю найбільш
пекучими під сучасну пору і на які нам слід звернути нашу увагу:
1. З огляду на те, що для всіх наших організацій бракує, або буде
внедовзі бракувати поповнення членських кадрів із молодшого покоління, всі
ми повинні віддати основній аналізі ту справу з метою розв’язки того
питання. Ми мусимо зовсім в теоретичній площині відповісти собі на
питання, якою має бути наша молодь, а відповівши на те, передбачити, якими
стануть наші організації, коли в них молодь прийде до керми. […]
Ряд заходів започатковано на тому відтинку по різних країнах
з різними успіхами. Тому нам слід би вимінятись тим досвідом. А він дуже
цікавий. Нпр. в ЗДПА, завдяки праці Мирона Куропася 5, програма занять для
молоді може найбільш скодифікована, упорядкована. А мимо того на тому
терені МУН не розвивається так, як цього можна було очікувати. В нас,
в Канаді, МУНО, хоч має кільканадцять відділів, але в площині оформлення
програми праці не має навіть таких осягів, як Мирон Куропась. Збірники
матеріалів КЕ УНО для Доросту щойно видані і тому ще бракує доказів на те
5

Куропась Мирон Степанович (1932) – український громадський діяч у США.
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з життєвої практики, чи вони виправдали себе, чи ні. ОДВУ і БО вже
декілька разів на оселі ім. Ольжича6 організують літні оселі, щось так
подібно і в нас у Канаді. Але дотепер в нас не є оформлені програми праці
тих осель, хиба що в уяві декількох одиниць, які все і завжди приготовляють
їх в останні тижні, щоб рятувати ситуацію. Про терен Англії немає
відомостей. Цікаво одначе б ширше довідатися про досвід молодечої
організації у Франції та в Арґентині. […]
У світлі того стану були різні рекомендації, які здебільшого зводились
до того, що наші невдачі на відтинку молоді випливають з того, що ми
прищіплювали політичність, а дехто каже партійність, для неї і вона не
готова того сприйняти. Якщо б це мало бути причиною, то СУМ і Пласт
мусіли б бути найслабшими організаціями, бо між їхнім членством
політичність і партійність глибше закорінена чим де інде. А воно так не
виглядає, щоб ті організації були найслабшими. Отже, в чомусь іншому є ця
причина. […] А тому ми надальше МУСИМО ШУКАТИ ЗА РОЗВ’ЯЗКОЮ
ПИТАННЯ МОЛОДІ І ТО НА ДІЛІ, А НЕ ДЕКЛЯРАТИВНО.
Коли я говорю про молодь, то маю на увазі ввесь комплекс справ від
довкілля до студентства. І для тих справ КОНФЕРЕНЦІЯ ІСНО ПОВИННА
МАТИ СВІЙ ОРГАН ЧИ ЦІЛИЙ АПАРАТ.
2. Питання інформаційної діяльности зводиться до двох площин:
інформування самих себе та інформувати інших про нас. Ми маємо чисельну
пресу, яка повинна б тому завданню відповісти. На жаль доводиться
ствердити, що ми є дуже слабо поінформовані про себе самих. […] А преса
для нас необхідна. Це наш контакт із світом. Це наш засіб впливу не лише на
членство, але і на суспільство. Це форум, де можна кувати нові думки
і концепції. Це вияв культурної дії. Це засіб нашого самозбереження. Це
може і мусить бути могутня зброя і в контакті з молоддю, якщо вона зможе
нашу пресу читати. […] Отже, борімося за господарку людей, що можуть на
тому відтинку нам допомогти. А їх доволі багато серед нас розпорошених, їх
6

Оселя ОДВУ в Лігайтоні (штат Пенсильванія).
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імена не появляються на сторінках преси. Що так воно є, вказують, хоч би,
міркування др. Дениса Квітковського 7, якого через довший час ми не чули
і було мило прочитати його міркування, може спірні, може не всім у смак,
але він мав відвагу написати те, що думає. […]
Точна і вчасна поінформованість близьких собі людей про близькі для
себе справи мобілізує та організує їх, надає їм силу і вплив на спільноту, яка
все жадна інформації і природно прислуховуватиметься до тих, які ті
інформації мають і готові ними послуговуватися.
3. Сектор культурної діяльности в нас вибивається на окреме місце. Він
стає засобом боротьби за українськість змісту наших організацій, він дає
змогу вказувати молодшому поколінню гідні зразки нашої духовности, він
врешті

перед

чужинецьким

окруженням

вказує

на

українські

питоменності. […]
Наша культурна діяльність зберігає нас проти асиміляції. Подекуди
вона є засобом для збереження нас та переростає з площини культурної
в політичну, як це може свідчити теперішня доба в розвитку українського
життя в Канаді.
Знову мусимо сказати собі, що і для тої ділянки не бракує людей, але
подібно, як і серед журналістів – вони ходять самотужки, діють одинцем
і дуже часто, мимо найкращих інтенцій, заломлюються, бо без піддержки
гурта як наш нпр. не в силі дати собі раду із труднощами і перепонами, які є
перед ними. Подібно, як у виховних справах, так і тут мусить наступити
переоцінка метод і програми нашої дії. Та справа не легка, але можлива до
реалізації. Тому при співпраці всіх наших ІСНО ми можемо створити великі
діла на тому відтинку.
4. Сектори

з

такими

специфічними

завданнями

як

жіночий

і ветеранський, в нас починають тратити властивий сенс. Буцімто ми
займаємося великою політикою і тому нема часу для жіноцтва, а ветерани
Квітковський Денис Васильович
та громадський діяч у США.
7

(1909–1979)

–

український

політичний
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живуть лише минулим, так що їм честь і хвала, але не звертаємо на те великої
уваги, бо на нову війну не заповідається, отже не буде звідки взяти ветеранів.
А на ділі воно виглядає дещо інакше. Жіноцтво і ветерани дуже часто є тими,
які стоять на сторожі багатьох цінних вартостей минулого. Вони зберігають
наші традиції, вони може інстинктивно відчувають нові тенденції і тому
може на тих відтинках є вияви більшої толеранції і дружби. Наш гурт без тих
секторів не може бути повний. […]
Як жіночий, так і ветеранський відтинки вимагають нових і чітких
завдань. Останньо попри культурну та харитативну дію на відтинку
жіночому прибирає ваги відтинок виховання молоді та відтинок зв’язків .
Ветеранські формації можуть прекрасно поєднати свої зусилля з акцією
визвольного фонду, видавничою діяльністю, зберіганням історичних подій
недавного минулого, зокрема, етапу нашого підпілля чи партизанськоповстанських дій.
Ці всі інформації вказують на те, що існують можливости спільних
виявів на спільних відтинках. […]
[…] Наша Конференція має виразну мету: проаналізувавши відносини
на ключових пунктах суспільно-громадського життя, знайти відношення до
них та устійнити, де можливо, спільну поставу та дію. З таким наставленням
йдучи в життя – ми напевно усправнимо працю, що заохотить більше людей
до неї та у висліді скріпить її. […]
Закінчуючи свої міркування, я підкреслюю свою глибоку віру не лише
в потребу створення нам координаційного чинника, але і переконання, що він
зможе успішно працювати. Свідомо не зупиняюся над окремими питаннями
устроєвої натури, чи більш специфічною аналізою справ поодиноких ділянок.
Для тої мети ми мали покликані комісії і вони предложать свої окремі
рекомендації до нашого розгляду і схвалення.

червень 1964 р.
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Торонто, Канада

Микола Плав’юк
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 6, арк. 27–34
Машинопис
№3

Зі статті М. Плав’юка «За єдність і силу української спільноти»
про результати роботи Президії Секретаріату СКВУ у 1974 році
і основні завдання на 1975 рік, [жовтень 1974 р.], б/м
МИКОЛА ПЛАВ’ЮК
ЗА ЄДНІСТЬ І СИЛУ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
Секретаріят СКВУ проголосив листопад 1974 р. «МІСЯЦЕМ СКВУ».
Зроблено це в повній свідомості того, що українська спільнота у вільному
світі є в праві запитати, ЯКІ ОСЯГИ ПРАЦІ ПРЕЗИДІЇ СЕКРЕТАРІЯТУ
СКВУ в останньому році та які ПЛЯНИ ПРАЦІ СКВУ на майбутній
1975 рік ?
Президія Секретаріяту СКВУ держала дуже тісний контакт із нашими
громадськими централями, інформуючи їх систематично про свою поточну
діяльність. Крім того, Інформаційна Служба СКВУ належно обслуговувала
українську пресу і українські радіо-програми, систематично надсилаючи
їм інформації про обсяги праці Президії СКВУ. Одначе, після року часу,
треба провести певні підсумки і, не повторюючи вже відомих із сторінок
преси деталів, вказати на те, що Президія СКВУ успішно виконала,
не скриваючи перед громадою і того, що її не вдалось осягнути.
Вихідною точкою діяльності Президії Секретаріяту СКВУ після
ІІ Конґресу СКВУ були перш всього постанови і резолюції, схвалені
делегатами організованої української спільноти країн вільного світу.
Їх не так багато, але заторкають вони найважливіші проблеми , які стоять
перед нашою спільнотою:
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а) посилити контакт з усіма країнами, де діють наші громадські
установи, затіснити співпрацю з Українськими Церквами, координувати
існуючі та ініціювати нові вияви діяльности, які мають на меті скріпити
українську спільноту у вільному світі.
б) скріпити нашу допомогу нескореному українському народові в його
боротьбі за волю і незалежність. Зовсім конкретно на цьому відтинку рішено
«встановити постійне бюро Оборони людських прав в Нью-Йорку»
та «встановити відповідну інформаційну установу», яка мала б на меті
інформувати світ про Україну, про змагання українського народу до волі
і незалежности. В додатку до того доручено Президії при допомозі окремих
радіопересилань в Україну інформувати український нарід про «життя,
працю, розвиток і змагання» української спільноти у вільному світі.
в) у свідомості того, що виконання тих постанов вимагає фінансових
засобів, делегати ІІ Конґресу СКВУ одноголосно зобов’язали Президію
Секретаріяти СКВУ:
1. Встановити квоту членської вкладки для кожної категорії
членства СКВУ (крайових репрезентацій, міжкрайових надбудов, крайових
організацій).
2. Розглянути
від окремих

осіб,

шляхи

підприємств,

здобуття

дотацій

організацій

та

на

потреби

СКВУ

добровільних

датків

безпосередньо від громадян, які підтримують СКВУ.
3. Розглянути можливости створення постійного фонду СКВУ,
з інвестиційних прибутків якого можна було б фінансувати принаймні
частинно діяльність СКВУ.
Виконуючи ці постанови, Президія Секретаріяту СКВУ добилась
замітних успіхів в різних ділянках. В додатку до справно діючого Бюра
СКВУ, яке втримує тісний контакт з усіма членами Секретаріяту СКВУ,
Президія Секретаріяту СКВУ подбала про живий контакт з нашими
поселенцями в різних країнах світу. […] Цими виявами ми продовжували
традиційні форми зв’язку із нашою спільнотою. В додатку до них нам
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вдалось замітно затіснити зв’язок і співпрацю з усіма Українськими
Церквами, які після ІІ Конґресу СКВУ виявляють велике зацікавлення
і постачають різнорідну допомогу в праці СКВУ.
Президія СКВУ поробила зусилля заінтересувати працею СКВУ наших
професіоналістів, молодечі і студентські формації та провідних діячів нашого
кооперативного життя. Дотеперішні вияви тієї співпраці дуже відрадні.
Українське Лікарське Об’єднання не тільки першим виконало своє фінансове
зобов’язання, вплативши повністю членську вкладку, але в порозумінні
з Президією веде низку заходів на міжнародньому форумі в обороні Леоніда
Плюща8. Представники нашого наукового світу виявили свою охоту тісно
співпрацювати

з

Президією,

запропонувавши

цілу

низку

фахівців

до співпраці з Бюром Оборони людських прав в Нью-Йорку. Подібно
і на внутрішньому відтинку Український Соціологічний Інститут в НьюЙорку запевнив нам фахове видання посібника про українські поселення в
країнах вільного світу. При співпраці одного з українських професорів існує
можливість розбудови осередку джерельної документації про процеси
спротиву в Україні, які є так необхідні як для акції Оборони Прав Людини,
так і для нашої Інформаційної Служби. […]
На окрему увагу заслуговує питання співпраці з нашими молодечими
і студентськими формаціями: найбільш конкретні вияви того, ми знайшли
у співпраці з ЦЕСУС. З їхньої ініціативи створено Комітет Оборони
Валентина Мороза 9. Президія СКВУ не тільки взяла цю акцію під свій
патронат, але поробила заходи перед крайовими репрезентаціями в цілому
світі в справі створення подібних комітетів. Під сучасну пору вони діють
не тільки в Канаді і ЗСА, але й крайові громадські централі Европи,
Арґентіни й Австралії оформили комітети для акції в обороні українських
політичних в’язнів. […] Президія Секретаріяту СКВУ вийшла із пропозицією
Плющ Леонід Іванович (1939–2015) – український математик, публіцист,
літературознавець, правозахисник, дисидент.
9
Мороз Валентин Якович (1936 р. н.) – український історик, один із представників
українського національного руху, політв’язень, дисидент.
8
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нашим молодечим організаціям зайнятися підготовкою до «української акції»
з нагоди Олімпійських Ігрищ в 1976 році. Надіємося, що подібно
як із студентами, ця форма співпраці буде дуже корисною для молоді і цілої
нашої спільноти.
На відтинку праці Рад і Комісій СКВУ слід відзначити діяльність
Комісії для Справ Культури, яка дуже докладно розпрацювала широкий плян
своєї дії. […] Конференція учителів Канади з участю представників з терену
ЗСА з’ясувала цілу низку можливостей і перепон на відтинку українського
шкільництва. Здається, що загальна атмосфера сприяє посиленню діяльности
нашого шкільництва, закріпленню і поглибленню навчання українознавчих
предметів. Але одночасно ключовим питанням стає доплив учительських сил
молодшого покоління. Від успішного розв’язання того питання залежатиме
успіх нашого шкільництва.
Відбувся З’їзд Наукової Ради СКВУ літом ц. р., на місяць жовтень
скликано з’їзди Світової Ради Суспільної Служби та Ветеранських
Організацій. Назрівають нові можливості і потреби на відтинку переселення
українців з країн, де існує загроза для їхнього розвитку, до Канади. Не надто
чисельно, але з’являються нові втікачі чи емігранти з СССР та сателітних
країн: цю зовсім нову проблему слід вивчити і знайти відповідну розв’язку.
Підсумовуючи, можемо ствердити, що останній рік в житті наших
громадських організацій був роком посиленої діяльности. […] Хоч
ще незадовільне, але на всіх теренах збільшився вплив молодшого покоління
в житті нашої громади. А це, очевидне, здорова ознака.
Не менше уваги Президія Секретаріяту СКВУ віддала справі реалізації
другої постанови СКВУ в справі допомоги нескореній Україні. […]
Розглядаючи плян нашої дії, Президія Секретаріяту СКВУ була свідома того,
що наші акції на форумі Організацій Об’єднаних Націй зустрічатимуться
з новими перешкодами і то не лише формально-правного характеру.
В початку березня в ООН делегації СССР та його союзників добились
горезвісної резолюції, яка не включила СССР в список країн, в яких
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відбувається нарушення прав людини. Делегати СССР переконали уряди
західних

країн,

що

задля

«відпруження

відносин

з

СССР»

варто

пожертвувати такою маловажною справою, як оборона прав людини. […]
Узгляднюючи міжнародню ситуацію та атмосферу на форумі ООН для
учасників тієї конференції, Президії Секретаріяту СКВУ стало очевиднем,
що в 1974 році наша акція більш як будь-коли мусить наголошувати саме
аспект справ оборони прав людини, та що вона мусить бути хоч початково
спрямована на широку публічну опінію, яка у більшій мірі як уряди західніх
країн, реагує на порушення прав людини в СССР. […]
Останні місяці доказали правильність цих позицій. Акція оборони прав
української людини справді поширилась на всі краї і континенти ! Вона
захопила молодь, студентів, українські Церкви, громадські централі,
науковців, діячів культури, діячів нашого політичного світу, а наша преса
дала належний голос тій акції. […]
В наслідку цієї акції прізвища українських дисидентів вибились
на передове місце і сьогодні це признають їм і в СССР і в цілому світі.
Мужня постава академіка Сахарова 10 в обороні В. Мороза і Л. Плюща
загально відома. Не всі ми досі зрозуміли вагу того факту, що саме на
українців вільного світу впав почесний обов’язок нав’язати контакт із
Сахаровим і що цей контакт був ним належно сприйнятий.
Неможливо в рамках цієї статті аналізувати всі осяги тієї акції,
про деякі з них ще недоцільно писати. Але об’єктивно треба ствердити, що
деякі з них перевищили найбільш оптимістичні сподівання української
громади. […]
Паралельно з цією діяльністю Президія Секретаріяту СКВУ зібрала
дуже конкретні дані в справі радіо пересилань в Україну. Крім низки
матеріялів та інтерв’ю, які були в останньому році переслані від СКВУ
в Україну ми стоїмо перед можливістю предложення Пленарній Сесії
Сахаров Андрíй Дмитрович (1921–1989) – радянський фізик,
Нобелівської премії миру (1975), активний борець за права людини.
10

лауреат
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Секретаріяту СКВУ зовсім конкретної пропозиції, яка є навіть фінансово
під силу нашій громаді, якою ми зможемо виконати хоч частично резолюцію
ІІ СКВУ в цій справі.
Президія передала дотичним органам ООН матеріяли в справі
Леоніда Плюща і вимагає інтервенції ООН в його справі.
Президія намітила тематику чужомовного збірника про українські
поселення у вільному світі та про СКВУ і тепер йдуть розмови з фахівцями,
які могли б бути авторами такого видання.
Остаточно Президія Секретаріяту СКВУ робить старання, щоб з днем
1-го грудня ц. р. відкрити в Нью-Йорку Бюро в згоді з постановою ІІ СКВУ.
Очевидно, як у першому, так і в другому комплексі справ можна було
б осягнути більше. На жаль, ми опинились у ситуації, яка заставила нас
замість плянувати діяльність і виконувати її, віддати частину нашої енергії
на придбання фінансових засобів на потреби навіть поточної дії СКВУ. […]
Подаючи цей перегляд діяльности Президії Секретаріяту СКВУ
за останній рік, ми переконані, що громада зрозуміє, чому ми проголосили
листопад «МІСЯЦЕМ СКВУ». Ми хочемо заманіфестувати перед світом
і українським

народом

нашу

організованість

і

спроможність

КООРДИНОВАНО В ЦІЛОМУ СВІТІ ВЕСТИ НАШУ ДІЮ. Ми хочемо
через СПІВДІЮ УКРАЇНСЬКИХЦЕРКОВ З НАШИМИ ГРОМАДСЬКИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДОКАЗАТИ СИЛУ НАШОЇ СПІЛЬНОТИ. Ми хочемо
ЗАМАНІФЕСТУВАТИ

НАШУ

СОЛІДАРНІСТЬ

З

НЕСКОРЕНОЮ

УКРАЇНОЮ і тому програма того місяця влаштована так, щоб в усіх країнах
ми спромоглися здобути підтримку найвпливовіших кругів і урядів для
нашого нескореного народу.
І вкінці ми мусимо здобути фінансові засоби на те, щоб в 1975 р.
ми таки зреалізували такі завдання:
1. Відкрити бюро для акції Оборони Прав Людини в Нью-Йорку.
2. Видати посібник про українські поселення українською і чужими
мовами.
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3. Оформити відповідну агенцію для полуднання еміграційних справ
українських громад з південної Америки і Европи до країн
північноамериканського континенту.
4. Поладнати справу радіо мовлень в Україну.
5. Застановитись над переведенням в життя проекту про виміну
найкращими мистецькими ансамблями між різними країнами нашого
поселення.
6. Посилити

інформаційну

дію

в

чужих

мовах,

базуючись

на джерельних матеріялах зібраними в довідковому центрі.
7. Підготовити акцію на 1976 рік на Олімпійські Ігрища.
8. Забезпечити фінансову базу для Комісії Культури СКВУ.
9. Посилити дію СКВОР, зокрема видання підручників.
10. Відбути поїздки для забезпечення контакту з усіма країнами нашого
поселення.
Ось з цими плянами ми приступаємо до підготовки Місяця СКВУ
і ми певні, що солідарна постава нашої спільноти скріпить її силу і зробить
з неї активно діючий чинник для допомоги українському народові на Україні
та скріпить її в країнах нашого поселення.
Ми переконані, що НАША СПІЛЬНОТА ЗРОЗУМІЄ ВАЖЛИВІСТЬ
ЦІЄЇ АКЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЇЙ ВСЕСТОРОННЮ ПІДТРИМКУ !
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 60, арк. 131–140
Машинопис
№4
Промова М. Плав’юка, з нагоди відзначення Дня державності
і соборності України, [21 січня 1990 р., Торонто]
СЛОВО МИКОЛИ ПЛАВЮКА
ПРЕЗИДЕНТА УНР В ЕКЗИЛІ, З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ
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ДНЯ ДЕРЖАВНОСТИ І СОБОРНОСТИ УКРАЇНИ
ОРГАНІЗАІЄЮ ЛАНЦЮГА КИЇВ–ЛЬВІВ,
ПЕРЕСЛАНЕ В УКРАЇНУ ПО «РАДІО СВОБОДА» 21 СІЧНЯ 1990 р.
Від імени Державного Центру Української Народньої Республіки, який
об’єднує всі демократичні самостійницькі політичні організації в діяспорі
щиро вітаю Івана Драча 11, Левка Лук’яненка 12 організатора та учасників
символічного

ланцюга

єдности

українського

народу,

що

поєднає

золотоверхий Київ, столицю соборної України, з городом Льва.
Вітаю цей вияв державницької дії, який засвідчує перед цілим світом,
що український нарід змагається за належні йому права і прямує до повної
державної суверенности України.
Це доказ, що український нарід пам’ятає Акт IV Універсалу
Української Центральної Ради 22 січня 1918 р., яким він раз і на все зірвав
з російською імперією та Акт Соборности Українських Земель з 22 січня
1919 р., який доказав, що всі українці спільно будують і боронять своє
державне життя. Проминуло більш чим 70 років від тих світлих історичних
подій.
Український народ пережив лихоліття сталінського і гітлерівського
періодів. Мільйони невинних жертв знищили вороги нашого народу.
Мільйони українців розпорошено по всіх закутках совєтської імперії та всіх
континентах світу.
Політика насильної русифікації і злиття націй мала на меті знищити
духовно-культурну субстанцію українського народу, а Україна мала
залишитись «соціялістичною по змісту, а українською лиш по формі» –
одиницею сцентралізованої в Москві імперії.
Життя доказало одначе, що в ХХ столітті всі імперії розлітаються, а на
їх місце постають суверенні національні держави вільних народів.
Драч Іван Федорович (1936 р. н.) – український поет, перекладач, кіносценарист,
драматург, державний і громадський діяч.
12
Лук’яненко Левко Григорович (1928 р. н.) – український дисидент і політик часів
СРСР. Співзасновник Української Гельсінської Групи.
11
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Ми з вами є свідками подій в Польщі, Чехословаччині, Угорщині,
Румунії, Болгарії, Литві, Латвії, Естонії і багатьох інших республіках
совєтської імперії.
Ідеї свободи і державної суверенности стали дороговказами дня
і переформовують політичну карту центральної і східньої Европи.
Україна, як одна з найчисленніших, а колись і найбагатших країн
Европи – не може бути ізольована від тих процесів змагання до свободи.
Цілий світ слідкує за тими виявами, що проходять в Україні. Світ знає,
хто завинив у Чорнобильській трагедії13.
Світ знає, хто є проти удержавлення української мови в Україні, світ
знає, що не Київ, а Москва керує економікою України і несе відповідальність
за те, що життєвий стандарт населення України один з найнижчих у цілій
Европі.
Державний Центр Української Народньої Республіки і всі українці за
кордонами Батьківщини безперервно працюють, щоб здобути приятелів
Україні в світі поширити правду про Україну.
Ваші і наші зусилля дають очевидні успіхи.
Тому об’єднано працюймо і змагаймось за те, щоб в Україні було
привернено свобідне, демократичне життя і щоб український народ був
свобідним.
Ми подивляємо ідейність і мертвенність всіх Вас, які зорганізовані
в різних формаціях, як Українська Гельсінська Спілка, Народний Рух
України, Товариство ім.

Т. Шевченка, «Меморіял»,

«Зелений Світ»,

молодіжні формації: СНУМ, студентські, культурні, наукові, комітети за
відновлення УАПЦ, УКЦ і всіх віровизнань, і всіх Вас підтримуємо у Ваших
зусиллях.
Пам’ятайте, що об’єднано в Україні і поза нею – здобудемо перемогу.

Чорнобильська катастрофа – техногенна, екологічно-гуманітарна катастрофа,
спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку
Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 р.
13
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Тому живий ланцюг Київ-Львів ми поширюємо на духовий зв'язок
з українцями в Европі, Азії, Австралії, Африці, північній і південній Америці
і спільно будемо змагатись за привернення тих прав, які були забезпечені
всім громадянам України законами Української Народньої Республіки
в 1918–1921 рр.
В цей великий день Державности і Соборности України вітаю ввесь
український нарід і запевняю Вас, що недалеко той час, коли Україна буде
суверенною державою в «народів вольних колі».
ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6048–O
Газета «Новий шлях» (м. Торонто) – 1990. – Ч. 7. – 17 лютого. – С. 5
№5
Промова М. Плав’юка, на святкуванні з нагоди інтронізації
Мстислава (Скрипника)14 Патріархом Київським і всієї України УАПЦ,
16 грудня 1990 р., Саут-Баунд-Брук
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА УНР В ЕКЗИЛІ МИКОЛИ ПЛАВ’ЮКА НА
СВЯТОЧНОМУ БЕНКЕТІ В ЧЕСТЬ СВЯТІЙШОГО ПАТРІЯРХА
МСТИСЛАВА В С. БАВН БРУК, 16 ГРУДНЯ 1990 РОКУ.
Ваша Святосте!
Високопреосвященніші і Преосвященні Владики!
Високопреподобні і Всечесні Отці!
Пані і Панове!
Судилось нам жити в цему році, який буде, напевно, записаним
в історії українського народу, роком великих зламів і перемін.

Святіший Патріарх Київський і всієї Руси–України Мстисла́в І (у миру Степан
Іванович Скрипник; 1898–1993) – визначний український церковний діяч, Патріарх
Київський і всієї України УАПЦ, Патріарх Київський і всієї Руси–України УПЦ
(КП), Первоієрарх УАПЦ в діаспорі.
14
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Це рік величавого відзначення Соборности України символічним
ланцюхом єдности золотоверхого Києва, столиці України з городом Львовом.
Це рік стихійного і спонтанного волевиявлення, довгими десятиліттями
поневоленого народу, який хоч не у свобідних виборах, післав до столиці
України

когорту

парламентаристів,

які

доступними

їм

засобами

задокументували перед світом, що український нарід змагається за свою
державну суверенність і незалежність.
В цему році на всіх просторах України, на прадідівських землях
українського козацтва, на просторах північної полоси України, затроєної
Чорнобильською атомною катастрофою, в шахтах зрусифікованого Донбасу
повівають національні прапори, відвойовує право громадянства українська
мова, зростає усвідомлення що лише у вільній і від московського центру
незалежній демократичній державі українського народу, будуть забезпечені
права свобідного розвитку українського народу і всіх громадян України, так
як це було 72 роки тому забезпечено Конституцією Української Народньої
Республіки.
На всі ці успіхи і здобутки наших рідних братів і сестер були
б неповними,

якщо

б

відновлення

їхнього

культурного,

наукового,

господарського і політичного життя – не були б завершені найдорожчими
ціннощами української людини – свободою віри і відновленням в Україні
релігійного життя, забороненого через довгі десятиліття атеїстичними
властями СССР.
Сьогодні вже цілий світ знає про бурхливий ренесанс українських
христіянських Церков чи баптистсько-євангельсих громад.
Та й не диво!
Загальновідомо, що у відродженню, а зокрема легалізації Української
Греко-Католицької Церкви велику роль відіграв Ватикан, а подекуди й уряди
західних країн, включно з урядом США.
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Баптистські і євангелицькі об’єднання в Україні через довгі десятиліття
користуються величезною допомогою багатьох центрів протестантських
церков.
Великою несподіванкою для світу було відновлення в Україні
української Автокефальної Православної Церкви.
Без помочі, а часом і всупереч багатьом чужинецьким релігійним
центрам, включно з православними, вона відродилась в так короткому часі,
що світ часто дивується, а то й не розуміє дотепер того явища в житті
українського народу.
Не розуміє, бо не знає історії українського народу, який за виїмком
доби совєтської окупації, ніколи не був жертвою модної навіть на заході
політики відділення церкви від держави. В нашій історії Церква і нарід все
становили одну цілість.
І саме в цьому явищу ми можемо знайти відповідь на феноменальне
відродження христіянської віри в Україні взагалі, а відродження УАПЦ
в Україні зокрема. Так! Відродження УАПЦ було сперте виключно на
український Боголюбивий нарід, який, шукаючи за істиною життя, знайшов
її у відроджених христіянських церквах, зокрема УАПЦ.
Кольосальну допомогу в тому процесі внесла УАПЦ, збережена за
кордонами Батьківщини, її Ієрархія, священство і миряни.
Як вияв вдячности за ту допомогу, за збереження УАПЦ через довгі
десятиліття

за

кордонами

нововідродженої УАПЦ

в

України,

Ієрархія,

Україні

засвідчили

священство
своїм

і

миряни

проханням

до

Первоєрарха УАПЦ за кордоном, тоді ще Блаженнішого Митрополита
Мстислава, очолити УАПЦ в Україні.
Відчуваючи вагу УАПЦ для духовного відродження українського
народу Всеукраїнський Собор УАПЦ постановив завершити відбудову
УАПЦ створенням Патріярхату Київського і всієї України і вибрав першим
Патріярхом Київським патріяршого престолу Їх Святість Мстислава.
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Цей великий історичний чин є доказом зрілости української нації, який
тепер так уважно аналізують найбільш впливові держави і народи світу.
Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі,
нав’язуючи до глибокого зрозуміння для відродження релігійного життя
в Україні з часів Центральної Ради, а, зокрема, Директорії УНР, радіє цим
великим осягом УАПЦ в Україні.
Маю честь від імені всіх складових частин ДЦ УНР, себто від
Української Національної Ради і її Голови Михайла Воскобійника, від Уряду
УНР і його Голови Івана Самійленка привітати Вас, Ваша Святосте з Вашим
поворотом із золотоверхого Києва і багатьох частин Соборної України,
зложити наш глибокий поклін і щиру подяку за Ваш величезний вклад
в довершенні цего історичного чину.
Не сумніваюся що завершення його було найкращою нагородою за
Вашу майже 50-ть літню працю на різних щаблях Ієрархії УАПЦ та чи не
75 років в різних ділянках життя українського народу.
Ви щасливі що Господь дозволив Вам з великим тріумфом повернутись
з чужини на батьківські землі, бо Ваш поворот символізував перемогу
Правди і Віри над могутнім ворогом – окупантом України.
Ми бажаємо Вам багато сил і здоровля, так необхідних для сповнення
Ваших обов’язків перед Церквою і українським народом.
Дай Боже щоб Вам судилось відправити у вільному Києві молебень
подяки Господеві за остаточну перемогу нашої Правди, за відновлення
в Україні незалежної, соборної, демократичної Української Народньої
Республіки, яка єдина зможе забезпечити свобідний і повний розвиток всему
українському народові та всім громадянам України.
На Многії Літа, Владико-Патріярше!
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 38–40
Машинопис
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№6
Промова М. Плав’юка з нагоди проголошення державної
незалежності України Верховною Радою України,
24 серпня 1991 р., [Торонто]
ПЕРЕСЛАНЕ «ГОЛОСОМ АМЕРИКИ» 26 СЕРПНЯ 1991 р. В УКРАЇНУ
СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ В ЕКЗИЛІ
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРОГОЛОШЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТИ
УКРАЇНИ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ 24 СЕРПНЯ 1991 РОКУ
Постанова Верховної Ради України з дня 24 серпня ц. р. в справі
державної незалежности України є черговим кроком для привернення стану в
Україні, який заіснував у висліді Актів Державної Незалежности і
Соборности Української Народньої Республіки в днях 22 січня 1918 і
1919 рр.
Висловлюю признання депутатам з демократичного бльоку і проводові
РУХ-у, які домоглися скликання надзвичайної Сесії Верховної Ради України
в справі проголошення державної незалежности України.
Засуджую поставу тих депутатів з комуністичного бльоку, які своїм
додатком до постанови про незалежність узалежнили її від вислідів
референдум[у] в грудні ц. р., відсунули різні можливості примінення в життя
державної незалежности України, зокрема, на міжнародному форумі.
Я є глибоко переконаний, що в світлі радикальних змін, які проходять
на очах цілого світу в різних республіках, патріоти України зможуть
використати ті можливості для остаточного припинення дії Комуністичної
Партії України як аґентури московського комуністичного центру. Повний
розклад совєтської комуністичної імперії є очевидним. Центром уваги світу
стають незалежні республіки. Нашим спільним обов’язком є подбати про те,
щоб мимо всіх перепон, які на шляху до державної незалежности України
робили

і

роблять

ви

служники

московського

централізму,

ми
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заманіфестували своєю ідеєю всіх патріотичних демократичних сил в
Україні, що нарід України піддержує постанову Верховної Ради України про
її незалежність і вимагає, щоб демократичний світ визнав Україну
незалежною державою.
Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі працює,
щоб здобути для України таке визнання країн західного світу.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 64
Машинопис
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Розділ ІІ. Документи щодо передачі повноважень
Президентом УНР в екзилі Миколою Плав’юком
Президенту України Леоніду Кравчуку
№7
Лист Президента УНР в екзилі М. Плав’юка
до Президента України Л. Кравчука, 3 грудня 1991 р.,
Філадельфія15
3 грудня 1991 року
Вельмидостойний
Леонід М. Кравчук
Президент України
Київ, Україна
Вельмидостойний Пане Президенте!
Від імені Державного Центру Української Народньої Республіки в
екзилі передаю на Ваші руки глибоке признання народові України, який дня
1 грудня ц.р. за маніфестував перед цілим світом, що Україна бажає бути
самостійною, незалежною державою українського народу.
Референдумом 1 грудня ц.р. народ України потвердив тисячелітню
тяглість традицій України, які в ХХ столітті записані величними Актами
Центральної Ради України з дня 22 січня 1918 р., Трудового Конґресу
України

з

дня

22 січня 1919 р.

і

Верховної

Ради

України

з

дня

24 серпня 1991 р.

Лист виконано на офіційному бланку Президента Української Народної
Республіки. На документі є резолюція Президента України Леоніда Кравчука
«Ознайомити народних депутатів, членів уряду», підпис і дата «10.12.91».
15
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Рівночасно складаю Вам наші найщиріші ґратуляції з вибором Вам
Президентом України.
Бажаємо Вам багато успіхів в процесі закріплення державного
будівництва України в цих дуже складних обставинах внутрішнього і
зовнішнього порядку.
З великим вдоволенням приняли ми вістку про величаві відзначення в
Києві 125-го ювілею Президента Української Народньої Республіки,
Академіка Михайла Грушевського, якого Ви, Пане Президент, звеличали
своєю доповіддю. Цим Ви пов’язали сучасний етап національно-державного
відродження України із світлими традиціями Української Народньої
Республіки 1917 -20 рр.
Зі своєї сторони хочу запевнити Вас, Пане Президенте, про готовність
Державного Центру УНР в екзилі допомогти Вам, Верховній Раді і Урядові
України на базі єдности всіх сил в Україні і в розсіянні, щоб через визнання
незалежної України державами світу, запевнити її належне місце в «народів
вільних колі».
Доводимо до Вашого відома, Пане Президенте, що з приверненням
повної незалежности Україні закінчується даний нам Трудовим Конґресом
України мандат діяти від імені українського народу, і ми з великою радістю
передамо той мандат Владі України, вибраній волею народу України.
Остаюсь з глибокою пошаною
[підпис]
Микола Плав’юк
Президент УНР в екзилі
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 81
Машинопис
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№8
Декрет Президента Української Народної Республіки
про створення ордену імені Симона Петлюри 16,
31 липня 1992 р., Філадельфія. 17
31 липня 1992 року
ДЕКРЕТ
ПРО СТВОРЕННЯ ОРДЕНУ ІМЕНІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
У зв’язку із закінченням діяльности Державного Центру Української
Народньої Республіки в екзилі, для відзначення тих, хто боровся,
працював

і жертвував,

щоб

Україна

стала

знов незалежною,

демократичною державою Українського Народу
постановляємо
створити орден імені Симона Петлюри, Голови Директорії Української
Народньої Республіки, Головного Отамана Військ УНР і Основника
Державного Центру Української Народньої Республіки в екзилі
і нагородити тим орденом
тих, що боролись, працювали і жертвували впродовж 70-ти років
діяльности Державного Центру УНР в екзилі.
[Підпис]
Микола Плав’юк
Президент УНР в екзилі
[Підпис]
Іван Самійленко
Голова Уряду УНР в екзилі
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 49
Машинопис з підписами М. Плав’юка та І. Самійленка

Петлюра Симон Васильович (1879–1926) – український державний, військовий
та політичний діяч, Головний Отаман УНР, Голова Директорії УНР.
17
Декрет виконано на офіційному бланку Президента УНР.
16
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№9
Проект програми передавання повноважень
ДЦ УНР в екзилі владі України, [не пізніше 22 серпня 1992 р.]
Проект
ПРОГРАМИ ПЕРЕДАЧІ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЦ УНР В ЕКЗИЛІ
ВЛАДІ УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНО, ДЕНЬ В ЯКОМУ ВІДБУДЕТЬСЯ АКТ ПЕРЕДАЧІ
ПОВНОВАЖЕНЬ ДЦ УНР в екзині
ПРЕЗИДЕНТА

ВЛАДІ

УКРАЇНИ

УКРАЇНИ,

ДЕКРЕТОМ

ПРОГОЛОШУЄТЬСЯ

ДНЕМ

«ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЄДНОСТИ». Дата того дня є 24 серпня 1992 року.
1. На заклик церковних проводів у всіх церквах і молитовних домах
України відбуваються Богослуження в намір енні української держави і її
народу.
Центральне Богослуження (по змозі соборно-екуменічне) відбувається
о год 9-тій ранку у Св. Софії в Києві. Через дуже обмежену кількість
можливих учасників в Богослуженні запрошує Державний Комітет, який
організує ті відзначення.
2. О год 11 ранку в залі Будинку Учителя (бувший будинок Української
Центральної Ради) відбувається урочисте засідання:
Президента України, Президії Верховної Ради і Кабінету Міністрів України з
Президентом УНР в екзилі, Президією Української Національної Ради і
Урядом УНР в екзилі для передання повноважень Державного Центру
Української Народньої Республіки в екзилі Президентові і Владі України.
а) Голова

Президії

УНРади

відчитує

«Грамоту»,

схвалену

Надзвичайною Сесією УНРади про передачу повновластей ДЦ УНР в екзилі
б) Голова Уряду УНР в екзилі відчитує Декрет Президента УНР
в екзилі про передачу Прапорів військових частин Української Народньої
Республіки Збройним Силам відновленої незалежної України
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в) Президент УНР в екзилі виголошує святочне слово і по
закінченні слова передає:
«Грамоту», «Декрет про військові прапори», відзнаки і печатку
Президента – Президентові України
г) Президент

України

перебравши

ті документи

і відзнаки

виголошує своє слово.
Програму проводять призначений Президентом України керівник
протоколу і призначений Президентом УНР в екзилі його заступник.
Остається до устійнення чи відзнаку Президента УНР в екз. передає
Патріярх УАПЦ чи Президент безпосередньо.
Також можна запропонувати як т. Ґ/ щоб Президент УММАН відчитав
Декрети про створення і передачу УММАН Могилянській Академії.
Не згадую нічого про прапор Президента в цему місці, бо якщо б
відбулась дальша частина передачі на Софійській площі, то тоді на самому
початку маніфестації на Софійській Площі Президент України мав би сказати
перший слово у зв’язку із першою річницею Акту про відновлення
незалежности України, а опісля Президент УНР в екзилі мав би сказати
коротке слово про передачу повноважень ДЦ УНР в екзилі і при тій нагоді
мав би бути переданий прапор Президента УНР в екзині Президентові
України.
1. По закінченні маніфестації, чи дефіляди на Софійській площі міг би
відбутись чи то святочний концерт в Палаці Культури чи Державна Вечеря.
2. Крім цих офіційних части слід своєчасно устій нити:
а) церемонію приїзду Президента чи делегації ДЦ УНР в екзилі;
б) справу приміщення вужчої і ширшої делегації в готелях, за які
оплачує ДЦ УНР в екз. карбованцями чи купонами;
в) справа пресового бюра, де були б заступлені обі сторони;
г) виставка в Музею Історії України документації ДЦ УНР в екз.;
д) обіцяні видання про Українську Центральну Раду, Державним
Архівом України;
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е) розповсюдження книжок М. Грушевського18 (500 примірників)
для Президента, Президії Верховної Ради, Кабінету Міністрів –
маємо 100 примірників з окремим призначенням поодиноким
особам і 400 примірників для установ і осіб, які нам будуть
запропоновані;
ж) на всі публічні імпрези забезпечити окремі місця для делегацій
ДЦ УНР і устій нити де і хто має виступати;
з) запросити всю нашу делегацію на Всеукраїнський Форум.
3. Домовитись про те ХТО буде Уповноважненим від ОБОХ сторін
узгіднювати всякі передбачені і непередбачені імпрези чи виступи.
4. Домовитись про транспорт і бюрове приміщення для делегації в
готелі, беручи до уваги, що вужча делегація повинна б бути в Києві між
14–15 серпня.
5. Своєчасно домовитись про безпеку для делегації.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 70, арк. 3–4
Машинопис
№ 10
Промова М. Плав’юка, Президента УНР в екзилі з нагоди
складення повноважень і припинення діяльності ДЦ УНР в екзилі,
22 серпня 1992 р., [Київ]
СЛОВО МИКОЛИ ПЛАВ’ЮКА, ПРЕЗИДЕНТА УНР В ЕКЗИЛІ,
ВИГОЛОШЕНЕ В КИЄВІ 22 СЕРПНЯ 1992 РОКУ НА СЕСІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, З НАГОДИ СКЛАДЕННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ ДЦ УНР В ЕКЗИЛІ
ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ЛЕОНІДОВІ М. КРАВЧУКУ
Грушевський Михайло Сергійович (1866–1934) – український
громадський та політичний діяч, Голова Центральної Ради УНР.
18

історик,
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Від імені Державного Центру Української Народньої Республіки в
екзилі, вітаю ввесь український народ, Владу України і всіх її громадян з
днем першої річниці відновлення державної незалежності України.
Історичним

рішенням

Верховної

Ради

України

з

дня

24 серпня 1991 року, потвердженим вільним волевиявленням народу України
дня 1 грудня того ж року, здійснилась мрія синів і дочок українського
народу. Мрія багатьох поколінь українського народу!
В історії України золотими літерами записані дати 22 січнів 1918 і 1919
років. Тоді ж то пролунали на Софійській площі і по всій Україні слова
IVУніверсалу Української Центральної Ради:
«ВІД

НИНІ

УКРАЇНСЬКА

САМОСТІЙНОЮ,

ВІД

НАРОДНЯ

НІКОГО

РЕСПУБЛІКА

НЕЗАЛЕЖНОЮ,

СТАЄ

ВІЛЬНОЮ,

СУВЕРЕННОЮ ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ».
На жаль, ця держава постала в надзвичайно несприятливих умовах.
Наслідки століть поневолення нашого народу та загарбницькі тенденції
наших сусідів довели до повного поневолення України, роз четвертованої та
насильно поділеної між нашими сусідами.
В таких дуже складних обставинах Голова Директорії Української
Народньої

Республіки

і

її

Уряд,

покинувши

землі

України

наприкінці1920 року, прийняли на перший погляд, непосильне завдання –
продовжували всіма доступними їм засобами їм засобами дію за повернення
Україні державної незалежности. Вони ніколи не визнали зобов’язуючими
для українського народу, ані насильне включення України в склад СРСР в
1922 році, ані диктату держав-переможців Першої світової війни, які
потвердили включення українських земель в склад польської, чехословацької
і румунської держав. Вони вірили, що український народ ніколи не
погодиться з тим, щоб повернути колесо історії назад і відмовити йому права
бути господарем у своїй незалежній державі.
Ця непохитна віра Симона Петлюри в український народ була
найкраще передана його словами:
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«Після ганебної віковічної неволі, після страшного божевільного
лихоліття, Ти переможеш, Народе Лицарю, і в державі своїй незалежній
установиш волю святу для всіх народів, що живуть на розкішних землях
Твоїх. Вірний високим засадам волі і рівности, що кохав Ти з часів
стародавніх, Ти явиш всім народам світлий образ правової держави
демократичної з забезпеченням вольностей громадянських».
Від того часу, як були проголошені ці пророчі слова, минуло майже
70 років, страшних років!
В ці роки народ в неволі не мав змоги сказати світові правди про
дійсний стан в Україні. А в той же сам час, навіть Місія УРСР при
Організації Об’єднаних Націй була змушена боронити не

інтереси

українського народу, але виконувати накази московського центру.
Ті обставини в Україні накладали великі завдання на Державний Центр
Української Народньої Республіки в екзилі, який діяв безпереривно від
1920 року за кордоном.
Як легітимний речник і оборонець інтересів українського народу, ДЦ
УНР в екзилі зберіг на довгі роки посольства і місії УНР в столицях
прихильних до України держав, на форумі Ліґи Націй, а пізніше майже у всіх
важливих країнах світу діяли Представництва ДЦ УНР, які проробили
величезну дипльоматичну, політичну і інформаційну працю.
Дні 22 січня кожного року, були днями вияву консолідації і єдности
українців за кордоном, які були одно згідні в тому, що треба докласти всіх
зусиль, щоб Україна стала знов незалежною державою. При активній
допомозі української спільноти ці дні стали відомими в цілому світі. Уряди і
парламенти багатьох країн відзначували цей день української державности. І
коли в ті дні повівали жовто-блакитні прапори в містах і столицях багатьох
держав, ми завжди переконували українців і не українців що внедовзі такі
прапори повіватимуть і в столиці вільної України.
З великою радістю і сатисфакцією ми приняли Вашу перемогу,
перемогу народу України в 1991 році. Бо саме вона найкраще доказує що
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70 років діяльности ДЦ УНР в екзилі було потрібно Україні! Ваша перемога
доказала, що ми говорили правду світові, що український народ хоче мати
власну, незалежну, демократичну державу.
Ваша перемога потвердила, що в один ритм бились і б’ються серця
українців, де б їх доля не розкинула, по всіх континентах світу!
Всі ми разом сповняли по різному, але святий обов’язок супроти
української землі, нашої спільної Батьківщини.
Хочемо вірити що Конституція України, яку незабаром ви будете
схвалювати, буде справді одною з кращих в сучасному світі, так як свого
часу була Конституція Української Народньої Республіки.
Не сумніваємось, що в згоді із законами України, буде збережена
гармонійна співпраця всіх національних меншин України, бо ж самостійна
українська держава – це спільне добро всіх її громадян.
Радіємо відновленням Збройних Сил і безпеки України і хочемо вірити,
що громадяни України сповнять свої зобов’язання відносно своєї держави,
включно із запорукою її безпеки та належною піддержкою для її збройних
сил.
Розумна політика Влади України на багатьох ділянках вже здобула
початкові успіхи, не все в надто прихильному до України світі. За один рік
часу зроблено дуже багато і ми з вдячністю спостерігаємо за титанічною
працею народу України для закріплення державності України.
В згоді з до мовленням з Президентом України з дня 21 січня 1992 року
прибула до столиці України багаточисленна делеґація ДЦ УНР, очолена
мною,

Головою

Української

Національної

Ради

проф.

Михайлом

Воскобійником і Головою Уряду УНР, проф. Іваном Самійленком, яка
складає на руки Президента України, Грамоту, схвалену Українською
Національною Радою, згідно з якою закінчуємо понад 70 років дії ДЦ УНР в
екзилі.
Згадана Грамота закінчується такими словами:
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«у згоді з декларацією Уряду Української Народньої Республіки з
12 червня 1924 року, постановою 10-ої Сесії Української Національної Ради з
19 червня

1989 року та

постановою

Надзвичайної Сесії Української

Національної Ради з 14–15 березня 1992 року врочисто проголошуємо всьому
народові в Україні і в розсіянні сущому про складення повноважень і
припинення

діяльности

Державного

Центру

Української

Народньої

Республіки в екзилі, які він виконував упродовж сімдесятьдвох років поза
межами України».
Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена
24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська
Держава

продовжує

державно-національні

традиції

УНР

і

є

правонаступницею Української Народньої Республіки.
Пане Президенте!
Складаю на Ваші руки цей історичний документ, Грамоту, схвалену
Українською Національною Радою і бажаю Вам найкращих успіхів у
закріпленні і розбудові незалежної, демократичної соборної України.
Всьому народові України бажаю, щоб він як Суверен своєї держави, як
джерело її влади, стояв на сторожі її незалежности і щоб вже ніколи не було
потреби, щоб Президент чи Уряд України були змушені діяти у вигнанні, але
щоб успішно і на благо українського народу кермували нею в столиці вільної
України – Києві!
Щасти Вам Боже! Слава Україні!
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 70, арк. 24–26
Машинопис з рукописними правками
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№ 11
Грамота про складення повноважень і припинення діяльності
Державного Центру УНР в екзилі, 22 серпня 1992 р., [Київ]
ГРАМОТА
ПРО СКЛАДЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ПРИПИНЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТИ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИВ ЕКЗИЛІ
До відома Громадян України, всіх українців у розсіянні сущих та всіх,
кому це треба знати, наше спільне послання від Державного Центру
Української Народньої Республіки в екзилі:
Тому, що волею Українського Народу, висловленою IV-им Універсалом
Української Центральної Ради з 22 січня 1918 року Українська Народня
Республіка стала незалежною державою;
Тому, що волею Українського Народу з 1 листопада 1918 року проголошено
незалежність Західньої Української Народньої Республіки;
Тому, що 22 січня 1919 року Актом Злуки Земель Українська Народня
Республіка стала Соборною Державою;
Тому, що територія Української Народньої Республіки у висліді війни,
проголошеної їй північним і західнім сусідами, була окупована
ворожими арміями;
та у згоді з постановами, схваленими Трудовим Конґресом як парламентом
України: «Закону про Форму Української Влади» з 26 січня 1919 року,
«Закону

про

Тимчасове

Верховне

Управління

та

Порядок

Законодавства в Українській Народній Республіці» та «Закону про
Державну

Народню

Раду

Української

Народньої

Республіки»,

схвалених Радою Народніх Міністрів та затверджених Головою
Директорії Симоном Петлюрою 12 листопада 1920 року;
заіснував Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі як
повноправний речник народу українського в його боротьбі за вольності
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та за державну самостійність і незалежність Соборної України, що
продовжував діяти з 10 червня 1948 року в згоді з Тимчасовим Законом
про

реорганізацію

Державного

Центру

Української

Народньої

Республіки, спираючись на волю діючих тоді українських політичних
партій і організацій –
Державний

Центр Української Народньої Республіки в складі

Президента, Віцепрезидента Української Народньої Республіки, Української
Національної Ради та Уряду Української Народньої Республіки в екзилі
безперервно діяв на міжнародному форумі та серед української
спільноти в західньому світі з метою прискорити відновлення державної
незалежності України.
Тому, що Народ України демократичним і мирним шляхом Актом з
24 серпня 1991 року,

підтвердженим

всенароднім

голосуванням

1 грудня 1991 року, відновив де факто і де юре державну незалежність
України –
Ми – Президент Української Народньої Республіки, Голова Української
Національної Ради і Голова Уряду Української Народньої Республіки в
екзилі
у згоді з декларацією Уряду Української Народньої Республіки з
12 червня 1924 року, постановою 10-ої Сесії Української Національної
Ради з 19 червня 1989 року та постановою Надзвичайної Сесії
Української Національної Ради з 14-15 березня 1992 року врочисто
проголошуємо всьому народові в Україні і в розсіянні сущому про
складення повноважень і припинення діяльности Державного Центру
Української Народньої Республіки в екзилі, які він виконував упродовж
сімдесятдвох років поза межами України.
Дано в Києві, столиці незалежної України [22 серпня 1992 р.]
За Державний Центр
Української Народньої Республіки в екзилі
підписали:
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[Підпис]
МИКОЛА ПЛАВ’ЮК
Президент Української Народньої Республіки в екзилі

[Підпис]

[Підпис]

МИХАЙЛО Г. ВОСКОБІЙНИК

ІВАН М. САМІЙЛЕНКО

Голова Української

Голова Уряду Української

Національної Ради

Народньої Республіки
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 70, арк. 34

Друк з підписами М. Плав’юка, М. Воскобійника, І. Самійленка

№ 12
Пресове повідомлення Президії Української Національної Ради,
[не раніше 24 серпня 1992 р.], б/м 19
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА
ПРЕЗИДІЯ
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
СКЛАДЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УНР
Урочистим складенням повноважень ДЦ УНРеспубліки на руки
Президента України Леоніда Кравчука в присутності голови і членів
Верховної Ради і Уряду України закінчено 22 серпня 1992 сімдесят-двох
річну діяльність ДЦ УНР в екзилі, якої початок датується кінцем 1920 року,
коли Голова Директорії УНРеспубліки Симон Петлюра і Уряд були змушені
покинути землі України, щоб за її кордонами продовжувати боротьбу за
державну незалежність.
Пресове повідомлення виконано на офіційному бланку Президії Української
Національної Ради
19
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Свідками історичного акту складення повноважень, що відбувся під час
урочистого засідання Верховної Ради України і її Уряду в Палаці культури
«Україна»

в

Києві

для

відзначення

першої

річниці

проголошення

незалежності України, була багаточисельна делегація ДЦ УНР та поверх
2000 делегатів і гостей Всесвітного форуму Українців, які зібралися в столиці
України з усіх її земель і 26-ох країн світу.
Зворушені вагомістю демонстрації ідейної єдности тих, які зберегли
ідеї УНР за кордонами Батьківщини, і тих, які сьогодні стоять у проводі
Української Держави, присутні гучними оплесками привітали акт передачі
Президентові України грамоти, яка була схвалена постановою Надзвичайної
Сесії УНРади в березні цього року.
Слова Президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка про те, що
«… проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом
України Українська Держава продовжує державно-національні традиції УНР
і є правонаступницею Української Народньої Республіки» всі присутні
зустріли справжньою овацією. З не меншим ентузіазмом були прийняті
побажання народові України «… щоб він, як суверен своєї держави, як
джерело її влади, стояв на сторожі її незалежности і щоб вже ніколи не було
потреби щоб Президент чи Уряд України були змушені діяти у вигнанні, але
щоб успішно і на благо українського народу кермували нею в столиці вільної
України – Києві!»
Члени делегації ДЦ УНР були присутні цього ж вечора на святочному
концерті, присвяченому Дню Незалежності України, який влаштувало
Міністерство культури України за участю найкращих мистецьких сил усіх
земель України.
В понеділок 24 серпня делегація ДЦ УНР взяла участь в молебені в
наміренні українського народу, який відслужив в Соборі Св. Софії
Святійший

Патріярх

Мстислав

в

асисті

митрополитів,

єпископів

і священників Української Православної Церкви Київського Патріярхату.
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На молебені був присутній Президент Кравчук з дружиною і кількох
депутатів Верховної Ради України.
Цього ж дня Президент Кравчук прийняв повну делегацію ДЦ УНР
в складі коло 40 осіб в Маріїнському Палаці – офіційній резиденції
Президента України. В зустрічі взяли участь Голова Верховної Ради Іван
Плющ, провідні члени Президії Верховної Ради Дмитро Павличко, Лесь
Танюк, В. Яворівський, Б. Горинь, Лариса Скорик та інші.
Від Уряду України були присутні Прем’єр-міністр Вітольд Фокін,
Міністр закордонних справ А. Зленко, Міністр оборони ген.-полковник
Константин Морозов та інші міністри.
Делегація ДЦ УНР під проводом

Президента УНР в екзилі

М. Плав’юка включала Голову УНРади проф. М. Воскобійника, Голову
Уряду УНР в екзилі І. Самійленка, Голову Трибуналу проф. Я Рудницького,
заст.

Голови

УНРади

М. Світуху,

секретаря

Президії

УНРади

др. З. Городиського, п. Зиновія Туркала, п. Ю. Криволапа та інших.
З членів Уряду УНР в екзилі були присутні проф. В. Жила,
др. С. Ворох, інж. Ю. Іхтіяров, інж. М. Герець, як також представники
делегату УНР в Австралії, Франції, Англії і Бразилії.
Президентові України Л. Кравчуку і Прем’єр-міністрові В. Фокіну були
передані прапор ДЦ УНР, державна печатка, книжки та інші пам’яткові речі.
Зворушливим моментом зустрічі було передання на руки Голови
Верховної Ради України І. Плюща символу державної влади народу – цінних
клейнодів, які датуються ще доби Гетьманщини. Перебравши клейноди з рук
Святійшого Патріярха Мстислава, Голова Верховної Ради передав їх в імені
народу України Президентові Української держави. У свойому слові подяки
Президент запевнив, присутніх, що відповідний державний регулямін про
правонаступництво і спосіб вживання буде розроблений і поданий на
схвалення Верховної Ради України. Члени делегації ДЦ УНР взяли також
участь в різних імпрезах, присвячених Дню Незалежності України, що
проходили цього ж дня в столиці України. В програмі народнього віча на
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Софіївській площі в присутності Президента Л. Кравчука і членів Президії
Верховної Ради виступив з промовою Голова УНРади проф. М. Воскобійник.
Преса, телебачення і радіопрограми України широко інформували про
присутність делегації ДЦ УНР в Києві та про акти складення повноважень і
передання символіки УНР владі Української Держави.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 70, арк. 31–33
Машинопис
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Додатки

Микола Плав’юк з родиною.
Ганківці, 1932 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2602–О

Диплом Мюнхенського університету
про здобуття Миколою Плав’юком
вищої освіти. Мюнхен, 28 липня
1949 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2602–О
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Ярославава і Микола Плав’юки.
Мюнхен, 1948 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2602–О

Полковник Андрій Мельник у Плав’юків. Гамільтон, 1957 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2602–О
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Микола Плав’юк, 1975 р.
Фото з колекції Павла Дорожинського
Документ
на
стадії
науковотехнічного опрацювання

Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передає повноваження
Президенту України Леоніду Кравчуку. Київ, 22 серпня 1992 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2602–О
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Указ Президента України
Леоніда Кравчука
«Про прийняття до громадянства
України Плав’юка М. В.».
Київ, 18 травня 1993 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2602–О

Біля пам’ятника Тараса Шевченка
в Києві 22 травня 1993 р.
Фото з колекції
Павла Дорожинського
Документ на стадії науковотехнічного опрацювання
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Виступ Миколи Плав’юка під час XIII Великого Збору
українських націоналістів, Київ, 10 травня 1996 р.
Фото з колекції Павла Дорожинського
Документ на стадії науково-технічного опрацювання

Нагородження Миколи Плав’юка
[орденом «За заслуги» ІІІ-го ступеня], Київ, [1996 р.]
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