ВІД ГОЛОВНО! УПРАВИ ЛІГИ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАІНИ
Цьоzо року Ліrа Визволення України відмічує 35-річчя
своzо існування і творчої праці. Бож 1 травня 1949 року, на
снажені ідеєю визвольної боротьби в Україні та свідомі обо
а'язку продовжувати цю боротьбу усіма можливими в емі
rраційних умовах засобами, колишні учасники революційно
визвольних змаzань, члени Української Повстанської Армії
1·а прихильники націоналістичноzо руху створили зав'язок,
лкий дав початок ЛВУ.
У "Деклярації" ЛВУ з цьоzо ж року сказано: ,,ЛВУ вба
чає своє призначення у скріплюванні першоzо визвольноzо
фронту, що ним повинна бути вся українська еміrрація". Ця
,,Деклярація" стала основою дії ЛВУ по сьоzоднішній день.
Це ж бо ніщо інше як zаряче бажання активної допомоzи
�извольній боротьбі українськоzо народу на Рідних Землях,
а зокрема боротьбі Української Повстанської Армії.
Немає сумніву, що любов до України і свідомість своїх
zромадських обов'язків були стимулом до пожвавленої щи
рої і жертовної праці як ініціяторів так і всьоzо активу ЛВУ.
В процесі своєї праці і розвитку вони зустрічали перепони,
проблеми, невдачі... Але не зневірювалися, не відступали тільки послідовно, прямолінійно і без ваzань поступали впе
ред, бо вірили, що постуляти схвалені на Першій Конферен
цїї ЛВУ правильні і невідкличні. Ця послідовність, разом з
жертовною працею, принесла успіхи, бо з малоzо зав'язку,
створеноzо в 1949 році, виросла велика крайова орzанізація
з більше як 40 Відділами і кількома тисячами членів. Одне
слово - ЛВУ стала потужною силою серед зорzанізованої
української спільноти в Канаді, беручи активну участь в різ
них ділянках zромадськоzо, культурноzо і політичноzо життя.
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Ця мноzоzранна праця ЛВУ на протязі 35 років представ
лена у Збірнику, який підzотував довzолітній член ГУ ЛВУ,
ред. Василь Солонинка з допомоzою д-р Романа Малащук:а,
ред. Володимира Макара, інж. Василя Безхлібник:а, членів
управ Відділів та інших членів редакційної колегії: ред. Олек
сандра Матли і ред. Василя Дідюк:а. Всім їм - а зокрема
ред. В. Солонинці - дружнє спасибі.
Передаючи "Нарис історії ЛВУ" до рук: її членів, співпраців
ників в ОУВФ та членів української спільноти, Головна Упра
ва впевнена, що ця к:ниzа-збірник буде джерелом всебічноzо
11ізнання різних аспектів розвитку і праці ЛВУ та заохотою
для молодшоzо покоління продовжувати почате діло 35 років
тому.
ТЕОДОС/й БУЙНЯК
zолова Головної Управи
Ліги Визволення України

8

Роман Малащук

НА ДРУГОМУ ФРОНТІ БОРОТЬБИ
35 років діяльности ЛВУ 1949-1984

У Другій світовій війні (так,
як у Першій) український народ
знов піднявся до боротьби за свою
свободу і державу. Остання ви
звольна війна нашого народу в різ
них формах - від прямої зброй
ної до революційно-підпільної тривала понад десять років: від
проголошення відновлення україн
ської держави Актом 30-ro червня
1941 року до загибелі на полі сла
ви Головного Командира УПА і
всієї Воюючої України сл. п. ген.
хор. Романа Шухевича - Тараса
Чупринки 5-ro березня 1950 року
біля Львова, а далі знов пішла в
підпілля, не зважаючи на те, що
ll-ra Світова війна закінчилася в травні 1945 року, і в різних
виявах триває дотепер.
Також і ця велика збройна боротьба України не принесла
перемоги нашому народові, що знов опинився під московськи11t
караулом. У наслідок такого положення тисячі українців поки
нули св-ої рідні землі і пішли в широкий світ, спочатку в Захід
ню Европу, де залишилась їх якась кількість по сьогодні, а сот
ки тисяч подалися за океан - головно до ЗСА, Канади, Арrен
тіни, Бразілії, Австралії.
Серед цих тисячів українців були ті, що брали безпосеред
ню або посередню участь у боротьбі свого народу, теж ті, хто
в часі і в наслідок цієї боротьби були запроторені, а тоді вий
шли на волю з ворожих тюрем і концтаборів, і також прибули
сюди пізніше бійці славетної УПА, що з наказу свого команду
вання пішли рейдом у Західню Німеччину, а потім далі.
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У тому часі (це були роки 1945-46-47-48-49-50) Україна ще
вела повстанську збройну боротьбу, тож ми - ті, хто з неза
лежних від них причин, опинилися в західньому світі, в.аажали
своїм першим і найважливішим обов'язком допомагати своїм
друзям, своєму народові на рідній землі, що стояв на першій
лінії фронту визвольної боротьби. Очевидно, допомагати таки
ми способами і засобами і в таких формах, які були відповідні
в країнах, до яких ми попали, становлячи тут другу лінію фрон
ту української визвольної боротьби. Це було самозрозумілим
і не підлягало жодним сумнівам, а питанням було: як і в яких
формах допомагати, щоб наша допомога була якнайефектив
нішою. Отож ми не починали тут чогось, але в інших обстави
нах і n іншій ситуації і в інших формах продовжували боротьбу.
В Канаді це - Ліrа Визволення Украіни й інші Організації
Українського Визвольного Фронту. В Календарі-Альманахові
,,Гомону України" за 1956 рік у 5-річчя ЛВУ, в статті "На служ
бі української визвольної справи" я писав: ,,Ми, як організація,
і навіть ми, як люди (звичайно, дозрілі суспільно й політично
люди) вийшли в світ у іншій добі, як наші попередники й бага
то наших сучасників, які цієї доби не переживали й тому не
так її розуміють і не так сприймають. ,,Родились ми великої го
дини, з пожеж війни і з полум'я вогнів... " - писав поет про
людей нашої доби.
Нова доба - нов'і завдання
А доба, в якій живемо й діємо, зовсім інша, як була до Дру
гої світової війни. У Другій світовій війні ми ще раз програли.
Але боротьба, яку підняв у тих важких роках український на
род, триває в таких чи інших формах по сьогоднішній день. Це
неоспоримий факт і дуже важливий факт. Так само відомий і
неоспоримий факт, хто веде, організує й очолює оцю визволь
ну боротьбу - ОУН-УПА-УГВР. Завдяки цій жертовній бо
ротьбі українського народу, в першу чергу, і завдяки діяль
ності української спільноти, розкиненої по всьому світі, в дру
гу, допоміжну чергу - Україна сталася світовою проблемоюІ саме завданням всієї української спільноти є, щоб україн
ська проблема була дальше і ще більше такою світовою пробле
мою. Проблемою, без позитивної розв'язки якої не буде в сві
ті миру. Ми мусимо діяти так, щоб зусилля, боротьба й вели
чезні жертви українського народу не пішли намарне, щоб мп
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втретє не програли, а щоб досягнули нашої найголовнішої ме
ти. Справа йде про сьогодні і завтра українського народу, а не
про вчора і про минуле.
Сьогоднішня доба інша. Треба ще іншої діяльности, ще ін
ших форм і змісту роботи, таких, що їх вимагає сучасна доба й

Степан Бандера - rолова Проводу ОУН

сьогоднішня міжнародня ситуація. Ми не хочемо критикува
ти інших українських організацій за їхню діяльність. Вони зро
били й роблять багато корисної роботи. Але нам всім необхідно
1їти дальше, ми мусимо йти дальше. І з огляду на українську
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визвольну справу і також з уваги на потреби української спіль
ноти тут, яка пов'язана з цілою українською проблемою.
Вся наша діяльність тут має відповідати вимогам україн
ського народу. Всією нашою роботою ми маємо допомагати
українському народові і тим українським силам і факторам, які
сьогодні в-сдуть визвольну боротьбу. Саме так розуміла й ро
зуміє свої завдання ЛВУ і в цьому напрямі провадила й прова
дить св<;>ю діяльність".
В одній з резолюцій 5-ої Крайов,ої Конференції ЛВУ (1954)
сказано: ,,5-та Конференція стверджує, що за останніх п'ять ро
ків Ліrа Визволення України провела значну роботу відповідно
до тих напрямних і визначених завдань, прийнятих в часі засну
вання 1-ro травня 1949 року. Ця робота була проведена і в пло
щині організаційній і в політичній та суспільно-громадській.
П'ятилітній період діяльности нашої організації створив зовсім
задовільні передумови для того, щоб у дальшому етапі нашої
роботи ми могли тим ·ефективніше реалізувати наші завдання,
а передусім ставити цілу діяльність так, щоб з неї була макси
мальна допомога визвольним змаганням українського народу
на українських землях."
Гомін України" (ч. 30/271, з 24. 7. 1954) писав: ,,Те, що
"
українська спільнота в Канаді являється сьогодні сильнішою,
більше спаяною внутрі, то це, без самохвальби й реклям, треба
віднести на рахунок наполегливої праці ЛВУ з усіми її Відділа
ми й усім її членством. ЛВУ обрала правильний шлях до об'єд
нання-консолідації українських сил у Канаді, поставила цю
важ;шву справу в є;::�,ш:ю правильній площині об'єднання на
базі ідеї революційно-визвольної боротьби та активної праці й
допомоги українській визвольній справі.
У тому напрямі працювала і далі буде працювати Ліrа Ви
зволення України- Нам ідеться зараз про найістотніше, про те,
щоб у теперішній політичній ситуації, коли большевицька
Москва поширила свій наступ на решту ще вільного світу, пе
реконати публічну опінію Заходу, що лише здецидований, рі
шучий наступ на позиції ворога, наголосивши ідеї боротьби за
визволення всіх народів і людей, врятує світ від заглади і зни
щення, що зготувала йому Москва. Тому в бою за Україну, за
її державну суверенність, Ліrа Визволення України в новому
етапі своєї діяльности непохитно стоятиме на передовій стійці,
організуючи й мобілізуючи до цього всі сили нашої спільноти
в Канаді."
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