
Б Ю Л Е Т Е Н Ь

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !

Зі світлі« Празником Христового Воскресіння дружньо 
вітаємо та передаємо наші сердечні святочні побажання і по
здоровлення Голові і Членам Проводу 07Н, Борцям за Волю 
України на Рідних Землях, Тереновим Проводам, усьому Провід
ному Активові, Членам, Юнацтву, Симпатинам і Прихильникам 
ОУН нашого та інших теренів.

Вітаючи Вас, Дорогі Подруги і Друзі традиційним вели
коднім привітом, бажаємо Вам сили духа, витривалости в щоден
ній організаційній роботі, ініціативи, активности і підпри- 
ємчивости та непохитної віри в метовий успіх нашої праці і 
боротьби, які остаточно увінчаються воскресінням України до 
її віковічного державницького життя.

Складаючи поклін воскресшому Христові, ми, підбадьо- , 
рюємось Чого для нас символікою, бо воістину знаємо, що $.о- 
го славне, тріюмфальне і чудом сповите повернення до життя 
прийшло після знущань, наруг, терпінь і принижень; після 
хресної дороги і розп"яття на Голгофі. Це ж символізує 
нам близьке воскресіння до державного життя України, після 
її важкого тернистого історичного шляху і Голгофи, на якій 
вона тепер знаходиться розп"ята в царстві червоного сатани, 
в кайданах московсько-большевицької імперії. Як для Христа 
Гологофа була кінцем іого тернистого шляху, так і Голгофа, 
на якій в безбожній імперії розп"ята Україна є кінцевим ета
пом тернистого шляху для нашого народу і близький вже час 
його воскресіння до волі.

З тим радісним й одушевлнючим переконанням святкуймо 
празник Христового Воскресіння.

— Т. П. ОУН у В. Б,

Ч. 2/108/ Рік
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Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !

Великдень - це світле джерело наших духових обнов, ба
дьорих і радісних переживань і спонук, сповненність віри , 
немеркнучих надій і сподівань.

"Христос Воскрес!" - радісно вітаємсоь, і відповідаємо 
впевнено - "Воістину Воскрес"! І тоді вся і в е л и к а  
Правда - чудо Господнє, якимсь справді н о в и м  чудом 
діла є на нас, і ми вже без тіні сумніву знаємо, що справді 
Ісус Христос воскрес! Ця істина, що Христос воскрес втілю
ється у нашу духовість, опановує свідомість, від чого стає 
так відрадно, спокійно, мило і радісно. Людину утверджує 
впевненість в остаточну перемогу правди, як остаточно пере-' „
могла Христова правда після ірго тріюмфального воскресіння,
В такий радісний час єднається одиниця з народом,'з Украї
ною, призадумується глибше й уважніше до її долі, - В такий 
святочний настрій Великодня легко доглянути мету наших на
ціональних стремлінь, прислонену нерідко замрячиними буд
нями нашого життя, далеко від рідних сторін, любої нам Бать- 
ківщини-України. Легко й доглянути шлях та зміряти чи досить 
швидким кроком йдемо до мети,

Великдень - і на саму згадку воскресає у нас великодній 
чар, так наявний у Воскресній Утрені і Святій Літурґії, і в 
гомоні великодніх дзвонів, і в розписаній чудовими взорами 
писанці, що зайняла видне місце у заповненому по береги 
смачними продуктами до свячення кошика, густо замаїним хри- 
щатим синьооким'барвінком, і в забавах-гагілках під церквою 
в пасхальні дні.

Цей чар, як тисячилітню традицію ми вивезли з України.
Він діє на нас дальше, відроджуючись упам"яті, коли враз з 
весною, вітає серед нас великодня пора. Але тоді теж дві 
долі /вітчизна і традиція/ настерливо переслідують нас від
критими питаннями, не сходячи із мислі: Каже одна:-Твій 
народ, вітчизна Твоя, Україна розп"ята на Голгофі невіль
ничої московської імперії! Чи досить даєп зусиль, щоб роз
бити її кайдани неволі, ідучи на зустріч її воскресінню?
Мовить друга: - чудові, повні чару великодні традиції Ти ви
ніс з України! Але чи ти передав їх своїм дітям, чи знають 
вони, що то є чар і таїнства великодніх днів? Чи знають вони, 
що Великдень кріпить надію, символізує перемогу української 
правди, віру у воскресіння України до віковічного держав - 
ницького життя?

Так, Великдень стимулює духові зустрічі і розмови з 
Україною, сповнює нас братніми почуваннями до знедоленого, 
воюючого нашого народу і кинувши перед очі карту світа, „
на якій позначені незалежні мікродержави і незалежні країни 
напівцивілізованих племен, відкриває занавісу великої візії 
призначення УКраїни на одне із передових місць серед вільних о
народів світу. Така візія напрошує від кожної української 
одиниці, а зокрема від кожного члена ОУН додаткового вкладу 
праці й додаткових зусиль, як жертв святочного великоднього 
зобов'язання у змислі постанови перед собою і воскресшим 
Христом сповняти духовість своїх дітей скарбом українських 
традицій: багацтвом українських великодніх звичаїв і величчю 
боротьби, щоб прискорити тріюмфальний час, час перемоги 
і воскресіння України.



Великдень;- і наші думки сьогодні з українським народом, 
знедоленим, але нескореним, з народом, який, у боротьбі за свої 
пра.ва і державність. Він не так зовнішними виявами, як духо
вими переживаннями святкує Празник Христового Воскресіння, 
черпаючи сил із великоднього джерела духових наснаг, 3 нашим 
народом ми об'єднані спільним змаганням, спільною'вірою у 
перемогу української правди і спільною метою, якою є воскре
сіння України до її державницького життя. Разом з народом 
ми творимо незбориму силу, разом із ним ведемо боротьбу, 
разом з нашим народом величаємо воскресшого .Христа, з вірою:
- ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОСЇСРЕСНЕ УКРАЇНА!

Тереновий Провід ОУН 
■у В, Британії

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ СТОЯТЬ Ш Л

Це дуже широка тема, -але ми порушимо й обговоримо тим- 
разом тільки деяку її частину, що випливає із вмісту зібраних 
досі звітів, які одержано від секторових і референтів ТП та 
від Обласних Провідників. З приємністю треба відмітити, що 
звіти одержано від усіх бункційних, які були зобов'язані зві
тувати.' -

Крім перегляду проробленої роботи, переліку осягів і 
успіхів, звіти виказали де-не-де існуючі труднощі, деякі 
проблеми та слабості, що створювали перешкоди в назагал- ак-* 
тивній діяльности нашої Організації у Великій Британії».Перед 
тим, як з"ясувати актуальні завдання на базі окреслених вже 
плянів, треба якслід розглянути труднощі, проблеми і слабості, 
які унаявнились, щоб їх усунути чи усувати в процесі нашої 
роботи і діяльности на всіх щаблях нашої організаційної струк
тури. ■ ■; "

Розгляньмо ці справа ®а основі матеріялу VI Великого 
Збору ОУН, яким є "Стан, постанови і напрямні VI ВЗ в організа 
ційна-кадровій ділянці".

З цього матеріялу, зокрема два розділи відносяться до 
нашої теми: а/ Соціологічні проблеми складників ОУН і б/ Про
блеми членства ОУН. Яке розуміння дає нам перший розділ/а/?
На початку маємо таке ствердження: - ОУН — це організація в 
якій відбуваються процеси взаємовідношення між активом та їх 
регулювання і взаємовідносини між активом і його оточенням. 
Беручи в загальному, то треба ствердити, що взаємовідношення 
між самим активом, а теж між активом .і його оточенням на на
шому терені є добре і це сприяє організаційній праці. Але і є 
виїмки, і то майже в кожній громаді, де конфліктово уособлена 
людина, нерідко наш член, стає причиною непорозумінь, неспра
ведливим трактуванням інших і то радше з особистих чим громад
ських чи політичних причин. В таких ситуаціях необхідна зав
жди інтервенція збоку організаційних зверхників, щоб лікві
дувати конфлікти, не дати їм поглиблюватися.



Многогранною є діяльність 0.7Н і вона має головні і по
бічні, що вже нераз розрізняли ми, визнаючи гієрархію варто
стей.Організація завжди буде сильною, якщо здійснюватиме з 
особливою увагою головні її цілі з.таким розумінням, що член 
ОУН найперше виконує завдання Організації, а дальше завдання 
СУБ-у, СУМ-у, ОбВУ, ОУЖ, УКПО і т.п., що є в сфері побічних 
цілей ОУН. Треба уважати, щоб окремі елементи головної цілі 
не стали самоціллю. То ж важною функцією проводів Організації 
має бути слідкування чи дані клітини Організації придержуються 
головної ціді і чи немає відходу, чи нема більшої уваги збо
ку члена чи членів якась із'бічних цілей. Це є перманентна 
проблема ієрархії вартостей.

Немає у нас на руках фактажу для позитивних чи інших . 
стверджень, бо не робили ми опитів, але, щоб мати повний 
успіх в роботі і в лровідництві громадою чи спільнотою, по
трібний, монолітний провід, розуміється, що на всіх щабл. „• 
структури Організації і виконавці споєні в одну цілість атмо
сферою спільної відповідальності-! і солідарності!. МОНОЛІТНІСТЬ 
проводів має основуватися на засаді однакового розуміння й 
примінення ієрархії вартостей і на побратимстві, що випливає 
з якнайсерйознішого усвідомлення про величезну відповідаль
ність проводів у.відношенні до цілі ОУН - здобуття УССД. 
Спаяний ТПровід, Обласний Провід, Станичний Провід - матимуть 
у членства високий авторитет, охочість членів виконувати- на
кази проводів. Отже ж дбаймо про атмосферу монолітности про
водів!

В організаційній ієрархії всі провідницькі пости мусять 
бути чітко--визначені. Всіх членів кожного проводу мусять'трак- 
тувати нижчі клітини нарівні.

Для справносте функціонування організації потрібне пра
вильне розв’язання різних внутрішньо-організаційних завдань, 
а між ними,головно:

1/ Де немає монолітного проводу старатися так вплинути 
на членів у складі даного проводу, щоб витворилася творча 
гармонія відносин між ними, бо є познаки, що не всюди і не все 
у нас є гаразд.

2/ 3 метою покращання ситуації на організаційному від-' 
тинку застосовувати, що рідко де трапляється нагороди і кари. 
Добре слово і признання висловлювати тим, які надзвичайно 
старанно виконали якесь надзвичайне і важливе доручення, здій
снили свій оригінальний задум. Це зокрема відноситься до трак
тування наших молодих членів, які з більшою охотою працювати
муть на відтинках організаційної роботи, якщо ця їхня робота 
буде позитивно оцінена. Проступки членів не толерувати, а при
тягати їх до відповідальносте. За проступки карати. Нехай це. 
тільки буде виговір чи догана за не прибуття брз обрснованої 
причини на сходини, зустріч чи семінар, на засідання чи орга
нізаційну відправу, Такі проступки, на жаль, у нас не є рід
кими випадками. Не потягати за них члена / а зокрема молодого/ 
до відповідальності! то значить підривати в Організації дисци
пліну, дозволяти членам бути необов’язковими. Ми не можемо 
довести до того, щоб Організація стала клюбом, де член- пово
диться так, як хоче. Члена зобов’язують до участи усі, за— 
повіджені йому, організаційні функції і відсутність в одній 
із них, він мусить оправдати дуже серйозною причиною. Давню 
практику нагород і кар:застосуймо наново широко в організа
ційному житті.
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З/ Маючи до диспозиції зараз доволі замітне число моло
дих членів, подбати найперше, щоб кожний із них мав відпові
дне організаційне навантаження, відповідну до своїх здібно
стей і по зацікавленні функцію в Станичному, Обласному чи Те
реновому Проводах. Підкреслюється: не сміє бути ні одного мо
лодого члена, який не мавби організаціиного навантаження, зн 
властивої йому "функції у проводі' на.якомусь'щаблі"нашої ор- 
. г а н і з ацінної с тр у ктури; Впровадивши це остаточно в життя, 
вести процес постійної селективности, щоб здібних і заслужених 
підвищувати у відповідальності, а неактивних звільняти і ви
ставляти на пробу в іншій функції, що відноситься теж до стар
ших членів активу, бо статист і паперовий член якогось прово
ду, правда, займає місце,■■„але Організації нічого не дає, що' 
гірше, він деморалізує тих, які є обов'язкові і активні,

4-/ Дія Організації? її висліди й оперативність залежить 
від. співпраці, і дружби між членами,, між- членами кожного про
воду і між членами різних проводів. Добрі відносини і гармо
нійну ділову співпрацю між членством треба завжди плекати, бо 
це сприяє оперативності роботи, активізує діяльність, втримує 
дідові звязки. Без добрих ділових зв"язків не може бути опе
ративного стану в Організації, І тому є шкода, що пройшов рік 
і ще досі не встановлені зв'Язки в деяких референтурах між 
станичним і обласним, а також між обласним і тереновим прово- 
д ом. Всі прогалини у зв'язках ..негайно тре ба виповнити, щоб . 
тим чином привернутй~Т)р~га~нІзаціі її повншГ оперативний-стан«

5/ У співпраці між двома ґенераціями членства необхі
дне вдале синтезування досвіду старших-членів з ініціятивою 
та бажанням іновацій молодих членів, бо бувають випадки, як 
виглядає, що інколи, одні других не розуміють і виринають зу- ' 
дари та тертя. Молодих членів треба трактувати однаково, як 
трактується старших' членів, бо вони мають однаковТ і права, 
і обов'язки,'' "їх належить повідомляти про всі сходини ~і відпра
ви, на які скликається членство, де вони мають 'брати теж обсР 
в'ЯУковЬ~~участ~ь,~ На жаль, не всюди так практикується .і Це • 
категорично треба змінити, бо сходини і відправи є джералом 
наснаг та інформації для~~кожного члена*

б/ Вияв заінтерисування членством та організаційними 
клітинами, їхнім життям і діяльністю розбуджує охоту, ІНІ
ЦІАТИВУ і зроджує зусилля в тих, ким інтерЗсується. Для.того 
треба практикувати контролі, як членство виконує завдання і 
доручення свого проводу, як виконує завдання і доручення про
відний актив і як активно діє дана організаційна клітина.
Може бути тенденція відкладання завдань "на завтра", якщо 
член, в тому теж і провідний знатиме, що система контролі не 
діє. Практикуймо систематичні контролі, бо вони скріплюють 
членську дисципліну? збільшують організаційну дієспроможність, 
посилюють оперативність і діяльність як членства" так і- орга
нізаційних клітин, на всіх щаблях життя Організації.

7/ Для осягнення і вдержання ефектовної оперативности 
і живучости в Організації є дуже важна внутрішня комунікація, 
щоб настанови, постанови, рішення, доручення, інструкції 
доходили до всіх членів згори, а від. членів йшли вгору інфор
мації про діяльність, стан, оточення, про дію аґентури, лі
визни, противних нам українських; політичних партій, про укра
їнців, які відвідують Україну і тих, які.з України відвіду
ють своїх рідних на нашому терені.Добра внутрішня комунікація 
усправнює організаційну дію і дає членству сприяючу умовину 
для вчасної реакції на зарядження з вищого проводу, які до
нього відносяться.
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8/ Внутрі Організації вся дія' відбувається на засаді 
двох проявів: а/ ініціативи, і б/ дисципліни. Старатися, щоб 
обидві ці функції проявлялися рівнорядно і рівночасно» Без 
ініціативи буде стаґнація цілеспрямованої дії, а без дисци — 
пліни буде розклад і нелад. На ці засади треба членству звер
нути увагу, вказуючи-на конечність вияву з його боку ініціяти* 
ви, як систематичного явища, як теж на потребу вдержувати себе 
в рамках строгої дисципліни»

Яке розуміння дає нам розділ tJ6" - проблеми членства
ОУН?

Коли ціль Організації здійснюється слабо тоді немає 
особливого підйому організації, а наступає компетиція різних ' 
цілей / наукових, церковних, економічних, профспілкових і т.п./, 
які є лише засобами для головкоі цілі, що послаблює дію ОУН.
Тому вимогою ОУН до кожного члена є ставити свою заанґажованість 
в ОУН~на першому місціи

Проводи організаційних клітин не повинні занедбувати 
питання заступства на провідних постах, щоб клітина і в загаль
ному організація не опинилися'в ситуації браку людей для обсади 
постів в проводах організації.

Дуже відповідальним завданням проводів організаційних 
клітин, є добір на провідницькі пости.

Це зокрема є важливим завданням проводів в кадрово- 
організаційній політиці: дбати за постійне доповнювання про
відного. активу новими людьми, щоб не допустити до процесу ста- 
ріння і стаґиації на відтинку персоналу. В кожній каденції не
обхідно доповнювати проводи /систематично,' переглядаючи щороку 
стан обсади даної клітини/не лише свіжими людьми, але зокрема 
молодшими річниками. Але рішальними критеріями в тому процесі 
обсад мусить бути відданість ..ідеї, а не молодість ■ сама собою 
чи досвідченість як така.

Маючи на увазі акутність поповнювання проводів молодим 
членством, необхідно скріпити працю над ним формою семінарів, 
як дотепер, з пляном щоквартальних семінарів /центрально орга- 
нхзованих 4 рази до року/ з обов'язковою~ участю в них по обла
стях усіх молодих членів. Це підкреслюється тому,бо не у всіх" 
областях є відповідна увага до цього важливого завдання.

Якщо йдеться про інші завдання, що є в плянах секторів 
і референтур ТП, слід наголосити і загострити увагу проводів, 
та активу, на найближче, а саме:

1. Докласти зусиль, щоб виповнити людьми 4 автобуси, 
які організується на святкування в РОТЕРДАМї. Звертати увагу, 
щоб була добра репрезентація громад /СУБ, СУІ-Д, ШіАСТ, 0УД,06ВУ/, 
а в ній замітне число нашої молоді,

2. Центральне відзначення 45-ліття з дня смерти сл, п.. 
полк. Євгена Коновальця буде'в програмі Свята. Героїв в Тара- 
сівці в дні 2б-го червня ц.р. Подбайте, щоб громадянство при
було масово на Свято Героїв.

3. Змобілізуймо українську широку громаду на маніфеста
цію в програмі відзначення 50-річчя організованого і проведено
го Москвою голоду в Україні,, як теж на окружні відзначення тих
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трагічних роковин, які відбуватимуться по окрегах і громадах у 
Великій Британії, ;с • --;0 .

4. Що року всенаціональною українською маніфестацією 
е Крайові Здвиги СУМ, Допоможімо СУМ-ові в мобілізації нашого 
громадянства на Крайовий Здвиг, щоб він був і далі масовим 
виявом підтримки громадянства українській національній справі, 
бо їй присвячуються сумівські Здвиги,

Детальні інструкції й обіжники в повищих справах, одні 
влсе є, а інші згодом будуть доведені до відма проводам і членству 
нашого організованого життя у Великій-Британії,

5» Уважно слідкувати в терені за рухом офіційних делега
цій з СССР, культобміном /гастролями мистецьких груп/, обмін 
спортовими змаганнями і т.п. та організувати з тих нагод про- 
те.стні демонстрації чи пікетування. Це часто відбувається в 
Лондоні, але є й доволі нагод в терені, які проходять мимо 
уваги нашого активу. Звернути теж увагу на практиковані відзна- 
чування приязні міст - двійників, де напр. Загюрігхжя /місто/ 
чи Донецьк мають відповідників у Великій Британії.: - Шеффілд 
і Дарби. У зв"язку з тими відзначеннями йде з боку Москви широка, 
шкідлива Україні, пропаганда, чому треба протиставитися та 
впливати на міські управи міст-двійняків, щоб не організувати 
імпрез англійсько-совєтської приязні, а якщо це не дає позити
вних наслідків, то організувати демонстрації в час відзначень 
і приїзду делегації з України до міста-двійняка у Великій Бри
танії,

0. КОШОВИЙ

жжжжжжжжжжжжжжжжжжж

НАКАЗ ПРОВОДУ. ОУН
НА СВЯТКОВІ ВІДЗНАЧЕННЯ 45-ЛІТТЯ 3 ,ДНЯ СМЕРТИ 
ОСНОВІІОПОЛОКНИКА УВО - ОУН СЛ. П. ПОЛК. 0. КОНОВАЛЬЦЯ.
ДОРОГІ ПОДРУГИ І ДРУЗІ!
В найновішій історії української визвольної боротьби, у 

храмі Слави найкращих синів України має своє почесне місце 
полк. Євген Коновалець. Він загинув смертю героя від розриву 
московської скритовбивчої бомби в Роттердамі 45 років тому, 
в дні 23-го травня 1938 року.

У визвольно-революційній діяльності Євгена Коновальця мо
жна вирізнити три головні етапи: перший, що припадає на роки 
збройної боротьби 1918-20 рр., другий - період УВО /1920 ~
1928/ і третій - період ОУН - /1929 - 1938 рр./.

Полк. .Євген. Коновалець відіграв велику ролю в українських 
визвольних змаганнях, як організатор і головний комендант 
Січового Стрілецтва, найкращої і найбільш надійної української 
військової частини тих часів, що була до диспозиції Українській 
Народній Республиці та Головному Отаманові її Збройних Сил, - 
Симонові Петлюрі.
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Коли визвольна війна за державність і соборність України 
зазнала поразки, Євген Коновалець не зневірюється,ні не запере- 
стає дальшої боротьби. Вже в осені 1920 року він дає перший 
почин до створення Української Військової Організації /УВО/ 
на західиьо-українських землях і Військової Організації Січо
вих Стрільців /ВОСС/ на осередньо-східніх землях та Українського 
Центрального Революційного Комітету в Києві, під командою сот
ників Івана Андруха і Миколи Опоки,

Для організації політичної боротьби на довшу мету, з 
орієнтацією на власні сили народу і в оперті на народні маси, 
Полковник Євген Коновалець дає почин до створення, в січні 
1929 року, Організації Українських Націоналістів /ОУН/, з чіт
ко окресленою ідеологією і ясно сформульованими політично- 
програмовими позиціями, при чому УВО стала боєвим рефератом 
ОУН, У процесі розбудови і закріплення організаційної мережі 
ОУН на українських землях під московсько-большевицькою зай- 
манщиною і постигла Євгена Коновальця смерть із руки москов
ського аґента Яценка-Валюха.

Діяльність ОУН під керівництвом Євгена Коновальця нале*» 
жить уже. до історії, Євген Коновалець започаткував нову епоху- 
організованого українського націоналістичного руху, яка дала 
багаті жнива із його щедрого засіву, що їх уже по його смерті 
збирали його наслідники, продовжуючи дальше боротьбу за виз
волення України, Тут і історія невмирущої УПА, історія 30-го 
червня 1941 року, тут і розвиток та зміцнення фронту поневолених 
народів, об'єднаних в АБН, тут і героїчне життя і славні по
двиги його наступників, відомих і безіменних героїв української 
визвольної революції, яка ні на мить не притихає на Рідних Зе- 
млях •

ЗгинУв Євген Коновалець як воїн на фронті боротьби з 
ворогом, як вірний великий син українського народу, його сме
рть - це один з трагічно-величних'епізодів боротьби українсь
кого народу за волю і державність. На протязі минулих десяти?» 
літь Україна обвинувачує Москву за брутальне вбивство чотирьох 
своїх найбільших і найвизначніших провідників - Симона Петлюру, 
Євгена Коновальця, Романа Шухевича і Степана Бандеру, Кожний 
з них на даному етапі був репрезента нтом найкращих елементів 
нації і її рушійних сил. Кожний з них наголошував на даному 
етапі боротьби інші революційні моменти, але всі вони злива
лися в одну велику симфонію, бо саме такою багатогранною , 
всеохоплюючою є українська визвольна революція,

'ДОРОГІ ПОДРУГИ І ДРУЗІ!
Звернені 45 років тому слова Проводу ОУН до членів ОУН 

у-зв"язку з трагічною смертю основноположника-провідника сл, 
п, полк, Євгена Коновальця є й сьогодні актуальні і зобов"язу- 
ючо-унапрямлюючі. Слухаймо їх уважно. Мовив тоді Провід:" Вжий- 
теся, друзі, в цю велич доби, в цю героїку і потужну трагічність 
наших.днів. Усвідоміть собі те, що про цю епоху леґенди колись 
будуть творитися, до цієї епохи ■ зідхатимуть колись мільйони 
і знаходитимуть в ній джерело свого відродження.,.. Вона жити
ме вічно в народній уяві, як міт, як леґенда.... Як дума'про 
добу великого зусилля, риску життя і погорди до смерти.... 
Повірте своє сумління, свої вчинки й задуми, і скажіть - гідні 
ви цього?,. Станьте, отже, на висоті завдання, переможіть і ско
ріть свої слабості людські, щоб обновлені в тій святій крові, 
що в Ротердамі пролилася, ви могли чесно й сумлінно та щиросер
дечно сказати: Ми готові! Ми-гідні великого і несплямленого 
імени - Коновальцеві воїни..,,!"
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Безсмертний дух Євгена Коновальця дав силу українським 
націоналістам і цілому українському народові, перекривати най
тяжчі лихоліття минулих десятиліть і розгорнути українську 
визвольну боротьбу до таких меж, що завершення української ви
звольної революції стало сьогодні тільки питанням часу. І в 
цьому особливо велика, безсумнівно історична, заслуга Євгена 
КОНОВАЛЬЦЯ.

У глибокій пошані ми клонимо наші голови перед вічною 
пам"яттю Основноположника. і Провідника ОУН, полк. Євгена 
Коновальця і будемо продовжувати Ного діло аж до переможнього 
кінця з1метою відпоювання Української Самостійної Соборної 
Держави,

ВІЧНА СЛАВА ПРОВІДНИКОВІ ОЛІ - ЄВГЕНОВІ КОНОВАЛЬЦЕВІ!
ХАЙ ЖИВЕ ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І
ХАЙ ЖИВЕ УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ!
ХА..Ї ЖИВЕ УКРАЇНСЬКА САМОСТІЙНА СОБОРНА ДЕРЖАВА!

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

ПОСТІ 1, 23.5.1983.
ПРОВІД

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

ЛЮТИЙ 1983 РОКУ у РИМІ та НАШЕ СТАНОВИЩЕ
/скорочено/

Від Зо-го січня до 13-го лютого 1983 року в Римі відбу
вався СИНОД ІЄРАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ■ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ, на 
який прибули Митрополити та Єпископи. Разом було присутніх на 
Синоді Патріярх і 17 Владик, та Архиепископ Марусин - Східня 
Конґреґація.

В тому самому часі відбулося'посвячення пропам"ятної 
таблиці у крипті Собору ,Святої Софії. Акту посвячення довершив 
Їх Блаженство Патріярх Иосиф при співучасі 9 Преосвящених та 
Преосвящених Владик, священиків. Присутні на цих урочистостях 
Голова Проводу ОУН Ярослав Отецько з дружиною, делегація із 
терену Великої Британії, серед них члени Теренового Проводу, 
а також поодинокі особи із других країн. Після того відбулася 
зустріч прибулих до Риму прочан із їх Блаженством Патріярхом 
Иосифом•та Владиками і власне тоді світські особи складали при
вітання.

Бенкет, на якому відзначено 20-ліття звільнення їх Бла
женства із московсько-комуністичних тюрм, концетраційних табо
рів та заслання, відбувся в готелі Колюмбас. Присутні на'бенкеті 
всі українські Владики, включаючи тут і Епископа Горняка. Всіх 
українців очолював Голова Проводу ОУН Ярослав Отецько з дружи
ною. Серед чужинців треба відмітити 8 кардиналів, включаючи тут 
Кардинала Августина Касаролі - секретаря стану, Кардинала Влади
слава Рубіна - префекта Конґреґації для'Східніх Церков, Архи- 
єпископи та Єпископи італійські та другі, чотири амбасадори та 
5 представників Амбасад - Франція,'Австрія, Німеччина, ЗСА, Ка
нада, Австралія, Бразилія, Бельгія.
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Промовляли на бенкеті слідуючі особи:Архиепископ Ло— 
ріс Францеско КАПОВ ІЛЛЯ - колишній сеісретар папи Івана XXIII, 
який 20 років тому, бо 9-го лютого 1963 року вечером виїздив 
вітати Блаженішого Патріярха, та розповів про перші дні їх 
Блаженства у Римі та зустріч із папою Іваном XXIII. Від Укра
їнського Епископату, зібраного на Синоді вітав Блаженішого 
Кир Иосифа Преосвящений Кир Андрій Сапеляк, а кардинал Петро 
Палаціні вітав від збору кардиналів» Бенкетом проводив проф.• 
Володимир Янів - Ректор УВУ у французькій і українській мові.

В тому часі відбулося також засідання Ради УПСО. В ході 
цього засідання інформовано про певні заходи, які були зро
блені в напрямі полагодження стану у Великій Британії, як 
також інформовано про зустрічі із ново-іменозаними кардиналами.

В часі римських днів члени нашої делегації мали окремі 
розмови із Владиками, або колами близькими до Архиепископа 
Марусина, а тим самим Східної Конґреґації. Наші прочани зро
били відвідини Святої Софії, Українського Католицького Універ
ситету, МалоїСеминарії, Великої Семинарії та Патріяршого Дому 
при церкві Святого Сергія та Вакха, відвідали монастир Отців 
Студитів а також грецький монастир у  Ґротто Феррата, де є кіль
кох українців монахами чи братчиками. При різних принагідних 
зустрічах члени нашої групи мали можливість говорити із кількома 
Владиками, які все запевняли, що справа Анґлії на добрій дорозі.

Коадютор думає, що найлегше справу Анґлії полагодити, 
як би можна було помиритися із Епископом Горняком, Якщо є до 
цього з нашої сторони бажання, то Єпископа Горняка можуть зму
сити піти на розмови та переговори з нами,

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:
Синод, який закінчився промовою Папи Римського, схвалив 

Новий Статут Священного Синоду, взяв до уваги літургічні спра
ви, призначив трьох кандидатів на Саскатунський Престіл, зай
мався різними справами пов"язаними з відзначенням 1000 ліття 
Хрещення Русі-України, положення'Помісної Української Католиць
кої Церкви у сателітних державах. Загально видно вдоволення 
серед Владик, бо власне починається нова доба так званого си
нодального правління. Архиепископ Мирослав Марусин був на від
критті, де відчитав привіт від Архиерея Риму підписаного кар
диналом Касаролі, додаючи кілька слів від-кардинала Рубіна 
й'себе, але в Синоді не брав прямої участи. В Комунікаті Синоду 
ч. 1, е таке місце: " ВПреосв. Кир Мирослав Марусин, Як Секре
тар Конґреґації для Східних Церков, не є вже членом Ієрархії 
Української Католицької Церкви. На нарадах цього Синоду немає 
жодного представника Римського Престолу,"

В часі нарад на перше місце вибивався Єпископ Сапеляк, 
який був секретарем Синоду. Екзекутивним секретарем, тобто тою 
людиною, що'мала приготувати всі справи технічно був о.др.
Ігор Мончак.

ПОЛОНЕННЯ У ВЕЛИКІЇ БРИТАНІЇ:
Багато виказувалося із Владик, що це буде полагоджене.

На наш терен прибув би хтось із священників, найбільш правдо
подібно не заторкнений у цих справах. Думається, що автоматично 
із полагодженням справи у Великій Британії буде полагоджена 
справа суспензи священників, які обслуговували наш терен.
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Вже раніше і тепер підчас нашого побуту підкреслювалося 
побоювання, що миряни у Великій Британії будуть тріюмйувати із 
приводу перенесення Єпископа Горняка на другий терен. На кож
ному кроці це підкреслювано і казано, що ми цього не будемо ро
бити.

Друга дуже важлива річ, яку нам потрібно мати на увазі, 
щоби ми не попали у велику довіру і вже ї/впер не почали по
ступати так, що справа є виграна нами» Нам треба витримати й 
далі, уважно дивитися за розвитком подій, вміло вести й далі 
акцію, але' в такий спосіб, щоби від неї пізніше не відпекуватися, 
або щоби ми не спростовували своїх писань.

Нам під цю пору не вільно зламатися, але й далі стояти 
при свойому, коли пищемо на сторінках наших періодиків, там де 
ми маємо вплив, то писати гідно,без лайки, вживати слів які є 
пристойні для кожного.

Коли навіть і станеться, чого ми хочемо, буде ще довго 
відчуватися серед нас сліди цього лихоліття, яке ми зазнали 
в роках 1975 - 1983. Поділ який заіснував в громаді, який нас 
поділив не легко буде за помахом руки зліквідувати.

Вказують на те, що наш рух на терені Великої Британії 
за сильно заанґажувався в патріярший русе, й радять відійти - 
думаю, що тут є основна помилка, бо ці круги повинні переко
нати своїх "ідеологічних братів", що вони роблять зле - вони 
також повинні на стільки заанґажуватися в ці справи, як бан
дерівці, то тоді можна мати більш одностайний фронт.

Очевидно дальшихй розвиток патріярхального руху буде 
залежати від обставин, як до цього буде ставитися український 
Рим, а на нашому терені буде залежати від того, чи УКПО знайде 
можливість й далі обстоювати у нових обставинах історичні 
права нашої церкви. Від цього дуже багато залежить, який склад 
нової Ради а тимсамим і Президії буде вибраний на наступних 
Річних Звичайних Загальних Зборах УКПО.

Є певні речі запропоновані УПСО'м, а це Канґреп Молоді.
До цього треба підійти дуже уважно, ми мимоволі із молодшого 
покоління немаємо католицьких діячів, а роблячи Конґрес, від
даючи це в руки двійкарів, мимоволі віддаємо ключ ДО ДУШ І 
СЕРДЕЦЬ МОЛОДІ, їм, а пізніше на це нарікаємо, бо молодь від 
нас утікла.

Основну помилку яку ми зробили на початку цієї кампанії, 
що ми уважно не обговорили та не встановили стратегію та так
тику нашої дії, тому в деяких випадках ми могли мати невдачі.
Коли буде добра інформація, узгіднення способів нашої дії та 
належне виконання всіми нами та клітинами нашого руху можна 
говорити про успішний кінець чи завершення цілої нашої акції 
в цьому напрямку. Ми не можемо осягнути цілі тільки половин
частою нашою настановою та ставленням.

Семен ВИСОЧАН
"Для Вас, Дорогі Владики, повторяю ще раз те, що сказав 
на початку цього Синоду, вживаючи слів святого Павла: 
Будьте моїми послідовниками! Бережіть'спадщину, яку я 
одержав від моїх світлих попередників. Бережіть її. Не 
віддавайте її в руки лукавих людей! Не сплямте її чужиною! 
Перенесіть її ненарушеною у вільну нашу Церкву, у вільну 
нашу Україну".

Па тріярх ИОСИФ
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С В Я Т О  Г Е Р О Ї В

Кожна нація має в пантеоні своїх героїв небуденні по
статі, які сукупністю своїх духових і фізичних прикмет від - 
зеркалюють духове і фізичне обличчя цілого народу, які чина
ми свого життя виявляють і х £р актеризують підсвідомі і свідомі 
бажання і стремління цілої нації.

Вшановучи що року і віддаючи поклін памяті Героїв, укра
їнська спільнота дає цим доказ великого пієтизму і пошани для 
тих усіх своїх найкращих синів і дочок, знаних і незнаних з 
імені борців, що впали на шляху боротьби за українську вільну 
і соборну державу, за народ і його визволення,'Бо ж немає біль
шої ні меншої жертви за ідею - є тільки жертва.

І коли ми святкуємо, чи зокрема відмічаємо річницю смер- 
ти мученицької чи геройської Чотирьох Великих : - Петлюри,
Коновальця, Шухевича-Чупринки і Бендери - то цим ми не зменшу
ємо жертв'усіх тих, що віддали своє життя за ідею України - 
безіменно. У цих чотирьох символах самопожертви ми вшановуємо 
память усіх, що подібні їм, поклали життя за перемогу ідеї і 
волі, правди і справедливости, національно-державної незалеж- 
ности України.

Першим з поміж чотирьох віддав своє життя Симон Петрлюра. 
Вбиваючи його, хотіла Москва вдарити в ідею незалежности Укра
їни. Але це її- ке вдалося. Петлюра був тією постаттю української 
історії, хто зумів пірвати широкі маси народу за своїми ідеями, 
якраз тим, що він видвигнув безкомпромісові гасла боротьби 
проти Москви, чітко, ясно й ударно. Він зумів теж поєднати 
національно-вихвольну ідею із соціяльною. Він вщепив у народ 
цю свідомість', що без політичної влади народу на власній зем
лі, нема волі. Петлюра став втіленням не тільки національно- 
державної незалежности, але також сіціяльної справедливости.
Це органічне поєднання Петлюрою в національно-визвольній війні 
проти Москви усіх істотних елементів і рушійних кличів І СИЛ' 
переможної революції, давало запоруку перемоги в майбутньому. 
Напрям, що його взяв Петлюра, став дороговказом для наступних 
поколінь.

Десятки років уже проти неживучого Петлюри вела і веде 
Москва неперебірливу боротьбу. Вона Петлюру знеслявлює усіми 
можливими засобами. Увесь величавий похід визволення, очолю
ваний Петлюрою, а підтримувай народом, - ворог окреслив "пе- 
тлюрівщино" - в змислі звуження народного русу до вузького 
кола його прихильників, як якогось ватажка, а тимчасом це 
був всенародний герой боротьби за всенародну волю, соціяльну 
справедливість і передусім за всенародну владу української 
нації на її землі» Вдаряючи у світлу память Петлюри, Москва 
прагне вдарити тим в ідею української державності!, В найно
вішій історії совєтської України, автора 0. Касименка, цілі 
сторінки присвячені оплюгавлюванню імені Петлюри та ідеї 
української державности.

Ця обставина, що наступ Москви проти памяті Петлюри 
триває, найкращий доказ цього, що ідея, за яку він загинув, - 
непоборна.

"Шлях звільнення кожної нації - писав Симон Петлюра 
22-госічня 1926 р. в органі "Тризуб" - густо кропиться кров"ю, 
нашою таксамо, Кров"ю чужою і своєю. Ворожою і рідною.
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Кров закінчує глибокі процеси національних емоцій, усвідомлень, 
організаційної праці, ідеологічної творчости всього того, що 
нація і свідомо і іраціонально використовує для ствердження 
свого права на державне життя".

А опісля прийшла смерть на бруку Парижа. З крові неза
бутнього Отамана зродилися нові численні загони борців, що 
пішли його слідами. Полковник Євген Коновалець підняв прапор 
Симона Петлюри.

Він співробітник Отамана за часів визвольної боротьби, 
оформляє розпорошені сили українського націоналізму в орга
нізаційну систему й очолює змаг проти Москви. Всеукраїнськість 
національного змагу Євген Коновалець вбрав у форму, "Шлях до 
Львова лежить через Київ!" І це стає засадою в боротьбі 
українського націоналізму за державність,

Євген Коновалець, основник і організатор, а одночасно 
душа військових зєднань Січового Стрілецтва, служить як правди
вий вояк-націоналіст лише українській державі. Він хоронить 
Центральну Раду перед провокаційними виступами большевицьких 
ячейок, він готовий служити Гетьманській Державі, і опісля 
він відгукується на поклик Симона Петлюри і Директорії.

Євген Коновалець, як військовик, революціонер і полі
тик, це побіч Симона Петлюри найважливіша постать в найнові
шій історії України. Він дав печать свого Духа тому україн
ському поколінню, яке сьогодні продовжує кривавий змаг за 
кращу майбітність українського народу.

Велич постатті Коновальця унагляднюється перш за все 
в тому,'що він не визнавав політичної співпраці з ворогами 
України. І коли вигляди на продовження збройної боротьби в 
реґулярних формах зменшилися і перестали існувати, Коновалець 
переходить на інші методи, революційні методи визвольної бо
ротьби.

Під безпосереднім його впливом і кермою засновується 
у Львові Українська Військова Організація, а під проводом 
однодумців Полковника основується в Києві, в тому часі Вій
ськова Організація Січових Стрільців з повстанцями замірами 
і революційними методами. Для поширення і поглиблення збройно 
політичної боротьби та надання її власного підметного полі
тичного характеру і всенаціонального революційного засягу,
Є. Коновалець оформлює на Першому Конґресі Українських Націо
налістів в 1929 році нову політичну організацію - Організацію 
Українських Наіцоналістів.

В наступному періоді своєї діяльности великий Полков
ник виразно зарисовується як визначний український політик, 
дєржавний^муж, навязуючи звязки з політичними кругами Німеч
чини, Швайцарії, Італії, Японії і інших.

Цю зовнішньо-політичну діяльність 0.7Н і Коновальця зо
крема оцінила Москва як загрозу для існування своєї імперії 
і тому мусів згинути той, хто своєю особою персоніфікував 
ідею непоборного і незламного духа української нації, хто 
очолював і вів націю у її боротьбі за визволення.

І знову зрошено Роттердам кров"ю Великого, але прийшов 
новий переємець — Тарас Чупринка - Роман Шухевич. Як олімпій
ський вогонь у старині так прапор української волі передають 
собі з рук до рук наші Герої, доки не занесуть його до храму 
всеукраїнської волі Св. Софії у Києві.



14 -

Коли 5-ГО березня 1950 року в Білогорці розгорявся бій 
МВД з охороною головного командуючого Української Повстанської 
Армії генерала-хор. Тараса Чупринки, - сповнялася чергова ве
лика трагедія в серцях українського народу. Це гинув смертю 
хоробрих Великий Українець наших днів, Державний Муж, Револю
ціонер, Полководець,

Епоха, що її символізує Чупринка є особливого значення.
Це період боротьби української нації на два фронти - проти Ні
меччини і , Росії. Чупринка якраз є організатором цієї двофрон- 
товоївійни проти наймогутніших у той час мілітарних потуг 
світу.- Це велике рішення, яке доводилось приймати йому, ла
мало в історії неодного державного мужа, що був у подібній 
ситуації. Цим рішенням Чупринка вказав людству шлях, що‘не 
можна єднатися з одним злочинцем, щоб перемогти іншого. Нас
лідки цього первородного гріха бачимо тепер, коли завдяки цьому 
союзові Заходу з дияволом Москвою, поневолення ним загрожує уже 
всьому вільному світові.

Чупринка підняв на боротьбу широкі кола народу. Він 
створив передумови для повторення нової Хмельниччини через 
поєднання національної революції із соціяльною. Це поєднання 
мало перєломове значення у чині Чупринки. Він сміло переводив 
у життя засаду: без національного визволення немає соціяльного, 
без політичної влади народу на його землі нема особистої волі 
ані здійснення соціяльної справедливости. Він вязав національно- 
визвольну боротьбу з усіми ділянками життя нації, свідомий того, 
що національне поневолення має у висліді економічний і куль
турний гнет»

Чупринка розумів механіку революції, її динаміку,. її 
рушійні сили. Він вязав усі ланки життя в одну суцільну систему 
захисту життя нації...

За УПА станув увесь народ, це була армія народу, армія 
усіх українців, які переродилися нагло в націю героїв, що ста
вали на прю з найбільшими деспотіями світу.

Чупринка розумів, що завалити московсько-большевицьку 
тюрму народів можливо лише об'єднаними зусиллями усіх уярмлених 
націй, тому він ініціює в листопаді 194-3 року Конференцію поне
волених народів в лісах Житомирщини, де твориться Комітет по
неволених націй для координації боротьби проти обох імперіяліз- 
мів: московського'і німецького.

Він ініціює і організує в цьому пляні величні рейди 
УПА в сусідні країни: Польщу, Білорусь, Литву, Словаччину, Ру
мунію, а навіть рейд командира Лиса в 194-9 році на Кавказ, 
включно з бравурним рейдом на захід, щоб дати доказ вільному 
світові непоборної сили української нації до її незалежности.

Він зміняє тактику боротьби, коли війна закінчилася 
і почалася злощасна коеґзистенція, поглиблює революцію в усі 
ділянки життя, охоплює весь комплекс проблем життя і всі'тери
торії можливі для дії з конце.траційними таборами включно... 
Чупринка стає смертельною загрозою 'для Москви, як неперевершений 
стратег революції. І він гине в бою. Скільки знаємо імен на
чальних вождів світової історії вільних чи уярмлених націй, що 
так падали б на стійці, як він Роман Шухевич - Тарас Чупринка.
Він загрнув на рідніі'землі в бою з військами МВД, під Льва 
Городом в Білогорщі,.«
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Засіяне Чупринкою поле дає надійні плоди. Народ продов
жує незламно боротьбу. Дух Чупринки живе і житиме вічно. Про
цес Ставання народу йде нестримно і його не подолати.

Шлях визвольної боротьби українського народу стелиться: 
новими жертвами великих постатей української національної ре
волюції. У свойому жорстокому намаганні зломити духа спротиву 
української нації і вбити' в ній стремління до волі і націо - 
нальної незалежности, Москва послідовно знищує фізично про - 
відників української національної революції, послуговуючись 
усіми можливими засобами, зокрема бомбою, кулею і отрутою.

■ І знову у ряді великих синів України, знищених скрито- 
вбивством Москвою, найновішою черговою жертвою стає Степан 
Бандера, той , чиїм іменем охрещено революційно-визвольну 
боротьбу українського народу у найновішому етапі, так, як ко
лись було прозвано іменем великого Гетьмана Івана Мазепи, Кож- 
ня остання втрата є найбільш болючою, бо час ще не вилікував 
рани.

Ще молодим юнаком, на ґімназійній лавці Степан Бандера 
починає організувати перші революційні товариства на те,щоб 
протиставитися наступові польського ворога, який -тут, на 
шкільній лавці, старався прокрастисяв душу української нації.
Як ґімназист він стає членом УВО, а опісля ОУН, в якій займає 
скоро провідні становища референта кольпортажі і пропаганди 
та опісля Голови Крайової Екзекутиви ОУН. На цьому пості Бан- 
дєра підніс Організацію Українських Націоналістів і всю рево
люційну боротьбу українського народу на вершини, організаційно, 
ідейно і політично. Він поширює пропагандивну роботу, боєви- 
ми акціями звертає увагу світу, гідною мужньою поставою на 
Варшавському процесі здобуває признання для героїзму україн
ського революціонера не тільки серед своїх, не тільки серед 
чужих, але навіть серед поляків, серед тих, проти кого він бо
ровся.

І хоч доводилося йому у тому часі зустрічати багато 
закидів та обвинувачень зі сторони частини здиференціованої 
політично української спільноти, мовляв, нема глузду .боро
тися проти всіх окупантів, що треба визнати польську дійсність 
на західно-українських землях- , Він, Бандера незламно продов
жував революційну боротьбу захищаючи честь нації і української 
людини в її змагу за власні права, на власній землі.

За цю боротьбу польський уряд засудив Степана Бандеру 
на кару смерти, але побоюючись, що виконання її могло б спри-’ 
чинити загальний зрив, замінив кару смерти на досмертну тюрму.

У розгарі другої світової війни, коли західно-українські 
землі опинилися під московсько-большевицькою окупацією, у БИС- 
ліді розвалу Польщі, Степан Бандера перебирає знову провід ре
волюційної боротьби у свої руки. У перших днях німецького на
ступу на Совєтський Союз з його ініціятиви український народ 
Актом 30-го Червня 194-1 року проголошує усьому світові, що укра
їнська проблема, це окрема самостійна проблема і що український 
народ готов активно боротися за свої Богом дані права.

Особисто пришилося Степанові Бандері знову переносити 
арештування та заслання до концетраційного табору, коли він 
відкинув вимогу німців відкликати Акт ЗО Червня 194-1 року.

Закінчення другої світової війни не принесло волі Укра
їні. На українські землі нахлинула большевицька навала, в со
юзі з якою стояв захід.
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І хоч зносу можна було почути голоси, що боротьба проти 
большевиків на заході не популярна і для українців політично 
недоцільна, Степан Бандера заявляє, що українська визвольна 
боротьба мусить завжди бути самопідметна, що ми мусимо керува
тися тільки добром української нації, українського народу.

Очоливши знову визвольну боротьбу, від доручає продовжу
вати її на рідних землях, а на заході він рішучо відкидає спів
працю з тими, хто хотів-би співпрацювати з українцями на по
зиціях непередрішенства,

В тяжкі часи доводилося жити Степанові Бандері, Траплялося, 
що і серед гурту його найблищих співробітників ломалися, не 
видержували і дорікали куди він веде, вони невсилі були марну
вати проти бурі і спек, хотіли, щоб залишив їх отут, не ба- 
чучи, що залишитись отут, значить загинути, а йти нестримно 
вперед, значить дійти до мети,

Степан Бандера, як Симон Петлюра, Євген Коновалець і Ро
ман Шухевич-Чупринка, є власністю усього українського народу, 
є героями всієї української нації, є символами її невмірущого 
гону до волі. Вони є людьми тієї самої категорії, є постаття- 
ми української історії, які символізують чин нації до незалеж- 
ности і втілюють його,

І сьогодні вшановуючи пам"ять усіх наших героїв прикла
дами життя і боротьби Чотирьох Великих - склонімо голови і пе
ред шефом штабу Ш А  ґенералом Грицаєм-Перебшйносом, перед пер
шим шефом штабу УПА полковником Армії УНР Ступницьким, перед 
памяттю Єфремова, Гермайзе, Павлушкова, Черняхівського - з 
процесу Спілки Визволення України - як великої когорти геро- 
їв-борців за визволення нації: перед Головінським, Ольжичем, 
Ольгою Басараб, Телігою, Біласом і Данилишином, перед бра - 
вурною постаттю командира наддніпрянця Яструба, колишнього 
старшини сов.єтської армії, що перейшов у ряди УПА: перед Ма- 
ївським, Полтавою і Горновим - бо в їх постаттях ми вшанову
ємо усіх відомих і невідомих борців - героїв за волю: а перед
усім сьогодні віддаємо честь і клонимо голови перед мученика
ми нешої мовчазної Церкви в Україні, та перед нашим народом 
у цілому, якому належить це почесне окреслення - народ-герой, 
бо він є носієм, заборолом, захисником і зберігачем ідеї не- 
залежности.

Віддаючи шану памяті знаних і незнаних, що впали за во
лю, ми передусім пам"ятаймо на ці небувалі геройські жертви— 
концтаборів, зокрема 500 героїнь і мучениць Кініірі, борців 
Воркути, Норильська, Мордовії і інших..

Усі вони включаються у великі лави героїв, що їх очолю
ють ті чотири великі імена - ПЕТЛЮРА - КОНОВАЛЕЦЬ - ШУХЕВИЧ- 
БАНДЕРА,.. Це теж їх полководці......

Коли сьогодні відмічаємо зокрема ті чотири великі постатті 
то робимо це в тому пляні, що тим віддаємо честь усім знаним'• 
і незнаним героям-борцям і мученикам за справу Бога і народу..

Більше того, ми віддаємо тим чином честь передусім нашо
му воюючому проти тиранії і безбожництва українському народові,

СЛАВА ТИМ', ЩО ВПАЛИ ЗА ВОЛО ■ УКРАЇНИ, ГЕРОЯМ І МУЧЕНИКАМ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ!
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3. КАР БО БИЧ

ОГЛЯД СТАНОВИЩА В УКРАЇНІ І СВІТІ ТА НАШІ
НА іБЛИДЧ І ЗАВДЛННЯ.

/скорочений текст/
Становище в Україні й імперії
Його треба•оцінювати під кутом нашої революційно-визвольної 

концепції й її здійснювання. Суттєвим елементом нашого револю
ційного діяння було: перехід у другу фазу нашої первісної роз- 
плянованої визвольної діяльности.

Перша фаза мала наголос на ідейно-політичну мобілізацію - 
самоусвідомлення,,національного українського "я” в різних від
ношеннях життя, йшлося про ідейні семафори для нації, сперті 
на глибинних первнях її духовости і змісту суцільного життя 
нації. Ці ідейні семафори не могли бути лише доктринерськими, 
чи абстрактними, але мусіли мати пряме відношення до дії на
ції.

ОУН це передусім стимулятор, організатор, промощуючий шлях 
чинник , в гнації, але боротьбу й усяку чинність у широкому.роз
мірі мусить робити весь патріотичний Актив ідеї й чину в на - 
ції, однаково світ великої української думки, ориґінальної, як 
і світ пензля, долота, перо; світ дослідів і шукань та пропо- 
відувачів знайденого, чи розгаданого з-поміж найкращих творців 
духових і мистецьких вартостей, інтелектуальних і літературних, 
гуманістичних цінностей з-поміж усієї нації.

Основне: розбудити те шукання, вказати його шлях, розвору
шити посягнення до джерел! Раз розбуджене шукання власних ко
ренів ніколи вже не вгаває, не зважаючи на репресії. 'Так, як гін 
до волі, як стихія!

Перша фазо нашої дії акцентувало цей ідейно-політичний бій- 
поодинокі гасла і вказівки переводити в життя.

Друга фаза мусить характеризуватися наполегливішим намага
нням проводити структурну революцію усіх ділянок життя.

Большевизм накидає російський зміст життя /включно з мета
фізикою/ окупованій нації, з намаганням перетворити її в со- 
вєтський, у російський супернарід з його уявленням і змістом 
життя. Індія но робила структурних революційних зривів проти 
Анґлії, бо англійський імперіялізм це був мілітарний і еконо
мічний, що вимагав поборювання з боку індійців передусім у 
площині прогнання окупаційних військ і припинення економіч
ного визиску при ненарушених індийських структурах життя.

Наша революція багато більше скомплікована й має безліч 
більше фронтів: бо російська окупація це сукупність засобів, 
які весь комплекс життєвих інститутів даної нації ліквідує, 
а накидає свої - большевицькі, тобто російські - комуністичні, 
колективістичні, етатистичні, атеїстичні, антиіндивідуалістичні, 
антинаціональні, включно з іншим правосуддям, правопорядком, 
в основі якого лежить брехня, обман, облуда, як система!

Солідарність мала невдачу у тому, що її лідери не схопили 
суттєвого: неможливі два центри влади в російській системі. 
Більше того, триподіл влади взагалі не існує при большевицькій 
системі, бо й судова і законодатна і виконавча влада є завжди 
в компартії.
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Солідарність не усвідомила собі, що веде переговори"не 
з польським партнером, але з продовженою рукою москаля, яким 
є Ярузельщина.

Польські структури не могли бути будовані поруч російсь
ких, але проти російських у постійній боротьбі, як це тепер 
вже починає діятися все ж при ілюзорній надії’певних міні
мальних досягнень на відтинку власних структур, з врахуванням 
геополітичного становища Польщі. Так революції не творяться, 
хоча визрівають, як потенційна сила. Солідарність зреволюціо- 
нізувала польське суспільство, але треба пам"ятати, що без 
ясної мети - геть від Москви - успіху польська революція'не 
буде мати. Тому стоїть питання , як забезпечити успіх.того ■ 
"геть". Це є концепція . АБИ,

Концепція нашої революції не має прецеденту в історії, 
бо досі ні один імперіяліст не йшов на завоювання світу з сво
єю суцільною системою життя, яку наьсидає як форму володіння 
нападєному народові, одночасно вносить елементи суцільної 
брехні й такого ж безправ"я. Революційний зудар структур про
тиставних змістом-метою-тотальним уявленням змісту життя - є 
суттєвим первнем нашого революційного процесу. Без УССД є не
можливо здійснити повноцінного образу й уявлення життя влас
ної нації - це монументальний революційний процес, що прохо
дить як наслідок нашого ідейно-політичного бою першої фази, 
базованого на Грандіозних традиціях крови ОУН'- УПА. З крови 
все відростає й кров"ю все величне скроплюється.

Бій русифікації як одне з найважливіших бойових гасел 
нашої революційної боротьби, що його так сильно- наголосив 
Олексій Тихий у своєму елябораті "Роздумах", за що отримав 
15-річний присуд, - це є бій не лише на мовному полі, але це 
бій на усіх ділянках життя. Теперішня фаза нашої боротьби 
це практичне наголошування й намагання здійснювати у живому 
житті в боротьбі український зміст, провалюючи все наново 
ворожі форми й їхній зміст - ворожі структури усіх ланок жи
ття. Це^не означає, що ми їх суцільно завалимо, але означає, 
що постійна боротьба за їх’ завалення є процесом революції, є 
революціонізацією, є духовою, суспільною, правною, світогля- 
довою, економічною, релігійною, визріваючою революцією»

При цьому вирішальну ролю завжди мусить грати плекання 
збройної сили, її культ, - ідейно інфільтрація в сов є тську 
армію, - плекання й вічна пригадка - влада нації на власній 
землі, пригадка, що різногранні р е в о л ю ц їйн і гіроце с и матимуть 
в ефекті збройний зудар, без якого немає виграної.

Очевидно ці принципи потребують даталізації, що в неод- 
ному випадку зробили деякі самостійники - культурні діячі, 
їхня конкретизація деяких гасел окрилена національно-політич
ною цілеспрямованістю - УССД - є живою відбиткою потреб бороть
би, зокрема на фронті проти русифікації. Деякі корисні гасла 
є доцільно включити у наш комплекс конкретних гасел, які є 
ідентичні з нашими.

У сьогоднішній міжнародній ситуації й майстерній пропа
ганді Андропова - витворюється панічний настрій, коли говоримо 
про'л іреволюційні процеси в Україні й аналогічні в імперії. ' ’
СС 20, СС 5, СС 4, применшиність військової сили Заходу і т.п. 
Все це безпідставне.
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Гон. Сінґлявб має слушність, коли пише: А що було б, 
коли б було УПА десять у різних країнах в СССР? Десять Солидар
ностей? Десять Афгані стані-в?

Перфектна психологічна війна. Андропова, відвернула ува
гу від Афганістану, від Польщі, від кризи імперї всередині , 
а скерувала всю увагу на переважаючу силу озброєнн СССР й на 
безпорадність ЗСА стосовно ситуації в імперії.

Гельсінські домовлення повністю збанкротували, вже 
про них забули, якщо йдеться про людські право, а про національ
ні й поготів. Уже навіть не стараються за звільнення таких ста
риків як д-р Володимир Гарбовий', що має сина в Празі, чи Юрка 
Шухевича, Лук"яненка чи Руденка. ЗСА здали позиції Гольсінок, 
хоча Реґен захищає то, що ще можна захистити, твердо, але'За - 
хідня Европа, зокрема німецький нсвтралізм ударяє в плочі...

У сьогоднішній ситуації нам треба звернути увагу За
ходу на внутрішні сили в імперії, на поневолені народи, на їх 
розривну силу, на альтернативу! Атомові'ракети заглушили грюкіт 
підземних бомб ’ідеї в' уярмлених країнах." Нам треба пригадати .. 
саме її 1 ВТ/1РЇЖЯШ7'''ШІУ " Ж в і Т Ш Н Ш Ш  ДНЯ.

Це є наше зовнішньо-політичне завдання на найближчий
час!

СТАНЬМО
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ЛІЛЛтЛ',Т/*'Ч’кжж

В ОБОРОНІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Дуже часто негативне ставлення західнього світу до укра

їнської проблеми виринає в наслідок недостатнього знання- істо
ричного розпитку на сході Европи, а зокрема України..

Ми кількаразово порушували справу приєднювання при - 
хильників Ідеї Самостійної України. Це завдання буде значно 
улекшене, коли ми у нашій праці звернемо належну увагу на прав
диве насвітлювання української історії. Історія України мусить 
зайняти гідне місце_в західньому науковому світі, де до цього 
часу про зрозуміння України є різні погляди.

Дехто розглядає Україну як підлеглу Москві територію, 
іґноруючи історичні, лінгвістичні та культурні розбіжності.
Інший погляд виходить із твердження, що Україна бездержавна, 
не зважаючи на факт, що Україна у формі так званої УРСР* 1 є повно
правним членом 00Н та численних міжнародних Організацій. Третій 
погляд розуміння української історії зосереджується на україн
ському націоналізмі, дослідженням якого’присвячують увагу спе- 
ціялісти політичних наук, а не історики. Натомість московські
і москофільські історики намагаються переконати світ, що Укра
їна не має державної історії, а український націоналізм це 
нове явище 20-го століття, а ідея Української Держави є німець
ким винаходом. Існує дивна подвійна мірка, згідно з якою Істо
рію України М. Грушевського та інших наших істориків називають 
"націоналістичною", а писанину.московських істориків, в якій 
промовчується історично минуле України1 та виправдується претен- 
сії на Україну, вважають "обєктивними". Таких"обєктивних"істори
ків наслідують на заході численні письменники, науковці, полі
тики, журналісти та мистці, які спільно фальшують та заперечують 
факт окремішноасти українського народу з окремою історією, куль
турою та мовою, та який ніколи не вирікся права на вільне життя 
у власній суверенній державі.
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Московські історики претендують на Київську Русь, при
ховуючи дійсний початок російського - московського народу, 
якого коріння треба шукати у таких племен як в"ятичі з їхніми 
сусідами угро-фінами та татарами. Також промовчується той факт, 
що до контроверсійної Переяславської угоди, Україно майже не 
мала політичних та культурних звязків з тодішньою Московщиною. 
Промовчується чомусь існування козацької держави, та її остато
чне знищення Москвою, як також запровадження кріпацтва в 1780 
роках. Більшість західних істориків перебувають в дурмані мос
ковської псевдо "історичної науки".

Таке фальшиве розуміння історії московської- імперії 
було однією з основних причин, що президент Вілсон і його секре- 
тар стану Р. Лянсінґ в 1918 році заявилися проти підтримки 
самостійності/! для України, розглядаючи ідею самостійної Укра
їни як вислід австро-німецької пропаганди з метою руйнування 
Росії.

Хоч сьогоднішня ситуація виглядає багато краще, на 
заході ще дальше є живе і активне політичне та культурне ру
софільство.

В цій ділянці потрібно більших зусиль, зокрема від 
наших істориків, науковців та студенства, які повинні доложи- 
ти всіх потрібних зусиль, щоби відвоювати Історії України її 
належне місце на сторінках світовоі історії та в науковому 
світі.

Наприклад наша студіююча молодь повинна писати свої 
наукові дисертації на українські історичні теми, а ноші науков
ці повинні відложити другорядні справи, а зосереджувати свою 
увагу на українознавчі теми. Треба признати, що завдяки пово
єнній політичній єміґрації на цьому відтинку багато зроблено, 
лед незнання та байдужого ставлення до справи української 
самостійности ще не зовсім проломано, бо маємо до діла зі 
столітньою інфільтрацією московської брехні яка зуміла про
никнути в майже усі ділянки наукового світу, та з браку її 
оприкенення нашою стороною набула там право "громадянства".

До помочі нашому науковому світові повинні прийти ми 
усі та присвячувати обороні Правди України належну і потрібну 
увагу. Побіч фінансової піддержки для потрібних видань, ми де 
лише стрічаємося з неправдою про Україну, чи це в різних енци- 
кльопедіях, історичних підручниках, книжках, пресі та інших 
середниках інформації повинні їх стпростовувати фактами та 
виясненнями.

Але, щоби ми могли це успішно виконувати, мусимо самі 
постійно студіювати історію нашої Батьківщини, постійно вчи
тися та вишколюватися, бо лише тоді ми матимемо змогу проти
ставитися офензиві дезінформації та фальсифікації різних мос
ковських шовіністів та їх прихвостнів на заході та відкрити 
західньому світові очі та вуха на ту жахливу кривду та неспра- 
ВОДЛИВІСТЬ НКу ВлС є довгі роки терпить наш нарід. Багато крив
ди зроблено Україні зі сторони заходу не так з ворожого нас
тавления до ньої, а часто з причини іґнорантности та браку ро
зуміння фактичного стану. До повторювання цього в майбутньому 
змагу українського народу за його право на вільне самостійне 
життя ми не сміємо допустити, бо це коштуватиме наш нарід 
більше жертв на шляху до осягнення священної мети ВІЛЬНОЇ 
САМОСТІНОТ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

Тарас Степовий
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