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ЗВІДОМЛЕННЯ
ПРО ШОСТУ КОНФЕРЕНЦІЮ 3 4  ОУН

І. Конференція і її учасники
Ш оста Конф еренція 3 4  ОУН відбулася в двох ч а 

стинах: наприкінці м ісяця ж овтня 1963 на ам ерикан
ському терені і місяць пізніш е на європейському. 
Участь у Конференції взяли  провідні члени організа
ційних клітин, як і за останній період виказалися ак 
тивною та відповідальною роботою. Вперше введено 
засаду пропорційного заступництва Теренів за  ключем 
1 учасник на 20 членів Організації. На американських 
нарадах брало участь 5 членів Проводу 3 4  ОУН з Е з- 
ропи, на європейських нарадах було трьох представ
ників з США і Канади. К онф еренційиі наради н а обид- 
вох частинах тривали разом 6 днів. Праці К онф ерен
ції відбувалися на пленарних сесіях і в окремих К о
місіях. Опрацьовані Комісіями проекти резолюцій бу
ли відчитувані на пленарних нарадах і стали тоді пра
восильно обов’язуючими ухвалами, коли одерж али 
звичайну більшість голосів підсумованих з голосуван
ня на обидвох частинах Конференції.

II. Звітування керівних органів Організації
К онф еренція приділила багато часу й уваги звітам  з 

діяльности керівних органів, їх  референтур і терено
вим звітам  за період 8-річної діяльности О рганізації та 
дискусії над цими звітами. Звіти  виказали, що восьми
річний період (1955-1963) ділиться на дві 4-річні ф ази  
переділені смертю П ровідника Ст. Бандери. В обидвох 
ф а зах  політика і стратегія Організації осталася нез
мінною. Головним напрямом діяльности була боротьба 
проти окупанта в ф орм ах законспірованих і наявних.



Законспірованими формами були такі ділянки:
1. утримання зв’язків з Україною. Вони по перерві 

зумовленій акцією двійки були відновлені в 1955 р. 
З закордону були висилані в У країну зв ’язкові групи 
в 2-річних пром еж утках часу. Одна згинула в дорозі 
в 1955 р., група з 1957 р. була заареш тована в У країні 
в 1958 р., група з 1959 р. пов’язалася  в літі 1900 р. з 
одним осередком ОУН в У країні й пізніш е була також  
заареш тована. Внаслідок ареш тів і вклю чення прово- 
кативних акцій  ворога в зв ’язкові лінії, припинено 
продовжувати зв ’язкову роботу ш ляхам и викритими 
ворогом. В 1960 р. ворог застосував нову методу насту
пу на ОУН, заставивш и частину ув’язнених націоналі
стів до пропаґандивних виступів проти ОУН (Василь 
К ук  19. 9. 1960, Мироп М атвієйко 24. 12. 1960 та інші) і 
цим виявив ширину обсягу деконспірації;

2. праця Служби Безпеки була спрямована передусім 
на викривання ворожої агентури закордоном, обсте
ж ення агентурної сітки і ударемню вання ворож их ак 
цій. В результаті праці цієї реф ерентури викрито ф ор
ми і різнородні способи ворож их дій, агентурні бази, 
способи м аскування агентурної роботи, дії окремих 
клітин і- агентів та унеможливлю вано їхні акції. Звіто- 
вий м атеріал подав багато інформативного матеріалу 
для орієнтації на цьому кожноденному, але маловідо
мому відтинку боротьби з ворогом;

3. рефсрептура підсоветських справ м ала передусім 
студійний характер систематичного вивчання відносин 
в У країні і СССР па основі совєтських дж ерел. Деяку 
частину зібраного інформативного матеріалу публіко
вано в «Інформативних зошитах» для користування ви
щих організаційних клітин і виш кільних осередків та 
видано 3 окремі брошури (про XX З ’їзд КПСС. С іль
ське господарство і Концтабори в СССР). Виїзди п р а
цівників значно звузили цю роботу.

ЧГінраїшв.м інформації! іншими ш ляхам и про стан 
відноснії на Україні доповнювано дані РПС.
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До групи безпосередніх акцій проти ворога н ал еж а
ли окремі акції з приводу спеціяльних нагод, я к  акція 
з нагоди мадярської революції 1956 р., з приводу при
їзду перш их туристів з У країни за кордон, комуністич
них ф естівалів у Відні і в Гельсінках, участи совєт- 
ських спортовців на Олімпіяді у Римі.

Н аявними формами були такі ділянки:
1. пресова і видавнича діяльність ведена через ле

гальну пресу: «Ш лях Перемоги», «Визвольний Ш лях», 
«Українець» (до 1960 р.), «Гомін України», «Вісник 
ООЧСУ», у як ій  багато місця приділяється коменту
ванню й критиці потягнень больш евицької політики 
та викриванню  спроб посередніх ідейних інф ільтрацій  
в деяких українських пресових органах для дезорієн
тації та захитування протиросійського иаставлення.

2. масові акції в формі демонстрацій, протестних ви 
ступів громадян і п ікетувань з приводу репресивної 
політики на Україні і з нагоди подорожей больш евиць- 
ких політиків по західніх  країнах. Ці акції були про- 
водж увані силами і організаційними заходами Терено
вих Проводів на доручення П ЗЧ  ОУН, а деякі були 
також  узгіднені з іншими українськими політичними 
середовищами.

Інш у групу діяльности О рганізації становить другий 
напрям її дії, спрямований на закордонний відтинок 
серед українців і чуж инців.

Внутрішньо-українські справи є двоякого типу: ш и
рока д ілянка організованого суспільно-громадського 
ж иття, та вуж ча ділянка внутріш ньо-української п о 
літики і взаємовідношень між  політичними середови
щами. Н а відтинку внутріш ньо-української політики 
спроби найти узгіднсну базу спільної української само
стійницької політики в відношенні до ворога та ч у ж и н 
ців не дали триваліш их успіхів, крім  можливости спо
радичних спільно узгіднених виступів усіх середовищ 
з протестами і засудж еннями окремих потягнень мос
ковської екстермінаційної політики на Україні. Наші
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пропозиції творення спільного політичного центру для 
всіх самостійницьких угрупувань на чуж ині на базі 
виборів делеґатів до нього не були прийняті партне
рами.

Організаційно-кадрове розміщ ення наш ої сітки охоп
лювало 12 закордонних країн. П ереваж на частина 
членських кадрів знаходяться в повній силі середньо
го віку. Провідні кадри є перевантаж ені різнородними 
обов’язками. В иш кільна праця над підвищенням полі
тичного р івня членства йш ла з перебоями не в усіх 
країнах  і не в усіх організаційних клітинах. Важ ливу 
ролю в закріпленні наш их впливів в громадських 
установах і ваги серед громадянства відіграю ть наші 
симпатики і безпартійні громадяни ідейно зорієнтовані 
на ОУН. Внаслідок: послідовної активности організа
ційних клітин відповідальність за українське громад
ське, суспільне і політичне ж иття з ходом років щ ораз 
більш е переходять у різних країнах  на ОУН. Основною 
проблемою кадрів е брак припливу молодого членства, 
який зумовлений передусім переривом нормального 
приросту генерацій воєнних років і еміґраційної селек
ції.

На відтинку молоді великим завданням  є належ не 
поставлення національно-патріотичного виховання і 
боротьба проти небезпек її денаціоналізації серед ч у 
жого оточення. Молодечі організації охоплюють у сво
їх рядах  малу частину української молоді головно в 
місцях більшого скупчення українців і то переважно 
молодь нових поселенців. В «Пласті» національне ви 
ховання с в більшості країн  незадовільне. В СУМ-і на- 
загал  переможено кризу з зростаючими потребами щ о
раз більшої кількости виховників. Н а студентському 
відтинку пож вавилася праця ТУСМ-у, але широкий 
обсяг роботи в студентських громадах і клю бах вим а
гає уваж ливости і цілеспрямування.

Зовнішня політика Організації і робота ДБН були 
спрямовані на чуж инецький відтинок. Ця діяльність

6



була ведена українськими силами в співпраці з актив
ними АБНівськими діячами і добилася позицій або 
зв ’язк ів  також  на форумі між континентальних анти
комуністичних об’єднань. Головними формами цієї д і
яльносте були:

—  чуж омовні періодичні видання (АБН Кореспон- 
денс, Ю крейнієн Рев’ю —■ по англійськи та «Les P ro b 
lèmes de l’Est Européen» — по французьки) та книж ок 
головно в англійській і німецькій мовах. Видання роз
силано до 64 країн;

—■ участь у м іжнародніх антикомуністичних конф е
ренціях та в організаційній підготові їх;

—■ організування політичних і пресових виставок, 
імпрез, конференцій для інформації чуж инців і укра
їнців ;

— участь доповідачів у студійних днях організова
них чуж ими установами;

— утримування персональних зв ’язк ів  і знайомств 
з окремими політиками, дипломатами, ученими;

— спрямування резолюцій і ухвал з масових проте- 
стаційних зборів до відповідних політичних чинників; 
спільне організування з партнерами з АБН  принагід
них масових протестних акцій проти окупанта.

У фінансово-господарському звіті була висвітлена 
господарка Організації за час вісім і пів років. П ере
вівш и точну аналізу прибутків Організації за  звітний 
час, звітодавець перейшов до представлення коштів 
утримання і оперативної праці Проводу 3 4  ОУН, його 
реф ерентур і платних співробітників на теренах та 
дав інформацію  про організаційні видавництва Про
воду 3 4  ОУН з окремим книговеденням. На закінчен
ня звіту  підкреслено, що в останніх трьох роках  вда
лося вирівняти бюджет і віддати довги затягнені в по
передніх роках.

Звіт Головного Контрольного, спертий на дуж е 
дбайливо переведеній контролі, був з усіх К онф ерен
цій найповнішим до цього часу зведенням цифрового
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матеріялу з теренів дії Проводу. Звіт закінчився вне
сенням на уділення абсолюторії уступаючому Прово
дові.

На закінчення звітової частини подали також  зв і- 
домлення з своєї праці Головна Р ада та Головний Суд
дя 3 4  ОУН.

III. Постанови і резолюції Конференції

В своїх постановах 6. К онф еренція 3 4  ОУН ствер
дила, що О рганізація перейш ла за останній період ч а 
су особливо глибокі потрясення. Злочинне вбивство 
П ровідника Ст. Бандери не зменшило, одначе, готово- 
сти ОУН продовжати незмінно визвольну боротьбу і 
здійснювати засади і напрямні української націоналі
стичної концепції. Д альш а наш а дія має бути ще силь
ніше спрямована на розбудову наш их власних сил 
для досягнення цілей української визвольної револю 
ції. Вона має підтвердити незмінність наш их ідеоло
гічних та ідейно-програмових позицій.

Положення в Україні і Советському Союзі К онф е
ренція оцінила наступно:

Десятирічні зміни в СССР від часу смерти Сталіна 
не змінили основного ф акту, що російсько-больш евиць- 
ка  імперія поневолює Україну. Всі хрущ овські реорга
нізації мали на меті тотально підпорядкувати все ж и т
тя  керівництву партії і приневолити громадян допома
гати зміцняти своє власне поневолення. Х рущ овська 
«демократизація» це тільки сповидна маска; в дійсно
сті під нею зміцнено централізм керівництва, зб ільш е
но значення парт.-організації у керівництві. На місце 
колективного керівництва від 5 років є поворот до 
культу особи Хрущова.

«Соціялістичне правосуддя» п ісля хрущ овських р е
форм е далі засобом поневолювання і терору. Під «со
ціалістичною демократією» є захован і збільш ені соці
альн і протиріччя між  упослідженими масами і кому-
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пістичною верхівкою. Під маскою «захисту миру» 
зросли витрати на підготову війни, на зброєння і кос
монавтику. Збройні сили тепер повністю підпорядко
вано контролеві партії, але це тимбільше не усуває 
ферментів незадоволення.

УССР і її «уряд» є далі знаряддям  московської коло
нізації України, засобом обдурювання українців і про- 
пагандивним маскуванням імперіялістичних прям у
вань в московській національній політиці. Російський 
шовінізм діє тепер у прихованих формах. Позірне 
«розширення прав союзних республік» це збільш ення 
ініціятиви місцевих партійців, щоб їхніми руками зм іц- 
няти колоніяльну залеж ність країни від Москви в пе
ребудовах різних галузей ж иття. П ід маскою «творен
ня соціялістичиого суспільства» відбуваються вивози, 
денаціоналізую че переміш ування народів і їх русиф і
кація. Ш кільництво є засобом денаціоналізації і виви
щ ування російської культури. Примусові і «добровіль
ні» переселення, економічний визиск, низький ж и ттє
вий рівень і виснаж ливі норми праці — це методи біо
логічного винищ ування нації.

З хронічної кризи сільського господарства хрущ ов- 
ський уряд старався вийти різнородними реорганіза
ціями, як і одначе мали на меті найміцніше узалеж ни- 
ти колгоспне селянство від московського керівництва. 
Всі обіцянки поліпш ення виявилися недійсними, всі 
заходи безуспішними і в СССР загрож ує в 1963/64 го
лод через колгоспно-радгоспну систему, якою моно
польно керує партія. Е ксплуатація робітництва мас 
м. ін. форми безплатної понаднормової праці для «бу
дівництва комунізму», соцзмагань і ударництва. Вима
гання «комуністичного ставлення до праці» веде до 
виснаж ування працею молоді.

П ідкреслю вання потреби ідеологічної боротьби з на
ціоналізмом і некомуністичними тенденціями свідчить 
про слабість впливів комуністичної ідеології. Ідеоло
гічні суперечності виявляю ться м. ін. в запереченні
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сталінської теорії про клясову боротьбу в соціялістич 
йому суспільстві й у підтвердж енні Хрущовом потребі 
переборювання «пережитків капіталізм у в свідомост 
людей» та в поділі суспільности на меншевартісн; 
верству, т. зв. «асуспільні елементи», до яки х  зарахо 
вуються різні групи противників большевизму. Спро 
тив режимові має різнородні форми від підпільно ре 
волюційної боротьби до критики, пасивного іґноруван 
ня больш евицьких кампаній і партійних розпоря 
джень. Антирелігійна боротьба в останніх роках збіль 
ш илася, М осква в зростанні релігійности бачить не 
безпеку для впливів своєї ідеології.

В зовніш ньо-політичних резолю ціях Конференції 
ствердила, що визвольна боротьба українського наро
ду йде по л інії сучасного історичного розвитку визво- 
лю вания народів з-під колоніального ярма великодер
ж ав. Цьому розвиткові протиставиться большевицькг 
Росія, я к  бастіон імперіалістичного колоніалізму. Цг 
підносить значення України на фронті світової ідеоло
гічної боротьби між  ідеями свободи і тиранії. Політик? 
мирної коекзистенції, яка  прямує до збереж ення тепе
рішнього двоподілу світу та тривалого уярмлення по
неволених Росією народів, криє в собі загрозу для без
пеки вільного світу. Нехтуючи самостійницькими 
стремліннями поневолених народів у держ авах  кому
ністичного бльоку, Захід не використовує найслабшо- 
го місця комуністичної системи та невірно інтерпретує 
російсько-китайський конф лікт. Н аш а закордонна по
літика мас дві групи завдань: закордонну акцію  в ко
ристь України та закріплю вання концепції спільних 
революцій народів поневолених і спільного фронту за - 
грожених комуністичною агресією. Н айваж ніш і кон
кретні завдання на цьому відтинку К онф еренція в и з
начила:

1. наладнування співпраці з прихильними або спів
звучними елементами в вільному світі та активізац ія 
їх  для нашої справи;

10



2. організування закордоном солідарних виступів 
представників поневолених народів у зв ’язку  з подіями 
в СССР та сателітних країнах, скріплення і розбудова 
діяльности АБН;

3. творення станиць для тривалої політичної дії в 
важ ливіш их центрах (ОН, Вашінґтон, Азія) і радіо
станцій для передач на У країну і в СССР;

4. продовження заходів за скликанням світового ан
тикомуністичного конгресу;

5. видавання в світових мовах інформативних пе- 
ріодиків і книж ок про У країну і АБН;

6. продовж ування заходів у справі засудж ення орга
нізаторів морду П ровідника Б анд ери;

7. протидія співпраці українських центральних уста
нов з концепційио протилежними центрами антикому
ністичної пропаганди (типу АЦЕН).

Щодо ідеологічно-програмових справ К онф еренція 
підкреслила потребу більш  детальної розробітки ідео
логічних питань, посилення боротьби з ворожими н а
маганнями нехтувати чи приментувати важ ливість 
ідеології взагалі і стійкости ідейно-політичних пози
цій та скріпити боротьбу проти підступного затирання 
ідейно-політичних протилежностей з теперішніми ф ор
мами хрущ овської системи.

На відтинку внутріш ньо-української політики го
ловними завданнями е активізація протибольш євиць- 
пої політики з боку всієї української еміграції та орга
нізування українського громадянства в цілому світі до 
послідовного змагу за перемогу ідеї державного визво
лення. Б рак  достатньої і одностайної уваги на полі- 
тпчно-розкладові намагання ворога є спричинене те
перішнім укладом українських політичних середовищ. 
Політичні партії, згуртовані в УН Раді занадто врахо
вують теперіш ній курс співіснування в міжнародній 
політиці, через що їхня політика не мас виразної са
мостійницької цілеспрямованости. Середовище УГВР 
є настільки узалеж нене від чужосторонніх чинників,
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що стає на позиції суперечні основним засадам  виз
вольно-революційного руху. В такому укладі політич
на відповідальність за втримання і розбудову базг 
українського визвольного руху на чуж ині спадає не 
ОУН. З  цього випливає подвійний обов’язок для всьогс 
членства: далі виконувати револю ційно-визвольні а к : 
ц ії в відношенні до ворога і разом з ним політичне 
проявлятися в суспільно-громадських і виховних 
організаціях, щоб таким чином зберегти ж иву  суб
станцію українського народу на чуж ині та спрямувати 
цей резервуар сил в напрямі потрібному для визволь
ної боротьби.

б. Конф еренція не резиґнус з дальш их старань по 
лінії творення спільного політичного центру, не зв а 
ж аю чи на безуспішність дотеперішніх заходів і вв а
ж ає потрібкою тіснішу координацію і співпрацю сус
пільно-громадських централь.

Центральною справою К онф еренції було питання 
кадрів ОУН та молоді. Співвідповідальність закордон
них кадрів у зв ’язку  з великими втратами і ворож ими 
провокаціями в Україні, зб ільш илася до особливих 
розмірів. Існує конечність збільш ити організаційно- 
оперативну спроможність кадрів до всебічних потреб 
української визвольної справи я к  в Краю, так і закор
доном. Для здійснення цих завдань окреслено практич
ні заходи по лінії виш колу, окремих курсів, обліку і 
перевірки їх, контролі праці, поповнення новим член
ством, підвищ ення жертовности і самодисципліни.

Щоб ож ивити досі занедбані відтинки організаційно- 
кадрової роботи постановлено урухомити Військовий 
Осередок; дбати про спрямовування української м оло
ді до військових ш кіл, я к  також  зміцнити участь 
українського ж іноцтва в організаційній, суспільно- 
громадській та виховній діяльності.

Окрему увагу 6. Конф еренція 3 4  ОУН присвятила 
проблемам молоді та негативним впливам чужого ото
чення на її розвиток. Ствердивши, що дотогочасні
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форми протидії з боку Церков, рідного ш кільництва і 
молодечих організацій тільки  частково охороняють 
молодь від негативних впливів чужого оточення, К он
ф еренція уваж ає необхідним:

1. дбати про те, щоб існуючі молодечі організації 
давали солідне загально-національне виховання та 
організували в свої ряди молодь старої еміграції;

2. крім  духового виховання дбати про ф ізичну за 
праву молоді;

3. не підтримувати таких молодечих організацій, що 
не дбають про патріотичне і соборницьке виховання 
молоді;

4. протиставитися спробам творення нових організа
цій молоді (зокрема за віроісповідним поділом);

5. сприяти розвиткові СУМ-у;
6. дбати про вирощ ування провідних кадрів з-поміж  

самої молоді;
7. дбати про поширення молодечих видань на най- 

ш ирші круги молоді;
8. урухомити Виховну Раду і допомагати їй в праці.
О рганізація повинна приділити пильніш у увагу сту-

денству, впливати на вибір професій, активізувати 
студентство до участи в ідеологічній боротьбі та в зо в 
ніш ньо-політичній співпраці з співзвучними молоде
чими організаціями, сприяти закріпленню ідеологічної 
студентської організації ТУСМ.

В справі організаційного оформлення і праці Ю нац
тва ОУН Конф еренція ухвалила окремі засади і нап- 
I >н ліні.

Для упорядкування справ всієї ОУН 6. Конф еренція 
ж і несла ріш ення скликати за кордоном в найближ чо
му році IV. Великий Збір ОУН та винести на ньому 
остаточно обов’лзую чі виріш ення про правний стан в 
• »VII і ідеологічно-політичні проблеми. В справі прав
і ти)  стану 6. Конф еренція виріш ила визнати право- 
си,пі,ними ті постанови К ерівництва ОУН на У країн
ських Землях, як і були винесені до часу смерти Про-
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відн и ка Р. Ш ухеви ч а-Т ура  і л ік в ід ац ії ним очолюв 
ного П роводу ОУН і в ідки н ула я к  незаконні і необ 
в ’язую чі дл я  ОУН зміни щ одо обсади кер івн и цтва ОУ 
і ком ентувань ідейно-політичних позицій  ОУН, я к і з 
існували  в 1950-54 рр. п ісля л ікв ід ац ій н и х  і провок; 
тивних акц ій  К Ґ Б  в У країні. Н еобов’язую чими дз 
ОУН є також  спроби перебудов закордоном  в тих рі 
к а х  (резиґнація П ровідника Б андери , спроби догові 
рю вань в справі «трійки», тощо).

К онф еренційн і постанови в справі безпеки ctbgj 
дж ую ть посилення наступу К Ґ Б  в р ізн и х  замасков; 
них  і провокативних ф орм ах н а у к р аїн ськ у  ем іґраці 
і зокрем а на ОУН та О рганізації Визвольного Фроі-п 
закордоном та стосування нових метод боротьби прот 
наш ого п ідп ілля в У країні, вирізню ю ть окремі груп 
совєтських аґентів і способи їхньої дії, що ведутьс 
прямим або посереднім ш ляхом. К онф еренц ія  ухвалі: 
ла, що боротьба з агентурами больш евицькою  і сатг 
літних держ ав, є перш очерговим завданням  Організе 
ції я к  цілости. Для цього є потрібне поповнення ans 
рату новими лю дьми на всіх організаційних щ абля: 
організування ф ахово-ви ш кільн и х  курсів, утворенії 
окремого офензивного відділу, пош ирення обсервацій 
ної сф ери на українськ і і ч у ж і еміграційні середовм 
щ а, технічне і ф орм альне усправнення роботи, зміц 
нення заходів обережности та ряд  інш их напрямни: 
практичної дії.

Ствердивш и сильне винищ ування Москвою україи  
ської національної культури  в У країні, 6-та К онф е 
ренція рекомендує в питанні культурної політики зма 
гати до всесторонньої розбудови всіх форм і вияві 
українського наукового і культурного ж и ття  на всі: 
континентах і в усіх країнах  вільного світу. В свої: 
творах д іячі української культури і мистецтва, повин 
ні, крім  самого плекання справж ньої української на 
ціональної культури, вказувати  також  на героїчні зма 
гання українського народу до самостійного ж иття. На
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укові установи і видавництва повинні видавати  по
важ н і наукові праці чуж им и мовами про У країн у  і 
визвольну боротьбу і спростовувати неправдиві дані 
про У країну , що появляю ться часто в чу ж и н ец ьки х  
виданнях. Ш оста К он ф ерен ц ія  поручає зб ільш увати  
україн ськ і д ерж авн и ц ькі к ад р и  ш ляхом  гум ан істи ч
них, політичних і в ійськових студій та розглядати  м о ж 
ливість створення стипендійного ф онду 3 4  ОУН.

З важ аю ч и  на велике зн ачен ня  інформації і пропа
ганди, я к  одноі'о з в аж л и ви х  чинників у боротьбі 
•іа перемогу ідей українського націоналізм у, 6-та К он 
ф еренц ія  реком ендувала П роводові 3 4  ОУН м обіл ізу 
вати всі засоби, як і ведуть до пош ирю вання цих ідей 
та ідей визвольно-револю ційної боротьби українського 
народу, розглядаю чи їх  під кутом теперіш ніх потреб і 
потреб у майбутньому. Н алеж н е й інтенсивне викори- 
і тання цих  засобів зб ільш ить ш ирення ідей у к р а 
їнського націоналізму, дасть відповідне насвітлен- 
ин дій і завдань ОУН, а тим самим поглибить і пош и
рить націоналістичні ідеї серед кадрів  ОУН і серед 
всього українського народу. П ерш очерговим завдан- 
іпім д ілян ки  інформ ації і пропаганди повинні бути: 
публікації серйозної політичної літератури, я к  д ж е
рела об’єктивної і всебічної інф орм ації про україн сь
кий визвольно-револю ційний рух, головно про унап- 
римлювану Організацією  У країнських Н аціоналістів 
їнройну боротьбу українського народу за  відновлен
ий У країнської самостійної і незалеж ної держ ави; пуб
лікації праць науково-політичного та інформативного 
змісту, що виявляли  б природу українського націона
лізму й сприяли б його пош ирюванню; координація 
націоналістичної преси й видань та забезпечення пер
шого м ісця для тих публікацій, як і призначені для 
висилки в Україну.

II інф орм ативній діяльності належ ить використати 
всі доступні модерні засоби, я к  радіо, телевізія, ф іл ь 
ми, грамофонові платівки тощо. Д ля ущ ільнення зв ’я з-
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ків поміж Проводом 3 4  ОУН і кадрам и в різних к р а
їнах, 6. Конф еренція зобов’язал а  П ровід видавати пе
ріодичний бюлетень Проводу.

В фінансово-господарських справах Конф еренція 
постановила, що пош ирення завдань на нові ділянки 
і збільш ення оперативности вимагає збільш ення ф і
нансових засобів. Для цього треба допильновувати 
регулярне плачений членських вкладок і м ісячне 
оподаткування членами, кандидатами та симпатиками, 
а також  оподаткування прихильних нам громадян, то
вариств, підприємств, клюбів. К онф еренція устійнила 
висоту вкладок на окремі країни  та відсотки оподатку
вання і висоту щорічних збірок на Визвольний Фонд, 
я к  теж  прелімінар видаткувань на окремі ділянки ро
боти Проводу і Теренових Проводів. Вирішено п р и з
начити 1% з усіх приходів на Фонд Визвольної Б о 
ротьби ім. Степана Бандери і 1 % на допомогу вдовам 
і сиротам по членах Організації, що впали  в боротьбі. 
При Теренових Проводах мають бути покликані Гос
подарсько-Ф інансові Комісії для розбудови місцевих 
господарських підприємств.

Відносно Устроєвого Правильника 3 4  ОУН з 1953 р. 
Конф еренція внесла незначні зміни і поправки. В аж 
нішими з иих є пош ирення складу Ц ентральних Орга
нів Організації (Устроєвий П равильник 3 4  ОУН буде 
надрукований окремо для внутрішнього вжитку).

На закінчення резолюційної частини нарад К онф е
ренція ухвалила вислати привітання: Українському 
народові, що стоїть у затиненій боротьбі проти насту
пу окупанта; ОУН на У країнських землях, її Проводо
ві та всім членам українського визвольного руху на 
У країні; українським підпільним Ц ерквам  та Ієрархам  
українських Церков на чуж ині; Антибольшевицькому 
Бльокові Народів в 20-річчя його заснування; пані 
Ярославі Бандері з родиною; д-ру Дмитрові Донцову 
в його 80-річчя.
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IV. Вибір Керівних і Центральних Органів Організації
1-Іа внесок Верифікаційно-номінаційної комісії з а 

пропоновані особи до керівних і центральних органів 
3 4  ОУН були на обох частинах К онф еренції обрані 
одноголосно. До Проводу 3 4  ОУН обрано 3 особи. Го
ловою Проводу обрано Степана Ленкавського, його з а 
ступниками дд. Орача і Нсмирича. Крім трьох членів 
Проводу К онф еренція обрала Головну Раду, Головний 
Суд і Головну Контролю в повному складі.

Трьох членів Проводу обраних Конференцією  до 
Проводу 3 4  ОУН покликали після закінчення нарад 
Конф еренції новий Провід 3 4  ОУН.

ПОСТАНОВИ
ШОСТОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАКОРДОННИХ ЧАСТИН

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

Загальні ствердження і постанови
Ш оста К онф еренція 3 4  ОУН відбулася в 25-річчя 

смерти основоположника ОУН полк. Євгена Коно- 
вальця, в особливо трудній зовніш ній і внутріш ній 
ситуації, що заіснувала в ОУН після вбивства П ровід
ника ОУН, сл. пам. Степана Бандери.

Вбиваючи Провідника ОУН, М осква сподівалася, що 
їй пощ астить завдати нищівного удару Організації, 
зламати її готовість продовжувати боротьбу за віднов
лення незалеж ности і самостійности України, а разом 
з тим злам ати спротив цілого українського народу на 
Рідних Землях.

6. К онф еренція засудж ує перед усім культурним сві
том уряд СССР під керівництвом Х рущ ова за те, що 
ніп наказав, організувати і виконав морд на Голоеі 
Проводу. Степанові Бандері при співучасти члена уряду 
СССР, ш еф а К Ґ Б  А. Ш елепіна й голови Президії Вер
ховного Совета СССР — К лементія Ворошилова.
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Конф еренція закликає уряди вільних держ ав світу 
та відносні м іжнародні інституції підтвердити м іж на
роднім трибуналом і міжгіародніми організаціями за 
хисту миру, безпеки, прав народів і людини, безпосе
редню і пряму вину уряду СССР і Центрального К о
мітету КПСС під керівництвом М. Х рущ ова, ствердж е
ну Верховним Судом Німецької Ф едеральної Респуб
ліки, в організуванні злочину морду на Провідникові 
української визвольної боротьби.

К онф еренція перестерігає уряди і народи вільного 
світу перед дальшою співпрацею з урядом народо- і 
чоловіковбивців та винищ увачів релігії і культури н а
родів та вваж ає, що уряд СССР повинен бути виклю 
чений з усіх м іж народніх інституцій, в яки х  беруть 
участь держ ави, що респектують права людини і н а
родів.

Конф еренція засудж ує злочинні методи московсько
го поліційного апарату і морального терору над ув’я з 
неними членами ОУН, українського п ідпілля та учас
никами визвольно-револю ційної боротьби, як і став
лять деяких ув’язнених борців за  свободу в приму
сове становище оклевечувати себе перед показовими 
судами, приниж увати гідність людини та ставати ви 
мушеним знаряддям  больш евицької пропаґанди.

А наліза пройденого етапу діяльности Організації і 
праці Проводу 3 4  ОУН засвідчила, що пляни і роз
рахунки відвічного ворога України виявилися повні
стю безуспішними, і хоч Організація зазнала великого 
удару через підступний морд Провідника, то ОУН 
в цілому не зменш ила своєї готовое™ продовжувати і 
посилювати визвольну боротьбу до того часу, аж  поки 
буде досягнуто її кінцеву мету — здобуття і віднов
лення У країнської Самостійної і Соборної України.

К онф еренція 3 4  ОУН стверджує, що я к  в минулому, 
так  і на майбутнє перед ОУН стоїть завдання здійню- 
вати револю ційно-визвольну концепцію, засади і нап
рямні українського націоналістичного руху і що вся
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наш а дія має бути скерована на розбудову сил україн 
ського народу для досягнення цілей української н а
ціональної революції в щ ільній співпраці з револю 
ційними силами поневолених народів.

Конф еренція стверджує, щ о передумовою успіху 
визвольної боротьби українського народу і запорукою 
перемоги в остаточній розправі з Москвою є відповід
на і суцільна розбудова власних сил нації.

К онф еренція ш ле палкий привіт українському н а
родові, що стоїть у затяж ній  боротьбі проти посиле
ного наступу окупанта. Зокрема К онф еренція гаряче 
вітає ОУН на українських землях, її Провід, всіх  чл е
нів українського визвольного руху, як і організують і 
унапрямлюють визвольну боротьбу України. К он ф е
ренція запевняє всіх тих друзів, як і стоять на фронті 
безпосередньої боротьби з ворогом, що Закордонні Ч а
стини ОУН і далі докладатимуть усіх зусиль для того, 
щоб подати успішну допомогу тій боротьбі на всіх від
тинках, зокрема по лінії зовніш ньо-політичних акцій 
у країнах  вільного світу.

К онф еренція пересилає вислови синівської віддано- 
сти українським  підпільним Ц ерквам  та Ієрархам  
українських Церков на чуж ині, як і разом з народом 
ставлять спротив наступові безбожницької Москви.

К онф еренція пересилає привітання і побаж ання 
успіхів для Ц К АБИ з нагоди 20-ліття з дня виник
нення Антибольшевицького Б льоку  Народів, що за - 
існував з ініціятиви УПА в час її змагу на два фронти: 
проти совєтської російської імперії та нацистської 
Німеччини, я к  координуючий чинник національно- 
визвольних організацій Східньої Европи й Азії.

Н алеж но оцінюючи величину втрати М уж а і Батька,
6. К онф еренція пересилає ВІН. Ярославі Бандері вис
лови глибокої пошани, співчуття і запевнення незмін
ної підтримки.

К онф еренція 3 4  ОУН пересилає привітання і най-
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щиріші побаж ання ідеологові українського націоналіз
му, д-рові Дмитрові Доицову з нагоди його 80-річчя. 
Д-р Дмитро Донцов зайняв особливе місце у процесі 
формування української держ авницької думки, і коли 
українська нація в своєму політичному зростанні до
сягла теперішнього високого рівня, то це великою мі
рою заслуга ювілята, за що йому належ ить з нашого 
боку глибока вдячність. 6. К онф еренція баж ає Ю віля- 
тові ще багато років творчої праці.

6. К онф еренція вваж ає, що в загальному пляні мо
білізації власних сил і підготовки національно-виз
вольної революції є доконче потрібним провести уточ
нення головних ідеологічно-програмових засад виз
вольного руху, як  рівнож  періодично конфронтувати 
розвиткові тенденції у світі і актуальні політичні 
обставини з ближчими цілями і планами наш ої виз
вольної політики, щоб можна було у практичній д іяль
ності якнайеф ектовніш е накреслити і реалізувати  по
літичні акції, враховую чи потреби й інтереси визволь
ної боротьби на її кожночасному етапі.

ПОЛОЖЕННЯ В УКРАЇНІ І В СССР

І. Оцінка змін Хрущовської політики
1. Хоч від смерти Сталіна минуло 10 років і за цей 

час я к  в Україні, так  і в СССР у внутріш ньому житті 
відбулися різні зміни, але підставовий зміст існування 
Совєтського Союзу, я к  сучасної форми російської єди- 
нопеділимої імперії залиш ився непорушним.

Сучасна Росія незмінно поневолює, визискує У кра
їну в усіх д ілянках  ж иття, постійно підкреслюючи н а
зовні, що У країна ніби є «суверенною» совстською рес
публікою, як а  «добровільно» входить у склад СССР, 
але вона є невід’ємною частиною російської імперії.
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КПСС я к  одинока керівна сила російського імперія- 
лізму і безоглядний його реалізатор спрямовує всю 
свою діяльність на зміцнення сучасної російської ім
перії і підготовляє її для підбоїв інш их народів світу 
під московсько-больш евицьке панування.

Різними післясталінськими перебудовами, реоргані
заціями політичного, соціяльного, економічного, сус
пільно-громадського, мілітарного ж иття та ідеологіч
ним контролем над поневоленими народами компартія 
прямує до того, аби просякнути своїм впливом, охопи
ти всі ділянки їхнього ж иття і тотально наглядати  та 
панувати над ними.

2. За часів Хрущ ова президія Ц К  КПСС зберігає д а
лі твердий сталінський централізм  керівництва п ар 
тійними організаціями, але збільш ено ролю партійних 
організацій в підсовєтському суспільстві і відповідаль
ність членів партії перед партійними масами й над- 
рядними партійними установами. Рядовим комуністам 
дозволено брати участь, обговорювати і дорадж увати 
Ц К  КПСС у виробленні політики партії, покладено 
значну відповідальність за  проведення її в ж иття, доз
волено на критику й самокритику, але не найвищ их 
партійних і держ авних органів (ЦК партії, Ради м іні
стрів і Верховної Ради СССР). Також  заборонено кри 
тикувати партійні та московські урядові установи в 
неросійських «союзних республіках» (ЦК партії «со
юзних республік», верховні совети і т. д.).

3. Москва, я к  російський імперіяльний центр поне
волення неросійських народів, хоче мати найдоклад- 
ніш у контролю настроїв, ідей і прагнень поневолених
і колонізованих нею т. зв. «советських республік», н а

ціоналістичного наставления їх, щоб своєчасно вж и ва
ти відповідні протизаходи для збереження єдинонеді- 
лимости СССР. Під облудливим плащиком притягнен
ня і залучення до безпосереднього керівництва дер
жавним ж иттям  у всіх його ділянках, Ц К  КПСС че-
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рез партійні організації та свої ф іл ії в «союзних рес
публіках» заохочує мільйони населення до прояву а к 
тивности в «соціялістичному суспільстві» і тим самим 
заставляє їх  виконувати ролю допомагачів для КПСС.

4. Т ак зв. партійне колективне керівництво проісну
вало провізорично до березня 1958 року, коли Х рущ о
ву повелося вперед ліквідувати «аі-гтипартійну групу», 
перебрати до своїх рук партійну і держ авну владу, а 
згодом підпорядкувати собі органи верховної влади 
в СССР, органи терору (реорганізація МГБ в КҐБ), до
датково створити нові органи терору (партійно-дер
ж авна контроля), утвердити керівництво президії хру- 
щ овського Ц К  КПСС над армією, узалеж нити  зовніш 
ню і внутрішню політику московсько-больш евицької 
держ ави від президії ЦК, фактично від першого сек
ретаря Ц К  КПСС.

П ісля 22-го з ’їзду партії (1961 р.), на якому щ е раз 
критиковано культ особи Сталіна, т. зв. ленінське ке
рівництво фактично замінено знову культом особи, 
культом Хрущова. Х рущ овська верхівка пропагандою, 
терором, ідеологічним тиском спрямовує народи по
неволені в СССР під керівництвом партії та російської 
нації до побудови в російській імперії «комуністичного 
суспільства», в якому буде кінцево знищ ена свобода 
та індивідуальність окремої людини, зденаціоналізу- 
вання уярмлених народів СССР, злиття їх  в одну ро- 
сійсько-советську націю.

5. Т ак зване «соціалістичне правосуддя»: совстські 
суди, прокуратура, поліційні установи після переведе
них реф орм далі стоять на сторожі російсько-больш е- 
вицької імперії й  е одним із засобів поневолення У кра
їни та інш их неросійських народів в СССР. Кож ний 
суддя, народний засідатель, слідчий, прокурор, судо
вий виконавець обов’язково є членом партії. Дійсного 
правосуддя в СССР не існує. Суд е залеж ний від ди
ректив партії. П артія рекомендує своїх людей на по-
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сади суддів та народніх засідателів і їх  офіційно виби
рають загальн і збори громадян; партія і в ідкликає їх, 
рекомендуючи загальним зборам громадян усувати їх  
з посад. Суди і прокурори звітують перед партійними 
організаціями, виконують їхню волю і виносять виро
ки за директивами партійних наглядачів. Вони час до 
часу звітую ть також  перед громадянами, але тільки 
з дозволу партійної організації.

П ідсовєтський громадянин лиш е формально має п ра
во користуватися соціялістичною законністю, яка 
спрямована на пригнічення особистої свободи людини 
й обмежує її права, навіть ті, що їх  передбачує кон
ституція, і квал іф ікує свобідні вчинки, як  поруш ення 
соціялістичного правопорядку. Для маскування терору 
дозволено за  часів хрущ овщ ини прилюдність розгляду 
деяких судових справ, участь у судах громадських 
обвинувачів та оборонців, додерж ування судами і слід
чими органами процесувальних норм, що в засаді не 
зміняє терористичного змісту большевицького право 
суддя.

6. П рикриваю чись «соціялістичною демократією» та 
оголосивши, що в СССР зліквідовано експлуаторські 
кляси, больш евицько-імперіялістична влада нам агаєть
ся замаскувати найбільш у соціяльну нерівність і про
тиріччя, що існують і за часів урядування Хрущ ова 
далі в СССР, а зокрема в У країні м іж  упослідженими, 
тероризованими злиденними пересічними масами н а
селення та панівною верхівкою , до якої належ ать п ар 
тійна еліта, верхівка російської урядово-держ авної 
влади, К ҐБ , КП Д К (комітет партійно-держ авної конт
ролі), генералітет, найвищ а верхівка московських 
профспілок, комсомолу, зверхники і керівники багато- 
чисельних різнородних совєтських суспільно-громад
ських товариств та організацій.

7. Поруч обманливої пропаганди миролюбства і ко- 
екзистенції та непримиримости до ідеології вільного
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Заходу московський імперіялізм  вперто залякує поне
волені ним народи тотальним знищ енням «імперіалі
стичними паліями війни» і — безоглядно визискуючи 
український та інш і неросійські народи — створює 
максимальні фінансові засоби і м атеріальні середники 
для перегонів в озброєнні. СССР необмежено продукує 
ядерно-ракетну зброю, розбудовує в імперіялістично- 
загарбпицьких ц ілях  воєнну потугу СССР, тримає най
більш і в світі внутріш ні поліційні війська для побо
рю вання національно-визвольної боротьби поневоле
них народів, поголовно воєнізує населення, приготов
ляє його до раптового нападу Москви на вільний З а 
хід, прикриваю чи всі ці аґресивні приготування про- 
паґандивною брехнею про обов’язок  «захисту соціалі
стичної еітчи зн и  перед нападом».

За часів Х рущ ова Ц К  КПСС цілковито підпорядку
вав собі советські збройні сили, усунувш и від такого 
підпорядкування К ҐБ , посилив ролю і вплив партійних 
організацій в армії і флоті, створив провізорно єдино- 
началія в армії, над яким ф актично верховодить по- 
літвідділ та партсекретар.

8. Не зваж аю чи на всі ці заходи, серед багатонаціо
нального складу совєтських збройних сил нуртують 
ферменти невдоволення партійно-політруківським то
талітаризмом, як е  проявляється в вигляді навмисного 
поруш ування військової дисципліни, я к  явищ а т. зв. 
«стиляжництва» серед офіцерів, зловж ивання служ бо
вим станом (до генералів включно), розкрадання вій
ськового майна, колективні піятики і моральний роз
клад офіцерства, розлад у родинах військовослуж бов
ців, нехіть до військової служби, ігнорування студій 
марксизму-ленінізму, намагання до особистої свободи 
людини, критикування зверхників, непослух, невико
нання військових розпорядків призирство до військо
вої служби і зокрема напруж ення і конф лікти  на на
ціональному тлі.
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II. Роля УССР
9. Т ак званий уряд УССР за  часів Х рущ ова є далі 

знаряддям колонізування У країни Москвою; УССР е 
далі засобом для обдурювання українського народу, н і
бито він може мати і мас власну суверенну держ аву 
тільки в складі СССР, і тільки  за часів збудованого 
соціялізму, який ніби то уможливим всебічний розквіт 
і розвиток української нації, зміцнив її суверенітет при 
«братерській» допомозі російського народу.

На міжнародньому форумі імперіялістичної політики 
К ремля УССР використовується як  інструмент дипло
матичних і пропаґандивних загравань для зовніш ньої 
політики Москви, аби зміцнити позиції російського ім
періалізм у в ОН, серед західніх  держ ав, а також  серед 
азійсько-аф риканських народів. Замасковую чися по
зірними ознаками української державности, хрущ ов- 
ська М осква прямує до того, щоб підпорядкувати ро
сійському імперіялізмові національно-визвольні рухи 
народів Азії, А ф рики та Латинської Америки. Разом 
з тим маріонетковий совєтський уряд на Україні, зд ій 
снюючи на форумі ОН больш евицьку зовнішню полі
тику, створює облудливе враж ення, ніби УССР прова
дить самостійну дипломатію за  кордоном, що в свою 
чергу щ е більш е зв’язує У країну з Московщиною, ін 
тенсивніш е сприяє її експлуатації, обезцішоє поняття 
української державности.

10. Безоглядний російський шовінізм, що був цілком 
відвертим за  часів Сталіна, набрав тепер підступніших 
і набагато небезпечніших розкладницьких форм:

а) М осква зрезигнувала з дріб’язкової опіки над т. зв. 
«союзними республіками» неросійських народів, доз
волила їм в обсязі визначених нею загальносоюзних 
плянів проявляти ініціятиву і самим розв’язувати  кон
кретні питання їх  реалізації, але в такому напрямі, 
аби вона зм іцню вала колоніальний стан України та 
інш их неросійських «союзних республік» в складі
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СССР. Цю облудливу свободу ініціативи для скріп
лення колоніяльної залеж ности названо «значним роз
ширенням прав союзних республік». В плані цього «роз
ширення» ліквідовано низку міністерств, МТС та РТС, 
створено загальносоюзні та республіканські держ авні 
комітети совета міністрів, промислові та сільськогос
подарські обкоми партії і комітети комсомолу, терито- 
ріяльно-виробничі колгоспно-радгоспні управління, 
скасовано райкоми партії, в У країні укруплено адміні
стративні райони та колгоспи. Замість кол. райкомів 
партії кож не територіально-виробниче управління мас 
партком та комітет комсомолу, також  створено уста
нови промислові і сільсько-господарські, політичні, 
ідеологічні і культурні, як і всебічно визискую ть У кра
їну на користь російсько-больш евицького імперіалізму.

Крім Ц К  всесоюзної і республіканської компартій, 
головну ролю наглядачів в У країні та в інш их неро
сійських «союзних республіках» тепер відіграють К ҐБ , 
П артійно-держ авна контроля, суд, прокуратура та м і
ністерство охорони громадського порядку (кол. МВД).

б) В пляні творення майбутнього «комуністичного 
суспільства», Москва, крім  прямого і відвертого терору 
проти українських націоналістів-революціоперів, далі 
запроторює за м еж і України українське населення на 
новобудови промислових центрів, на казахстанську ц і
лину, в лісові нетрі Сибіру та на далеку московську 
північ. Масове запроторення щ е тепер під виглядом 
«взаємного єднання народів СССР», «спільної і друж 
ньої» праці багатонаціональних підсовєтських народів 
на т. зв. «єдиній соціялістичній основі». Ц я дова хру- 
щ овська форма денаціоналізації спрямована на послі
довну, хитрішу, н іж  за часів Сталіна, русиф ікацію  не
російських народів, на упослідження й нищ ення будь- 
яки х  проявів націоналізму і національного ж иття по
неволених націй, на систематичну політичну, культур
ну і економічну їх  деградацію.

Сучасні хрущ овські форми національної деградації
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неросійських народів мають одну підставову мету — 
переміш ати інші нації в СССР з російською, створити 
соціальну больш евицьку однородність суспільства, ви- 
корінити найменші прояви націоналізму, утвердити як  
панівну російську мову, привласнити російській к уль
турі досягнення національних культур та науки неро
сійських народів, стерти держ авні кордони м іж  Мос
ковщиною і т. зв. «союзними республіками», накинути 
українському та іншим неросійським народам, ідеоло
гію комунізму, цілковито л іквідувати також  націо
нальну форму культури неросійських народів і нада
ти їхній  культурі не тільки московсько-больш евиць- 
кий «інтернаціоналістичний» зміст, але й соціалістич
ну форму.

в) Оголосивши, що в СССР створилися «соціалістичні 
нації» інакш і від «буржуазних», обдурюючи українсь
кий та інш і неросійські народи фальш ивим и дек лара
ціями про всебічне забезпечення партією вільного роз
витку національної рідної мови, М осква під керівниц
твом Х рущ ова запровадила в ш кільництві України 
упривілью вання російської мови і засмічення україн 
ської москалізмами.

Х рущ овське наближ ення ш коли до ж иття виявило
ся засобом стирання національного обличчя українсь
кого молодого покоління, воно розкладає його ідейно, 
сприяє психологічному розкладові, прищеплює анти- 
лю дяний кодекс комунізму, який  безмежно визискує 
ф ізично та морально деправує українське молоде по
коління і веде до підірвання я к  біологічної, так  і д у 
хової субстанції української нації.

11. Б іологічне винищ ування української нації росій- 
сько-больш евицький імперіалізм  проводить система
тично далі за  часів Хрущова. Воно відбувається тепер 
у різних, більш підступних формах. Найкращ ий твор
чий національно-свідомий елемент ув’язню ється і за- 

■ силається в концтабори. Під фірмою добровільних ак 
цій, відбуваю ться тепер на У країні примусові запрото-
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рення мас українців за м еж і України, а на місце де
портованих прибуває на У країну чуж онаціональний, 
переважно московський елемент. До засобів система
тичного підривання біологічної сили українського н а
роду, належ ать р ізн і ф орм и економічного визиску мас, 
як : непосильні норми праці, створення нужденного 
життєвого рівня, хронічно голодування українського 
народу, зокрема черговий голод (1963-1964 рр.) в У кра
їні, різні соцзмагагшя, комуністичне ударництво, пере
виконання плянів, бригади, цехи, а навіть і підприєм
ства комуністичної праці, ж ахли ві меш каневі умовини, 
обов’язкове затруднення ж інок і молоді на тяж к ій  ф і
зичній праці в копальнях, на заводах і ф абриках, в ід
ривання дітей від батьків (інтернати).

III. Сільське господарство
12. а) Ц ілковитий розвал соціалістичної сільської 

господарки СССР був стверджений щ е на вересневому 
пленумі Ц К  КПСС в 1953 р. Хоч в У країн і і в СССР 
бракувало в той час сільсько-господарських продук
тів та сировини для промисловості, М осква продовж у
вала експортувати зб іж ж я за кордон, перевалено до 
азійсько-аф риканських країн, аби забезпечити там 
власні впливи і поглибляти диверсійні дії.

б) Протягом більш е н іж  10 років після того Москва 
карколомними Х рущ овськими перебудовами бю рокра
тичного партійно-адміністративного керівництва сіль
ським господарством намагалася витягнути його з 
прірви.

З а  ці роки зроблено безуспішні і часто суперечні 
спроби підвищ ити сільське господарство. Замітніш ими 
були: заходи побудови агроміст; к ількаразове укруп
нення і розкрупнення колгоспів; впровадж ення квад
ратно-гніздового садж ення і торфоперегнійних гор
щ ечків; л іквідація травопільної системи; хрущ овська 
кукурудзяна лихоманка для збільш ення виробництва
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зерна і кормів для худоби і поворот до пшеничних за 
сівів; цілинна авантюра і її провал; розш ирення посів
них площ  через засвою вання непридатних для р іль
ництва угідь; передача колгоспам і радгоспам сіль
ськогосподарських машин і щ е більш е вплутання їх  в 
борги перед державою; величезне збільш ення к ілько- 
сти партійних наглядачів над колгоспним селянством; 
ф альш иві обіцянки про потребу створити для колгосп
ників м атеріяльну заінтересованість, щоб збільш увати 
продуктивність праці; затруднения в колгоспах і рад 
госпах значної к ількосте механізаторів сільського гос
подарства; запровадж ення норм виробітку; перехід в 
т. зв. передових колгоспах на Гарантовану грошову 
оплату праці.

Всі ці хрущ овські заходи протягом десяти років не 
поліпш или стану московсько-больш евицької господар
ки. Вони були спрямовані на узалеж нення ж иття ко л 
госпного селянства від ласки і неласки Москви та від 
КПСС, як і щохвилини можуть позбавити селянство 
хліба, я к  це сталося знову наприкінці 1963 р. в У кра
їні.

в) Щ е 1957 року М осква на чолі з Хрущовим обіцяла 
підсоветським народам ш видке і бурхливе піднесення 
сільського господарства та збільш ення його продук
тивносте. Чергові партійні з ’їзди (20-й і 22-й) обіцяли 
протягом двох наступних років повністю забезпечити 
населення продуктами харчування і дігнати та пере
гнати Америку в виробництві продуктів спож ивання 
на дуіщ г населення. Чотири роки пізніше московсько- 
больш євицькі зверхники через своє господарювання 
і капіталовкладення на ядерно-ракетні зброєння та 
перегони космічними супутниками дійш ли до таких 
протилеж них наслідків: обмежили до найж орстокіш о- 
го мінімуму існуючу в СССР норму спож ивання х а р 
чів на душ у населення, значно підвищили ціни прода
ж у  населенню м’ясо-молочної продукції, збільш или 
грабування мізерної заробітної платні робітників та
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міського населення. Завдяки  таким обтяженням пра
цюючих вони: створили мілітарні резерви харч ів  для 
потреб агресії на західній світ, значно поліпш или ж и т
тєвий рівень партійних вельмож, працівників поліцій- 
но-терористичного апарату, офіцерської еліти совєт- 
ської армії, поліпш или і зміцнили матеріальний стан 
т. зв. «провідної» російської нації в московсько-боль- 
ш евицькій імперії.

г) Дальш е скидання вини на Сталіна за  сучасний 
катастрофічний стан сільського господарства і цього
річний голод на Україні, звинувачування в цьому не
сприятливих кліматичних умовин, а також  запові- 
дж ення на грудневому в 1963 р. пленумі Ц К  КПСС пе
реходу від екстенсивного до інтенсивного способу кол
госпно-радгоспного сільського господарювання, обіцян
ки запровадити найш ирш у хімізацію, агрозаходи, іри
гацію, меліорацію, гібридизацію, гіпотоніку, зрош уван
ня ланів, раціональне розміщення зернових культур 
згідно кліматичних зон, я к  також  і впровадж ення но
вих чергових хрущ овських адміністративних реоргані
зацій  — це ті чергові облудливі пропагандивні проекти 
імперіялістичної Москви, якими вона хоче виправдати 
тяж кий  стан сільського господарства, закупівлю  зерна 
за кордоном і замаскувати, що головною причиною 
провалів є сама колгоспно-радгоспна система — це ко
лиш нє царське кріпацтво, віковічна московська «общі- 
на» перетворена на політичну і економічну монополію 
партії.

ґ) Х рущ овські реформи колгоспів і радгоспів щ е 
більш е зміцнюють тиск колективізації на селянство, 
позбавляю ть до реш ти продукцію приватних приса
дибних господарств, грабують у щ е вищ ій мірі плоди 
праці селянства і узалежню ю ть від больш евицької дер
ж ави  трударя-селянина та його родину. Цим економіч
ним придушенням і узалєж ненням  українського селян
ства Х рущ овщ ина намагається вбити національного ду
ха в українському населенню, викорінити його націо
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нальні традиції, перетворити українців на слухняну 
юрбу, позбавлену власної самостійної думки і людської 
свободи.

IV. Положення робітництва
13. У країнське робітництво також  поставлене імпері

алістичною Москвою в умови злиднів, експлуатації і 
безправ’я. З метою більшого визиску робітництва пар
тія спонукує українських робітників підвищ увати нор
ми праці, перевиконувати «штурмовщиною» виробничі 
пляни, «добровільно» зменш увати заробітну платню, 
виконувати безплатні понаднормові праці на користь 
«будівництва комунізму».

М осковська влада обдурює робітництво підвищ уван
ням індивідуальної заробітної платні окремим виб- 
ранцям з робітничої кляси (ударникам і бригадам ко
муністичної праці, раціоналізаторам, передовикам, к о 
муністичним маякам, новаторам-застрільникам), п ід 
ступно завогшоючи ворож нечу між  «відданими будів
никами комунізму» і нескомунізованими елементами, 
яким М осква наліпила назву «асуспільних елементів». 
Цим способом Москва виявляє серед т. зв. «пролетар
ського елементу» ворожі до неї прош арки українського 
робітництва, щоб їх поступово ліквідувати.

Соцзмагання в формі відновленого Хрущовом «удар
ництва», накинення робітникам на праці, і в приват
ному ж итті т. зв. морального кодексу комунізму, «укра
їнська година» (виконання норм за 6, а не за 7 годин, 
як а  постала за наказом Москви, ніби на баж ання у к р а 
їнського робітництва), а також  залучення «передових» 
робітників-партійців до активної праці в московських 
проф спілках щ е більше прикручує шрубу визиску 
українських робітників і робітників неросійських н а
цій.

Обіцяне на 22-му з ’їзді партії скасування держ авних 
податків з робітництва, як  також  підеищ єш ія  заробіт
ків низькооплачуваних груп робітництва є тепер здер-
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ж ан е на невизначений час. Цей черговий хрущ овсько- 
больш евицький обман був придуманий, щоб заспокоїти 
гостре невдоволення українських робітничих мас ім
періалістичним визиском і заохотити їх  до більш ої ви- 
дайноети праці. Недотримання обіцянок підвищ ення 
платень стверджує великі ф інансові труднощі імперія- 
лістичпо-больш евицької системи, як і постали через пе
регони в будові космічних ракет і військових зброєн- 
нях і довели до голоду, який  охопив цілу Україну, яка 
е головним продуцентом продуктів спож ивання росій- 
сько-больш евицької імперії.

14. Особливого значення М осква надає вихованню 
підростаючого покоління та перевихованню дорослих, 
щоб «сформувати» з них «нову комуністичну людину». 
Для цього вона вимагає від людей «комуністичного 
ставлення до праці», оголошує працю на зміцнення і 
збагачення імпєріяльного СССР за  свящ енний обов’я 
зок кож ної людини, примушує молоде покоління до 
самовиснажування на хрущ овських «будовах комуніз
му», прищеплює йому ленінський колективізм  проти- 
ворічний природному людському індивідуалізмові.

V. Ідеологічний фронт
15. Хоч на У країні та в СССР давно ліквідовано т. зв. 

експлуаторські кляси, а більшість сучасного населення 
народилася і виховувалася в совєтській системі, то в 
46 році існування совєтського ідеологічного виховного 
тиску на населення, М осква змуш ена вести далі за 
пеклу ідеологічну боротьбу проти вперто нуртуючих 
патріотичних і націоналістичних тенденцій і т. зв. 
«буржуазних ідей», проти «капіталістичних переж ит
ків, елементів минулої бурж уазної свідомости, міщу- 
хівських пересудів», що свідчить про безуспішність 
тотального тиску держ авної ідеології на населення.

16. Оголосивши помилковою сталінську теорію про за
гострювання клясової боротьби в СССР при набли-
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женню до комуністичного суспільства, хрущ овщ ина 
ф актично підтвердила її твердж ення, що й після пе
ремоги соціалістичного ладу в свідомості людей зали 
ш аю ться «пережитки капіталізму», як і гальмують рух 
суспільства вперед. Ця хрущ овська формула, оголоше
на Москвою, як  новий вклад у марксистсько-ленінську 
теорію клясової боротьби, поставила частину суспіль
ства в полож ення т. зв. «асуспільного елементу», який 
треба переборювати тепер і в майбутніх «розвиткових» 
ф азах .

17. До числа «асуспільних елементів» Москва зара
ховує серед українського населення всіх, як і: а) ч и 
нять будь-який спротив московському поневоленню та 
примусовій праці на підприємствах, в колгоспах та 
радгоспах України та за її межами (на засланні), б) чи
нять спротив і перешкоди безкінцевшм партійним та 
комсомольським орг. заходам і міроприємствам, в) са
мовільно беруть на підприємствах і в колгоспах плоди 
власної праці, що Москва к вал іф ікує як  розкрадання 
«соціялістичної власности», г) будують за  Еласні з а 
ощ адж ення або інш і середники для своєї родини ж и т
лові меш кання, щоб покращ ати побут своїх родин, 
ґ) самовільно залиш аю ть примусову працю в промис
ловості та в сільському господарстві, ш укаю чи для 
себе вигіднішої і поплатнішої, д) продають на базарі 
продукцію з присадибних ділянок або домашньої ху
доби, е) різними ш ляхам и уникаю ть накидуваної Мос
квою участи в ж итті соціялістичного суспільства, 
є) відмовляю ться від соціялістичного змагання або від 
участи в комуністичних бриґадах праці, ж) контакту- 
ються з закордонними туристами, розповсюджуючи 
між  населенням одержану від них літературу, навча
ються від них західних танців, пісень, музики, перей
мають західну моду і культуру, довідуються про прав
диве ж и ття  пересічного населення в некомуністичних 
країнах.
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18. Спротив української молоді і населення, крім п ід
пільно-революційної боротьби, проявляється в таких 
ф орм ах:

а) відкритий або прихований спротив молоді проти 
участи в партійно-держ авних кам паніях, б) призир- 
ство, іґнорація а навіть відвертий спротив комсомоль
ській міліції — т. зв. добровільним дружинам, в) вима
гання від партійних та комсомольських наставників 
дозволу на свободу слова, сумління, прав людини, на 
покращ ання побуту, збільш ення заробітної платні, на 
свободу вибору місця праці, місця зам еш кання та к в а 
ліф ікації, г) скептичне, іґнораційне ставлення до п ар 
тійної ідеології та до комсомолу, ґ) ігнорування і при- 
зирство до партійно-держ авних кампаній «за вико
нання і перевиконання плянів та норм», «за піднесен
ня клясової пильности» в виявлю ванні закордонних 
шпигунів, д) відкрите або нелегальне критикування 
совєтської системи, соціялістичного устрою, будівниц
тва комунізму, московського морального кодексу кому
нізму, е) творення різних нелегальних літературних, 
культурних, ідеологічних гуртків під плащ иком «прав
дивих марксистів-ленінінців», е) підпільні антисовєт- 
ські радіонадавання через саморобні радіонадавачі, 
ж ) звинувачування старшого покоління за  те, що воно 
примирилося з культом особи Сталіна, з його самовіль
ством, безоглядним терором та з поліційною ж орстокі
стю ҐПУ-НКВД-М ВД, з) звинувачування московсько- 
больш евицької влади в тому, що вона розв’язала  дру
гу світову війну, и) невдоволення з того, що держ ава 
втручається до особистого ж иття людини, і) протест 
проти втручання партії в родинно-виховну працю по 
вихованню дітей, ї) скептичне ставлення до московсь- 
ко-больш евицької пропаганди, й) робітничі страйки в 
зв ’я зк у  з дорожнечею і нестачею харчових продуктів.
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19. Больш евики незмінно поборювали і поборюють 
далі за  часів хрущ овщ ини релігію та всілякі прояви 
релігійного ж иття. Сучасна зміцнена антирелігійна бо
ротьба в У країні та в цілому СССР стверджує масове 
зростання релігійности я к  серед дорослого населення, 
так і серед молоді. Вона свідчить про те, що релігійні 
настрої переборюють вплив комуністичного перевихо
вання та, що вони є одним з головних чинників проти- 
московського спротиву українського та інш их неро
сійських народів. М осква оголосила релігію запеклим 
ворогом комуністичної ідеології і советської влади, а 
У країнську А втокеф альну П равославну Ц еркву і У к
раїнську католицьку Ц еркву оголосила саморозв’яза - 
ними і неіснуючими. Д іяльність релігійних сект, як і 
постали через безоглядне переслідування обидвох 
українських Церков, і ставлять ф анатичний спротив 
больш евицькому мілітаризмові є заборонена совєт- 
ськими указами. Т ільки російське православіє, яке 
цілковито стоїть на послугах московсько-больш евиць- 
кого імперіялізму і є одним із засобів поневолювання 
України, толерується в Україні.

М осква заповіла зміцнення больш евицьких «закон
них» методів боротьби проти релігійности та сект в 
Україні, кваліф ікую чи свящ еників і людей, що пра
цюють для церковних організацій та членів релігій
них сект «паразитами», що ніби не займаю ться сус
пільно-корисною працею. До них буде застосовуватися 
закон, який  передбачає заслання до концтаборів, в 
«трудові колонії» на «перевиховання» та приучування 
до праці на користь московсько-больш евицької імперії.
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ЗОВНІШНЬО-ПОЛІТИЧНІ СТВЕРДЖЕННЯ 
І ПОСТАНОВИ

І. Загальні ствердження
1. Х арактеристичною рисою сучасної історичної епо

хи є розпад імперій і перемога національно-держ ав
ницької ідеї в світовому розмірі, процес диф еренціації 
світу на базі національних організмів. В той самий 
час іде протинародне намагання деяких потуг утотож- 
нити колиш ні колоніяльні адміністративні кордони 
з національно-держ авними кордонамаи новопосталих 
держ авних конституцій з уваги на власні економічні 
та інш і інтереси.

Перемога національно-визвольної ідеї у світі по цей 
бік залізної заслони підтвердж ує об’єктивну рацію і 
передовість української револю ційно-визвольної бо
ротьби за розвал російської імперії' усіх кольорів на 
національні держ ави  і унагляднює її співзвучність із 
світово-історичним процесом.

Національний принцип організації світу став ідейно- 
моральною силою величезного значення. Отже, кон
цепція розвалу російської імперії, до якої належ ать 
СССР і його сателіти, на самостійні національні дер
ж ави  відповідає сучасній історичній закономірності.

Помилковою і ш кідливою для щ е вільного світу с 
політика тих західніх держ авних мужів, як і нехтують 
національно-визвольними рухами поневолених Мос
квою народів та стараються домовитися з червоною 
Москвою, а, на випадок недомовлення, думають роби
ти ставку на біломосковські імперіялістичні кола.

2. Х рущ овська концепція т. зв. мирного співіснуван
ня подумана як  засіб протидії історично-закономірно
му розпадові московської імперії і як  новий тактичний 
прийом у  боротьбі проти некомуністичпого світу. 
КПСС бачить у цій концепції запоруку своєї майбут
ньої перемоги в боротьбі за створення світової імперії
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з  ідеологічним і політичним центром в Москві. Небез
печною своїми наслідками є ілю зія сучасного к ер ів 
ництва державного департаменту США, нібито роз
в ’язку  теперіш ньої світової кризи  можна осягнути і 
без зброеневих перегонів та без розвалу московської 
імперії, коли вдасться переконати Москву, що в її 
інтересі е приєднатися до інш их іпдустрілльно-розви- 
нених великодерж ав північної півкулі, щоб спільно 
внемож ливити сьогодні недорозвиненим країнам  П ів
дня і Китаю, після осягнення відповідного промисло
вого рівня, довести до світової катастрофи, подібно, 
як  це сталося в минулому у  випадку Японії, Н імеччи
ни і самої Росії. Це ф актичне признання статус кво 
московського панування підваж ує довір’я українсько
го й інш их поневолених народів до Заходу, демобілі- 
зуюче впливає на їхній ф ронт боротьби й легалізує 
стан ворож ої окупації. У висліді ця політика вм ож ли- 
ливлює Москві далі без переш коди розбудовувати свою 
випадову базу для загарбання щ е вільного світу.

Б езпідставні є сподівання відповідальних кіл З а х о 
ду, головно США й Великобританії, що політика мир
ного співіснування сприятиме еволюції московського 
реж иму в бік лібералізації і демократизації. Панівний 
московський нарід протягом усієї своєї історії щ е н і
коли не створив стійкої демократичної влади, а за в ж 
ди йшов, ради «великости» й віри у власну вищість 
і післанництво, за деспотами й диктаторами.

3. У відрубності до змагу м іж  імперіяльними націями 
в минулому, боротьба російського народу була не л и 
ш е за пош ирення мілітарного, політичного й еконо
мічного володіння, але м ала переважно ідеологічно- 
месіяністичний характер. Зокрема за сучасної доби 
М осква змагає до накинення всім націям і людям сво
го, до російського світогляду й ментальности присто
сованого, комуністичного способу ж иття. Звідси ідеоло
гія виросла до чинника першої ваги у світовому зм а
ганні. Комунізмові, як  формі імперіялізму й колоні-
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ялізму, треба протиставляти визвольний націоналізм 
поневолених народів, їх  справж нє національне і со
ц іальне визволення.

4. М осковсько-пекінський конф лікт розкриває брех
ливість тези про т. зв. пролетарський інтернаціона
лізм та є щ е одним доказом, що Москва ставить свої 
великодерж авні інтереси понад усе. Спекулюючи ма- 
ривом т. зв. «жовтої небезпеки», використовуючи при 
цьому китайсько-комуністичні заяви, що в конф лікті 
з «капіталізмом» можна вж ити і термоядерну зброю, 
бо «переможні» народи якнайш видш им темпом ство
рять на руїнах поваленого імперіялізму тисячократно 
вищ у від капіталістичної цивілізацію , збудують справ
ді прекрасне майбутнє», — М осква намагається, ана
логічно до сталінсько-тітовського спору, обманути З а 
хід і використати своє непорозуміння з Пекіном для 
дезорієнтації і демобілізації Заходу.

5. Страх перед термоядерною війною М осква вико
ристовує для пош ирення дефетизму та невтралізації 
антикомуністичних настроїв у вільному світі.

Власну термоядерну зброю М осква вж иває для по
літики пресії і ш антаж у. Постійно ставлячи альтерна
тиву — здача позицій або тотальне знищ ення — вона 
систематично добивається уступок з боку вільного 
світу.

6. Властивою причиною напруж ення в Европі та 
інш их континентах, я к  теж  причиною загрози миру, 
є незаперечний ф акт, що наслідком помилкової полі
тики західніх потуг, у першій половині 20-го сторіччя 
Москва зуміла не тільки  протидіяти національно-виз
вольним рухам, але й пош ирила після другої світової 
війни свої кордони і сф еру впливів, тоді я к  процес 
розпаду імперій змінив політичне віднош ення сил у 
вільному світі. Іншими словами — в той час, як  вели- 
кодерж ави Заходу щ ораз більш е втрачаю ть характер 
світових потуг, московська імперія поширює свої впли
ви в усьому світі. Наступ Москви пішов так  далеко,
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що США фактично зійш ли з позицій доктрини Монро 
та акцептували московську політичну гегемонію над 
Кубою, як а  стала пляцдармом московського наступу 
на американському континенті.

7. Концепція спільного фронту поневолених і загро- 
ж ених Москвою народів за  розвал московської імперії, 
що її реалізує АБН, в сучасну пору є найбільш  реаль
ною. Побоювання, що виразна ставка на поневолені 
Москвою народи, тобто моральна й ф актична підтрим
ка  національно-визвольних рухів усередині москов
ської імперії, допровадить до атомової війни, свідчать 
про брак політичної стратегії війни і тверезої оцінки 
ситуації на Заході. Так, я к  Захід  намагається уник
нути ядерну війну, хоч М осква відкрито дає всебічну 
допомогу, вклю чно з мілітарною, протизахідним рухам 
на позаєвропейських континентах і підбурює народні 
маси в Італії, Ф ранції та інш их західніх держ авах, — 
так  М осква боїться ризика тотальної війни, тим біль
ше, що вона свідома загрози революційних сил всере
дині імперії.

8. Зруш ення, спричинене геройською смертю сл. пам. 
Степана Бандери, Голови Проводу ОУН, посилена ре
волюційна боротьба на Р ідних Зем лях і многогранна 
акц ія 3 4  ОУН і всього українства за кордоном, — 
скріпили міжнародник позицію воюючої України. Атен- 
тат на сл. пам. Провідника ОУН ще раз виявив страх 
М оскви перед українським визвольним рухом і зло
чинність уряду СССР, що був наказадовцем і органі
затором морду.

II. Постанови

А. Засади зовнішньої політики
На підставі розгляду міжнародньо-політичного ста

новищ а 6. К онф еренція ствердж ує і постановляє.
1. Н аш а міжнародна політика базується на незмінно 

зобов’язую чих засадах:
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а) безкомпромісовости ідеї суверенности й соборно
сти української нації у протиставленні до всіх понад-, 
чи протинаціональних «великопростірних» підмінків 
суверенности нації;

б) боротьби проти всіх форм російського ім періаліз
му й захисту інтеґральности всіх етнографічних зе
мель У країни в єдиній суверенній держ аві;

в) всеукраїнськости, а не груповости й партикуляр
ное™ ;

г) захисту національної ідеї проти імперіяльної, го
ловними речниками якої залиш ається Росія і червоний 
Китай;

ґ) спільного фронту уярмлених російським імпері
алізмом і комунізмом націй з ідейно-політично спів
звучними нам елементами в світі, проти російського 
імперіалізму і комунізму;

д) неізольованости і несепаратности революційно- 
визвольної боротьби української нації;

е) усвідомлення революційносте української пробле
ми на міжнародній арені в ідейно-політичному аспекті 
і в геополітичному відношенні майбутнього укладу 
міжнародній сил після розвалу російської імперії, за 
кономірної послідовносте відновлення Самостійної Со
борної Української Держ ави; ■

є) опертя на власні сили нації, а не орієнтації на 
визволення чужосторонніми чинниками, — на краєву 
боротьбу та національно-визвольні процеси, як і прохо
дять на Рідних Землях, на власнопідметну дію укра
їнців на чуж ині, пов’язану  ідейно-політично з рідним 
ґрунтом;

ж) видвигнення реальної визвольної концепції, на
ціонально-визвольних протиімперіялістичних і проти- 
комуністичних, тобто протиросійських одночасних ре
волюцій України й інш их поневолених націй, що ста
ють альтернативою до термоядерної війни.

2. К онф еренція АБН  — це не лиш е важ ливий  зов
ніш ньо-політичний аспект визвольної уярмленої на-
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ції, визволення якої без розвалу імперії неможливе, — 
але це водночас револю ційно-визвольна концепція 
краєвої боротьби уярмлених націй, як  це ствердила 
20 років тому 1-ша К онф еренція поневолених народів.

М обілізація протиросійських і протикомуністичних 
сил у світі з метою підтримки визвольної боротьби і 
революційна стратегія доконаних ф актів  ш ляхом одно
часних зривів, — це два аспекти дій АБН.

3. Н амагання ставити українську справу в зовніш 
ньо-політичній дії, надіючися на визволення меншими 
зусиллями, через звуж ення її значення, включаючи 
У країну лиш е до якогось обмеженого комплексу (СССР 
чи сателіти) є знеціненням її питомої ваги, послаблен
ням спільного фронту з іншими поневоленими наро
дами, вислідом орієнтації на чужосторонні сили.

Доля всіх поневолених народів як  в СССР, так  і в 
сателітних країнах, с нерозривно пов’язана, і їх  виз
волення е мож ливе ш ляхом одночасного зриву, цебто 
визволення інтегральне, а не сепаратне.

Б. Напрямні діяльности
Ш оста Конф еренція 3 4  ОУН доручає Проводові й 

усім клітинам 3 4  ОУН:
1. Незмінно та з щ е більшою інтенсивністю продов

ж увати  акцію проти уряду СССР за морд на сл. пам. 
Провідникові ОУН, зокрема на міжнародньому ф ору
мі, використовуючи для того найрізноманітніші м ож 
ливості міжнародньо-правного й політичного х ар ак 
теру.

У зв ’язку  з цим систематично і пляново продовж у
вати акцію розкривання російського колоніялізму в 
Україні, правдивого обличчя й цілей хрущ овської по
літики, вказую чи на незмінну суть большевизму.

2. Всебічно скріплю вати наш у зовніш ньо-політичну 
діяльність найрізноманітнішими формами і методами.

Докладати зусиль, щоб держ ави вільного світу —
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на базі партнерства — заанґаж увалися практично в 
політичну й всебічну допомогу краєвій  боротьбі укра
їнського народу.

3. Поборювати політику т. зв. мирного співіснування 
усіма можливими засобами, бо У країна є в стані війни 
з Росією, як а  н іяких засад міжнароднього права, ані 
прав людини, не респектуе.

4. Скріплю вати акц ії солідарносте з революційними 
діями в Україні, всіма засобами розкриваю чи винищ у
вальну й русиф ікаційну політику М оскви; маніфесту
вати проти приязних взаємин Заходу з московськими 
можновладцями, проти проросійських чи совєтофіль- 
ських, пациф істичних та інш их виступів, що мають 
на меті домогтися одностороннього термоядерного роз
зброєння;

б) включати, спільно з тотожними революційними 
елементами уярмлених націй, у спільні акц ії прихиль
ні нам кола в країнах  нашого перебування, зокрема 
молодь, — з метою поширення засягу нашого впливу 
і дії та сприяння висуненню нових активістів па З а 
ході, здатних на боротьбу проти М оскви та її ідей;

в) намагатися далі здобувати радіо- і телевізійні пе
редачі чуж ими мовами про Україну, вклю чно з розбу
довою, спільно прихильними нам елементами вільного 
світу, окремої радіовисильні для пропагування наш их 
ідей для Заходу, але передусім радіопередачі рідною 
мовою, згідно з нашими ідеями, в У країну через чуж і 
радіостанції, вклю чно з спробами поставлення власної 
радіостанції для цих цілей;

г) надавати національним урочистостям більш е зов
нішньо-політичного, комбативного характеру, бо істо
ричні події України, події не миру, але крови й бо
ротьби, своїми наслідками не обмежуються кордонами 
України.

5. Якнайчастіш е брати участь у міжнародніх анти
комуністичних конф еренціях на різних континентах, 
змагаючи за визнання і підтримку там наш их ідей і
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боротьби, а також  вклю чатися в різні творчі, відпо
відні до наш ої концепції, чуж і ініціятиви різного х а 
рактеру антикомуністичної дії, намагаючись перетво
рити їх  у  засіб нашої пропаганди чи допомоги у здій
снюванні наш их ідей.

З  уваги на ролю, яку  ми відіграємо в світі, як  іиіці- 
ятори і носії нових ідей, ми повинні мобілізувати но
вий авангард борців теж  серед західніх суспільств, 
спричинятися до вклю чення їх  у зовніш ньо-політичну 
акцію з українського боку, м іж  іншим мобілізувати 
для того також  комбатантів УПА, як  вчораш ніх реал і- 
заторів нової концепції модерної війни.

6. (Ця точка відноситься до розбудови зовніш ньо
політичних станиць).

7. П ідтримати АБН в здійсненні його пляну про скли
кання світового Антикомуністичного Конгресу і ство
рення Світового М іжнароднього Антикомуністичного 
Центру, я к  теж  допомогти закріпити й розбудувати 
співпрацю А БН  з АПАКЛ І ІК О К , створити делеґату- 
ри А БН  в тих країнах, в яких  вони ще не існують, 
зокрема у  Ф ранції.

8. Посилити поборювання впливів також  білих ро
сійських імперіялістів та їхн іх  прихильників у в іль
ному світі — не тільки  політичними, але й науковими 
засобами.

9. Зміцнити протиставлення претенсіям польських 
та інш их імперіялістів на українські етнографічні 
землі, вказую чи на те, що сильна соборна У країна в 
союзі з іншими визволеними націями творитиме твер
де забороло проти відновлення російської імперії —■ 
загрози для миру й безпеки у всьому світі.

10. П ідримати акцію відзначування Конгресом СІЛА 
річниці відновлення Самостійної Соборної Української 
Д ерж ави 22. січня 1918-19 рр.;

масовим ангаж уванням активу підтримати кож норіч- 
ну акцію  Т иж ня Поневолених Націй на базі резолюції 
Конгресу США про розподіл імперії і підтримку виз-
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вольної боротьби —• спільно з ПАБНА в США; мобі
лізувати до неї також  американські маси, а не обме
ж уватися до акц ії емігрантів;

дати підтримку ініціяливі створення постійного К о
мітету при Конгресі США для справ поневолених на
родів;

намагатися поширити ЕІдзначуваппя Т иж ня Понево
лених Націй, в достосованих до спеціф ічних умов да
ної держ ави формах, поза терен США;

не допустити до практикованого вж е звуж ування 
Тиж ня поневолених Націй до оборони прав за неза
леж ність лиш е сателітних країн.

11. а) Змінити наш у дальш у зовніш ньо-політичну 
акцію на окремих теренах не тільки через місцеві гро
мадські Ц ентральні Репрезентації, але також: самостій
но через окремі співдіючі з нами організації, а в м іж - 
народньому відношенні через А БН  чи приятелів АБИ, 
зміцнивш и побудову й діяльність їх  станиць;

б) довести до припинення співпраці окремих громад
ських Ц ентральних Репрезентацій з такими м іж націо
нальними організаціями, як, напр., АЦЕН, КАСІД і 
т. п., як і по суті заступають концепцію визволення 
тільки сателітних держ ав у їхніх кордонах з 1939 р.;

в) зберігаючи ПАБНА і А БН -К анада, я к  координа
ційний осередок різнонаціональних організацій, я к  
правні одиниці, змагати до створення на базі індивіду
ального членства спільної організації американських 
і канадійських антикомуністичних активістів і членів 
поневолених народів на плятформі АБН;

г) відзначую чи корисні зусилля активу тєрену Ве
ликобританії для розгортання зовніш ньої акц ії також  
через А нгло-У країнське Товариство, посилити його д і
яльність, як  теж  діяльність Н імецько-Українського 
Товариства, та довести до створення подібних това
риств в інш их країнах.

12. Впливати на українські наукові інституції: ЛВУ, 
УВАН, НТШ, УТГІ, щоб вони звернули увагу також
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на зовніш ньо-політичний бік наукової діяльности, ви
правляю чи в науці Заходу ф альш иві відомості про 
Україну, і щоб ґрутовними науковими працями також  
чуж ими мовами розкривали істоту українського уні- 
версуму та інформували своєю методою про національ
но-визвольну боротьбу в історичному й актуальному 
аспектах; поваж ні наукові праці на історичні й еко
номічні теми стосовно У країни є конечні, зокрема 
обґрунтування також  з економічного боку підстав не
залеж носте України і нового порядку після розвалу 
імперії.

13. В пливати на дослідні інститути т. зв. совєтознав- 
ства в вільному світі — об’єктивно і всебічно дослі
дж увати  національні проблеми в СССР та інф орм ува
ти вільний світ про аспірації поневолених Москвою 
народів.

14. а) О рганізувати систематичний виш кіл і вихован
ня молодого інтелектуального нарибку, вклю чати його 
в практичну зовніш ньо-політичну роботу і наукову 
розробку актуальної української зовніш ньо-політич
ної проблематики, зокрема проблем національно-виз
вольної боротьби і світу українських ідей;

б) охоплювати пляновим вишколом теж  широкий 
актив членства в зовніш ньо-політичній проблематиці;

в) піднайти в найсильніш их теренах для зовніш ньо
політичної роботи принаймні одну людину, цілоденно 
заанґаж овану.

15. Для втримання дотеперіш ньої і поширення на но
ві ділянки і країни нашої зовніш ньо-політичної дії не
обхідно забезпечити її ф інансову базу набагато силь
ніше, н іж  це було дотепер.

З  приводу 20-ліття АБН  належ ить скріпити ф інансо
ву базу АБН.

Англомовні країни, зокрема терен США, мусять 
присвятити більш е зусиль для поширення і ф інансу
вання наш ої періодичної і неперіодичної англомовної
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літератури, я к  і цілости зовніш ньо-політичної роботи. 
Фінансові зусилля інш их Теренів мусять бути теж  
скріплені в тому напрямі.

16. Всебічно й масово підтримувати акцію  А БН  се
ред світових антикомуністичних організацій за здій
снення наступних завдань: 

заборона компартій і споріднених їм ідейно чи посе
редньо допоміжних організацій;

заборона пробольшевицької, антинаціональної і про- 
тирелігійної пропаганди в країнах  вільного світу;

поборювання акц ії ворогів нації і християнства, 
спрямованої на знищ ення національної і християнської 
моралі через «ексгібіціоністичне» мистецтво, ґльориф і- 
кацію  розпусти і злочину (зокрема серед молоді), що 
служ ить інтересам большевизму;

усунення з університетів, ш кіл, урядів тих осіб, як і 
ш ирять комунізм, антипатріотизм, москвофільство, 
аморальність і безболшицтво, чи провадять проболь- 
ш евицьку політику або мають пробольш евицькі сим
патії ;

зорганізувати низку видавництв чинниками вільного 
світу, радіо-і телевізійних станцій з метою правильно 
інформувати про становище та боротьбу націй в СССР 
і поза ним, розкриваю чи справжню  суть російського 
імперіялізму усіх видів;

пропагувати ідею розподілу російської імперії в ін 
тересах вільного світу, вимагаючи зірвання з нею вся
ких  взаємин вільних націй, включно з усуненням її 
з ОН, або, коли це неможливе, творенння інших, про- 
тибольш евицьких ОН;

боротися за всебічну підтримку національно-визволь
них рухів за  залізною заслоною та їх  речників за кор
доном;

боротися проти політичних та ідейних течій, що про
пагують примирення зі статус кво, з пацифізмом 
включно; боротися проти знеціню вання ідеологічних 
вартостей, зокрема національної ідеї, проти дискримі-
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нування релігійних почувань більшости населення 
безбожницькою меншістю, проти дискримінування н а
ціонально і християнсько-думаю чих інтелектуалістів 
в ш колах і публічних заведеннях; боротися проти про- 
російської і прокомуністичної пропаганди в кінах, те
левізії, ш колах, підручниках, проти пропаганди за по- 
наддерж авну суверенність нової тиранії (світовий 
уряд), проти дискримінації націй, як і стоять за власні 
традиції, національно визначену християнську к у ль 
туру, згл. намагаю ться сперти свій лад на оригінальні 
первні своєї духовости і соціяльности; боротися проти 
всякої економічної допомоги російській колоніяльній 
імперії, її маріонетковим урядам, а теж  невтралістам.

Якщо світ волі мас перемогти в сучасній війні, від
мінній від досі відомих, поміж  волелюбним людством і 
Росію, — цей світ мусить застосувати нові методи 
і засоби боротьби.

ДО ІДЕОЛОГІЧНО-ПРОГРАМОВИХ ПИТАНЬ
Н ав’язую чи до постанов попередніх Великих Зборів 

і К онф еренцій 3 4  ОУН у справах ідеологічних засад 
українського націоналізму, 6. Конф еренція 3 4  ОУН 
стверджує, що:

1. Динаміку кожного суспільно-політичного руху 
стимулює ідейна чіткість, твердість і стабільність по
зицій, що з них виступає і діє рух, та віра і твердість 
переконань борців за їх  здійснення;

2. український націоналізм, що ідейно стимулює ре
волюційно-визвольну дію українського народу, висту
пає з позицій його національно-питоменної духовости. 
Під поняттям цієї духовости розуміємо такі світогля
дові і етичні вартості, як і притаманні тільки україн 
ському народові й відрізняю ть його від інш их народів, 
зокрема від тих, котрі для своїх імперіялістичних ц і
лей намагаю ться силою затерти ці ріж ниці,
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3. український націоналізм, що є неповторним укра
їнським явищем, зайняв провідну ролю на сучасному 
етапі ж иття і боротьби народу в наслідок різнородних 
історичних процесів, а головно тому, що він став вис
ловом творчих тенденцій, зродж ених з надр україн 
ського духа та з традицій і культури, витворених збір
ною волею нації, ввібрав у себе світлі моменти тисячо
літньої історії народу, його славне минуле і віддзерка
лює сучасне прагнення до волі і власнопідметности 
нації.

4. У країнський націоналізм бореться за:
а) знищ ення найпотворнішої колоніяльної велико- 

держ ави, московської імперії й за побудову національ
них держ ав вільних народів, в тому передусім держ а
ви українського народу з демократичним порядком та 
справедливим соціяльним ладом;

б) за здійснення і забезпечення свободи народам і 
людині;

в) за  ідеалістичний світогляд проти матеріялістич- 
ного та проти осквернювання гідности людини, за ф а к 
тичне забезпечення прав громадянина в українській  
держ аві;

г) за християнські ідеали і суспільний лад, спертий 
на християнську мораль;

ґ) за справедливий мир м іж  народами світу, перед
умовою якого є усунення поневолювання одних наро
дів іншими, тобто за здійснення неподільної свободи 
в світі.

5. Численні народи А ф рики і А зії протягом останніх 
десятків років з колоніяльних народів стали вільними, 
що розбудовують своє, ні від кого незалеж не, ж иття 
за власним уподобанням. В ж е хоч би цей ф акт, побіч 
інших, вимовно підтвердж ує тезу, що націоналізм є 
рушійною силою і основним фактором в цьому вели- 
тенському процесі політичної перебудови цілого світу.

Націоналізм стимулює історичний процес наших 
днів, що його головною характеристичною  ознакою є

48



тенденція л іквідації старих колоніяльних імперій. 
Х вилі націоналізму щ ораз могутніше б’ють по росій
ській колоніяльній імперії — СССР з його сателітами, 
що приведуть теж  до неминучого падіння.

6. Не зваж аю чи на обставини революційної боротьби, 
що приводять до ж ертв не лиш  бойовиків, але й 
інтелектуально-творчих сил, — необхідно упорядкува
ти і поглибити ідейні засади українського націоналіз
му. Необхідно підвищити чуйність до ш кідливих для 
справи визволення ворож их намагань на ідеологічному 
фронті, розкривати підсування ворож их ф альш ивих 
ідеологічних тез, поборювати орієнтацію на компромі
си з ворожою ідеологією і протиставитися твердж ен
ням про зайвість ідеології для визвольно-револю ційно
го руху.

Стверджуючи незмінність наш их головних ідеоло
гічних правд і програмових постулятів, 6. К онф ерен
ція доручає Проводові подбати про упорядкування 
проблематики, зв’язаної з ідеологією українського на
ціоналізму, за певною системою, з докладнішим устій
ненням ідеологічних понять, зокрема тих, які, в нас
лідок інтелектуального зростання руху, могли б ви к 
ликати ріж ниці інтерпретації.

ВНУТРІШНЬО-УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА
1. У країнська самостійницька еміґрація у своїй ді

яльності в вільному світі мас два головні завдання: 
активна протибольш евицька боротьба і всебічна д іяль
ність за відновлення української Самостійної і Собор
ної Держави, та втримування і розбудова бази україн 
ського визвольного руху на чужині.

2. Закордонні Частини ОУН постійно прагнуть до 
того, щоб ідейно-політичний зміст українського виз
вольного руху став змістом ж иття і діяльности всієї 
української еміграції, щоб ц я  еміґрація стала виразни-
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ком ідей визвольної боротьби на Р ідних Землях, була 
ж ивим  речником української держ авницької ідеї і по
літики та гідно виконувала свої обов’язки  супроти 
Воюючої України.

3. Це завдання 3 4  ОУН зможуть виконати тоді, ко
ли  члени ОУН будуть свідомі своїх обов’язків. Вони 
мають активно допомагати визвольно-револю ційній бо
ротьбі на Р ідних Землях, ш ирити націоналістичні ідеї 
серед української еміґрації, довкола них організувати 
громадянство, а  в цілому світі змагатися за перемогу 
ідеї державного визволення України.

4. У країнський визвольно-револю ційний рух під про
водом ОУН організує і веде безкомпромісову боротьбу 
й політику проти імперіялістичної М оскви на всіх те
ренах своєї дії, сягаючи своєю ідеологією глибоко в 
надра української духовости, що дає українській  лю
дині на чуж ині відчуття рідного ґрунту. Звертаю чись 
до історичного минулого української нації і героїзму 
української людини, український визвольно-револю 
ційний рух  поборює намагання ворога прищ епити у к 
раїнській  еміґрації тенденції декадентства, космополі
тизму, нілігізму й матеріялістичного світогляду.

5. У країнські політичні середовища, згуртовані дов
кола УНРади, що свою діяльність узалеж ш ою ть від 
конью нктури в міжнародній розгрі, щ ораз більше 
втрачають, з уваги на теперішню політику т. зв. мир
ного співіснування, базу і цілеспрямованість у своїй 
політичній діяльності.

6. Середовище ЗП  УГВР, будучи у своєму існуванні 
цілковито узалеж неним  від чуж осторонніх чинників, 
стало на ш лях  політичної диверсії, спрямованої проти 
головних засад загально-української визвольної полі
тики і устійненого нею віднош ення до різних ворогів 
української державности.

7. В наслідок недооцінювання ваги організування 
власних сил, а спираючись виключно на т. зв. леґал і- 
тет створених ними партій чи інституцій — з одного
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боку, й беручи до уваги брак допливу молодих кадрів 
— з другого боку, ці середовища стають неспроможни
ми . виконувати завдання політичного, згл. суспільно- 
громадського порядку.

8. Базована на правильних ідейно-програмових за 
садах і сперта на власні сили та їх розбудову, само
стійницька політика 3 4  ОУН знайш ла визнання серед 
ш ироких кіл українського громадянства.

Завдання по лінії українських політичних середовищ

9. Для успішного ведення зовніш ньої української 
політики існує об’єктивна потреба створення одного 
політичного центру, побудованого на засаді віднош ен
ня сил.

Дотеперішні зусилля 3 4  ОУН довести до створення 
такого центру не увінчалися успіхом з уваги на те, що 
партнери не хочуть відступити від засади паритетного 
заступництва.

10. Зменш ення партійних пристрастей і послаблення 
активности деяких політичних середовищ створюють 
нові умови, за  яких  3 4  ОУН повинні продовжувати 
старання по лінії створення спільного політичного 
центру.

Завдання по лінії українських суспільно-громадських 
установ

11. Беручи до уваги ситуацію і величину та важ ли 
вість завдань, що стоять перед українською нацією, 
3 4  ОУН мусять дбати також  про збереж ення україн 
ської духово-національної субстанції на чужині. Збе
рігаючи характер і дію револю ційно-визвольної Орга
нізації та першочерговий обов’язок членства ОУН — 
проявлятися на політичному відтинку, — 3 4  ОУН 
трактую ть працю членів ОУН в суспільно-громадських 
і виховних установах як  конечно потрібну, сприяють 
притягненню до тієї праці всіх конструктивних сил і
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ф ахових елементів з-поміж  загалу громадськости, які 
стоять на засадах УССД.

12. Виходячи з засади, що ОУН повинна наповнюва
ти своїми ідеями все політичне і громадське ж иття 
нації, співучасть членів ОУН в суспільно- громадських 
установах не повинна обмежитися лиш е до тих уста
нов, що стоять на позиціях українського націоналізму. 
Т ільки сильна і всюди присутня ОУН зможе ідейно й 
концепційно успішно унапрямлю вати працю різних 
установ та організацій у бажаному для визвольної бо
ротьби напрямі.

13. Свої великі завдання суспільно-громадські уста
нови зможуть виконати лиш е тоді, коли свою д іяль
ність поєднуватимуть із вимогами боротьби української 
нації за  державність, підсилюватимуть ідеями тієї бо
ротьби духово-моральні сили членства, а своє існу
вання трактуватимуть я к  доповнення до тих ф орм а
цій українського визвольно-революційного руху, які 
займаються організуванням і керівництвом фактичної 
боротьби та розпрацьовуванням її ідейно-політичних 
засад.

14. К онф еренція 3 4  ОУН вваж ає, що кож ний укра
їнець та українка повинні брати активну участь в пра
ці українських установ та організацій. Поки Україна 
не визволиться з неволі, доти українці на чужині, без 
уваги на вік, стать, соціяльне походж ення чи стаж, не 
мають морального права заперестати діяти в рам ках 
українських організацій для національних інтересів 
української нації. Це тим більш важ ливо сьогодні, бо 
українська еміграція у вільному світі становить собою 
запілля боротьби і с в цю пору єдиною галузкою наро
ду, що мож е вільно й явно, хоча в обмежених ф ор
мах, плекати і розвивати українську вільну науку, 
культуру, політичну й громадську думку.

15. Відмінність умов ж иття української еміграції на 
різних континентах її поселення примушують діючі 
там суспільно-громадські установи по-різному розв’я-
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зувати питання і проблеми їхньої діяльности. 6. К он
ф еренція 3 4  ОУН вказує на потребу координації і 
обміну досвідом між тими суспільно-громадськими 
централями.

16. Існування в окремих країнах  двох або більше 
суспільно-громадських централь 6. Конф еренція 3 4  
ОУН вваж ає за ш кідливе явище. Все суспільно-гро
мадське ж иття, культурно-освітня діяльність, ш кіль
ництво і т. п. повинні концентруватися в одних цент
ральних суспільно-громадських установах на окремих 
теренах, а їхні завдання повинні вклю чати захист та 
заступництво загальних держ авницьких інтересів 
української нації перед господарями тих країн , де во
ни діють, поширювання і скріплю вання національної 
свідомости загалу громадянства, розгортання та узмі- 
стовлювання культурно-освітньої і мистецької д іяльно
сти, плекання національних традицій та інше.

17. 6. К онф еренція 3 4  ОУН стоїть на становищі, що 
на заокеанських теренах українські суспільно-громад
ські установи повинні повести сконцентровану атаку  
на комуністично настроєні залиш ки колиш ніх «проґре- 
систських» середовищ, щоб цим очистити українську 
еміґрацію на цих теренах від московсько-больш евиць- 
ких впливів, згубних і ворож их як  українській  спра
ві, так  і тим національно несвідомим українцям, що 
перебувають у полоні цих впливів.

18. У країнські суспільно-громадські установи повин
ні ангаж уватися в поборюванні всіх проявів єдиноне- 
ділимських, польонофільських чи інших подібних тен
денцій, твердо і ріш уче підкреслювати, що українські 
установи та організації суспільно-громадського чи 
культурно-мистецького характеру  можуть співпрацю 
вати лиш е з  тими чуж инецькими колами й установами 
подібного харатеру, як і визнають в принципі право 
української нації на самостійність, тому праєу сприя
ють своєю настановою і політикою, а стосовно до укра
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їнської національної території не плекаю ть ж адних 
імперіялістичних зазіхань.

19. 6. К онф еренція відзначає важ ливість поглиблю
вання праці українських професійних організацій в 
країнах, де існують для цього можливості. Українське 
робітництво, зорганізоване в профспілках, уж е здобу
ло важ ливий  міжнародний форум, а зокрема доступ до 
таких м іжнародніх організацій, як  М іж народня Орга
нізація Праці, ЮНЕСКО, та різні європейські органі
зації. К рім  оборони ж иттєвих і національних інтере
сів свого членства, це відкриває можливості на тих 
ф орум ах також  зовніш ньо-політичної й інформатив
ної роботи проти больш евизму на користь українській  
справі.

СПРАВИ БЕЗП ЕК И  

Загальн і ствердження
Ш оста К онф еренція 3 4  ОУН стверджує, що:
1. Докладна аналіза т. зв. «семирічки наступу» проти 

українського визвольного руху, що з березня 1955 року 
була ведена під фірмою «Комітету за повернення на 
Батьківщ ину» в східньому Берліні, перетвореного в 
липні 1963 року на всесоюзний «Совєтський Комітет 
культурних зв ’язк ів  з співвітчизниками закордоном» 
в Москві», — дозволяє нам зробити такі ствердж ення:

а) цей наступ проти української еміграції мас позна
ки двоторової дії: засекречені розвідувально-терори
стичні акц ії больш евицьких аґентів спрямовані на ф і
зичну ліквідацію  провідних людей українського виз
вольного руху, на їхнє викрадування, ш антаж , під- 
купство, застраш ування, очорнювання, роблення р із
них доносів — збирання м атеріялів про український 
визвольний рух і його носіїв — та на ведення явної 
прокомуністичної пропаганди з метою морально демо
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білізувати українську еміграцію, поставити під сумнів 
успіш ність української визвольної боротьби, зробити 
прірву м іж  проводом і широкими масами, викликати  
симпатії до нібито існуючої незалеж ности і суверенно
сти УРСР, до її політичних, культурних та економіч
них досягнень, до її нібито ступневої демократизації, 
щоб вкінці її скомунізувати.

б) Н а Р ідних Зем лях натомість, для осягнення тої ж  
самої мети, стосуючи терор, змушується колиш ніх 
учасників українського визвольного руху, як і попали 
ж ивими в руки К ҐБ , — писати різні брошури, статті, 
виголош увати радіо-промови, виступати на публічних 
мітингах й очорнювати український визвольний рух 
та його провідних людей. Не рідко К ҐБ , зустрівш и мо
ральний опір тих колиш ніх підпільників, пише бро
ш ури і виголошує радіопромови від їхнього імени про
ти їхньої згоди.

Т еж  з тією ціллю змуш ується українських письмен
ників, поетів, науковців, редакторів і взагалі робітни
ків пера писати книж ки, брошури, статті, пам флети 
проти організованого та стихійного націоналістичного 
руху і його ідеології.

Всіма акціями Комітету «За повернення на Б атьк ів 
щину», Комітету «культурних зв’язків з співвітчизни
ками закордоном», «Товариства культурних зв ’язк ів  з 
українцям и закордоном» і також  акціями недавно 
створеного всесоюзного «Совєтського Комітету к уль
турних зв ’язк ів  з співвітчизниками закордоном» і по
дібних організацій інш их підсовєтських народів, — 
керує 9-ий Відділ К ҐБ . Він теж  координує аналогічні 
акц ії проти українського визвольного руху на Рідних 
Землях.

2. Окремий Комітет 9-го Відділу К Ґ Б  займається 
аналізою та використовуванням розвідувально-пропа- 
ґандивного матеріалу, який  надходить до цього відділу 
від засекречених та розкритих агентів, що діють серед 
різних еміграційних середовищ.
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Якщ о йдеться про засекречені акції 9-го Відділу 
К ҐБ , який  (відділ) щ ільно співпрацює з аналогічним 
відділом Головного Розвідувального Управління, то 
сюди передусім слід віднести:

а) посилену акцію терористичних груп, які, застосо
вуючи найновіші осяги медицини, ф ізики, техніки, пі
ротехніки, хемії та стосуючи нечувано диявольсько- 
підступні методи, з допомогою ціянкалієвих пістолів, 
безголосних револьверів, розривних бомб та іншого 
роду отрут, — намагаються ф ізично знищ ити провідних 
людей українського визвольного руху за кордоном, 
або, стосуючи викрадування ж ивих людей, — викори
стати їх  для своїй цілей;

б) спроби К ҐБ , як  це виявив процес проти скрито- 
вбивці Богдана Сташинського, — ліквідувати члена 
Проводу 3 4  ОУН і Президента А БН  Ярослава Стецька, 
бомбовий замах на ред. Данила Чайковського, особливі 
заінтересування К ҐБ  особою Голови Проводу 3 4  ОУН 
Степаном Ленкавським, спроби того ж  К ҐБ  викрасти 
Івана Кашубу, писемні погрози ф ізичної ліквідації для 
Ярослава Бенцаля, Степана М удрика та інших, збиран
ня інформацій про провідних людей 3 4  ОУН в Канаді, 
США і інш их країнах, — ці всі спроби свідчать про те, 
що К Ґ Б  і в майбутньому намагатиметься використати 
всі, навіть найдрібніші, порушення правил конспіра
ції, безпеки для його, К ҐБ  підступних розправ із про
відним активом 3 4  ОУН;

в) активну діяльність диверсійних груп, як і з допо
могою вломів до різних еміграційних установ, викра
дування картотек, адрес і інш их документів, намага
ються з одного боку створити міт всесильности К ҐБ , 
а з другого — посіяти недовір’я, страх та підозру серед 
емігрантів;

г) творенням під різними назвами псевдонаціопалі- 
стичних вигаданих організацій, я к  напр.: «група чле
нів ОУН в Західній  Німеччині», «група Проводу З а 
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кордонних Частин ОУН», «Орден Лицарів України» і 
поширюванням від таких і їм подібних Еигаданих 
фірм псевдонаціоналістичних брошур, листівок, відозв, 
— намагаю ться створити враж ення, що нібито не ли 
ш е в рядах членства 3 4  ОУН, але також  в самому 
Проводі 3 4  ОУН існує поваж на опозиція, яка невдо- 
волсна проводом, його тактикою  та ідеологічними осно
вами О рганізації;

ґ) компромітування різних провідних людей 3 4  
ОУН, що їх імена та адреси використовується я к  на- 
давців листів з різними прокомуністичними брош ура
ми, листівками та критикою діяльности Проводу 3 4  
ОУН;

д) роблення доносів до різних урядових установ 
країн  замеш кання членів українського визвольного 
руху, закидаю чи їм коляборацію  з націонал-соціялі- 
стами, воєнні злочини, убивства, шпигунство і т. д.;

е) нацьковування місцевого населення та держ авної 
влади проти діяльности членів українського визволь
ного руху, кваліф ікую чи цю діяльність та їхні уста
нови я к  вічне джерело неспокою, партійних розправ, 
я к  центри міжнароднього шпигунства і, домагаючись 
л іквідації тих еміграційних установ, обмеження сво
боди руху для окремих провідних людей, а  навіть об
меж ення права вибору доміцілю, при чому вклепуван
ня 3 4  ОУН завж ди висувається на перший плян.

3. З а  схарактеризованим вищ е пляном діє багато 
добре засекречених агентів К ҐБ , що їх, я к  вдалося 
ствердити, надсилається на Захід  різними ш ляхам и 
прямо з розвідувальних станиць К ҐБ  в Москві, В ар
шаві, П разі, Києві та Східньому Берліні.

Для координування їхньої роботи та головним чи
ном, ш лях ів  звітування і передачі нових інструкцій 
використовуються совєтські розвідувальні станиці при 
різних міжнародній організаціях, я к  напр.: при Об’єд
наних Н аціях — ЮНЕСКО, при всесвітній організації 
охорони здоров’я  — ВООЗ, при М іжнародній Праці,
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при М іжнародньому Агентстві для атомової енерґії — 
МАГАТЕ — та інших організаціях, я к  також  при всіх 
советських дипломатичних станицях, а саме: амбаса- 
дах, посольствах, консулатах, торговельних місіях, 
культурних місіях, асамблях і т. д.

4. В категорії засекречених советських агентів устій- 
нсно дотепер такі групи:

а) советських громадян, як і пройш овш и відповідний 
розвідувально-диверсійний виш кіл, перекидаю ться за 
кордон для виконання різних доручень і опісля від
кликаю ться назад до СССР, як  це було, напр., з Б ог
даном Сташинським, скритовбивцею сл. пам. П ровід
ника ОУН Степана Бандери;

б) советських громадян, як і дістають доручення про
битися на Захід, просити тут права азилю, вклю чити
ся в українське організоване ж иття і тут виконувати 
інструкції К ҐБ , я к  це було, напр., з Іваном Бесагою;

в) колиш ніх советських громадян, як і в час другої 
світової війни і раніш е були перекинеш  на Захід з 
різними дорученнями і, як і зааклім атизувавш и себе, 
після довш их років розпочали свою аґентурно-розві- 
дувальну роботу;

г) колиш ніх советських громадян, як і щ е в час свого 
перебування на Б атьківщ ині зобов’язалися працювати 
для К ҐБ  чи тодішнього НКВД і підписали дотичні з а 
яви співпраці, а які, однак, в час воєнної хуртовини, 
порвавш и всякі зв ’язки  з К ҐБ  та комунізмом, опини
лися на Заході і тепер, під тиском ш антаж у та під заг
розою можливої компромітації, примушені відновити 
свою агентурну діяльність;

ґ) колиш ні советські полонені, як і боролися в різних 
українських і неукраїнських військових ф орм аціях 
проти СССР чи були в підпільних організаціях і, по
павш и в полон, були перевербовані і вислані на Захід 
я к  «поворотці» чи «політичні втікачі»;

д) українські туристи, які, маючи чуж е громадян
ство, відвідують своїх кревних та знайомих в СССР і

58



сателітних країнах, і яких  К Ґ Б  мало нагоду перевер- 
бувати дл я  своїх цілей;

е) українські комуністи на Заході, головно члени 
т. зв. прогресивних організацій в США і К анаді, як і 
мовляв, з ідейних мотивів, баж аю чи прислуж итись 
т. зв. Батьківщ ині, вклю чились в роботу К ҐБ ;

є) кандидати на поворотців до СССР, які, встановив
ш и контакти з Комітетом «За повернення на Б атьк ів 
щину», були примушені К Ґ Б  «відробляти» свої старі 
«провини» супроти «Родіни»;

ж) вкінці чужинці, тобто люди не-української націо
нальносте, як і чи то завдяки  знанню української мо
ви, українських звичаїв, чи то в наслідок довшого пе
ребування в українському середовищі, дають К Ґ Б  за 
поруку, щ о їм вдасться продістатися в українське 
організоване ж иття або з-зовні проводити роботу К ҐБ .

5. Не менш небезпечною для українського визволь
ного руху та для української еміграції є категорія со- 
вєтських агентів, як і зовсім відкрито ведуть просовєт- 
ську пропаганду, намагаю ться морально розкладати 
українську еміграцію, позбавити її Біри в успішність 
українських визвольних змагань. Вони під претекстом 
орієнтації на Батьківщ ину і подій, як і ніби там відбу
ваються, — затирають границі м іж  правдивою любо
в’ю до Батьківщ ини, м іж  патріотизмом, національною 
самовідданістю та симпатіями до комунізму.

Ц я небезпека є тим страшнішою, що дехто з провід
них людей на еміграції, з т. зв. націоналістичних орга- 
ганізацій  або з їхн іх  прихильників, став на цей слизь
кий і небезпечний ш лях і з безкритичности або з не
усвідомлення небезпеки підтримує акції совєтських 
агентів тої категорії.

П ереконування української еміграції про існування 
української незалеж ної, самостійної та суверенної дер
ж ави  у  формі УРСР, признавання компетенційно- 
держ авної влади маріонетковим ставлеиникам Москви 
в К иєві, що їх  визнається ніби українським урядом і
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накликуванням  його освідомити лиш е власні права 
супроти Москви, мусить привести до цілковитого за 
перечення позицій українського визвольного руху.

6. Наступ на український визвольний рух прово
диться двома ш ляхам и: прямим і посереднім. Прямим 
— київським  маріонетковим урядом, органами ЮТ 
У країни та явними і засекреченими советськими аґен- 
тами. Посереднім — советськими аґентами, які, зам ас
кували себе в рядах різних українських середовищ, 
ведуть боротьбу проти українського револю ційно-виз
вольного руху нібито від імени та з доручення тих 
середовищ, і тим самим намагаються творити враж ен
ня, буцімто самі українські еміграційні середовища 
(здебільшого з додатком «демократичні») поборюють 
український визвольний рух, вваж аю чи його антина
ціональним, антисоціяльним, антидемократичним та 
фаш истівським.

7. Розрахунок на успіх наступу совєтської аґентури 
на український визвольний рух полягає не лиш е в м а
совості добре виш колених советських аґентів, в їхніх 
раф інованих методах праці, в колосальних фінансових 
засобах, сум яки х  навіть тяж ко собі уявити, але також  
в тій обставині, що в боротьбі проти соеєтської аґен
тури ми є здані виключно і лиш е на власні сили. Б іл ь 
шість західніх держ ав, даючи українським  та іншим 
емігрантам право азилю, лиш е формально толерує 
існування їхніх політичних організацій, невизнаних 
у світлі права. Тим більш е ті держ ави не йдуть на по
борювання совєтської аґентури, спрямованої проти тих 
організацій. Через те охорона українського визволь
ного руху належ ить до найперш их обов’язк ів  власної, 
добре зорганізовоаної Служби Б езпеки 3 4  ОУН.

Постанови

В зявш и до уваги всі ці загальні ствердж ення 6. К он
ф еренція 3 4  ОУН з метою зміцнення охорони україн 
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ського визвольного руху, окремих провідних людей та 
для добра української справи взагалі, постановляє:

1. Визнати, що боротьба проти явної та засекреченої 
большевицької, і я к  також  аґентури інших комуні- 
стично-сателітних держ ав, дії яких  спрямовані па мо
ральне і ф ізичне знищ ення провідного активу україн 
ських самостійницьких революційних кадрів і на ду
хове обеззброєння і розклад української еміграції, — 
належ ить до першочергових завдань Організації, як  
цілости, а Служби Безпеки  зокрема.

2. Розбудувати Службу Безпеки як  в самій Ц ентралі 
3 4  ОУН, так  і в поодиноких Теренових П роводах і 
інших низових клітинах, поповнивши її ряди новими, 
охочими до цієї праці, і здібними людьми.

3. З  тісю метою зорганізувати ряд ф ахово-виш кіль- 
них курсів для майбутніх працівників Служби Б езп е
ки, даючи їм ґрунтовні знання про організаційну 
структуру, тактику, методи праці К ҐБ  і інш их кому
ністичних розвідок та інструктуючи їх  про всі м ож ли
ві заходи протиоборони.

4. (Ця точка стосується заходів для уточнення воро
ж их плянів).

5. З уваги на те, що наступ на український визволь
ний рух, як  це показала довголітня практика, прихо
дить також  посередньо через інші українські політич
ні середовища на еміграції, поширити діяльність 
Служби Б езпеки і на ці середовища, включаючи їх в 
наш у розвідувально-охоронну сферу.

6. Для успішного виконання тих завдань забезпечити 
Служ бу Б езпеки відповідно збільшеними фінансовими 
засобами. Всі дотеперішні фінансові засоби були д а
леко нсвистачальними, що й відбивалось я к  на організа
ційній структурі, так  і на діяльності Служби Б езпеки 
та позбавляло її можливості справного ведення роботи.

7. Будучи свідомими того, що для охорони україн 
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ського визвольного руху, через брак правних підстав, 
ми жадною мірою не можемо числити на чуж онаціо
нальні протирозвідувальні чинники — тимбільша від
повідальність за виконання цього завдання леж ить на 
Службі Б езпеки  та на всьому членстві Організації. 
Супроти того, Конф еренція вимагає від усіх членів 
Організації, із членами Проводу включно, суворо дот
римуватися засад конспірації, підпорядковуватися без
застереж но всім інструкціям, вказівкам  та наказам  
Служби Безпеки, коли йдеться чи про їхню особисту, 
чи загальну безпеку Організації.

8. Запропонувати координаційному центрові анти- 
больш евицької боротьби АБН, який  також  останнім ч а 
сом став об’єктом посиленого наступу больш евицької 
агентури, тісну співпрацю зі Службою Б езпеки  для 
поборювання всіх спроб К Ґ Б  послабити акц ії АБИ 
з-зовні і зсередини з допомогою різних диверсійно- 
розкладових актів, послаблення і порізнення націо
нальних представництв.

9. Зобов’язати  Теренові Проводи 3 4  ОУН, а зокрема 
Теренових Реф ерентів СБ, регулярно звітувати, згідно 
з інструкціями, про стан безпеки Організації на їхніх 
Теренах та про інш і справи з їхнього ресорту.

10. Зобов’язати  Теренові Проводи 3 4  ОУН та зокре
ма Теренових Реф ерентів СБ в К анаді і США розгор
нути якнайбільш  поширену освідомлюючу акцію  член
ства та проводів т. зв. прогресивних українських орга
нізацій в їхніх країнах. Т ака роз’ясню вальна акція 
має саме тепер всі запоруки успіху, бо внаслідок ту
ристичних поїздок членів тих організацій в Україну, 
наступило в їхн іх  рядах велике розчарування щодо 
політичної, господарської та культурної ситуації на 
Рідних Землях. Використання такої нагоди принесло б 
великі користі в розгорненні роботи організації укра
їнського визвольного руху серед української еміграції.
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ДО КАДРОВИХ СПРАВ

І .

П итання кадрів Організації завж ди було в центрі 
уваги Великих Зборів і К онф еренції ОУН та К он ф е
ренцій Закордонних Частин ОУН, як  і в центрі прак
тичної дії Організації. Особливе значення воно має і 
тепер, у черговому етапі діяльности 3 4  ОУН. Б агато 
разів  стверджувано, що сила і спроможність О рганіза
ції, а вслід за тим і досягнення її головної мети — з а 
леж ні від якости і спроможности її кадрів, як  борців 
за визволення України, організаторів визвольної ре
волюції і будівничих держави.

Пош ирення діяльности ОУН на закордонні терени, 
зумовлене потребами всеохоплюючої, всебічної виз
вольної акції, дає можливість Закордонним Частинам 
ОУН, я к  нерозривній частині цілої ОУН, організувати 
й мобілізувати у вільному світі всі українські само
стійницькі потенціяльні сили до боротьби з москов
ськими окупантами та впливати своєю дією на ф ор
мування протимосковського й протикомуністичиого 
світового фронту. Таким чином витворилась і потреба 
виховувати та виш колю вати в рядах 3 4  ОУН полі
тичних, суспільно-громадських і культурних діячів, 
організаторів і керівників для різних ділянок ж иття 
й діяльности української громадськости на чуж ині й, 
зокрема, для зовніш ньо-політичної дії.

Одночасно з тим, в наслідок розвитку подій у поне
воленій Україні, а особливо в наслідок дуж е складних 
обставин дії ОУН на Рідних Землях та інш их причин 
зовнішнього і внутрішнього характеру, співвідпові- 
дальність кадрів Закордонних Частин ОУН разом із 
кадрами ОУН в Краю за долю української визвольної 
революції, її успішне розгортання і перемогу над оку
пантами — збільш илася до особливих розмірів. З цьо
го виникає необхідність не тільки зберегти дотеперіш 
ній характер  Закордонних Частин ОУН, я к  револю -
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ційно-визвольної організації, а й зміцнити її організа
ційно-оперативну й потенціяльну силу й спроможність 
ш ляхом відповідної підготовки кадрів до конкретних 
завдань, пов’язаних з організацією і мобілізацією 
українських національно-визвольних сил на Рідних 
Зем лях та з підготовкою визвольної революції.

В теперішньому, черговому, етапі діяльности Закор
донних Частин ОУН в центрі,наш ої уваги мусять бути 
завдання, визначені на перший плян наш ої дії. Зокре
ма треба зміцнити наш у увагу на таких головних д і
лянках , як :

а) Постійне підвищ ування ідейно-політичного й інте
лектуального рівня та всебічного вироблення кадрів 
О рганізації;

б) теоретична й пратична підготова кадрів до рево
люційно-визвольної боротьби і державного будівниц
тва;

в) ш ирока зовніш ньо-політична визвольна акц ія у 
вільному світі з метою здобути українській  визволь
ній справі щирих приятелів і прихильників та виборо
ти міжнародньо-правне визнання для відновлення 
У країнської Суверенної й Соборної Д ерж ави;

г) мобілізація усіх українських сил і засобів на еміг
рації для підтримки визвольної боротьби в Україні.

II.
Закордонні Частини ОУН, як  цілість, і кож ний член 

зокрема у своїй діяльності мусять керуватися ієрар
хією завдань, визначуваних розвитком і потребами 
української визвольної справи, як  в Краю, так  і за 
кордоном. Тому, що довголітня револю ційно-визвольна 
боротьба в У країні під проводом ОУН ведеться в щ о
раз важ чих обставинах, зростає необхідність підсилю
вати її кадрами і засобами Закордонних Частин ОУН. 
Чим раз більше загострюється потреба організувати, 
виховувати і виш колю вати кадри націоналістів-рево- 
люціонерів за кордоном, що були б готові до безпосе
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редньої чи посередньої боротьби з московським оку
пантом.

Щоб Закордонні Частини ОУН могли успішно вико
нувати свої завдання на відтинку крайової боротьби, 
треба присвятити максимум уваги вирощуванню і п ід
готовці кадрів, побороти всі об’єктивні й суб’єктивні 
переш коди й труднощі, як і обмежують наш у спромож
ність виявити свою потенціяльну силу. Для цього не
обхідно :

а) створити Ц ентральний К адрово-В иш кільний Осе
редок, що буде займатися, обліком, вихованням і виш 
колом кадрів 3 4  ОУН;

б) беручи до уваги окремі особливості заокеанських 
і європейських теренів, на як и х  діють Закордонні Ч а
стини ОУН, Центральний К адрово-В иш кільний Осере
док повинен складатися з двох частин — європейської 
і заокеанської, з відповідним розподілом праці й обо
в ’язків. К адрово-виш кільний реф ерент має координу
вати пляни й працю обидвох частин;

в) плянування, виш кіл і підготова кадрів повинні 
відбуватися в рам ках визначених завдань окремих те
ренів діяльности 3 4  ОУН, зосереджуючись на тих ді
лянках , що на даних теренах мають особливе зна
чення;

г) (Ця точка стосується специфікації виш кільної про
грами)

ї) на визначених теренах дії 3 4  ОУН повинен бути 
Тереновий Кадрово-виш кільний Осередок на чолі з 
кадрово-виш кільним  референтом, що буде займатися 
обліком, вишколом і підготовкою кадрів;

д) Ц ентральний Кадрово-В иш кільний Осередок р а
зом з Тереновими Кадрово-В иш кільними Осередками 
має підготовити в першу чергу кадри виш кільників, 
організувати спеціяльні курси і вишколи, виготовити 
пляни й методику виш колів, запровадити на кожному 
терені відповідну систему виш колу, підготовляти виш -
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кільні матеріяли, керувати вишколами і контролю ва
ти працю;

е) треба докладно перевірити ідейний, морально-по
літичний, організаційний та інтелектуальний рівень 
кадрів, що необхідне для раціонального розміщення 
членів на відповідних ділянках праці та розподілу їх  
на окремі виш кільні групи. К ласи ф ікац ія  кадрів і за 
провадж ена відповідна система виш колу в групах р із 
них ступенів забезпечить постійний ідейно-політичний 
та інтелектуальний ріст кадрів;

є) треба докласти всіх зусиль, щоб кадри 3 4  ОУН 
доповнювалися новими вартісними членами, кращою 
молоддю, зокрема студентами і молодими інтелігента
ми. Головну увагу треба звернути на організацію 
Ю нацтва ОУН. Органічною необхідністю для зростання 
сили й спроможності! Організаціеї є постійний доплив 
молодих сил: організаторів, провідників і бойових еле
ментів. Закордонні Частини ОУН мусять зберігати й 
розвивати в себе таку внутрішню настанову, яка може 
забезпечити їм повновартість політичної революційно- 
визвольної організації — здисциплінованої і динаміч
ної.

Черговий етап діяльности 3 4  ОУН мусить відзначи
тися інтенсивною-організаційною працею з кадрами, 
зміцненням організаційної системи й оперативности, 
активности, жертовности й самодисципліни кадрів як  
цілости, так і кожного члена зокрема. К ож ний член 
Організації зобов’язаний виявити себе активно в приз
наченій йому ділянці праці й відповідати за  неї, вдо
сконалити себе, підвищ увати свій ідейно-політичний 
та інтелектуальний рівень, бути підготованим до са
мостійної організаційно-політичної діяльности на к о ж 
ному місці й за всяких умов.

III.
Створити при Проводі 3 4  ОУН Військовий Осередок 

для таких  завдань:
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а) опрацювати пляни стратегії і тактики наш ої ви з
вольної боротьби для різних ситуацій політичного по
лож ення в СССР і в світі;

б) підвищ увати військове знання старшин, підстар- 
шин, рядовиків та інш их відповідних людей, членів 
О рганізації;

в) спрямовувати українську молодь на військові 
вишколи, а особливо до військових ш кіл;

г) впливати на українські комбатантські організації 
в тому напрямі, щоб їхня діяльність зміцнювала по- 
тенціяльні сили українського визвольного фронту.

Відмічаючи важ ливу ролю українського ж іноцтва в 
революційно-визвольному русі українського народу, а 
зокрема в його найновішій історії, у політичній, сус
пільно-громадській і виховній праці, — 6. К онф ерен
ц ія 3 4  ОУН доручає:

а) Скріпити працю серед українського ж іноцтва на 
суспільно-громадському та виховному відтинках,

б) зміцнити участь українського ж іноцтва в д іяль
ності 3 4  ОУН, організуючи для цієї цілі окремі кліти
ни і їхнє керівництво в країнах, де цього вимагає 
уклад місцевих відносин.

ПОСТАНОВИ В СПРАВАХ МОЛОДІ

І. Ствердження
6. Конф еренція 3 4  ОУН, ґрунтовно розглянувш и 

проблеми молоді, прийняла такі ствердження:
1. У країнська молодь в умовах больш евицької оку

пації, вихована на суперечностях комуністичної теорії 
й практики, з почуттям своєї національної гідности й 
самобутности активно протидіє русифікаційним прак
тикам  окупанта.

2. У країнська молодь на еміграції, яка  уникнула не
безпеки денаціоналізації, ц ікавиться революційними й
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ідеологічними процесами серед молоді на українських 
землях і виявляє готовість до боротьби за ідеали у кра
їнської нації по лінії визвольних змагань.

3. Перебуваючи під постійним і всебічним тиском 
чужого довкілля, українська молодь на еміґрації у ба
гатьох випадках підпадає під денаціоналізуючі і мо- 
рально-розкладові впливи.

4. Х арактеристичними ознаками сучасного духового 
стану серед значної частини загалу молоді т. зв. в іль
ного світу с, з одного боку, гін до науки і високої осві
ти, як  середника до осягнення м атеріяльних вигід і 
заможного ж иття, а з другого боку — сприймання того 
ж и ття під кутом розваг та ідейної безпринциповости.

5. Н аціональне виховання української молоді в ба
гатьох країнах  на еміґрації натрапляє на великі пе
реш коди через відсутність належного морально-релі
гійного в ш колі й уваж ливіш ого домашнього вихован
ня в родині, через матеріялістично-ліберальне вихо
вання більшости чуж их ш кіл, некритичне сприйман
ня аморальних фільмів, радіопередач і телевізійних 
програм, деморалізуючої літератури й бездушного спо
собу ж иття оточуючого світу.

6. Дія наш их церков, громадських установ, рідного 
ш кільництва та молодечих організацій тільки частко
во спинила денаціоналізую чо-розкладовий процес се
ред наш ої молоді.

7. П ропаґандивна дія московського окупанта У кра
їни і безкритичне сприймання частиною інтелектуаль
ної української молоді на еміґрації чуж их дж ерел про 
суть московського комунізму, при недостатньому іде
ологічному формуванні її з українського боку, стано
вить небезпеку для частини тієї молоді: зійти на ма
нівці новітнього совстофільства.

8. Досвід з дії наш их молодечих організацій показує, 
що існують перспективи захистити наш у молодь від 
деструктивних впливів оточення та зберегти її при
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українстві, якщ о змобілізуємо всі виховні сили і ма
теріальні засоби на цей загрозливий для національної 
субстанції відтинок.

II. Постанови
1. Виходячи з поданих угорі стверджень, 6. К он ф е

ренція відмічує особливу актуальність боротьби за ду
хово-національне збереж ення української молоді у 
важ ких еміграційних умовах і за посилення націо
нального виховання молодечих кадрів, що мають прий
ти на зміну старшій Генерації.

2. Конф еренція вітає українську молодь, що стоїть 
на безпосередньому фронті боротьби з ворогом, прояв
ляю чи мужність, стійкість і героїзм в умовах понево
лення. Конф еренція вітає також  українську молодь в 
широкому світі та закликає її до участи у спільному 
фронті боротьби за Самостійну Соборну У країнську 
Державу. Фронт цієї боротьби проходить у цю пору 
всюди і в його авангарді не сміє бракувати молоді, як  
запоруки тяглости поколінь і національних змагань.

3. Наявність на еміграції к ількох виховних органі
зацій з тими самими ідейними основами К онф еренція 
вваж ає за явищ е позитивне, за  умови, що те зрізнич- 
кування виховних систем причиниться до ш укання 
найкращ их виховних метод у взаємному змагу за най
кращ і виховні досягнення. Проте збільш ення к ілько- 
сти тих організацій створює небезпеку атомізації, що 
її належ ить уникати. Зокрема некорисною є тенденція 
творити на деяких теренах нові організації молоді за 
конфесійним принципом, що в нашому положенні є 
рівнозначне з послабленням соборницьких прямувань. 
Натомість побажаним є посилення релігійно-мораль
ного виховання в уж е існуючих молодечих організа
ціях.

У взаєминах м іж  собою молодечі організації повинні 
щ ільно співпрацювати, а поповнення свого членства 
робити за рахунок неорганізованої молоді, а головно
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повинні звернути свою експансивну дію на молодь 
старої еміґрації, де можна знайти високовартісний 
елемент.

4. Поповнення 3 4  ОУН молоддю повинно відбувати
ся селекційним способом з-поміж  зформованого вж е 
старшого ю нацтва різних молодечих організацій, з до
помогою ідеологічних і організаційних виш колів та 
виховування. Передумовою для організаційного оформ
лення молодшого членства має бути солідне загально
національне виховання протягом довших років.

5. Закордонні Частини ОУН сприяють виховній пра
ці тих національно-здорових молодечих виховних ор
ганізацій, що свою виховну працю базують на ідеалі
стичному світогляді й ідеї визволення України. Р івно
часно поборюють небезпечні тенденції новітнього со- 
вєтофільства, заперечування певних національно-ви
ховних пристрастей, повільного винародовлення та ду
хово-морального розкладу, ідеологічних манівців.

Особливу увагу приділюють 3 4  ОУН студентському 
сектору, допомагаючи студентській молоді здобути пра
вильне ідеологічне обличчя та спрямовуючи його за 
цікавлення в бік корисних з погляду визвольної бо
ротьби і державного будівництва, наук і професій.

6. 3 4  ОУН постійно має на увазі можливості й потребу 
дії наш ої молоді на зовнішньому відтинку, шукаючи 
прихильних нам молодечих рухів та окремих молодих 
людей, що могли б, ідучи по лінії нашої ідеології, про
тиставитися сучасним розкладовим течіям у ф ілосо
фічному, практично-політичному і етично-моральному 
відношеннях, що створюють сприятливі передумови для 
успішности наступу атеїстично-матеріялістичного мос
ковського імперіалізму, що прагне упадку і кап ітуля
ції вільного світу.

7. У парі з плеканням високих духових вартостей 
молоді, 3 4  ОУН дбають і про її правильне ф ізичне 
виховання.
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8. Конф еренція рекомендує на відтинку молодечих 
видань, як і належ ать до головних виховних засобів, 
вж ити всіх можливих заходів, щоб ці видання дохо
дили до свідомости якнайш ирш их кіл молоді. Створи
ти якнайкращ і матеріяльиі умови для систематичного 
випуску необхідних видань як  виховного, так  і виш - 
кільного характеру.

ПОСТАНОВИ В СПРАВІ ЮНАЦТВА ОУН

І .

1. О рганізація У країнських Націоналістів має перед 
собою завдання, реалізація яких  вимагає затяж ної бо
ротьби і праці на багатьох відтинках, потребує по
стійного допливу молодих і висококваліф ікованих 
кадрів.

2. В наслідок різноманітних причин, зумовлених 
виходом на еміґрацію, Закордонні Частини ОУН були 
позбавлені можливости поповнення свого членства 
з-пом іж  молодшої ґенерації. Ця обставина на довшу 
мету могла б перерішити спроможність 3 4  ОУН зд ій
снити своє завдання, я к  революційної організації.

3. Не зваж аю чи на несприятливі обставини, 3 4  ОУН 
сприяли розвиткові молодечих організацій, зокрема 
СУМ-ові, як і послідовно і впертою працею створити 
безу для засвоєння молоддю патріотичних ідей укра
їнського націоналізму.

II.
1. Маючи на увазі повищі ствердження і постанови 

попередніх Конференцій, 6. Конф еренція 3 4  ОУН 
ухвалю є приступити до організаційного оформлення і 
праці Ю нацтва ОУН на чужині.

2. Для опрацювання виховної програми Ю нацтва 
ОУН новообраний Провід 3 4  ОУН створить Виховний 
Центр. В нав 'язаній  до виховної програми відповідних 
нам таких молодечих організацій, я к  СУМ, Виховний
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Центр опрацює виш кільно-виховну програму для 
Ю нацтва ОУН, а також  підготовить потрібні виш кільні 
матеріяли, як  для Ю нацтва ОУН, так  і для виховни- 
ків.

3. Прийняти, я к  зобов’язую чі «Засади Організації 
Ю нацтва ОУН», на підставі яки х  покликана Проводом 
3 4  ОУН окрема комісія опрацює «Правильник Ю нац
тва ОУН» з узлядненням устрою, стилю праці й орга
нізаційного ритуалу на чужині.

4. (Ця точка стосується наш ої тактики в молодечих 
організаціях і на студентському відтинку).

5. Доцінюючи значення інш их молодечих організа
цій і впливаю чи постійно на їх  правильний розвиток, 
3 4  ОУН звернуть головну увагу на СУМ, я к  органі
зацію, що стоїть на ідейній платф ормі українського 
націоналізму та будуть дбати про те, щоб до СУМ 
спрямовувати дітей і молодь наш их членів.

6. К ож ний член ОУН має обов’язок дбати про якісне 
і к ількісне зростання Організації. Зокрема це стосуєть
ся батьків — членів ОУН, яких  діти в першу чергу 
повинні бути підготовані і вклю чені до Ю нацтва ОУН.

7. Працю над Ю нацтвом ОУН розпочати зразу  після 
6. Конференції.

ДО ПИТАНЬ КУЛЬТУРНО-НАУКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Систематичне й кожночасне зображ ення минулого 
і сучасного української нації утривалю є духовий ш лях 
нації і забезпечує та виверш ує тяглий і можливо пов
ний розвиток культури українського народу. В існу
ючих умовах окупації У країни українська культура і 
всі прояви її національної духовости систематично ви 
нищ уються Москвою. Працівники культури в У країні 
не мають змоги творчо працю вати для розвитку та 
збереж ення тих духових ціннощів, що їх  упродовж
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сторіч оформлював український народ і як і проречи
сто свідчать про його духову самобутність.

Справді самостійна думка і творчість українського 
народу мож уть виявлятися сьогодні лиш е поза м еж а
ми впливу нашого ворога-Москви.

Ш оста К онф еренція 3 4  ОУН стверджує, що к уль
турне і наукове ж иття української спільноти в неко- 
муністичних країнах  розвивається свобідно від воро
ж и х  обмежень. Бувш и невід’ємною і важною  складо
вою частиною ж иття українців поза межами України, 
ця культурна і наукова творчість водночас впливає 
корисно на розвиток культурних і наукових проце
сів в У країні і становить важ ний відтинок фронту 
української визвольної боротьби.

Конф еренція рекомендує такі напрямні культурної 
політики 3 4  ОУН:

1. Уж ити заходів, щоб зберегти на чуж ині природну 
й органічну лінію зростання української культури і в 
її духовому кліматі плекати розвиток національного 
світогляду та ідеології українського націоналізму, а 
тому в перш у чергу впливати, щоб діячі української 
культури й мистецтва у своїй праці керувалися доб
ром української нації, боронили її прав і позицій у 
культурно-мистецькому світі, а в своїх творах під
креслю вали непохитну ріш учість та визвольну бо
ротьбу українського народу в його героїчних змаган
нях і прагненнях до самостійного державного життя.

2. О рганізувати моральну й організаційну підтримку 
тим діячам  української культури, як і творять на чу
ж ин і ф актичні кадри української національно й іде
ологічно незалеж ної науки, літератури й  мистецтва, 
як і одуховлюють українські культурні процеси гли
боким ідейним змістом, зберігають і збагачують вар
тості українського творчого духа та захищ аю ть фронт 
боротьби проти московського наступу на духовість 
українського народу, його історичну минувшину та 
культурну самобутність.
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3. Змагати до всесторонньої розбудови всіх форм і 
виявів українського культурного ж иття на всіх кон
тинентах і в усіх країнах, зокрема звернути особливу 
увагу на розбудову того ж иття в країнах  південної 
Америки. Знову ж  на північно-американському кон
тиненті змагати до централізації культурного життя, 
й протиставлятися нездоровим тенденціям роздрібню
вання культурного фронту.

4. Впливати на всі українські суспільні установи, 
мистецькі ансамблі, групи, щоб вони морально і м ате
р іально підтримували діячів української культури і 
мистецтва, щоб плекали справж нє українське мистец
тво, показую чи його високовартіспі форми і тим самим 
підкреслю вали перед світом високе культурне багат
ство української нації.

Ш оста К онф еренція 3 4  ОУН ствердивши, що у к р а
їнська вільна наука поза межами Батьківщ ини, не 
зваж аю чи на труднощі та ускладнення, проробила 
впродовж минулих років велику й дуж е корисну ро
боту в ділянці наукового освідомлювання західнього 
світу з українською проблематикою, рекомендує на 
науковому відтинку:

1. Сприяти діяльності українських незалеж них на
укових установ у вільному світі.

2. Ставити серед українського студентства особли
вий наголос на потребу гуманістичних, політичних і 
військових студій, щоб таким чином збільш увати й 
збагачувати українські молоді держ авницькі кадри.

3. Заохочувати молодих адептів науки, щоб їхні н а
укові дисертаційні праці розглядали й дослідж ували 
українську та східньо-европейську проблематику в 
різних її аспектах.

4. Впливати на українські наукові установи, укра
їнські видавництва та українські центральні суспіль-
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но-громадські установи, щоб змагали до видавання по
важ них  наукових праць про У країну й її визвольну 
боротьбу, зокрема в чуж их світових мовах.

5. Змагати, щоб якнайбільш е число українських на
уковців, працюючи в чуж их університетах і вищих 
ш колах, та маючи можливість зв ’язку  з чуж инецьки
ми науковцями, здобували прихильників українській  
визвольній політиці ш ляхом затіснювання зв ’язків, 
зустрічей, конференцій, висилки відповідної л ітера
тури.

6. Закликати  українські наукові інституції та укра
їнських учених спростовувати неприхильні та неправ
диві дані про Україну й українську проблематику, які 
появляю ться в чуж инецьких енциклопедіях і різних 
виданнях, спростовувати больш евицькі ф альш і. З а к 
ликати їх  опрацьовувати матеріяли до чуж их науко
вих праць, а також  рецензувати наукові праці про 
У країну та східню Европу, як і дуж е часто мають су
б’єктивний характер, або е невірні.

7. Розглянути можливість створення стипендійного 
фонду 3 4  ОУН, для вм ож ливлення висилки відповід
них членів Організації на студії, щоб тим самим 3 4  
ОУН збільш ити кадри своїх виш колених ф ахівц ів  у 
різних д ілянках своєї всесторонньої праці.

8. Приймаючи до уваги, що діяльність 3 4  ОУН є ду
ж е ш ирока й всеобіймаюча, постає потреба постійно 
мати на увазі такі ділянки:

а) Н ауковий сектор,
б) Ш кільництво,
в) Студентський відтинок,
г) Культурні справи.
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ДО П И Т А Н Ь  ІН Ф О Р М А Ц ІЇ Т А  П РО П А ГА Н Д И

Ствердивши, що одним із найваж ливіш их інстру
ментів у боротьбі за перемогу ідей українського націо
налізму є мобілізація засобів інформації і пропаган
ди, VI. К онф еренція 3 4  ОУН рекомендує Проводові 
3 4  ОУН взяти до уваги всі можливості, як і ведуть до 
пош ирювання цих ідей та ідей визвольно-револю ційної 
боротьби українського народу під кутом теперіш ніх 
потреб та потреб у майбутньому. Серед цих мож ливо
стей зокрема необхідними е:

1. Видання (українською та інш ими мовами) серйоз
ної політичної літератури, яка служ ила б постійним 
джерелом об’єктивної інформації про український виз
вольний рух, а головно про унапрямлю вану ним зброй
ну боротьбу українського народу за відновлення укра
їнської держави.

2. П ублікація праць науково-політичного та ін ф ор
мативного змісту, як і виявили б природу українсько
го націоналізму, висвітлю вали б дії і завдання ОУН, 
та причинилися б до поглиблення націоналістичних 
ідей серед членства ОУН, я к  теж  і серед цілого народу.

3. В наш ій інформативній діяльності треба викори
стовувати такі модерні засоби інформації, як  телеві
зія, ф ільм  та грамофонні платівки. Зорганізування 
власної радіостанції та інтенсивніше використовуван
ня доступних для нас радіопересилань у чуж их радіо
станціях вільного світу мусять лягти в основу нашого 
відтинку інформації.

4. Для більшої ефективности в інформативній д іяль
ності, як  теж  для уникнення розбіжностей і відмінних 
інтерпретацій різних організаційних видань треба 
координувати націоналістичну пресу та видання в 
цьому напрямі, щоб вони своїм змістом не розходи
лись у засадничих питаннях і не викликували ш кід
ливих сумнівів серед членства та серед читачів, як і с 
поза рамцями Організації. Крім  того, координація ді-

76



яльности націоналістичних видавництв необхідна, щоб 
забезпечити першочерговість тим виданням, як і пот
рібні для висилки на рідні землі і для мобілізування 
під прапорами ОУН української спільноти у вільному 
світі.

VI. Конф еренція 3 4  ОУН зобов’язує Провід 3 4  ОУН 
видавати періодичний бюлетень Проводу, який  ущ іль
нював би зв’язки  поміж Проводом і організаційними 
кадрам и в різних країнах  вільного світу.

ПОСТАНОВИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ

6. Конф еренція 3 4  ОУН, розглядаючи ф інансову 
господарку Організації, приймає такі ствердж ення й 
постанови:

1. Визвольно-політична діяльність 3 4  ОУН була ве
дена фінансовими засобами, зібраними від членів 
О рганізації і від патріотичного українського громадян
ства, жертовність якого останніх років помітно підви
щ илася. В новій каденції потрібно, однак, збільш ити 
фінансові засоби Організації, щоб ум ожливити на
леж ний розвиток у всіх потрібних д ілянках визволь
ної боротьби в сучасну пору.

2. З  уваги на необхідну потребу збільш ення ф інан
сових засобів, для реалізації постанов про ведення 
визвольної боротьби, зовніш ньо-політичних постанов 
про створення к ількох  українських політичних пред
ставництв у деяких важ ливих  держ авах і для органі
зування виховно-освітніх осередків, 6. Конф еренція 
3 4  ОУН пригадує всім членам Організації ф інансово- 
господарські постанови. 4. Конференції 3 4  ОУН (III. 
Організаційно-оперативні справи точки 43 і 42, БУП
ч. 1. сторінки 303-305) з особливим підкресленням то
го, що «всі члени, кандидати і організовані симпати
н и . . .  своєчасно сплачуть устійнену членську вклад
ку» і «крім членської вкладки  є зобов’язан і вплачу-
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вати місячно оподаткування від заробітної платні» та 
з доручення Проводу 3 4  ОУН усі Терени раз на рік 
переводять одноразову збірку на Визвольний Фонд, 
яку  передають до Головної Каси». Ці постанови прий
мається також  6. Конференцією 3 4  ОУН з такими до
датками:

К ож ний українець на еміґрації повинен своєю по
стійною грошовою вплатою допомагати визвольній бо
ротьбі пропорційно до свого заробітку.

а) В новій каденції Провід 3 4  ОУН, з допомогою 
організаційної мережі, має приєднувати прихильників 
визвольної діяльности, як і мали б обов’язок так, я к  і 
члени Організації, постійно склали місячне оподат
кування від заробітньої платні;

б) Крім  загального особового оподаткування грома
дян, Конф еренція постановляє увести в новій каден
ції податок для товариств. Усі члени 3 4  ОУН мають 
докласти старань у тому напрямі, щоб зобов’язати  
українські товариства і установи, Організації В изволь
ного Фронту, всі відділи і осередки тих організацій, 
українські підприємства, кооперативні крамниці, н а
родні доми і товариські клю би до сплачування постій
ного податку на потреби визвольної боротьби в висоті, 
устійненій між управами товариств і компетентними 
чинниками Організації.

3. Сприяти економічному розвиткові українських 
господарчих інституцій на всіх теренах, особливо в 
тих країнах, що досі не присвятили належ ної уваги 
господарським справам, а мають великі можливості 
організувати і розбудувати різного роду підприємства. 
Це дасть згодом спроможність цілій українській  еміґ
рації, в тому і наш ій Організації, мати збільш ене д ж е
рело засобів.

Форму збирання членських вкладок, загального 
оподаткування і Визвольного Фонду регулює інструк
ція, прийнята на 6. Конф еренції 3 4  ОУН.
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ОКРЕМІ ПОСТАНОВИ

6. Конф еренція 3 4  ОУН, розглянувш и спільне вне
сення Проводу 3 4  ОУН і члена Бю ра Проводу ОУН 
Ярослава Отецька в цій справі, і проаналізувавш и 
правний стан в ОУН, — прийняла наступні постанови: 

Визнала правосильними для ОУН всі ті постано
ви і виріш ення керівних органів ОУН на УЗ, як і мали 
місце до часу смерти П ровідника Р. Ш ухевича і л ікв і
дації ворогом частини очолюваного ним Проводу ОУН.

2. В ідкинула як 'н езакон н і і визнала незобов’язую чи- 
ми для ОУН:

а) Зміни стосовно структури й обсади керівництва 
ОУН та стосовно коментувань ідейно-політичних по
зицій ОУН, які заіснували після ліквідаційних і про- 
вокативних акцій К Ґ Б  на Україні, звернених проти 
керівних органів ОУН у роках 1950-1954;

б) зв ’язан і з тими змінами спроби перебудов і впро
вадж ування нових структуральних засад в закордон
них органах ОУН в тих самих роках.

3. Конф еренція рекомендує черговому Великому 
Зборові взяти ці обидві постанови під поновний роз
гляд і затвердж ення.

4. Конф еренція вваж ає за вистачальиу основу для 
скликання IV. Великого Збору:

а) К ількакратну  ініціятиву Провідника ОУН Степа
на Банд ери з різних років;

б) тодішнє і теперішнє позитивне становище остан
нього члена Бю ра Проводу ОУН, Я. Стецька, до спра
ви скликання IV. ВЗбору, що підкріплює і продовжує 
цю ініціятиву Ст. Бандери;

в) позитивне становище до скликання IV. ВЗбору 
Проводу 3 4  ОУН і Головної Ради 3 4  ОУН.

5. Ш оста К онф еренція 3 4  ОУН, я к  найвищ ий форум 
тієї частини ОУН, що перебуває в вільних умовах
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стверджує від себе потребу скликати в швидкому часі 
черговий ВЗбір ОУН і ухвалю є скликати  до одного ро
ку  IV. ВЗбір ОУН.

6. П окликає Конгресову Комісію, складену з остан
нього члена Бю ра Проводу ОУН Я. Отецька, Новообра
ного Проводу 3 4  ОУН та з учасників попередніх 
ВЗборів для підготовки і для скликання через Провід 
3 4  ОУН 4. ВЗбору ОУН та надає Комісії спільно з 
Проводом 3 4  ОУН право доповнювати її склад особа
ми, як і потрібні для розгорнення роботи цієї Комісії.

7. В склад Конгресової Комісії вибирає з-поміж  
учасників попередніх Великих Зборів ОУН (слідує пе
релік 8 обраних осіб).

8. Рекомендує ВЗборові ОУН приймати ріш ення не 
тимчасового значення для всієї ОУН, також  у  тому 
випадку, коли б на нього не змогли прибути на час 
делегати з У країнських Земель.

9. Б ер у ч и  до уваги значення безперервної боротьби 
українського народу на Рідних Зем лях  за незалеж 
ність, 6. К онф еренція вваж ає, що всім головним спра
вам, як і мають місце в Україні, слід присвятити вий- 
няткову пильність та особливу увагу.

П). З метою добитися успішної реалізації завдань 
3 4  ОУН по лінії досліджень полож ення в Україні, х а 
рактеру і стану боротьби на Р ідних Землях, треба 
зміцнити роботу щодо справ документації, злучити в 
умовах наш ої дійсности кращ і сили та дати ініціятиву 
для вирощ ення ф ах івц ів  того діла.

11. (Ця точка стосується плянування метод і форм 
цієї д ілянки роботи).
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