ПЕТРО ПОЛТАВА

ХТО ТАКІ БАНДЕРІВЦІ

ТА ЗА ЩО ВОНИ БОРЮТЬСЯ

ПРОВIUIНК O~H

БОЛЬШЕВИЦЬКІ rНОБИТЕЛІ БОЯТЬСЯ, ЩОБ НАРОДНІ
МАСИ СССР

На

всій

Україні,

ЗНАЛИ ПРАВДУ

а,

можливо,

і

в

ПРО

БАНДЕРІВЦІВ

усьому

Совєтському

союзі

немає, мабуть, нІ однієї такої людини. яка нічого не чула б сьо
годні про ту визвольну протибольшевицьку боротьбу, що її ось
уже впродовж шести*) років, головно в західньо-українських об
ластях, веде український народ. на всій Україні, а, можливо, і
в усьому Совєтському союзі сьогодні немає, мабуть, ні однієї та
кої людини. яка нічого не чула б про бандерІвців. Героїчної бо
ротьби мільйонів не вдалося сховати перед народними масами
Совєтського Союзу навіть большевицьким гнобителям. Вістки про
цю боротьбу різними шляхами облетіли всі величезні совєтські
простори, і сьогодні знають про неї вже майже всі совєтські люди.
Та хоч сьогодні про нас. бандерівців, про нашу протиболь
шевицьку визвольну боротьбу вже майже чули всі совєтські лю
ди, то, проте, вони не завжди знають про нас правду. Багато
дехто ІЗ совєтських людей, вірючи большевицькій пропаганді,
думає. що ми, бандерівці, справді "українсько-німецькі націо
налісти" тобто гітлерівські, чи, як останньо брешуть большеви
ки. англо-американські агенти. що ми справді "куркулі" чи
"буржуї", що ми справді "бандити", і тільки тому сидимо в
лісі й перебуваємо в підпіллі.
що
"боїмося народного право
суддя"

Усе Ц~, щО говорить про нас
большевицька
пропаrанда,
найбезсоромніша.
цинічно-підла
брехня.
Большевицькі вороги
народу

поширюють цю

брехню

про

нас

з

метою закрити

перед

народними масами Совєтського Союзу справжній національно
і соціяльно-визвольний характер
нашого
руху.
Вони бояться
іменно, щоб

народні

маси

Совєтського Союзу,

пізнавши

справж

ні цілі нашої боротьби, її прогресивний, народньо-визвольний
характер, не заразилися революційними, бандерівськими ідеями
і самі не стали за прикладом українського народу на шлях виз
вольної протибольшевицької боротьби. Больщевицькі імперіялісти

*) Після
березня
Ковяль. -

5.

геройської смерти сл. п. ген. Тараса Чупринки дня
р. Головнокомандувачем УПА став полк. Василь
(Пt)Имітка редакції передруку).
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розуміЮть, що це означало б кінець їхнього панування над на
родами Совєтського Союзу, їхню загибель. Щоб не допустити до
цього, щоб могти і далі безкарно гнобити й експлуатувати десят

ки народів Совєтського Союзу, сотні мільйонів працюючих, боль
шевицькі бандити, з одного боку, докладають усіх зусиль. щоб
фізично знищити всіх учасників нашого визвольно-революцій
ного руху, знищити нашу підпільну революційну організацію, і,
з другого боку,
не зупиняються ні перед найогиднішим навіть
наклепом, перед ніякою брехнею, щоб тільки наш революційний
оух в очах народних мас Совєтського Союзу заплямувати. ЗНР
славити, ідейно скомпрометувати і таким чином зробити його не
прийнятним для народів і працюючих мас Совєтського Союзу.
Та це на довшу
мету
большевицьким мрякобісам
ніяк не
вдасться. Так, як не вдалося їм закрити перед народами Совєт
ського Союзу caMoro факту нашої протибольшевицької боротьби,
хоч як вони до цього змагали й змагають, так не вдасться їм на
час закрити
перед
совєтськими
людьми Й правди
про
справжній характер вашого руху. Яких би заходів большевики
не вживали, то правда про нас, бандерівців, правда про визволь
довгий

ну боротьбу українського

народу завжди

до совєтських
народніх
мас.
"Брехнею
каже українська народна приповідка.

собі промостить
'далеко не

шлях

заїдеш"

Сказати совєтським людям коротко правду про нас, банде
рівців, про нас визвольно-революційний рух саме завдання
цієї брошури.

'.

БАНДЕРІВЦІ

-

ПОСЛІДОВНІ БОРЦІ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ

УКРАlнськоrо НАРОДУ
Бандерівці це. в останній час, загально вживана, популяр
на назва
всіх
учасників повстанської
і підпільної визвольної
боротьби, що її в період гітлерівської окупації підняв українсь
кий народ проти німців і, що її від 1944 року він продовжує
вести проти большевицьких загарбників. Ця назва утворилася від
прізвища

славного
сина
українського
народУ,
довгорічного
революційного борця за волю і державну незалежність України,
керівника революційної
Організації Українських
Націоналістів
(ОУН) Степана Бандери.
Організація
Українських
Націоналістів,
керована
Степаном
Бандерою, є на українському фунті єдиним послідовним реалі
затором ідеї, революційної, безкомпромісової боротьби українсь
Koro народу проти всіх окупантів за його національну волю і
незалежність. ОУН завжди вела найрадикальнішу протиокупант-
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ську боротьбу в період до 1939 року. Єдині ми, бандерівці, орга
нізувати активну революційну боротьбу проти большевицьких
загарбнИКів у 1939-41 рр. В місяці червні 1941 року, після від
ступу з частини України большевицької армії, ОУН керована С.
Бандерою створила Уряд і проголосила незалежність Українсь

(30 червня 1941 р.). Коли ж німці зайняли вороже
становише до цього Акту, коли вони заарештували керівника
ОУН С. Бандеру. Уряд на чолі із прем'єр-міністром Я. Стецьком
та багатьох інших керівних українських революціонерів, - ОУН
керована С. Бандерою, зразу ж повела проти гітлерівців активну
спочатку підпільну, а від осени 1942 р. повстанську боротьбу.
Від 1944 року, тобто від чергової окупації всіх українських зе
мель московсько-большевицькими імперіялістами, ОУН, керована
С. БандеІЮЮ, є на українських землях єдиною організованою са
мостійницькою політичною силою. Єдина вона у важких умовах
большевицької окупації залишилася з народом на полі бою і,
йдучи в авангарді визвольної боротьби проти большевицьких за
гарбників, ось уже впродовж шести років віддано служить спра
кої Держави

ві визволення України з-під панування окупантів. У завзятій бо
ротьбі
років

тьох

ОУН,
НЕ>

керована

тільки

ділянках

С.

Бандерою,

витримує

нашого

скажені

ось

уже впродовж

атаки ворога, але

революційного

фронту

й

шести

на

розгортає

бага

успіш

ний наступ.

Ідейно-політичне

єю
а)

члени

їнські

ОУН,

керованої

патріоти,

які

-

обличчя бандерівців

оргаНі~'щійно-партійною

єдине.

приналежністю

С.

Бандерою,

борються

або

за волю і

Зате

-

бандерівці

за

сво

це або

б) безпартійні укра

державну незалежність

України як в Українській Повстанчій Армії (УПА), так і в рево

люційному підпіллі.
таНІіЯ

українським

гітлерівських
ціятором,

УПА виникла в
народом

масової

1942

окупантів. ОУН, керована

першим

організатором

і

році в порядку розгор

всенародньої боротьби проти

С.

Бандерою,

керівником

УПА.

була

іні

УПАрмією

від початку її утворення і до сьогодні командує один із найвиз
начніших

українських

революціонерів,

борець за волю українського народу

Найвище

керівництво

-

довгорічний

підпільний

генерал Тарас Чупринка.

всією визвольно

-

революційною

*)

бороть

бою українського народу здійснює Українська Головна Визвольна
Рада (УГВР)

-

революційний Парлямент і Уряд українського на

роду на час його визвольної боротьби. УГВР утворилася в м. ли
пні

1944

року

в

умовах протигітлерівської

складається з представників різних

боротьби

УПА. Вона

українських самостійницьких

*) Брошура вийшла на Україні з початком

1950

р. Шостий рік

боротьби рахується з 1944 р., року, нового приходу большевиків на
Україну. (Примітка ред. передруку).
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партlИ і середовищ з усіх українських земель. УГВРаді підпо
рядковується УПА, все українське революційне підпілля, в її склад
входить ОУН, керована С. Бандерою, її підтримує ввесь україн
ський народ, який веде активну протибольшевицьку боротьбу.

ЧОМУ
НАЗИВАЄМО

МИ,
СЕБЕ

БАНДЕРІВЦІ,
НАЦІОНАЛІСТАМИ?

Ми, бандерівці, називаємо себе націоналістами тому, що цент
ральне місце в нашій ідеології займає вчення про націю. Згідно
з цим вченням ми, націоналісти, в протилежність марксистам і
большевикам, уважаємо іменно, що: а) народ, нація є найвищий
і найміцНіший тип людської спільноти - вищий і міцніший, ніж
суспільна кляса; б) в міжнародному розрізі суб'єктом історії є
народи, нації, а не суспільні кляси; в) народи, нації не є явище
історично перехідне, властиве тільки епосі капіталізму, але яви
ще, властиве всім суспільно-економічним формаціям; в період
капіталізму
внаслідок величезного
розвитку
цивілізаційних і
культурних умов життя, нації як людські спільноти тільки не
звичайно зміцніли; г) найкращі умови для всебічного розвитку
народу

забезпечує тільки національна
держава;
д) найкращою
міжнародною системою, яка однаково відповідає інтересам окре'

мих
народів
як і інтересам міжнародного
співробітництва та
встановленню справжньої дружби між народами, є система віль
них національних держав усіх народів світу; е) передумовою по
кращання долі працюючих кляс поневоленого народу є націо
нально-політичне визволення усього народу; є) в протиле:жність
українським большевикам. які своїм найвищим наказом мають
волю своУх коемлівських господарів, ми, українські націоналісти,
за наш найвиший наказ маємо добро і щастя українського на
роду. Найвишим найважливішим завданням українського народу

в тепеоішній

момент

ми

вважаємо

боротьбу проти

московсько

большевитп.ких nкупантів та їх українських ateHTiB українсь
ких больтuрвиків за національне і соціяльне визволення україн
ського Haponv. за побудову української, справді незалежної, на
ЦІОнаЛЬНО1
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держави.

УКРАІНСЬКІ

НАЦІОНАЛІСТИ НЕ

Є

ШОВІНІСТИ,

НІ ІМПЕРІJlЛІСТИ

Ми, УRраїнські націоналісти. не є шовіністи.

Борючись за не

залежну українську державу. ми боремося тільки за здійснення
українським народом тих прав, якими вже давно користується
величезна біЛЬШІСТЬ народів світу, і які (права) вже давно ви
знано природними правами кожного народу. До речі, наша бо-.

ротьба є законною боротьбою навіть з точки зору большевиць
ких законів: конституція СССР забезпечує за кожним народом
право

на ,вільний

вихід

із

складу

СССР. ДО

всіх народів

світу

ми плекає мо щирі симпатії. З усіма народами світу, в тому чи
слі і з російським народом, який побудує свою національну дер

жаву на

своїх етнографічних землях. ми

хочемо жити в дружбі

і співпраці. Ми не боремося проти сусідніх нам народів в цілому,

а тільки проти тих імперіялістичних сил, які нас поневолюють.
Підкреслюємо ще раз:
усі народи.
в тому числі російський та
польський

народи,

ми

цінимо.

шануємо та

прагнемо до

дійсної

дружби і співпраці з ними. Ми ненавидимо і боремося тільки
проти тих імперіялістичних сил. які нас поневолюють або хочуть
поневолити.

Ми,

україНСЬКі

націоналісти.

не

є також

імперіялісти. Неза

лежну українську державу ми хочемо будувати тільки на етно
графічних землях. тобто на землях, на яких у більшості живе
український народ. Ми не зазіхаємо ні на шматок чужої терито

рії. Ми є проти всякого імперіялізму проти поневолювання у
будьякій форМі одного народу другим. проти імперіялістичних
воєн і загарбань, проти багатонаціональних імперій. Ми є за як
найповніше здійснення ідеї вільних національних держав уСіх
народів світу.

іНИ,

БАНДЕРІВЦІ,

НЕ

БУЛИ,

НІЧИЄЮ

НЕ

Є І

НЕ БУДЕМО

АrЕНТУРОЮ

Ми, бандерівці, ніколи не були, не є і не будемо нічиєю ateHтурою. В нашій боротьбі за національну і державну незалеж
ність України ми орієнтуємося тільки на власні Сили українсь
кого

народу.

Зокрема ми,
бандерівці,
ніколи не співпрацювали з німцями,
як це про нас брешуть большевицькі вороги народу. У нашій
підпільній літературі ми вже нераз відповідали на цей підлий
наклеп. З перших днів окупації України гітлерівцями, ОУН керо
вана С. Бандерою, перевела проти них активну підпільну бороть-
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бу.

З

кінцем

1942

р.

для боротьби з

гітлерівцями ОУН

почала

творити збройні групи. Ці збройні групи дали початок УПАрмїї.
Впродовж 1942-44 рр. багатотисячна УПА. революційне підпілля
ОУН своєю збройною боротьбою завдали німцяи значних втрат
у людях, майні, транспорті. В 1943-44 рр. під виключною контро
лею УПА перебували цілі райони Полісся, Волині, Карпат, окре
мі лісові масиви Галичини. Ця боротьба проходила на очах і з
участю всього українського народу. Про цю боротьбу може кож
ному, зацікавленому в тому, розповісти кожна дитина в захід
них областях, кожна українська селянка. про цю боротьбу свід
чать

сьогодні

ще

не

розкопані большевиками,

численні

могили

революціонерів і повстанців, що впали в боротьбі з гітлерівцями.
Про цю боротьбу свідчить той факт, що в гітлерівських тюрмах
і

концтаборах опинилися тисячі українських революціонерів на
чолі із С. Бандерою. Н. Стецьком та багатьма іншими керівними
членами нашого руху. В німецьких тюрмах, від гестапівських
куль, на всіх широчезних просторах України загинули такі ке

рівні бандерівці, як Іван Климів-Легенда (Львів), Дмитро Мирон
Орлик (Київ), Микола Лемик (Харківщина), Пантелеймон Са.к
Могила (Київ, родом із східніх областей), Сергій Шерстюк (Кри
вий Ріг, родом із східніх областей), та сотні інших. За кого ж має
совєтських людей запроданець Мануїльський. який відважується
говорити, що Бандеру німці замкнули до тюрми "на його власне
бажання". Хто ж інший. крім большевиuьких гнобителів, мав би
відвагу так цинічно глумитися над народом над тим народом,
який бачив протигітлерівську боротьбу бандерівців на власні очі
і сам приймав у цій боротьбі якнайактивнішу масову участь.
За нами, бандерівцями, три роки піДпільної і повстанчої бо
ротьби проти гітлерівських окупантів. У гітлерівців як в оку
пантів України і ворогів усіх волелюбних народів ми стріляли,
а не з ними співпрацювали. про це знає не тільки ввесь укра
їнський народ, але і ввесь світ.

МИ,

БАНДЕРШЦІ,

-

БОРЦІ ЗА ІНТЕРЕСИ ПРАЦІОЮЧИХ МАС,
А

НЕ

ОБОРОНЦІ

ЕКСПЛУАТАТОРСЬКИХ

КЛНС

Большевицькі брехуни
намагаються представити
нас
перед
совєтськиии масами як оборонців інтересів "куркулів". чи "буржу
їв". Це також підла брехня. ми не маємо нічого спільного з ци
ми клясами ні з погляду цілей нашої боротьби, ні з погляду со

ціяльного походження і клясової npиналежности учасників на
шого руху. Коли йдеться про соціяльні цілі нашої боротьби, то
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ми, бандерівці, боремося за побудову безклясового сус:з:ільст~а.
Ми є проти повороту в Україну, як поміщиків так і кащталіСТ1В.
Ми !: за знищення в Україні нової експлуататорської паразитар
ної кляси кляси большевицьких вельмож, складеної з верхо
водів партії, МВД і МГБ, адміністрації. армії. Ми є за суспільну
власність на знаряддя і засоби вироБНИЦ'l\Ва. Проти колгоспів І\ІИ
виступаємо тому, щО ВОНИ з'являються знаря,!!;дям неща,!!;ної екс
плуатації селянства большевицькою правлячою клікою. Тому, що
вони є основною причиною нуж'!!;и і смерти українського села.
МИ хочемо, щоб в незалежній українській державі про форму
землекористування вільно вирішило саме українське селянство·).

Які ж, отже. маючи на увазі саме такі соціяльні цілі нашої бо
ротьби, з нас можуть бути оборонці "куркульства" чи "буржуа
азії"?

Так само обстоїть справа, коли йдеться про соціяльне поход
ження учасників нашого руху. "Буржуя" серед нас ніхто не
знайде, хоч би шукав його із свічкою у руках. Загал західно
українського сеЛЯНС'l\ва це, в основному. малоземельне. або, що
найвище, середняцьке селянство. Малоземельні і безземельні се
ляни, наймити, середняки, робітники,
студенти. учні середніх
шкіл, інженери, лікарі, юристи, учителі, ось хто такі учасни
ки нашого руху за своїм соціяльним походженням. Хіба ж МИ,
сини праЦIОЮЧОГО і експлуатованого народу, сини селян, робіт
ників, інтелігентів, можемо боротися за інтереси експлуататорсь
ких кляс? Хіба ж ми можемо боротися проти своїх батьків? Хіба
ж підтримували б нас так широко українські працюючі маси,
коли б ми боролися за ворожі ЇМ цілі? Для кожної думаючої лю
дини повинно бути ясним, що ні.

-1(-)Конференція ОУН на Українських Землях 1950 р. сформулю
вала програмові постанови про земельне питання в такій формі:
"ОУН
бореться за
повне
знищення
колгоспного кріпацтва
в Україні. проти повороту до поміщицько-капіталістичного ладу,
за безплатну передачу землі селянам на власність на базі одно
осібних трудових господарств".
"Рівночасно ОУН признає право на громадсько-кооперативні
і різні спілкові форми господарювання землею, якщо вони побу
доваНі на добровільній згоді селян і на їх власній праці".
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КІЛЬКА

СЛІВ ПРО

НАШЕ МИНУ ЛЕ

Як теперішнє, так і минуле бандерівців славне. героїчне.
Багато з нас, головно з-поміж старших віком революціонерів, це довгорічні політв'язні колишніх польських румунських. гітле
рівських, большевицьких тюрем і концтаборів, не рідко засуд
жені до досмертного ув'язнення. У не одного з них ще досьогодні
видніють бл из ни від тюремних кайданів. Не одному з них поло
мили ребра, повибивали зуби польська поліція, румунська ciryранца, німецьке гестапо, большевицьке мвд. Багато з нас стало
на шлях революційної, підпільної боротьби проти окупантів. ма
ючи всього 14-16 років від уроджеНfJЯ. У підпільних гуртках, на
підпільній, революційній роботі, прот ікали наші найкращі юні
роки. З підпіллям, з революційною боротьбою розв'язані наші
найпалкіші юнацькі
мрії.
найшляхетніші
юнацькі
поривання.
Переслідуваний поліцією, завжди загрожений тюрмою. концта
бором, поліційною кулею, часто не забезпечений матеріяльно ук
раїнський революціонер

завжди мужньо, з посвятою і найвищою
відданістю справі героїчно виконував свої революційні обов'язки:
обов'язки передового бійця революції, організатора і керівника

народу в його боротьбі проти окупантів. Не зважаючи на ніякі
труднощі, ні перешкоди, ми. бандерівці, завжди були серед на
роду,

серед народних мас, несли їм революційне слово правди,
нашою сміливою, революційною дією підтримувати на дусі, обо

роняли перед терором окупантів. Для українських народних мас
український революціонер завжди був зразком найвищого патріо
тизму, мужности, витривалости. героїзму, найвищих громадських

і
і

революційних чеснот.
всіляко підтримує нас.

ЧИ

МИ,

Саме

тому

сьогодні

народ так

любить

УКРАІНСЬКІ РЕВОЛЮЦІОНЕРИ

І ПОВСТАНЦІ, БОРЕМОСЯ ПРОТИ БОЛЬШЕВИЦЬКИХ
ГНОБИТЕЛІВ І

ЕКСПЛУАТАТОРІВ?

Для декого із совєтських людей, може бути незрозумілим, саме
ЧUМУ ми, бандерІВЦі, боремося проти большеsиК1В. проти совєтсь-'
кої влади? Адже ж так може думати дехто із обдурених больше
вицькою
пропагандою
совєтських
людей большевики "най
краще в світі розв'язали національне питання", "побудували со
ціялізм", "щиронародну демократію".
Усе те, що говорить большевицька пропаганда. про політику
большевицької партії і здобутки совєтської влади, також під
ступна і безлична брехня. Правда про Совєтський Союз цілком
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протилежна

до

того,

що

говорить

про нього

большевицька про

naraHlIa.
Ми, баllДерівці, боремоси проти большевиків тому, що вони ик

щодо Украіни, так і щодо всіх інших неросійських народів СССР
провадять політику жорстокого національного гнобленни й еко
IIOMi'llloi експлуатації.
Український народ, як і кожний інший совєтський неросійсь-'
кий народ, Ilе має в СССР ніиких націоналыо-політичнихx прав,
і перебуває у стані повного політичного поневоленни. Т. зв. Укра
їнська ССР, як і кожна інша т. зв. союзна республіка,
явля
еться по суті не "незалежною державою українського народу",
як про це брешуть большевики, а звичайною адміністративною
одиницею, звичайною безправною губерніею

большевицької імпе
рії. Ні "верховна рада" УССР, ні її "уряд" не мають ні тіні тих
прав, що ними звичайно користуються ці інституції у справді не
залежних державах. Т. зв. суверенність союзних республік це тільки фікція, пуста фраза, призначена большевиками для об
дурювання працюючих мас Совєтського Союзу і всього світу,
фраза, що не має найменшого практичного значення. Ні "верхов
на рада" УССР, ні ії "уряд" не можуть нічого зробити самостій110, без згоди на це московського центру. Український народ, як
і кожний інший неросійський совєтський народ в системі боль
шевицького СССР с фактично
позбавлений
будьяких
можли
востей свобідного волевиявлення. незалежного керування своїми
справами. Про все, згідно тільки з власними імперіялістичними
інтересами, цілковито ігноруючи потреби окремих народів, всу
переч
їхнім найжиттєвішим інтересам, вирішує
большевицький

імnеріяльний центр

-

большевицька Москва.

.

Большевики жахливо експлуатують Украіну, як і кожну ін
шу т. зв. союзну республіку, в економічно." вlдвошеввL Крем
лівські імперіялісти використовують Украіну в першу чергу як
сировинну базу для промисловости центральних районів Роси. До
промислових районів Росії з України вивозять вугілля, чавун,
сталь, хліб, м'ясо, овочі, а завозять звідтам Сюди складні маши
ни, складне фабричне і заводське устаткування, текстильні ви
роби. В Україні взагалі не розбудовусться складного машинобу
дування, модерної хемічної промисловости, текстильних фабрик.
В Україні, нпр., яка являється найбільш розвинутим вугільним
і металургічним районом СССР, перший автобудівельний завод
большевики заплянували побудувати щойно в четвертій п'яти
річці. чи ж це не говорить про те. що Україна в системі больше
вицького СССР перебуває на становищі колонії!? Це брехня, що
"за роки совєтської влади большевики розбудували в Україні
високорозвинуту
індустрію". Большевицькі
імперіялісти
розбу
дували

тільки

ці

гаЛУЗі

України промислової і

добувну промисловість,

індустрії,

які

сприяють викачуванню з

сільськогосподарської сировини

сільськогосподарське

(НОР.,

ви

машинобудування,
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заводи, що продукують устаткування для вуглевидобувної
лізору ДНОї промислово сти, паровозобудування).

за-

В Україні, як і в кожній іншій т. зв. союзній республіці, боль
шевики проводить політику жорстокого культурного гвоблевни.
За роки большевицької влади в Україні ЧК, ГПУ. НКВД. МВД
знищили сотні українських вчених істориків, мовознав
літературознавців, економістів, знищили сотні письменників,
noeTLB, мистців. Діячам української культури забороняється тво
рити в національному, патріотичному дусі. В цей спосіб цілковито
загальмовано всякий розвиток української культури. Усе життя
в Україні русифікується. У всіх адміністраційних, культурних та
економічних інституціях, у всіх університетах, інститутах фак
тично панує російська мова. Неподільно панує російська мова в
армії. rї накидається українському народові методами посеред
нього тиску. Всюди насаджується російсько-шовіністичну, iмne
ріялістичну ідеологію, переслідується кожну українську патріо
тичну думку, кожне патріотичне українське почування. В росій
сько-шовіністичному, імперіялістичному дусі висвітлюється істо
рію України, історію української культури, поборюється захОІІ
лення рідним минулим. Українська преса, радіо, театр. літерату
ра, наука поставлені в Україні цілковито на службу русифікаторсь
кої політики большевицьких поневолювачів. Уся культурна полі
тика большевицьких гнобителів в Україні має на меті повну
культурну асиміляцію України з Росією. повну ліквідацію куль
турної окремішности українського народу.
МГБ

ців,

Большевики

масово

винищують

український

народ

фізично.

Три рази за час свойого панування в Україні вони навмисне ви

кликали
голод.
Жертвою цього навмисне
викликаного голодУ
впало досьогодні в Україні близько вісім мільйонів
українців.
сотні тисяч українських чоловіIriв і жінок вислано в Сибір, Се
редню Азію. Тут вони, будучи примушеними жити в найжахли
віших умовах, масово вмирають. Сотні тисяч українських патрІ
отів знищили большевицькі гнобителі по тюрмах, на засланнях,
у концтаборах, розстріляли, у безпосередній боротьбі. Тільки за
останні роки в боротьбі проти нашого
визвольно-революційного
руху вони знищили кілька десятків тисяч українців.

Ось так на практиці виглядає "найкраще розв'язання" боль
шевиками "національного питання в СССР". чи ми, українські
патріоти, можемо спокійно годитися з таltИМ станом, чи ми, ук
раїнські патріоти, можемо не БОРОТИСR проти большевицьких гно

бителів,

коли

бачимо.

що вони

готують

Україні повну

загладу,

Ми українсьКі революціонери і повстанцІ. боремоси проти бол .. шевиків тому, що вони встановили. СССР режим нещадного со

ціильного

гнобленни

й економічноі експлуатаціі працюючих мас.

Не безклясове суспільс'l1ВО, не "комунізм" будують в СССР боль
шевики, а нову гнобительську й експлуататорську соціяльну сис
тему. Місце колишніх експлуататорів-поміщиків і капіталістів -
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займають сьогодні нові суспільні паразити-верховоди
больше
вицької партії, МВД і МГВ, адміністрації, армії. Ці верховоди
вже виразно оформилися в нову експлуататорську клясу - клясу
большевицьких вельмож. Основою формування цієї нової пара
зитарної, експлуататорської кляси є гі поліТИЧНі привілеї: моно
полістичне становище большевицької партії, гі необмежена вла
да. повна безконтрольність комуністів з боку народних мас. Ма
ючи необмежені політичНі права і будучи в результаті цього не
обмеженим господарем уСіх багатств СССР, ця кляса забезпечила
за собою й виразні економіЧНі переваги в совєтському суспіль
стві. Вольшевицьким вельможам ніколи нічого не бракує, вони
мають просто розкіШНі умови життя. У цей час, коли мільйони
працюючих
живуть у крайній нужді, в голоді,
большевицькі
вельможі, встановивши для себе неймовірно високі платні, ма
ють всього вдосталь: добре їдять, вишукано одягаються,
гарно
живуть, досхочу користають з усіх культурних розваг. забавля
ються. Це вигідне розкішне життя большевицькі вельможі за
безпечили собі за рахунок експлуатації совєтських мас за ра
хунок експлуатації совєтських робітників, колгоспників, працю
ючої інтелігенції. Слова Маркса про те, що "нагромадження ба
гатств

на

одному

гому полюсі"

полюсі

вірні

завжди

не тільки

в

супроводиться

застосуванні до

суспільства, але й у такій же самій мірі в
годнішнього совєтського суспільства.

нуждою на

дру

капіталістичного

застосуванні до

сьо

Ніде на світі працюючі не живуть у такій економічній нужді,
як в СССР, в країні нібито "перемігшого соціялізму". Ніде на
світі не експлуатується так фіЗИЧНі сили працюючих, як в СССР
- в державі нібито "робітників і селян". Ніде на світі працюючі
не стиснуті стільки різними законами,
"нормами", "плянами",
"зобов'язаннями", як в Совєтському Союзі.
Реальна заробітна
платня совєтських робітників і службовців незвичайно низька.
Вона ніяк не вистачає навіть на наймізерніший прожиток. Ста
хановщина, соцзмагання висотують з робітників і колгоспників

усі

фіЗИЧНі

сили.

Високими

вельможі ограблюють

нормами

колгоспників

з

поставок

усіх

большевицькі

продуктів

їхньої пра

ці. Високі податки. постійні і високі позики, "добровільні датки"
витягають від працюючих останню копійку. Працюючи на війну,
совєтська промисловість

не випускає

в

потрібній кількості

това

рів ширвжитку. Не "радісне" і "заможне" життя дали больше
вики працюючим колишньої царської Росії, а нову каторгу, а
нове

поневолення,

новий

соціяльний

гніт

і

економічну

експлуа

тацію. Вольшевицькі поневолювачі поставили працюючих
ського Союзу фактично на становище античних рабів.

СовЄ'1'

Ми, українські повстанці і революціонери, сини працюючо
го народу, не можемо не боротися проти такої політики больше
вицьких ворогів

народу щодо працюючих мас, так само, як не
могли не боротися проти гнету поміщиків і капіталістів передові
ІЗ

працюючі
колишньої царської Росії.
Воронити інтереси селян.
~ітників, працюючих інтелігентів, боротися за їхнє соціяльне
визволення вважаємо своїм священним обов'лзком.
Ми, бандерІвцІ, бореМОСJl проти большевиків також тому, що
Ilобудували в СССР режим кривавої диктатури компартії,

вони

режим варварського терору

МВД

І

MrB.

в СССР не існус жодної демократії, не існують жодні гро
маДСЬКі ні людські права. Всевладним паном життя і смерти
кожної людини в СССР с БОJIьшевицька охорона МВД і МГВ.
Вони шпигують за кожною совєтською людиною, намагаються

цілковито контролювати все життя совєтських громадян. усі їхні
думки, почування. Вони
нещадно знищують
кожну від'важні
шу думку. Вони криваво розправляються з усіма тими, хто в
якийнебудь спосіб іВідважується протиставлятися большевицько
му режимові. Большевицький лад є цілковитим перекресленням
усякої свободи всяко! демократіІ, всіх здобутків людства на шля
ху

його

прямуваНН1!

до

вuлі,

є

прямим

продовженням царського

самодержавства.

Чи
датися

над

ми, українські революціонери, можемо
таким знущанням над людьми, Проти

людьми

вищі ідеЙні

ми,

бандерівці.

гасла

-

не

можемо

"Воля народам!

не

безчинно пригля
такого
знущання

боротися.

Наші най

Воля людині!"

Ми, українські революціонери і !ювстанці, боремося проти
большевицьких гнобителів, врешті, тому, що вони переслідують
нас за наш патріотизм, за нашу любов до України, за те, що во
ни палять українські хати, руйнують господарС'l\ва, вивозять на
Сибір

український

народ,

мордують,

спалюють

живцем українсь

ких патріотів, відрІзують жінкам груди. пробивають штиками ді
тей, розпинають на парканах, волочать по дорогах, прив'язавши
колючим дротом коням до хвостів,наших впавших друз:tв-рево
люціонерів, розривають їхні могили, викидають на смітники, при
дорожні рови {хні тіла, де їх розшарпують собаки; ми боремося
ПРrJТИ большевиків тому,
що вони
друть портрети Шевченка,

Хмельницького,

хідню

топчуть "Кобзаря",

Україну большевицькl

"Історію України".

бандити

перемінили

в

Усю

одну

За

жах

ливу м'ясорубку. Немає тут сьогодні хати, де б ці душогуби ко
гось не вбили, не заарештували, не вивезли на Сибір, немає ні
лісу, ні гайку, де не видніли б розриті повстанські могили, немає
села, де не бу.ло б спалених, зруйнованих господарств, немає ро
дини, де мати не оплакувала б замордованого сина, дочка за
мордованої матері. маленька дитина вивезених на Сибір бать
кІв. І за що це море горя, за що це море крови і сліз? За те
тільки, що український народ любить Україну свою Батьків
щину, за те тільки, що український народ. як і кожний іR1ПИЙ
народ у світі, хоче жити вільним, незалежним життям.
Ми, українські революціонери і повстанці,
боремося
проти
большевицьких гнобителів тому, що вони в колгоспах заПРllга-
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Ю1"Ь

жінок

з(') БОDін.

заставдяють

:х носити

на :шечах

гній

на

КОлгоспні поля. засуджують ;;:о:rгоспниш до багаторічного ув'яз

нення за кілька колосків. шо їХ ЕОНИ аідважують зіраати, щоб
рятуватися від rOJJo.1loaoї смерти. тому, що БОJJьwе.ищ.Еі еЕСПЛУ
ата тори цілком гра6уютіо ЕWlrocпвик:ів :J щюдупів Іхю.оІ праці.
аипдачуючи ЇМ по 200 грамів х.;riба за трудодень, тому, що вони
зіпхнули українське колгоспне селянство на дно нужди і страж
дань. Ми боремося ПРОТJ! большезиuьких поневолювачів тому,
що український робіТНн;;: МУСИ1"Ь постійно жити на
голодному
пайку. вистоювати з :ІОВЖезних чергах за хлібом. жити в НУЖ
денних житлових умовах. фізично знесилюватися незвичайно ви
сокими нормами виробітку, стахановшиною. дрожати пер~д жор
стокими карами за найменше спізнення зо праuі. Ми боремося
проти большевиuьких злочинuів тому, шо вони в шахти. на руд
ники. на т. зв. відбудОвні роботи загнали жінок, де руйнується
їхне здоров'я. тому, ЩО вони відірвали матерів від їхніх дітей,
тому, що десятки тисяч цих. позбавлених опіки. дітей примуwе
ні тинятися як безпритульні по базарах, станціях, попід ресто
рани. жебраючи шматка хліба. Ми боремося проти больwевиць
ких гнобителів ТОМУ, шо вони примушують українську інтелі
генцію виступати проти власного народу. заставляють її кривити
душею. опльовувати наuіональні святоші, примушують її фізич
ною

праuею

здобувати

засоби

для

власного

ПРОЖИТКУ,

не дають

ЇЙ змоги вільно віддаватися своїй творчій праці.
Чи

може

злочинність,

український
патріот. який бачить і розуміє
бандитизм большевиuької політики щодо

увесь

всю
'Ук

раїни. не поклястися боротися проти большевицьких гнобителів
до останнього свойого віддиху. до останньої краплі своєї крови?
Ми, бандерівці. українські революціонери і повстанці, покля
лися не припиняти нашої протибольшевицькоі боротьби аж до
повного визволення 'України
з-під
большевицького панування,
аж до цілковитого
знишення
большеВИЦЬКОі
гнобительської й
експлуататорської

ЗА ЩО

системи.

МИ,

УКР AlНСЬКІ

І ПОВСТАНЦІ,

РЕВОJIIOЦІОНЕРИ

ВЕДЕМО

БОРОТЬБУ,

ЯКІ НАШІ ПОЛІТИЧНІ І СОЦІЛЛЬНІ ЦІЛІ?

Ми,

українські революціонери

І, За побудов)'

на украївських

і

повстанці,

ведемо

етноrрафіЧІІИХ

боротьбу:

землях

укра

ївсІыі:її везале.uої Baцioвanьвoї держав. із справедливим полі
ТIІ'lВИМ і суспшьно-ековоlllїЧІІИІІ устроєм. до своєї національноІ
незалежности завжди прагнули

і

прагнуть

усі

Yli:Pаїнсьв:і

патрі-
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оти. Ми вважаємо, і це підтверджується усім дотеперішнім
історичним досвідом українського народу, досвідом усіх інших
поневолених народів, що тільки незалежна українська держа
ва забезпечить українському народові найкращі умовини для йо
го всебічного духового і матеріяльного розвитку, що тільки не
залежна
українська
держава може бути
надійною
гарантією
справді вільного, справді щасливого і заможнього життя укра
їнського народу. Позбавлений своєї державної самостійно сти ук
раїнський народ завжди зазнавав дотепер і зазнає сьогодні з бо
ку своїх окупантів тільки національного, політичного і соціяль
ного гноблення, тільки економічної експлуатації. Зробити кінець
такій своїй незавидній долі український народ може, тільки по
будувавши свою незалежну національну державу.

2.

За

перебудову

сьогоднішнього

СССР

на

принципі

незалеж

них національних держав усіх совєтських народів. Така

розв'яз

ка є єдиною справді справедливою, справді прогресивною розв'яз
~OJO національного
питання в СССР.
Така роав'язка
завдас.,.
смертельного удару по великоросійському імперіялізмові най

лютішому ворогові всіх сьогоднішніх совєтських народів і пра
цюючих мас, грізному ворогові народів усього світу. Ми, понево
лені Москвою народи,
мусимо розуміти, що доки імперіялісти
Москви білої чи червоної, царської чи большевицької па
нуватимуть над народами сьогоднішнього СССР, доти вони завж
ди мріятимуть про панування над світом. Доки володарі Москви
плекатимуть такі мрії, доти вони завжди змагатимуть до побу
дови якмога сильніше сцентралізованої держави, до встановлен
ня· якмога сильнішої влади до самодержавства, диктатури,
доти

вони

завжди

все

народно-господарське

життя

спрямовува

тимуть на
підготовку загарбницьких воєн, доти
вони завжди
утримуватимуть міцний і широко розбудований апарат гноблення,
велику міцну армію, що в результаті завжди ДОВОДJlТИI\IЄ також

до скріплення суспільно-економічного становища пануlOЧОЇ КЛЯСІІ,

-

з одного

працlOlОЧИХ

боку, та до щораз нового поневолення й експлуатації
мас, з другого. Отже, перебудова СССР на прин

ципі національних
держав усіх поневолених
народів це не
тільки передумова справжнього національного визволення совєт
ських народів, це не тільки найважливіший,· найсуттєвіший крок
у напрямі знищення великоросійського імперіялізму взагалі, але
це також найнеобхідніша передумова справжнього соціяльного
І політичного визволенни працюючих мас сьогоднішнього СССР,
найнеобхідніша
передумова встановлення справді справедливого,
справді прогресивного політичного і соціильного ладу ІІа Сході
Европи і в підбольшевицькій Азії.

3. За повне переведення в житти ідеї вільних національних
держав усіх народів світу, за усунення з міжнароднього життв
вСякого імперіилізму. Ми, бандерівці, вважаємо, що система віль
них

16

національних

держав, задовольняючи

природні

прагнення

всіх народів до незалежного державного життя та забезпечуючи
найкращі умовини для всебічного їхнього розвитку, створить та
кои наЙlІ:ращі
передумови ДЛ8 тісної співпраці між народами.

Основною перешкодою міжнародної співпраці сьогодні є брак
взаємного довіР'8 між народами, взаємні аіАО:арhпul lliж окреми
ми державами. Це недовір'я можна усунути тільки шляхом пов
ного здійснення ідеї вільних національних .цериав усіх народів,
тільки

відмовившись

у

національній

політиці

від

усякого

jм

періялізму.

4. За побудову в незалежній украівс...... дер_аві беЗКЛ8ео
вого суспільства, за спраВ1ІШе звищеВВ8 • Украlві експлуа'lаціі
JIIОДJIНИ людиною, за перемог,. ідеї беЗКJIJIСОВОГо суспільства ее
ред усіх народів, а зокрема на території сьогоднішнього СССР.
Основою цього суспільства в незалежній українській дер_аві
буде, 1I1t про це ми вие говорили, з одного боку, суспільна BJlaCність на
знаряддя і засоби
виробництва, і, з другого
боку,
справжня демократія в галуЗі внутр і політичного устрою. Сус
піЛЬНR BJIaCHicTb на знаряддя і засоби виробництва недопустить
до творення
експлуататорських кляс на
економічніll:
основі.
В протилежність до того, як це сьогодні обстоїть справа 11 СССР,
справжня демократія
у
галузі
політичного
устрою вив:лю~

можлиаіс'lЬ ФОРМ)'ІІ8ННЯ

нових

паразитарних

груп на

базІ ао.і

тичних привї.JIIЄЇВ.

5. За справжню демократію, проти диктатури і тоталї"гаризму
всіх маетей, за свободу слова, друку, зборів, світогляду, за забез
печення за національними меншостями в УкраїНі всіх національ
них і rpoMaAcbKВX прав, проти всесилля полщіі, за таку владу
в дериаві, 81,а найвищим своїм обов'язком уважатиме служіння
інтересам народу, а не своїм імперіялістичним плинам .

.. Не

маючи

загарбницьких

цілей,

поневолених

країн

і пригно

блених народів у своїй державі, народна влада України не ви
трачатиме часу, енергії та коштів на творення апарату гноблення
й експлуатації. Українська

народна влада

всі економічні ресурси

та всю людську енергію спрямує на побудову нового державного
порядку, справедливого соціяльноro ладу, на економічне будів
ництво країни та культурне піднесення народу" (з Програми ОУН).

Детальна програма нашої боротьби викладена в Програмі ОУН,
прийнятій ІІІ-ім Надзвичайним підпільним З'їздом ОУН, що від
бувся в днях 21-25 серпня 1943 р. Ця програма також масово по
ширена
окремою
брошуркою під заголовком
"За що бореться
УПА".
З 'lOrO, що дотепер ми сказали про нашу ідеологію і політику,

якнайвиразніше видно, що наш, бавдерівсыulй' революційний рух
ні з фашизмом, ні з rітлеризмом не має нічого спільного. По
С80Ій

найглибшill:

ауті

ціяльно-визвольний
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наш рух

рух. Нам

-

народний

чужий

усякий

національношовінізм,

ІІІИ

і

00-

нена-

В_ДИМо і поборюємо всякий іl\Шеріялізм, ми проти всякої дикта
тури і тоталітаризму, ми за знищення всякої експлуатації люди
ни людиною. за побудову справді безклясового суспільства. Тіль
ки з неспроможности знайти проти нас якінебудь справжні аргу
менти большевицькі вороги народу зв'язують нас з фашизмом,
закидають нам ,.агентурність".

МИ, БАНДЕРІВЦІ, ЗА

РЕВОЛЮЦІЮ В УСЬОМУ

СССР,

ЗА ЄДИНИЙ ФРОНТ БОРОТЬБИ
ВСІХ

ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ І

ПРАЦЮЮЧИХ МАС

СОВЄТСЬКОГО СОЮЗУ

До реалізації наших uілей ми змаrаємо Ш.'lЯхом розrЩ}ТaJlJIЯ
народньоі
Ilаціонально і соціялыl-визвоJІьIlоїї
реВОЛIOЦIІ
як
в
УкраїНі так і серед усіх іНШIfХ народів СССР. ДО боротьби разом
з нами,
до боротьби за повалення большевицькоrо режиму ми
кличемо

всі поневолені

совєтські

народи,

праЦlOlОчі

маси всіх

націоllалыІстейй СССР.
Большевицьке ярмо однаково тисне як український народ, так
і всі інші совєтські народи. Большевицькі гнобителі однакові во
роги як україНСЬКОІ'О, так і всіх інших поневолених совєтських
народів. Визволитися з-під большевицького ярма народи Совєт
ського Союзу можуть лише шляхом революційної боротьби проти
большевицьких поневолювачів. та експлуататорів,
шляхом бо
ротьби, що її совєтські народи вестимуть за перебудову СССР на
принципі
незалежних національних
держав,
за
справжнє без
клясове суспільство, за справжню демократію в галуЗі внутрі
політичного устрою окремих національних· держав, за цілковите
усунення з відносин між собою усякого імперіялізму, за якнай
тіснішу співпрацю між собою, основану па справжній рівноправ
ності і взаємній повазі до своїх інтересів. Чим швидше народи
Совєтського Союзу зрозуміють необхідність революційної бороть

би проти большевицьких гнобителів, чим швидше вони перекона
ються у правильності наших ідей.
тим коротшими будуть їхні
страждання страждання рабів у большевицькій тюрмі народів.
тим меншими будуть їхні жертви. що їх вони щоденно приму шені
складати
тим

в

швидше

сливим

результаті

терористичної

вони зможуть

зажити

большевицькоr

справді

політики,

вільним, справді ща

життям.

Ми змагаємо до того, щоб викути єдиний революційний проти

большевицький фронт

народів

України,

Білорусії,

Прибалтики,

Кавказу, Середньої Азії, Сибіру, народів країн Південно-СхідньоІ
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і

Центральної

большевиками.

Европи,

в

останНlИ

Революційні,

війні

прогресивні

фактично

елементи

окупованих

народів

Ук

раїни, Білорусії, Прибалтики, Кавказу та деяких народів Півден
но-Східньої Европи вже сьогодні об'єдналися для спільної проти

большевицької боротьби на пропагованій нами політичній плят
формі в Антибольшевицький Бльок Народів (АБН). На еміrpації
вже діють окремі керівні органи АБН. Услід за цим мусить прийти до
розбудови активного революційного протибольшевицького фронту
і всередині СССР та в новоокупованих ним країнах. Це буде ве
личезний

крок уперед на шляху повалення большевицької тюр
ми народів, на шляху до визволення всіх поневолених большеви

ками народів.

До боротьби проти кремлівських поневолювачів та експлуата
кличемо також російський народ. Російські народні ма
си зазнають з боку кремлівських заправил такого самого полі
тичного і соціяльного гноблення, як і неросіЙСЬКі народи. В 1917
р., разом з усіма іншими народами Росії, російський народ під
нявся на революційну боротьбу проти царського самодержавства,
проти поміщиків і капіталістів в ім'я справжньої політичної сво
боди, в ім'я справжньої рівно сти і справедливости, в ім'я справ
жнього знищення в Росії всякої політичної та соціяльної реакції.
Того всього російський народ не осягнув. БольшевицЬКі узурпа
тори насильно вирвали з рук російського народу владУ і, прикри
ваючись революційними фразами, встановили на території колиш
ньої Росії нову різновидність самодержавства,
побудували нову
експлуататорську соціяльну систему. Не мав політичної свободи
російський народ у царській самодержа'вній Росії, не має він їі сьо
годні і в большевицькому, диктаторському
СССР.
У
царській
Росії російські праЦЮЮЧі маси експлуатувались поміщиками і ка
піталістами, а тепер вони експлуатуються большевицькими вель
можами. Своїх ідей політичної і соціяльної волі російський на
род ще не здійснив. Ці ідеї чекають на організовану армію нових бор
ців з-поміж російського народу.
До російських
народних
мас,
гноблених й експлуатованих колись царизмом, а тепер больше
вицькою клікою, до російських народних мас, які мають відвагу
і знаходять у собі силу підніматися на революційну боротьбу про
ти своїх гнобителів, до російських народних мас. які відкидають
торів ми

і ненавидять усякий імперіялізм, -

ми, українські революціоне

ри і повстанці, плекаємо тільки щирі симпатії. Ми з найбільшою
радістю повітаемо російський народ на фронті революційної бо
ротьби за повалення большевицької гнобительської й експлуата
торської системи.
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ЯК МИ ДИВИМОСЯ НА НАСТУПНУ ВІИНУ?
На війну між СССР і його противниками ми
на допоміжний момент у нашій боротьбі, як
обставину,
яка полегшить нам визволитися

розраховуємо

як

на ту сприятливу
власними
силами.

Ми завжди ставили і СТЗJВимо сьогодні на сили українського
роду, на сили всіх поневолених народів Совєтського Союзу.

на

ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНІ ЗАВДАННЯ НАШО І БОРОТЬБИ
сьоrОДНІ?

На

теперішньому

етапі

нашої боротьби наші

безпосередні за

вдання такі: 1) включати до активної, революційної протиболь
шевицької боротьби ще не включену дотепер ча,стину українсь
кого

2)

народу;

народні
шевизм

шляхом

революційної

пропаrанди

маси СССР усіх національностей у тому.
на ділі,
розкривати всю антинародність

освідомляти

що таке боль
большевицької

системи, вказувати, в який спосіб народи Совєтського Союзу мо
жуть визволитися з-під большевицького ярма;
3) стимулювати
виникнення організованої
в усьому СССР.

ЧОМУ

МИ

активної протибольшевицької

МУСИМО ВЕСТИ

боротьби

НАШУ БОРОТЬБУ

МЕТОДОМ ЗБРОfiноrо ПІДПІЛЛЯ?
у терористичних умовах Совєтського Союзу ми не маємо змо
ги вести нашу визвольну боротьбу в жодний інший спосіб,
як
тільки в формі збройного підпілля. Саме. тому ми сьогодні при
мушені сидіти в лісах, у підземних криївках. Для боротьби з мвд
і мгб ми носимо Зброю. Такі форми боротьби накинув нам ворог.
Зрозуміло,
що такі форми політичної боротьби
незвичайно
важкі. Оскільки,

ми боротьби
ротьби

-

одначе,

в

умовах

Совєтського

Союзу такі фор

єдино можливі форми протирежимної політичної бо

взагалі,

ми

й

надалі

будемо боротися

так, як ми

боро

лися дотепер. Така тактика єдино правильна і для всіх інших п{)
неволених

большевиками

Передумовою

народів.

виникнення

масової революційної

протибольше

вицької боротьби в СССР ми вважаємо а3иховання

революційної
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свідомости і протибольшеВИЦЬКОі по.літичної активности понево
лених народів і працюючих мас Совєтського Союзу. До цього ви
ховання

ми

змагаємо як

шляхом революційної

пропаrа-нди,

так

і шляхом безпосередньої активної революційної боротьби аван
гарду революціі революційних організацій і ВКЛЮЧУ'вання в цю
боротьбу совєтських народних мас.

Я1\:~' БЕЗПОСЕРЕДНЮ МЕТУ МАЮТЬ НАШІ

ЗБРОЙНІ І САБОТАЖЕВІ ДІІ?
Наші збройні дії, акти саботажу своєю безпосередньою метою
мають не дозволити большевицьким загарбникам міцно закріпи
тися

на

окупованих

ними украінських

землях,

не

дозво.лИТИ їм

безкарно тероризувати і грабувати український народ, природні
багатства української землі, боронити перед терором мвд і мгб
український патріотичний елемент, зривати спроби мвд і мгб роз
будувати агентуру,
не допустити до розбудови
большевицьких,
ворожих українському народові,
організацій (молодіжних, куль
турних),
знищувати особливо активних большевицьких вислуж

ників, боронити перед наступо:\! мвд і мгб нашу підпільну орга
нізацію.

МИ,

УКРАІНСЬКІ

РЕВОЛЮЦІОНЕРИ

І

ПОВСТАНЦІ,

НЕ БОРЕМОСЯ
ПРОТИ СОВЄТСЬКИХ

ПРАЦЮЮЧИХ

МАС

у нашій боротьбі ми,
бандерівці,
виступаємо
тільки проти
большевицьких імперіялістів, тобто проти партійної верхівки та
всіх тих елементів,
незалежно від їхнього соціяльно го і націо
нального походження, які цій верхівці вірно служать. Це підла
брехня, що ми стріляємо всіх совєтських людей без розбору. Про
ти совєтських наРОДlllfХ мас ми нє боремося. Про це можуть по
свідчити тисячі совєтських людей совєтських колгоспників, ро
бітників та інтеліrентів, з якими ми зустрічалися,
розмовляли,
яким ми передавали нашу літературу, Про це можуть посвідчи
ти тисячі голодуючих, яким ми допомагали,
чим тільки могли.

Ми ЗНИЩУЄМО тільки керівних представників партії, мвд і мгб та
всі

ті вислужницькі,

продажні

елементи,

які активно

виступа

ють проти нашого руху і вороже відносяться до українського на
роду.
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ЯК

МИ, БАНДЕРІВЦІ, ДИВИМОСЯ

НА ПЕРСПЕКТИВИ влmОI

БОРОТЬБИ?

Ми знаємо, що нас у нашій боротьбі чекають величезні труд
нощі. Ми дуже добре здаємо собі справу з того, що поки що на
ші сили малі, а сили ворога великі. Краще, як будь хто інший,
ми також свідомі того,
як важко вести революційну боротьбу в
умовах большевицької,
емведівської
системи.
Та ми віримо в
справедливість нашої справи і в народ. Ця віра завжди була ос
новним джерелом нашої сили дотепер і буде НИМ у майбутньому.
Ми боремося за найрідніші інтереси як українського, так і всіх
інших народів Совєтського Союзу. Як увесь український, так і
всі іllші совєтські народи не можуть тому не піти за нами. Сьо

годні йде активно за нами значна частина України. Сьогодні по
нашому боці симпагії майже всього поневоленого
українського
народу, значної частини, вірно поінформованої про нас. працю
ючих мас усього Совєтського Союзу. Завтра активно включиться
в нашу боротьбу решта України. Завтра стануть на наш шлях
усі народи Совєтського Союзу. Як в умовах большевицької реак
ції всередині СССР і в новозагарбаних ним країнах
Південно
Східньої і Центральної Европи, та і на тлі нездорових відносин
Заходу ми, бандерівці, і з погляду цілей нашої боротьби, і з пог
ляду її моральних основ репрезентуємо найглибші, вічноживі,
здорові прагнення народів і працюючих мас до політичного і со
ціяльного поступу,
до прогресу.
Сипи поступу,
сили прогресу
завжди здобувають перемогу над силами реакції.
Такий закон
суспільного розвитку. У нашій боротьбі з большевицькою реак
цією остаточна перемога буде за нами, бандерівцями. Уже сьо
годні в УПА, в революційному підпіллі крім українців, борються
також представники інших національностей: росіяни, татари, бі
ЛОРУСИ, грузини. У недалекому майбутньому ми віримо в це разом з нами, нз своїх національних територіях боротимуться ти
сячні загони революціонерів усіх національностей СССР.
ДО оптимізму щодо нашого майбутнього дає нам основу також
та обставина, що досьогодні,
тобто вже впродовж шести років.
большевицьким поневолювачам не вдалося нас знищити, розБИТІ!
нашу підпільну організацію. Супроти високої ідейности. супроти
майстерности конспірації, супроти нашого масового героїзму і зQв
~яття стає безсильним навіть мвд і мгб. Витримавши в нашій бо
ротьбі дотепер, ми витримаємо і в дальшому. Для нас були найгріз
ніші перші бої з мвд і мгб. Сьогодні, коли ці бої вже за нами, ми з
вірою дивимося у майбутнє. Маючи потрібний нам досвід боротьб;! в
умовах

большевицького режиму,

загартовані дотеперішніми

ми

зустрічаємо

скріЗь,

в умовах

емведівської

боями, загріті тими

де тільки

поневолених большевиками,

системи,

сиr.mатіями, що

появимося, серед

міцні тією підтримкою,

усіх
що

їх

народів.
її

Ha~!
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жертвенно дають українські народні маси, ми віДlВЗ.ЖНО мар
ШУЄ),Ю вперед, до нашої мети до повалення большевицыtтоo
панування в СССР, до побудови незалежної українсыtїї Держа
ви, до визволення народів і працюючих мас усього СССР.

НАШ
Для

нас,

бандерівців,

СТИЛЬ

БОРОТЬБИ

характерний

окремий,

високогероічний

стиль реВОЛlOційної боротьби. В його основі лежить нечувано ви
сока, прямо безприкладна, ідейність учасників нашого руху, наш
глибокий патріотизм. Ми не визнаємо ні полону, ні капітуляції
перед ворогом. Українські революціонери і повстанці в своїй ос
новній масі не здаються живими в руки ворога: у безвихідному
становищі стріляють сл останніми власними кулями або розрива
ються останніми

життя,

крім

власними гранатами.
Ми не визнаємо іншого
життя для активної боротьби за наші високі рево

люційні ідеали. Нашої боротьби ми не припинимо доти, доки жи

тиме хоч би один революціонер. Нас не лякають навіть найважчі
труднощі і небезпеки, навіть найважчі перешкоди. Нас не залом
лює ні смерть наших друзів, ні хвилеві невдачі в нашій боротьбі.
В ім'я перемоги наших ідей ми
залізній дисципліні, що панує в

МИ,

УКРАІНСЬКІ

добровільно
підпорядковуємося
наших рядах.

РЕВОЛЮЦІОНЕРИ І ПОВСТАНЦІ,

ПРОДОВЖУЄМО НАЙКРАЩІ ВИЗВОЛЬНІ
ТРАДИЦІІ ЯК УКРАІНСЬКОГО, ТАК
І ВСІХ
Борючись
роду,

за

ІНШИХ НАРОДІВ СССР

національну

і

соціяльну

волю

українського

на

за державну незалежність України, ми, українсЬкі револю

ціонери і повстанці, продовжуємо діло таких великих борпів за
визволення України в нашій історії. як Хмельницький, Мазепа,
Петлюра, продовжуємо традиції таких визвольних організацій в
Україні з періоду після 1920 р., як Братство Українських Дер
жавників (БУД), Союз Визволення України (СВУ), боремося за
здійснення мрій
та ідеалів таких великих українців, як Тарас
Шевченко, Іван Франко, Леся Українка.
Змагаю'ЧИ до побудови справедливого прогресивного політичного
і соціяльного ладу на території всього СССР, до визволення з-під
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національного
соціяльного
большевицького "рма всіх народів
Совєтського Союзу, ми, бандерівці,
продовжуємо традиції виз
вольної боротьби всіх ПОllеволених царизмом народів, продовжу
ємо діло всієї тієї частини революціонерів Росії з-перед 1917 р.,
яка справді хотіла покласти кінець національному і соціяльному
рабству в Росії, яка справді хотіла здобути для народних мас Ро
сії політичну волю і соціяльну справедливість.
Ось хто такі ми, бандерівці, та за що ми боремося.
Колись на насмішки царських висцужників, що ніби "гайда
маки не ВОИНЬІ, разбойники, ВОРЬІ
пятно в нашей истории",
великий Шевченко відповів: "Брешеш людоморе! За святую
правду, волю розбійник не стане! Не розкує закований у ваші
кайдани народ темний; не заріже лукавого сина; не розірве живе
серце за свою Вкраїну"

(Холодний Яр).Ці слова

ка

і

"України

хай будуть

Великого Проро

сьогоднішньою нашою

відповіддю

тим, які. обдурені большевицькою пропаrандою,
дивляться на нас, як на "бандитів".

*

ще

й

усім

сьогодні

*

Від шести років з "України на ввесь Совєтський Союз лунають
постріли. Від шести років територія Західної "України неве
личка частина
чайно

величезного Совєтського Союзу

завзятих,

-

є

полем

незви

героїчних боїв.

Хай знає І{ожна совєтєыаa людина, хай знає КОЖНИЙ совєтсь
КИЙ колгосшшк, робітник і інтеліrент: тут в Україні, уперше в

історії

устабілізованого

ВИЗВОЛЬІІОЇ

СССР

загорілося вогнище

боротьби за повалення

революційної

большевицько-експлуататорсь

кого режиму, за побудову ІІа території СLОГОДllіШІІЬОГО СССР справді
Сllраведливого по.'lїТИЧIІОГО і соціалыІгоо ладу. Тут уперше в істо

рії устабілізованого

тів

-

СССР кількадесят тисяч

українських патріо

синів праЦІОЮЧОГО ІІароду україIIсыогоo

згинути, ніж

покірно терпіти

поклялися радше

большевицькі ЗllущаНIІЯ, lІіж пого

дитися із ЗЛОЧИННОЮ з lІаціонального і соціялыlгоo погляду полі
ТИКОЮ большевицьких бандитів.

Ми, бандерівці, боремося і вмираємо з думкою про майбутню
волю і щаслипе життя українського народу, з думкою про майбут
ню волю і щасливе життя усіх совєтських народів!
Ми, бандерівці, боремося і вмираємо з
єячами, підуть мільйони нових борців з

вірою, що за нами, ти
усієї "України, з усього
Совєтського Союзу, і що наша боротьба, - боротьба за волю народів
і людини вкінці закінчиться перемогою над большевицькою
реакцією.
що

Ми, бандерівці, боремося і вмираємо з почуттям гордости за те,
в чорні дні большевицької реакції нам першим приходиться

промощувати
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шлях

до

волі

як

ДJІЯ

всього

українського

народу,

27
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так
ДЛЯ народів та працюючих мас усього Совєтського Союзу,
за те, що історія суди.llа нам перши:vl започаткувати нову добу
ДЛЯ Сходу Европи і підбольшевицької Азії добу ЇХ справ ж
tIbOrO національного і соціяльного визволення. Ми ШИР0 співчу
ваємо всім тим совєтським матерям і батькам, ні в чому невинні
сини яких, опинившись на фронті боротьби проти нас проти влас
ної волі, впали у боротьбі з нами. В тому винувате мвд.
Воно
гнало їх проти нас силою. Вони жертви емведівського терору.
З наших революційних окопів, відбиваючи скажені емведівські
атаки, серед трупів наших упавших друзів, цілі скривавлені, але
невгнуті,

сьогодні, з початком

сьомого року

нашої визвольної про

тибольшевицької боротьби ми ще вище піднімаємо наш револю
ційний прапор.
Народи Совєтського Союзу! Совєтські праЦЮЮЧі маси! Дивіть
ся на цей прапор! Дивіться і читайте:
!\'ІИ ЗА ВОЛЮ
!\'ІИ

ЗА

НАРОДІВ

ВИЗВОЛЕННЯ

І

ЛЮДИНИ!

З-ПІД

БОЛЬШЕВИЦЬКОГО

НАЛЬНОГО, ПОЛІТИЧНОГО І СОЦІЯЛЬНОГО ЯРМА

НАЦІО

ВСІХ НА

РОДІВ І ПРАЦЮЮЧИХ МАС СОВЄТСЬКОГО СОЮЗУ!

ГЕТЬ

БОЛЬШЕВИЦЬКУ

ГНОБИТЕЛЬСЬКУ

Й ЕКСПЛУАТА

TOPCЬK~7 СИСТЕ!\'ІУ!

До боротьби під цим прапором, до боротьби разом з нами ми
кличемо всіх, кого лише гнітить ярмо большевицьких поневолю
вачїlв та

експлуататорів,

усіх,

хто

лише має

силу та

відвагу

бо

ротися.

Годі довше терпіти
большевицькі знущання та
насильства!
Це ганьба для людини ПОR:ірно зносити ярмо і батіг!
Годі довше бути тільки німими рабами!
Годі довше тільки
таємно в собі здушувати свій гнів і ненависть проти большевиць~,
поневолювачів та

експлуататорі,в!

ПіднімаЙтеся.на
ких гнобителів!
Українці

із

революційну

східних

областей!

боротьбу
Ми,

ПРО'I'И

кремлівських

українські революціонери

і повстанці. борці за волю і незалежність УR:раїни, R:личеllО
Вас:
ширше
включайтеся у визвольну революційну боротьбу
проти большевицького ярма! Боротьба за волю і незалежність
українського народу

-

священий обов'язок

кожного сина України!

Поневолені народи COBCТCbR:Oro Союзу! Білоруси, грузини,вір
мени, азербайджанці, литовці, лотиші, естонці, R:арелофіни, уз
беltИ, R:азахи, таДЖИR:И, R:ИРГИЗИ,
туркмени, татари,
молдавани,
каЛIІИR:И, башкири! Піднімайтеся на національно- і соціяльно-ви
звольну боротьбу проти большеВИЦЬR:ИХ гнобителів за перебудову
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•
СССР на принципі
ветських народів!

незалежних

національних

держав

усіх

со

Росіяни!
Боріться за повалення большевицької диктатури, за
знищення большевицької експлуататорської системи за демо
кратичну Росію, за справжню соціяльну рівність і справедливість!

Совєтські робітники, колгоспники, інтеліtенти! Совєтське ярмо
стає щораз важче. Нужді, злидням немає кінця. Немає кінця те
ророві, переслідуванням. Годі довше покірно терпіти! Піднімайте
революційну боротьбу за своє політичне і соціяльне визволення!
Хай живе визвольна боротьба українського
раїнську незалежну національну державу!

народу

за

ук

Хай живуть ОУН і УПА бойовий авангард українського
народу в його боротьбі за національну і соціяльну волю!
Хай живе Степан Бандера Керівник українського виз
вольно-революційного руху, щирий друг уСіх народів і пра
цюючих мас Совєтського

Хай живе генерал
УПА. безстрашний
ших

народів

Союзу!

Тарас Чупринка Головний Командир
борець за волю українського і всіх ін

СССР!

Хай живе національно- і соціяльно-визвольна революційна
боротьба всіх поневолених народів СССР!
Хай

живе революційна боротьба

соціяльну рівність
сове суспільство!

і

працюючих

справедли'вість, за

Смерть Сталіну і його кліці мас Совєтського

і працюючих

мас

СССР

за

справжнє безкля

найлютішим ворогам народів
Союзу!

-0-

"На крові тих,
що впали на полі бою в обороні рідних хат,
сімей і населення, в наступі на гестапівські й енкаведівські гніз
да й загони, в індивід'Уальному двобою в час конспіративної під
пільної роботи, на крові тих. що замучені по тюрмах і таборах,
виросла безсмертна легенда воюючої нації. що вогненниr,f смоло

скипом горить у серцях і душах народу Й освічує шлях у май

бутнє. Україна живе й бореться та силою здобуває перемогу. Хай
же вічна слава буде впавшим героям, що склали своє життя на
жертівнику нації!"

(3
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Деклярації Проводу ОУН)

"Ліпше

умерти в

боронлчись,
горджує,

боротьбі,

ціл.уючи

хто

ноги

ніж умирати лк

того.

хто визискує,

покірний
хто

раб,

не

глузує Й 110-

катує тебе!"
(Микола Міхновський)

"П'лтирічна героїчна боротьба УПА і визвольно-революційного
підпілля це найбільш героїчна боротьба в історії України ... "
(Генерал Тарас

Головний

В.
ЧИ

Чупринка)

К -р

УПА

Самійленко.
ВАМ

ВІДОМО, ХТО

ТО

Є ПОВСТАНЦІ?

ХІV

Чи вам відомо, хто то є noстанці?
Це ті, що їм немає вороття
До рідних хат; десь у рові, іВ земллнцl
Чи під кущем їх місце длл життл.
Ні вдень, ні вніч, ні ввечері, ні вранці
Нема длл їх долі забуття,
Бо в - домах їх замість осель руїна,

Й розстріл рідні до п'ятого коліна.

XV
Жадоба :помсти за свій тихий рай
Сплюндрований у їх гартує дух;
До боротьби їх кличе рідний край,
І кожний з них той поклик любо слуха.
Нехай і мало їх, борців.. нехай
Покірно інші ждуть, як віл обуха,
Від ката смерти, тільки не вони:
Не страшно їм нерівної війни.

(3
Василенко

-

"Геї")

Волош .

... Наша правда свята, вона сонцем горить
Нам на наших повстанських знаменах,
Лиш для неї клялися до смерти ми жить
І з шляхів цих ніколи не звернем!
Ще відnлатим катам, ще по рідних степах
Із піснями пройдем бойовими!
Не розбійники ми, хоч живем по лісах
Ми повстанці сини України!
31

ЗАПОВІДІ ПІДПІЛЬВОІ rАЗЕТИ
я Твій довірений приятель, що в уковах жорстокої сталінсь
ко-большевицької дійсности приходжУ Тобі сказати слово правди,
розповісти про УІСраїну, порадити, що каєш робити і як боротися
за кращу долю. Не ляк:айся мене, бо про Тебе я нікому не скажу,
але пам' Я т а й :

-

за

видання

друзі

і

за

кладуть

кольпортаж

свої

голови

і

мене Твої товариші
тому

бережи

мене як

зіницю ок:а;

-

обережно мене читай

-

в полі, або в кімнаті, при

замк:нених дверях і вікнах, тихо чи

шепотом,

щоб

ворог не бачив і дурень не чув;

-

читай ск:оро і

тисячі

так:их

другому передай бо

як

Ти

і

тому

на

мене

злочином

є

ждуть

трима1'И

мене;

-

з

хати

до

хати

з

рук

до

рук;

передавай мене лише тим, до яких

маєш

довір'я

і

ЯК:І, як: і Ти після прочитання передадуть мене далі;

знищити
ступає,

а

мене

можна

заховати

шануй мене,

бо я

революційного
стійну

-

З .-J»)'КарНі

діла

Соборну

ОУН імени

лише тоді,

кене

йду

-

вже

ІШЛИ

нема

будити
будувати

ворог

часу;

народ до

великоro

Українську Само

Державу.

ЛJroва Б)'СЛ8

-

на

інакше

КиІвськ:оro,

-

ДО ЦЬОГО ЧАСУ ПЕРЕВИДАНО НА ЧУЖИНІ ТАКІ

ПЕРЕДРУКИ ПІДПІЛЬНИХ КРАЙОВИХ ВИДАНЬ:

1. П. Новина: Вовки, фрarменти з хроніки відділу УПА «ВОВКИ»,
(з ілюетр.) 80, ст. 64, ціна: 1- НМ; 0,25 дол; 0:1:6 ант. ф.
Ч.

2. Осередок пропаганди
1. травень 1948, ст. 16,

і інформації при Проводі ОУН, випуск
ціна: О,ЗО НМ; 0,10 дол; 0:0:8 анг. ф.

З. Полтава П.: Чому повстання 1648. р. було переможне. 160, ст.
48, ціна: О,ЗО НМ; 0,10 ,дол; 0:0:8 ант. ф.
4. Бус'ел Я. (Київський): СоВєтський патріотизм, 160, ст. 48, ціна:
О,ЗО НМ; 0,10 дол; 0:0:8 анг. ф.
5. У боротьбі за ВОлю - Під бойовими прапорами УПА, ілюстро
аний збірник, 80, ст. 192, ціна: З,50 НМ; 0,95 даО!; 0:6:0 aнr. ф.
6. На чатах, журнал для молоді" Видає Крайовий Осередок Про
паганди ОУН, 80, ст. 58, ціна: 0,40 НМ; 0,19 дол; 0:0:9 aнr. ф.
7. ІІа зміну, журнал для молоді, Видає КРalЙовий Осередок Про
паганди ОУН, 80, ст. 24, ціна: О,ЗОНМ; 0,10 дол; 0:0:8 aнr. ф.
8. Мох Р.: Перспективи нашої боротьби, 160, ст. ЗО, ціна: О,ЗО НМ;
0,10 дол; 0:0:8 анг. ф.
9. Орленко О.: Шевченко протlИ Москви 160, ст. З6, ціна: О,ЗО НМ;
0,10 доІЛ; 0:0:8 анг. ф.
10. Історія революційної боротьби на ЗУЗ по змаганнях 1920 рр.
160, ст. 40, цiJнa: О,ЗО НМ; 0,10 іЦол; 0:0:8 aнr. ф.
11. Літопис УПА, одноднівка во «Буг», 80, ст. 48, ціна: 0,50 НМ;
0,15 дол; 0:1:0 ант. ф.
12.Ідея і чин Ч. 10. за 19З6. р. Вищ. І1ровід ОУН, 80, ст. 64, ціна:
1- НМ; О , ЗО дол; 0:1:10 aнr. ф.
ІЗ. Календарець українського революціонера на 1951. р., 16 0 ,СТ.
48, ціна: 0,40 НМ; 0,10 дол; 0:0:9 анг .ф.
14. Кужіль У.: Большевики і національне питання, 160, ст. 2~,
ціна: О,ЗО НМ; 0,10 ДООІ; 0:0:8 анг. ф.

Оригінал

виданий

дру

ком на 36 сторінок у
фор~аті: 138х200 ММ,

Передруковано

.

в

кооперативній

дРукарні

Мюнхен, Дахауерштр.
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