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Р І З Д В Я Н А  Н І Ч
Різдвяна Ніч світить над нашою землею, не

мов над безоднею, що отемніла від кровотечі і в 
хаосі лячних червоних видив захолола. Тож 
між небом і землею простелилася червона «зо
ря» і своєю близькістю сліпить людський зір. 
Людині, зіпхнутій у вертеп світової безодні, 
найвища пора визнати своє положення остан
ньою годиною і від себе, з власної душі, проби
ти собі шлях до заповітних висот батьківського 
життєвого неба. Настав такий час, що Різдвяна

Містерія мусить статись живою дійсністю, спов
нити душі людські щоденною поживою, а дні 
довжити в роки зусилля, праці і жертви. При
мирення з Богом може початись із людини, яка 
духа Різдвяної Містерії зрозуміла так, що ста
лася повинна і готова служити своєму Богові як 
син-воїн. Таке є завдання людської сучасности, 
взагалі всі люди і всі народи покликані сьогод
ні оборонити в світі і людині Христа — божесь
ку суть вічної людськости і людяности.

Ю. Васеиян

Смерть Блаженнішого Патріярха Иосифа
КАНЦЕЛЯРІЯ АПОСТОЛЬСЬКОЇ 

ЕКЗАРХІЇ УКЦ У ФРАНЦІЇ 
ТА ЗАХІДНІЙ ЕВРОПІ 

Й УКРАЇНСЬКІ ЦЕНТРАЛЬНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ 

У ФРАНЦІЇ
в глибокому смутку повідомляють, що 

7 вересня 1984 р. в Римі упокоївся
ІСПОВІДНИК ВІРИ 

ВЛАЖЕННІШИЙ ОТЕЦЬ ЙОСИФ 
СЛІПИЙ-КОБЕРНИЦЬКИЙ-ДИЧКОВСЬКИЙ

Верховний Архиєпископ УКЦ,
Патріярх і Кардинал, Митрополит 

Київський і Галицький, Голова Священного 
Синоду УКЦ.

Блаженніший Отець Йосиф упокоївся на 
93-му році життя, після 18 років каторги в со- 
вєтських концентраційних таборах за вірність 
Христові та відмову зірвати з Престолом св. Пе
тра і 21 літ на чужині на службі своєї Церкви й 
українського народу.

Чини похорону Блаженнішого Отця Йосифа 
розпочались в суботу 8 вересня 1984 р. понтифі- 
кальною молитвою, особливим поклоном і «пос- 
лідним цілуванням» Його Святости Івана Павла 
II в Соборі св. Софії в Римі й завершаться по
хоронним обрядом в четвер 13 вересня 1984 р. о 
год. 10.

Про урочисту заупокійну архиєрейську Свя
ту Літургю в Парижі буде повідомлено окремо.

«Блаженні переслідувані, бо велика нагоро
да буде їм на небі».

Канцелярія Апостольської Екзархії 
у Франції та Західній Европі 

Українські центральні організації 
й установи у Франції

ПРОМОВА ЛЕОНІДА ФІЛЯ,
ЗАСТ. ГОЛОВИ ПУН НА ПОХОРОНІ

Отче Господарю, Блаженніший Патріярше 
Отче Мирославе,

Високопреосвященні і Преосвященні Вла
дики,

Всечесніші Отці, Преподобні Сестри,
Почесні Гості, жалобна громадо!
Мені припав виїмково болючий обов’язок 

скласти найглибше співчуття від Голови Про
воду Українських Націоналістів, Миколи Пла- 
в’юка, Проводу Українських Націоналістів, ці
лого Українського Націоналістичного Руху і у 
моєму власному імені, Главі Помісної Українсь
кої Католицької Церкви, Блаженнішому Патрі
архові Отцеві Мирославу, та проводові і вірним 
Української Католицької Церкви на Рідних Зе
млях і в країнах поселення з приводу відходу у 
вічність великого сина України, ісповідника ві
ри і мученика за неї, святої пам’яті Блаженні
шого Патріярха, Отця Йосифа. Наша Церква і 
наш нарід зазнали дійсно великої втрати напе
редодні святкування великого ювілею 1000-літ- 
тя Хрищення Руси-України.

Передаючи співчуття від Організації Укра
їнських Націоналістів і всіх братніх формацій 
об’єднаних у системі Ідеологічно Споріднених 
Націоналістичних Організацій, хочу запевнити 
Вас, Блаженніший Патріярше, що членство на
шої Організації буде просити у своїх молитвах 
до Всевишнього, щоб у своїй безмежній ласці 
наділив Вас здоров’ям і дарував довгі літа йти 
шляхом Ваших великих попередників, Слуги 
Божого Митрополита Андрея і Патріярха Отця 
Йосифа, і щоб ідеали, за які змагалися ці великі 
ПОДВИЖНИКИ і ісповідники віри здійснилися ще 
перед світлим ювілеєм 1000-ліття Хрищення 
України.



ДО ІСНУЮ ЧОЇ СИТУАЦІЇ
На Батьківщині комуно-московський оку

пант продовжує лютувати. В Україні все ще су
дять і засуджують до кари смерти вже літніх 
людей за їхню участь у боротьбі УПА на два 
фронти — проти гітлерівсько-нацистських і ко- 
муно-московських імперіалістів. Ось недавно в 
селі Мар’янівка, Горохівського району на Воли
ні, засуджено на кару смерти 75-річного М. Ле- 
вицького та його майже однолітків Н. Якубчу- 
ка, О. Палигу та В. Бондара. Але боротьба за 
волю України продовжується і окупанти продо
вжують жорстоко нищити українських патріо
тів.

За останніх шість місяців у в’язницях і та
борах СССР втратило життя 4-ох широковідо
мих українських дисидентів: Олексій Тихий 
помер у в’язниці на 57-му році життя у травні 
1984; не витримавши знущань КҐБ-істів у в’яз
ниці, 5 вересня ц. р. Юрій Литвин вчинив само
губство (маючи 50 р. життя); ще весною помер у 
психушці Олексій Нікітин, який був туди запро
торений за намагання організувати українських 
копальняних робітників; а найновіше — 7 жовт
ня 1984 р. помер у в’язниці на 37-му році життя 
Валерій Марченко, на смерть якого зареаґував 
навіть президент ЗСА Рональд Реґен. В обороні 
Миколи Горбаля провів голодівку під т. зв. Му
ром Ісаї в ООН у Нью-Йорку чоловік Надії Сві- 
тличної — Павло Стокотельний, бо Горбалеві 
грозить третій суд за ту саму «провину», за яку 
він уже просидів у в’язниці 12 років.

А що серед українців у вільному світі?
На суспільно-громадському відтинку нічого 

не змінилося від часу відбутого від ЗО листопа
да до 4 грудня 1983 р. в Торонті IV Конґресу 
СКВУ, якому дав правильну оцінку В. Василен- 
ко на сторінках «Українського Слова», «Самос
тійної України» та «Нового Шляху». Пленарна 
Сесія Секретаріяту СКВУ в днях 9-10 листопада 
1984 р. ствердила, що накидувані Конґресові до- 
мінованою «визвольнофронтівцями» революцій
ною комісією заклики, постанови й резолюції 
не були прийняті IV СКВУ, ані не були затверд
жені Пленарною Сесією Секретаріяту СКВУ. 
Без такого затвердження поспішила їх друку
вати «визвольнофронтівська» преса, але вони 
нікого не зобов’язують!

Ще на самій Сесії IV Конґресу СКВУ різні 
делеґації під проводом ІСНО ставили свої за
стереження до виголошених проектів, які після 
Конґресу не було узгіднено спеціяльною Комі
сією, ані доповненою Комісією на Пленарній Се
сії Секретаріяту. З цього приводу Президія Ор
ганізацій Українського Визвольного Фронту ви
дала в пресі заяву, згідно з якою ці організації 
відходять до опозиції в СКВУ, бо не хочуть по
носити відповідальности за діяльність Президії 
СКВУ. Доводиться лише з цього приводу спи
тати, як таке становище ОУВФ можна погодити 
з тим, що Генеральним Секретарем СКВУ і на
далі залишається член того середовища п. Ба
рабані?

На терені ЗСА конфлікт на суспільно-гро
мадській ниві поглиблено. Хоч на Конґресі СК
ВУ в листопаді 1983 р. діючий президент УККА 
п. Гнат Білинський, з одного боку, а голова Ук
раїнської Американської Координаційної Ради, 
д-р Іван флис — з другого, склали заяви, що 
намагатимуться до року шляхом переговорів 
полагодити деконсолідуючі непорозуміння, так 
не сталося. Навіть заклик Президента СКВУ — 
Петра Саварина — був зіґнорований і в днях 
23-25 листопада 1984 р. відбуто в Нью-Йорку 
«визвольнофронтівський» ніби XIV Конґрес УК
КА, який вибрав ред. Гната Білинського прези
дентом. У цьому «Конґресі Українців Америки» 
(так те зібрання себе називало) взяли участь

лише організації системи ОУВФ та ті поодино
кі визвольнофронтівці, які, захопивши деякі 
Відділи УНСоюзу чи СУК «Провидіння», само- 
званчо, бо без згоди своїх централь, взяли 
участь і від них, як подає «Національна Трибу
на», були навіть вибрані пп. Йосип Лисогір і 
Степан Скробач. Це явне намагання розколоти 
ті дві братсько-допомогові організації! Пред
ставники ані однієї з 27-ми антитоталітарних 
самостійницьких і соборницьких установ і орга
нізацій, що вийшли на знак протесту проти не
хтування їхніми правами з XIII Конґресу УК
КА, не взяли участи в цьогорічному ніби-Конґ- 
ресі УККА.

Якщо ідеться про політичний сектор органі
зованого українського життя, радимо всьому 
членству поновно прочитати статтю В. Василен- 
ка п. з. «ДЦ УНР і український політичний 
світ», що була друкована в «Українському Сло
ві», «Новому Шляху» та «Самостійній Україні» 
зараз після відбуття ніби «IX Сесії Української 
Національної Ради» в липні 1984 р. в Торонті. 
Достойний Микола Андрійович Лівицький звів 
зреорганізований і сконсолідований Державний 
Центр Української Народньої Республіки в ек- 
зилі на позиції Варшавського періоду, без пред
ставництва українських політичних формацій у 
органах ДЦ УНР. Уряд Президента УНР в ек- 
зилі вважає М. А. Лівицький персональною до- 
меною; в т. зв. Уряді УНР в екзилі політичні 
партії не заступлені; не заступлені вони й у 
цілковито зміненій Українській Національній 
Раді.

Тому за організованим українським політи
чним світом не залишилося нічого іншого, як ве
сти власними організованими шляхами допомо
гу українському народові в його боротьбі за все- 
ціле визволення і відновлення суверенної й со
борної української держави. Форми цієї сконсо
лідованої акції мають бути предметом дискусії, 
рішень і оформлення діючої тепер КУППО, на 
чолі якої за ротаційною методою тепер е д-р 
Зенон Городиський, Заступник Голови ПУН.

Організація Українських Націоналістів бу
ла й залишилася надалі на принципах всеукра
їнської консолідації, але для консолідації по
трібно доброї волі всіх партнерів. У відсутності 
консолідації не можна скласти рук і нічого не 
робити!

З МАТЕРІАЛІВ VII ВЗУН
Сучасний російський імперіялізм в цілях ду

хового обеззброювання поневолених націй на
магається усунути націю зі становища універ
сального фактора життя. КПСС окреслює на
цію як соціяльне явище, пов’язане своїм поход
женням з приватновласницьким устроєм. Такі 
нації «мають зникнути», як переходова історич
на категорія. Ця теза зводить націю до механі
чного утвору, позбавленого духової субстанції. 
Вона потрібна російському імперіялізмові, щоб 
усунути з Історіософії фактори, які визначають 
неповторну історичну конкретність окремих на
ціональних груп і замінити їх системою механі
чної надбудови.

Ідея опанування світу штовхає КПСС на 
шлях російського йаціонал-імперіялізму і ве- 
ликодержавности. Навколо вже існуючого ядра 
— СССР — мала б бути розбудована мілітарна і 
економічна база, яка була б вихідною для під
корення світу комуністичній системі. Єдиною 
передумовою врятування людства від нових ка
тастроф і воєн е поділ російської комуністичної 
імперії на незалежні національні держави.
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Ствердження і Постанови засідання ПУН
22-23 вересня 1984 року

А. Загальні ствердження:
1. Основним завданням українських політи

чних формацій у вільному світі під сучасну по
ру є інформувати, духово наснажувати та спря
мовувати діяльність української громади в на
прямкові підвищення її активности і видайнос- 
ти під кутом допомоги визвольним процесам на 
рідних землях.

2. Вияви дії українських політичних форма
цій під сучасну пору не відповідають вимогам 
успішного виконання свого основного завдання. 
Поділившись наче на ворожі табори, політичні 
формації дуже часто спрямовують свою діяль
ність на взаемопоборювання. Характер тієї дія- 
льности та взаємовідносини між українськими 
політичними формаціями понижують авторитет 
та довір’я до них. Це позбавляє їх можливостей 
позитивного впливу на українську громаду, а 
навпаки зарисовуються тенденції «відполітиза- 
ції» громади, обмежуючи її дію до внутрішно- 
еміґраційних потреб, без належного узгляднен- 
ня потреб визвольної боротьби українського 
народу на рідних землях.

3. Щоб запобігти тому нездоровому процесо
ві, ОУН вважає за необхідне спрямувати свою 
дію на здійснення таких засад:

а) Оскільки всі українські політичні фо
рмації заявляють, що вони борються за ося
гнення нашої спільної мети: державної су- 
веренности українському народові, вони му
сять позбутися ворожого взаємонаставлення 
й почати трактувати себе політичними про
тивниками, а не ворогами. Поділ формацій 
українського політичного світу повинен би 
проходити по лінії засадничих ідеологічних 
та політично-програмових розбіжностей, а 
не по лінії порахунків за минулі події чи по 
лінії особистих антагонізмів.

б) Згідно з постановами кількох Вели
ких Зборів Українських Націоналістів, ОУН 
виразно вважає себе демократичною, а не 
тоталітарно-диктаторською формацію, і це 
треба довести до відома широкої українсь
кої громади.

в) Як це було в минулому, так ще поде
куди й тепер наші противники змальову
ють ролю ОУН в минулому в дуже викрив
леному світлі, що часто стає предметом го
строї пресової полеміки. Ця полеміка не ли
ше не вияснює подій минулого в правдиво
му світлі, вона підкошує авторитет і пошану 
громади до дії ОУН в сучасному. Тому по
дії минулого слід насвітлити в серії солідних 
праць, спертих на джерельних документах, 
а пресову полеміку мусимо зтемперувати. 
Замість полеміки про минуле, слід включи
тися у процес інформації, а якщо потрібно, і 
дискусії про становище ОУН до актуальних 
справ нашого політичного чи громадського 
життя, які цікавлять наше членство та ук
раїнську громаду.
4. Перевівши в життєву практику названі 

вище засади, ОУН причиниться до оздоровлення 
відносин в українському політичному житті і до 
відзискання авторитету того сектора. Це матиме 
позитивні наслідки також і для ОУН, яка такою 
лінією зможе відзискати авторитет і довір’я 
громади, подекуди захіитане подіями останніх 
років.

5. Якщо ці засади знайдуть зрозуміння і 
піддержку в життєвій практиці інших партне
рів українського політичного життя, то заісну- 
ють правдоподібно передумови для формування

всіма демократичними політичними формація
ми спільного політичного центру для кращої ко
ординації і успішної дії українського політич
ного світу.
Б. Організаційний Сектор:

1. Закінчити облік членства ОУН і формацій 
УНРуху з оформленням точних адресарів, які 
необхідні для систематичного зв’язку з членст
вом у справах, які заторкують все членство, не
залежно від того, на якому терені вони перебу
вають (інформація, кольпортаж видань, вико
нання спільних акцій всім членством у всіх 
країнах в тому самому часі тощо).

2. Розбудувати Секретаріат ПУН на північ
но-американському континенті з відповідним те
хнічним влаштуванням. Підшукати співробітни
ків чи уповноважених Секретаріату на Европу 
і на інші континенти.

3. Видати для членства і кандидатів малий 
посібник з основними інформаціями про ОУН, 
її завдання, осяги в минулому, права і обов’яз
ки членів.

4. Розпрацювати методу членських сходин, 
які слід систематично відбувати і використову
вати їх для вишколу при допомозі матеріалів, 
опрацьованих Уповноваженим ПУН для тих 
справ, планування діяльности і відчитности з її 
виконання.

5. Поробити заходи для активізації дії всіх 
ТП ОУН, посилення зв’язку з ними та покра
щання їхньої звітности.

6. Схвалити заплановану поїздку орг. реф. 
до Австралії в 1985 р. і відпоручника ПУН до 
країн Південної Америки.

7. Приготовити на 1985 рік публічні доповіді 
членів ПУН, по більших скупченнях нашого 
членства чи для громадянства з метою з’ясу
вання нашого становища до актуальних подій в 
Україні та серед української громади у вільно
му світі.

8. Кожний член ПУН повинен в 1985 році 
придбати собі з наших кадрів бодай 2-х нових 
співробітників, а в місці свого проживання бути 
дружнім дорадником для наших місцевих гро
мадських чи організаційних клітин.
В. Пресово-Інформаційний Сектор:

1. Видавати, якщо можливо й буде для цьо
го потреба, щомісячні «Бюлетені Пресово-Ін
формаційної Референтури» з інформаціями чи 
коментарями для обслуги членства ОУН і УНРу
ху.

2. Видавати «Сурму», як квартальний з іде
ологічно-програмовими чи вишкільними матері- 
ялами. Зацікавити наш актив до співпраці при 
редаґуванні «Сурми», щоб вона стала дійсно ор
ганом членства ОУН і віддзеркалювала станови
ще ПУН-ОУН в дусі рішень X ВЗУН.

3. Допомогти редакціям наших газет і жур
налів в доборі співробітників і авторів, як із на
ших рядів, так і з кіл громадянства. З редакто
рів і співробітників наших публікацій оформи
ти мережу співробітників референта. Держати 
з ними зв’язок, щоб вони знали наше станови
ще і віддзеркалювали його на сторінках ними 
редаґованих органів.

4. Продовжувати співпрацю із загально-ук
раїнськими газетами і дбати, щоб на їхніх сто
рінках появлялись інформації про нашу дію і 
вірні насвітлення становища ОУН до політич
них чи громадських проблем. Спростовувати
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невірні закиди по нашій адресі переконливими 
доказами, які переконали б читачів у правиль
ності нашого становища.

5. Провести облік існуючих українськомов- 
них радіомовлень у вільному світі і обслугову
вати їх нашими матерія лами.

6. Провірити можливості публікацій інофр- 
мацій про ОУН і УНРух в чужих мовах, а зо
крема в іншомовних додатках до українських 
газет, які обслуговують дуже часто молодше 
покоління.

7. Простудіювати існуючий стан українсь
ких публікацій у т. зв. країнах соціалістичного 
бльоку і запропонувати, яке становище наша 
система повинна зайняти супроти них.

8. Зорганізувати службу читання основних 
видань з радянської преси, передавати інформа
ції членам ПУН і нашому активові про справи, 
які нас інтересують, і реаґувати на їхні заходи 
дизінформації чи ворожої пропаґанди проти ук
раїнської визвольної акції та проти ОУН.

9. Затвердити бюджет на працю референту- 
ри, запропонований референтом.
Г. Фінансово-господарський сектор:

1. Доложити зусиль, щоб усі країни викона
ли постанови X ВЗУН у фінансово-бюджетових 
справах.

2. Завести систему центрального книгове
дення ПУН і вести систему книговедення в по
одиноких теренах і установах, яка давала б 
проглядну картину стану нашого посідання і 
забезпечила систематичну відчитність і конт
роль наших фінансових операцій.

3. На основі рекомендацій Надзірної Ради 
В-ва в Парижі поробити рішення в справі дру
карні, книгарні, газети і мешканевого приміщен
ня в Парижі.

4. Продовжувати акцію збирання фондів на 
потреби Фундації ім. О. Ольжича.

5. Перевести правне оформлення майна ОУН 
в поодиноких країнах.
Ґ. Зовнішні зв’язки:

1. Затвердити плян праці референта по лінії 
інформації чужого світу та по лінії затіснюван- 
ня контактів чи співпраці з співзвучними нам 
групами поневолених Москвою народів.

2. Розпрацювати проект нашої постави до 
намагань ревізії договору в Ялті, видвигану офі
ційними американськими чинниками, беручи до 
уваги, що та ревізія може бути пов’язана із 
справами німецько-польського і українсько-по
льського кордонів.

3. Використати для зовнішньої акції науко
ву конференцію фундації ім. О. Ольжича в 1985 
році.

4. Включити в сектор тієї дії наші акції на 
робітничому відтинку.
Д. Впутрішно-політичний сектор:

1. Створити Комісію Політичних Справ для 
посилення зв’язку із всіма українськими полі
тичними формаціями.

2. Довести до відома членства ОУН, що Ор
ганізація Українських Націоналістів не брала 
участи в т. зв. IX Сесії т. зв. Української Наці
ональної Ради, що ОУН не дезиґнувала нікого 
до керівних чи контрольних органів ДЦ УНР, 
що ОУН не несе відповідальности за рішення 
цієї сесії, ані за діяльність керівних органів ДЦ 
УНР.

3. Перевірити можливості на базі КУППО 
розпочати розмови заінтересованих чинників 
про оформлення спільного координаційного по
літичного центру українських політичних фор
мацій.

Е. Суспільно-громадський сектор:
1. Докладати і надальше всіх зусиль для 

збереження СКВУ, як речника українських 
громад у вільному світі.

2. Прямувати до збереження на загально-ук
раїнській базі крайових громадських централь. 
Там, де їх немає або де є поділ громадського 
життя, наша система мусить діяти по лінії ак
тивізації і координації ДІЇ всіх здорових сил і 
змагати до створення громадських об’єднань 
для позитивної праці із співзвучними нам гро
мадськими формаціями, Українськими Церква^ 
ми і українськими громадами місцевого харак
теру.

3. Поробити зусилля для скріплення і роз
будови складових організацій ІЄНО, зокрема 
жіночих, ветеранських, молодечих і студентсь
ких.

4. Відбути в 1985 році конференції ІСНО на 
північно-американському, південно-іамерикан- 
ському і європейському теренах для скоордину- 
вання програм дії в різних країнах та закріп
лення співпраці між складовими формаціями 
ІСНО.
Є. Ми і Українські Церкви:

1. Доцінюючи вагу і значення Української 
Православної Церкви в житті українського на
роду, дати всесторонню піддержку зусиллям 
Блаженнішого Митрополита МСТИСЛАВА в йо
го намаганнях зберегти українськість Українсь
кої Православної Церкви у вільному світі та за- 
тіснити співпрацю між усіма її Митрополіями.

2. Смерть Первоієрарха Української Като
лицької Церкви — Блаженнішого Отця Карди
нала Йосифа Сліпого — заставляє Ієрархію і 
вірних Української Католицької Церкви про
аналізувати їхні зусилля в останніх роках за 
привернення Українській Католицькій Церкві 
її історичних прав і намітити шляхи, які забез
печили б Українській Католицькій Церкві да
льший ріст і гармонійну співдію мирян, свяще
ників і Єпископату, під проводом Верховного 
Архиєпископа Блаженнішого Мирослава Івана 
Любачівського. Тим зусиллям, спрямованим на 
введення внутрішнього замирення, ми даємо по
вну піддержку, не вмішуючися до внутрішних 
справ Церкви, які є відвічальщстю Проводу 
Української Католицької Церкви.

3. Організаційне оформлення українських 
баптистських і євангелицьких громад у вільно
му світі слід привітати й побажати їм затіснен- 
ня співпраці з всіма українськими громадськи
ми та церковно-релігійними формаціями в дусі 
християнської любови і взаємопошани.

4. У спільному зусиллі й співпраці Україн
ських Церков і громади повинна успішно і ско
ординовано' проявитися дія для відзначення 
1000-ліття Християнства в Русі-Україні. Необ
хідно- відсунути на другий плян справи, які є 
спірними, і спільними силами подбати про те, 
щоб Москва не використала тих роковин для 
своїх імперських цілей, змальовуючи українсь
ке християнство, як інтеґральну частину мос
ковського православ’я.
Ж. До положення на Рідних Землях:

1. Драконські закони російсько-комуно-імпе- 
ріялістичного режиму в справі заборони конта- 
ктуватися громадянам СССР із рідними та ту
ристами, які приїжджають із країн західнього 
світу, вказують на те, що «бацилі свободи» не
безпечні для совєтського режиму навіть у сьо
мому десятиріччі його існування.

2. Ці закони ускладнюють не лише спілку
вання між українцями по обидвох боках «заліз
ної куртини», але, і то зокрема, ускладнюють 
пересилання допомоги тим, які її там так дуже



потребують. Із цього приводу зростають вияви 
невдоволення між населенням у різних формах.

3. Відрадним явищем є прояви активізації 
українського робітництва, відстоювання і на
віть росту релігійного життя, як і прояви проте
стів проти посиленої русифікації України.

4. Натомість окупаційний режим гостро ре- 
аґуе на доходячі туди скупі вістки про діяль
ність «закордонних українців», тому советські 
пропагандисти не перестають публікувати вся- 
ш  вже давно ними видумані наклепи на Ієрар
хів Українських Церков, на Голову ПУН і на 
інших українських суспільно-громадських і по
літичних діячів. Сіллю в їхньому оці Є Д ІЯ Л Ь 
Н ІС Т Ь  Ярослава Стасика серед організованого 
американського робітництва, а в «Літературній 
Україні» з 2 серпня 1984 р. появилася реакція 
на виданий нашою системою довідник для ба
жаючих відвідати Україну.

5. Все це ускладнює діяльність нашої систе
ми на цьому відтинку.

Рух опору в Україні, як і український наці
оналізм в цілому, є не лише реакцією на воро
жий натиск, а й являє собою органічне пробуд
ж ення національної гідности, усвідомлення своєї 
неповторної вартоєти і хотіння залишитись со
бою у колі вільних народів світу.

З матеріалів VEE ВЗУН

3. Настанови у специфічній справі:
Розглянувши листа друга Нечая з 4 серпня 

1984 р., ПУН заявляє, що
а) на основі переведеного після X ВЗУН 

контролю у Паризькому Осередку стверд
жується, що не знайдено жодних даних сто
совно неоправданих закидів у справі фінан
сових надуживань і тому ПУН апелює до 
всіх причасних припинити всякі кривдячі 
балачки;

б) ПУН має повне довір’я до друга Не
чая;

в) із самозрозумілих причин, ПУН не 
розглядав специфічних закидів, що їх друг 
Нечай передав на розгляд Генеральному 
Судові, але рішив апелювати до всіх заінте
ресованих поладнати всі ці справи по-друж
ньому між собою, а не судовою дорогою.
затверджую: М. Назарук в. р.
М. Плав’юк секретар ПУН
Голова ПУН

З ДУМОК ЮЛШНА ВАСЄИЯНА

Ні політична партія, ні суспільна кляса, ні 
стан не відповідні як становище, з якого можна 
було б обняти, зрозуміти й кермувати життям 
нації, бо всі вони однобічні тим, що є власне 
тими означеннями своєрідними чинниками. То
му ні одна з цих форм не підходить для цілей 
націоналізму, що стається тим, чим він влас
не шляхом поборення в собі духа партшности, 
клясовости, становости. Головним предметом йо
го прямування є зісуцільнення різного при по
мочі доповнення й синтези, а не упрошування 
його шляхом виключення й неґації.

Нація, це людський твір природного розви
тку, в якому найбільша різнородність форм зв’я
зана в той спосіб, що суцільність частин Ц ІЄ Ї су
цільної величини найбільше зближена до стану 
органічної взаємозалежности.

Для нації, що провадить боротьбу аж до пе
ремоги — не може бути пізнання власної минув
шини самоціллю1, заспокоєнням чисто теоретич
ного зацікавлення, але першим із необхідних 
творчих засобів, бо справа йде про продовжу
вання життя, а не про погляд на завершену іс
торію.Суспільність не існує п о з а  одиницями, 
але в них. Індивідуалізованість — нормальна 
його форма. Вона ніколи не готова, вона — по
стійний процес; її статика не та сама. Розвиток 
суспільносте! можливий, як перевага динаміки 
над статикою. Суспільности нема, як чогось про
тилежного до одиниці. Твір одиниці не тратить 
своєї індивідуальної своєрідносте*, його засвоює 
широка маса, суспільність.

ОУН виписала па своїх прапорах гасло «Сво
бода народам! Гідність людині!», наголошуючи, 
що тільки той нарід може бути дійсно вільним, 
В якому домінує пошанування людської тіднос- 
ти, без якої не може бути свободи одиниці-тро- 
мадянина. Без пошани до людських і громадсь
ких прав одиниці-громадянмна поневолена вся 
нація. В розумінні ОУН, народ залишається по
неволеним не лише тоді, коли він знайшовся під 
чужим пануванням, але й тоді, коли якась вла
сна національна тоталітарна група захопила о 
владу над народом у країні.

З ідеологічних резолюцій X ВЗУН

МОЛИТВА
українського націоналіста

(Текст затверджений IV ВЗУН)
Боже великий і всемогутній, Страдниче і 

Чоловіколюбче, розп’ятий за оновлення наше.
Зі своєю молитвою до Тебе приходжу, ранп 

Твої за рід людський прийняті цілую і Тебе
благаю: . ..Опромінь своєю благодаттю націю украінсь-

КУЗагартуй душу їй і зроби її страшною для 
ворогів наших!

І коли судилася вол§ю Твоєю світова Голго
фа для народу українського, то осіни справед
ливістю Своєю страждання його і зроби його на
родом вибраним, що скрижалі правди Твоєї у 
вічність несе.

Зроби його каменем у пращі Твоїй, що ціль
но і несхибно разить ворогів Твоїх.

Ти скрізь присутній, Твоє дихання у все
світі чуємо, Твою мудрість крізь гармонію сві
ту сприймаємо.

Зроби душі чистими і створи з них криш
таль Твій. _

Визволь нас з-під влади пристрастей рабсь
ких, відроди в нас лицарські чесноти предків
наших. . ..Поможи нам стати господарями землі своєї.

Мені ж Боже Всемогутній, пошли твердість 
волі, розуму й руки, щоб був я своїй нації пер
шим слугою.

Нехай не здригнеться серце моє ні на полі 
брані, ні в тюрмі, ні в тортурах.

А коли воля Твоя буде, щоб я голову свою 
поклав за Україну і за друзів своїх, то дай ме
ні силу і в останню хвилину не впасти в мало- 
душество, щоб гідно, поруч предків моїх, стати 
на суді перед Тобою. . ,Амінь!
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ХРОНІКА
ГОЛОВА ПРОВОДУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ МИКОЛА ПЛАВТОК БУВ 

ГОЛОВНИМ ПРОМОВЦЕМ НА УРОЧИСТОСТЯХ У ПОШАНУ сл. п. ПОЛК.
А. МЕЛЬНИКА ТА О. ОЛЬЖИЧА

В суботу й неділю, 1 й 2 вересня 1984 р. 
заходами Центральної Управи ОДВУ, тоді ще 
на чолі з д-ром Богданом Шебунчаком, та Брат
ніх Організацій влаштовано багатолюдні врочи
стості в пошану сл. п. Заступника Голови ПУН 
д-ра Олега Кандиби-Ольжича на Оселі ім. О. 
Ольжича в Лігайтоні. В суботу, 1 вересня 1984 
р., влаштовано урочисту конференцію в 40-ві 
роковини смерти О. Ольжича, якою проводив 
проф. д-р Петро Стерчо, заступник голови ЦУ 
ОДВУ, а доповіді виголосили: Заступник Голо
ви ПУН д-р Зенон Городиський, д-р Олег Ла- 
щенко та проф. Василь Верига.

В неділю, 2 вересня 1984 р., там же відбула
ся багатолюдна маніфестаційна програма цих 
урочистостей, яка розпочалася Архиєрейською 
Божественною Літургією, що її відслужив Бла- 
женніший Митрополит Мстислав у православ
ному обряді, а о. Богдан Левицький у католиць
кому. Обидва виголосили відповідні проповіді, а 
відтак відслужили Соборну Панахиду за спокій 
душі О. Ольжича, який згинув у червні 1944 р. з 
рук ґестапо в концентраційному таборі Сакеен- 
гавзену.

Головну промову до біля 1 200 учасників ма- 
ніфестаційної програми виголосив Голова ПУН 
Микола Плав’юк.

Про жалобні урочистості в Люксембурґу в 
20-ті роковини смерти сл. п. полк. Андрія Ме
льника, другого голови Проводу Українських 
Націоналістів, були обширні інформації на сто
рінках «Українського Слова» з 25 листопада 1984 
р. Також текст слова Голови ПУН Миколи Пла- 
в’юка був друкований у тому ж числі.

Український Нью-Йорк відзначив 20-ті ро
ковини смерти полк. А. Мельника в неділю, 
25 листопада 1984 р., заходами місцевого Відді
лу ОДВУ, на чолі з інж. Петром Байбаком, при 
активній співпраці голови Центральної Управи 
ОДВУ — Павла Дорожинського. Головним про
мовцем і тут був Голова ПУН — Микола Пла
в’юк. Божественну Літургію та Панахиду від
служив о. Патрикій Пащак, ЧСВВ, парох св. 
Юра в Нью-Йорку у вщерть виповненій наро
дом церкві.

У Філадельфії урочистості вшанування па- 
м’яти сл. п. полк. А. Мельника провів Громад
ський Комітет Української Громади Метрополі
тальної Філадельфії, у склад якого входили всі 
живі ще в Місті Братньої Любови товариші 
зброї Полковника з рядів Українських Січових 
Стрільців — Всесв. о. мітрат Василь Головінсь- 
кий, Іван Данківський, Петро Василишин, Сте
пан Конрад і д-р Теодосій Сеньківський. Крім 
того у склад цього Комітету входило ще 37 ін
ших провідних українських громадян з різних 
ділянок організованого життя Української Гро
мади Філадельфії. Очевидно, душею організації 
відзначувань був 12-й Відділ ОДВУ, на чолі з 
інж. Михайлом Ничем.

В неділю, 2 грудня 1984 р., о год. 10-й ра
но в Митрополичому Соборі Непорочного За
чаття ПДМ відправив Архиєрейську Божест
венну Літургію Митрополит Степан Сулик, у со- 
служенні генерального вікарія і пароха катед- 
рального храму о. шамб. Михайла Федоровича,

за кращу долю українського народу, а опісля 
Панахиду за спокій душі полк. Андрія Мельни
ка. Проповідь до біля тисячі молільників виго
лосив о. шамб. Михайло Федорович. Співав хор 
під орудою Осипа Лупаня, а делегації УСС, Об- 
ВУА, 1-ї Дивізії УНАрмії, як і від ЦУ ОДВУ та 
від 5-ох Відділів ОДВУ взяли участь із своїми 
прапорами.

Того ж дня о год. 3.30 після полудня відбу
лася святочна академія в залі Українського Ос
вітньо-Культурного Центру, яку розпочато вій
ськовим апелем представників УСС, ОбВУА, І 
Дивізії УНА та СВУР і зложенням вінка біля 
портрету полк. Андрія Мельника. До понад 250 
учасників головну промову виголосив Голова 
ПУН Микола Плав’юк, наголошуючи його якос
ті як українського патріота, військового страте
га, державного будівничого й безкомпромісового 
українського самостійника й соборника. Сл. п. 
полк. Андрій Мельник — це одна з найвизнач
ніших постатей українського державного будів
ництва й політичного життя двадцятого сторіч
чя. ,

НОВІ ПРОВОДИ ОДВУ ТА УНЄ
В днях 1-3 вересня 1984 р. на Оселі ім. О. 

Ольжича у Лігайтоні відбувся XXXV Звичайний 
З’їзд Організації Державного Відродження Ук
раїни у ЗСА, який одноголосно вибрав Головою 
Центральної Управи друга Павла Дорожинсь
кого. Дотеперішнього Голову ЦУ ОДВУ, друга 
д-ра Богдана Шебунчака вибрано почесним го
ловою ЦУ ОДВУ.

***
2 листопада 1984 р. відбувся звичайний 

З’їзд Української Національної Єдности у Фран
ції, який вибрав Головою друга інж. Василя Ми- 
хальчука.

Щиро й сердечно ґратулюємо обидвом ново- 
вибраним Головам і бажаємо їм якнайкращих 
успіхів у їхній суспільно-громадській праці на 
теренах своєї діяльности для загального добра.

З МАТЕРІЯЛІВ VII ВЗУН

На відтинку [культури] виявився найвираз
ніше російський імперіялізм і шовінізм та його 
намагання тримати всі народи у всесторонній 
колоніальній залежності від Москви. Було доз
волено черпати з давніх здобутків, відновляти 
кращі традиції минулого і будувати нове на них, 
але лише на російських. Традиції і здобутки ін
ших народів, за вийнятком російського, були п’я- 
тновані відсталими, буржуазними чи реакційни
ми. Російська культура, надбання російського 
народу, російські клясики мали стати фунда
ментом «соціалістичної за змістом і національ
ної формою» культури різних народів Совєтсь- 
кого Союзу. В практиці це було рівнозначне з 
необмеженим поширюванням російської культу
ри й мови, витісняючи рівночасно національні 
культури і мову різних народів. Культури неро
сійських народів і в першу чергу українську, 
спихано на провінційне становище, на рівень 
етнографізму, на рівень діалектичної відмінное- 
ти всеросійського духового моноліту.



Вартий уваги осяг українців Америки
В 1983 році українське громадянство, зорга

нізоване у Крайовому Громадському Комітеті 
для Вшанування Пам’яти Жертв Великого Го
лоду в Україні в 1932-33 рр., на чолі з проф. 
д-ром Петром Стерном, розгорнуло широку ін
формаційну акцію серед американського грома
дянства про навмисне заплянований, зорганізо
ваний і переведений московсько-большевицьки- 
ми окупантами України голод, від якого в 1932- 
33 рр. загинуло понад сім мільйонів українців. 
У склад Почесного Комітету входили Ієрархи 
всіх Українських Церков і видатні представни
ки різних установ і організацій. У склад самого 
комітету входило 87 центральних крайових ор
ганізацій.

Однією з членських організацій цього Ко
мітету була організація п. н. Американці в Обо
роні Людських Прав в Україні, на чолі з Ми
хайлом Ольшанівським. Спільними заходами 
українців Америки вдалося здобути поважний 
осяг: обидві палати Конґресу З’єднаних Стей- 
тів Америки ухвалили закон, згідно з яким має 
бути створена спеціяльна Конґресова Комісія 
для переведення дослідів причин і наслідків 
великого голоду в Україні в 1932-33 рр., призна
чивши для праці цієї комісії бюджет у сумі 400 
тисяч доларів. Президент Рональд Реґен підпи
сав цей законопроект у дні 12 жовтня 1984 р. і 
він став законом країни.

З МАТЕРІЯЛІВ VII ВЗУН

УКРАЇНСЬКИЙ
Рушійною силою людського розвитку і по

ступу в нашу добу є нація і націоналізм.
Нація, як цілість, як збірна особистість, є 

творцем певних суспільних відносин та духо
вих вартостей. Нація стоїть в історії як явище 
універсальне, явище первинного порядку. В ро
зумінні українського націоналізму нація озна
чає не тільки державну окремішність, але й ок- 
ремішність етнічну й історично-соціяльну.

Націоналізм кожного народу полягає в тому, 
що людина кладе в основу свого суспільного 
світогляду приналежність до своєї нації і кер
мується у своєму поступуванні добром своєї на
ції. Націоналізм є не лише ідеологією, але й 
чинною настановою людини в житті.

Під націоналізмом розуміємо свідоме чи під
свідоме прагнення нації до самовиявлення і по
вного розвитку її духових і фізичних власти
востей. Це прагнення виявляється у національ
ній свідомості і патріотизмі, у національно-ви
звольному русі (коли нація поневолена), у полі
тичній думці, в культурі й економіці, у держав
ному будівництві та в усіх проявах збірного 
життя.

Український Націоналістичний Рух оформ
лювався в епоху зіткнень найбільших імперіялі- 
змів, небувалого наростання національно-виз
вольних рухів поневолених і залежних народів 
світу.

Український націоналізм ставить перед со
бою історичне завдання: вибороти для України 
такий суспільний і державний лад, при якому 
кожна людська особистість, визволена від еко
номічного, с о ц і а л ь н о г о  і національного понево
лення й упослідження — зможе розвиватися як 
суцільна і творча індивідуальність.

Не можемо при цьому не згадати, що в ор
ганізованому Крайовим Громадським Комітетом 
молитовному здвизі в Бавнд Бруку в дні 15 тра
вня 1983 р. взяло участь біля 13 000 українців, а 
у Всегромадській Маніфестації у Вашінґтоні в 
дні 2 жовтня 1983 р. біля 18 000 українців з май
же всіх частин ЗСА, а то й з Канади. Участи не 
брали в цих поминальних урочистостях лише 
«визвольнофронтівці», які були Головою кіль- 
какратно запрошувані включитися у всегромад- 
ську справу. Вони тоді не лише не взяли участи, 
але й вели акцію проти такої участи.

До речі, маніфестація в дні 16 вересня 1984 
р. біля пам’ятника Т. Шевченка у Вашінґтоні 
якось не мала ані половини учасників з попе
реднього року, ані організації, ані того всегро- 
мадського духа, хоч і була вона організована 
спільними заходами представників УККА, УА- 
КР і НТШ. Шкода, бо Крайовий Громадський 
Комітет попереднього року зорганізував був уже 
інформаційний апарат і розробив методи інфор
мації української та американської преси та, 
властиво, передав був його цьогорічним органі
заторам до диспозиції.

Треба підкреслити, що ОДВУ та Братні Ор
ганізації льояльно взяли масову участь і в цьо
горічній маніфестації, якої метою було запроте
стувати проти російщення України.

НАЦІОНАЛІЗМ
Націоналістичні визвольні рухи націй, які 

змагаються за повалення імперій і за визволен
ня поневолених і залежних народів з-під пану
вання націй-загарбників — є найпоступовіши- 
ми світоглядово-політичними рухами сучасної 
доби.

Український націоналізм стверджує, що 
клич ОУН — «Свобода народам! Гідність лю
дині!» — залишається і дальше найбільш акту
альним кличем для всіх поневолених народів в 
боротьбі за їхнє визволення.

ВІД ПРЕСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
РЕФЕРЕНТА

1. Якщо Ви ще не набули книжки сл. п. 
Юрія Пундика «У полум’ї дружнього слова», ра
димо Вам набути її чимскоріше й прочитати, бо 
в цій книжці знайдете відповіді на багато пи
тань з визвольно-революційної боротьби в часі 
другої світової війни, як і про розвиток політи
чних подій після війни. Замовляти в «Українсь
кому Слові».

2. Щиро поручаємо Вам дуже уважно чита
ти серію статтей друга Д-ра Зенона Городисько- 
го п. н. «До історії Все-Української Національ
ної Ради», що друковані в «Українському Сло
ві» та в «Новому Шляху».

Старші призабувають події, а молодші про 
них таки нічого не знають. Варто бути поінфор
мованим правдиво, з першого джерела.

3. Просимо присилати свої статті, спомини і 
т. п. до нашої преси, а якщо маєте питання іде
ологічного чи програмово-діяльностевого харак
теру, просимо присилати на адресу «Сурми».

Ю. Мельничук

7



Події в СССР
Щойно недавно появилося на заході видан

ня матеріялів Всесоюзної Наукової Конферен
ції «РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН 
В УМОВАХ ЗРІЛОГО СОЦІАЛІЗМУ. ДОСВІД І 
ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО І МІЖНАРОД- 
НЬОГО РОЗВИТКУ», яка відбулась в Ризі, 28-30 
червня 1982 року. Конференція проходила під 
кличем «НЕПРИМИРИМІСТЬ З БУРЖУАЗНОЮ 
ІДЕОЛОГІЄЮ, ПЕРЕЖИТКАМИ НАЦІОНАЛІЗ
МУ». В конференції брали участь представни
ки різних центральних і республіканських ор
ганів з усіх кінців СССР і закінчилася вона ре
комендаціями, які окремо пересилаємо до відома 
нашого членства.

В матеріялах конференції, спрямованої на 
поборювання буржуазного націоналізму знахо
димо такі матеріяли:

Буржуазна пропаганда про міжнародні від
носини і СССР — опрацьована д-ром проф. В. Н. 
Івановом, заступником директора Інституту Со
ціологічних Студій Академії Наук СССР.

Проблема взаємовідносин клясовости, націо
нал ьности і інтернаціоналізму в сучасній ідеоло
гічній боротьбі — опрацьована д-ром проф. С. 
Т. Кальтахчияном, Московський Державний 
Університет.

Досвід ленінського райкому КП СССР в ді
лянці контрпропаґанди — автор В. А. Протопо- 
пов, секретар райкому КП СССР. Москва.

Атеїстична індоктринація робітництва і зав
дання контрпропаганди — автор Л. М. Кравчук, 
голова відділу Пропаґанди і Агітації Централь
ного Комітету Комуністичної Партії УССР.

Дія партійної організації в ділянці інтерна
ціональної індоктринізації робітництва за умов 
посиленої ідеологічної боротьби на міжнародньо- 
му відтинку — автор А. Т. Кузін, секретар об
ласного комітету Комуністичної Партії в Саха
ліні.

Контрпропаґанда — одне з важливіших зав
дань ідеологічної діяльности партійних коміте
тів — автор Д. А. Яремчук, секретар львівсько
го обласного комітету Комуністичної Партії УС
СР.

Необхідність узгляднення соціо-психологіч- 
них аспектів націоналізму в контрпропаганді —
Д - р  проф. Ю. А. Шерковін, співробітник Інсти
туту Суспільних Наук Центрального Комітету 
КП СССР.

Інтернаціоналізація соціалістичного ж и ттє
вого шляху і ідеологічна стратегія антикомуніс
тичних сил — д-р В. Ґ. Смолянський, член На
укової Ради для Проблем Ідеології Академії На
ук СССР.

Космополітанізм і ґльобальні проблеми — д-р
проф. Ґ. П. Орлов, Уральський Державний Уні
верситет.

Модерний Пан-Іслямізм і його націоналісти
чна суть — д-р, проф. Л. Р. Полянська, Інститут 
Східніх Студій Академії Наук СССР.

Пекучі питання боротьби з сіонізмом і анти
семітизм — кандидат науки прав Л. Ю. Дадяні, 
Інститут Соціологічних Студій Академії Наук 
СССР.

Антисовєтські фабрикації сіоністів і завдан
ня нашої контрпропаґанди — кандидат Історич
них Наук С. М. Роґов, Інститут ЗСА і Канади 
при Академії Наук СССР.

Ленінське вчення про розвиток національ
них мов і критика його фальсифікаторів — д-р 
проф. М. І. Ісаєв, Інститут Мов Академії Наук 
СССР.

Націоналізм і релігія в плянах модерного 
клерикального антикомунізму — кандидат фі
лософічних наук М. А. Ґольденберґ, Відділ Фі
лософії і Права Молдавської Академії Наук.

Модерні буржуазні «Українські Студії» на 
службі антикомунізму — д-р Л. А. Наґорная, 
Партійний Інститут Історії Центрального Комі
тету Комуністичної Партії УССР.

Буржуазна націоналістична пропаганда — 
засіб ідеологічної підривної дії проти Латвії — 
Я. Я. Вейш, заступник директора Інституту Фі
лософії і Прав Латвійської Академії Наук.

Тематика і доповідачі згаданої конференції 
вказують на велику вагу, яку присвячують кре
млівські власть імущі питанням націоналізму, 
релігії, з якими вони через ДО ВГІ десятиліття 
змагаються, і мимо неодноразово проголошених 
«успіхів» і «перемог» не можуть дати собі ради. 
Як в доповідях, так і у висновках багато сильні
ше, чим в минулому пробивається тенденція не 
лише серйознішого трактування питання націо
налізму і релігії, але і то чи не найважливіше 
для читача, який вміє читати між рядками совє- 
тські публікації, що ця конференція наголосила 
в першу чергу низку ОБОРОННИХ ЗАХОДІВ, 
які мусять бути пороблені на різних шаблях со- 
вєтської системи. Та чи це несподіванка? Виг
лядає, що впливи націоналізму і релігії так ши
роко поширені, що їх ніяк не можна промовча
ти. Правда, ця конференція була засекреченою 
і лише для «певних» учасників, тому тим також 
можна пояснити більш відкрите називання про
блем по їхньому імені.

Але коли один з доповідачів мусів призна
тися, що лише за 1981 рік біля 60000 «ідеологіч
но шкідливих» матеріялів сконфісковано на те- 
рені України чи на перевірці відвідувачів Ук
раїни, то це вказує як широко проходять в Ук
раїну різні матеріяли, бож очевидно, що не всі 
попадають в руки совєтським органам.

Не лише Україна, але й Прибалтика, Кавка
зькі Республіки, терени Середньої Азії, включ
но з Далеким Сходом не дають спати кремлівсь
кій кліці.

Студія тих матеріялів дає нам велику сатис
факцію і вказує, що довгі десятиліття праці на
шої організаційної системи були спрямовані у 
властивому напрямі і приносять наявні докази 
хосенноети такої праці.

ЧИ НОВИЙ КУРС ПОЛІТИКИ 
ЗЛИТТЯ НАЦІЙ І РУСИФІКАЦІЇ В СССР?

Як в нутрі СССР, так і дехто із совєтознав- 
ців західнього світу звертають увагу на симпто
ми змін давно проголошеної і всіма засобами 
примінюваної, політики КП СССР і уряду СС
СР про злиття націй.

Симптоми буцімто зміни політики поляга
ють на заграванні Черненка з керівниками рес
публіканських партій, проти централістичного 
апарату в Москві і взагалі на дещо більшій 
увазі Черненка до потреб поодиноких республік.

Якщо справді є такі тенденції в Черненка, 
то на нашу думку вони є радше тактичним ма
невром, спрямованим на скріплення його влас
ної позиції, чим дійсної зміни політики.

Серед совєтознавців західнього світу в тій 
справі є різні думки. Річард Пайпс, напр., твер
дить, що невдачі тієї політики Кремля доведуть 
до того, що «швидше чи пізніше совєтська ім
перія, остання багатонаціональна імперія, роз
падеться приблизно по лінії поділу сучасних 
республік».

Інші дослідники не поділяють його погляду 
і твердять, що кремлівська урядова і партійна 
кліка застосує «роздвоєну політику, сперту на 
більш агресивному П ІД Х О Д І д о  суті економічних 
і політичних пріорітетів, відділяючи їх від сус- 

(Докінчення на 9-й стор.)



Цікаві голоси з чужого світу
ЗСА

Вже після виборів в листопаді 1984 року по
явилась книга «МАНДАТ ДЛЯ ПРОВІДНИЦТ- 
ВА II» видана відомою американською фундаці
єю Герітадже, в перекладі на українську мову 
«спадщина». Дорадник Президента Реґена, Ед- 
він Mice III так висловився про те видання: «я 
глибоко переконаний що цей твір буде найкра
щим і багатозначним засобом для Президента 
Реґена і його співробітників і буде служити до
роговказом для них на чергових декілька років. 
Так як я знаю Рональда Реґена, я переконаний 
що він персонально вживатиме МАНДАТ II, і 
що ця книга буде важливим причинком до то
го, що станеться в цій країні в надходячих ро
ках».

Згадана фундація і автори тієї книги, опра
цювали низку рекоментацій під спільною наз
вою «Продовжування консервативної революції» 
з метою унапрямлювати розвиток внутрішньої 
і зовнішньої політики ЗСА, під керівництвом 
Президента Реґена в чергових 4-ох роках.

Книга складається з 26 окремих розділів, в 
яких консервативні кола рекомендують дуже 
основні зміни різних ділянок життя ЗСА. Авто
ри знають як важко вводити зміни в суспільно
му житті країни, де влада Президента в руках 
республіканської партії, а Конґрес в руках де
мократичної, але вони в’яжуть великі надії з 
особою Президента, який в останніх виборах ді
став беззастережний мандат виборців на черго
ві 4 роки.

Із справ, які нас окремо цікавлять можна 
назвати декілька.

Автори вважають СССР імперією, яка дій
шла до віку свого занепаду. Але їх висновок, 
що події в світі і в нутрі СССР видвигають мо
жливість стратегії стримання імперіялістичних 
тенденцій СССР, що в наслідках може довести 
до її переродження. Не виключають автори 
двох інших можливостей, а саме що ослаблена 
імперія може припинити свою експансію назов
ні і сконцентрувати всі свої сили на збереження

Події в СССР
(Докінчення з 8-ї стор.)

пільних і культурних проблем, які вважаються 
другорядними. Ця політика включатиме поси
лення напряму політичної і економічної інтеґра- 
ції, полученої з більшим визнанням і толеранці- 
єю довготривалости національних окремішнос- 
тей та зменшенням переслідувань національних 
і культурних зацікавлень».

Віднотовуючи ці голоси, ми стверджуємо, що 
посилена політика злиття націй зазнала пораз
ки в силу спротиву неросійських народів. Це 
заставляє совєтське керівництво йти на тактич
ні уступки чи ревізію методів. Але це не міняє 
факту, що процес русифікації неросійських на
родів, може під іншими гаслами, проходить на 
всіх теренах СССР і що його невдача буде зале
жати від напруги спротиву проти тієї політики 
неросійських народів.

Ані тактичні маневри кремлівської верхів
ки, ані спекулятивні теорії західніх совєтознав- 
ців, але скоординована і послідовна самооборон
на акція загрожених політикою русифікації мо
же довести до дійсної розв’язки проблем, спри
чинених теперішною політикою Кремля — пов
ного визволення поневолених народів і привер
нення їхньої державної суверенности у їхніх 
власних державах.

влади олігархії, яка кермує СССР. Остання аль
тернатива, це можливість приходу до влади в 
СССР комуністів молодшої ґенерації, готових 
вживати совєтську силу, замість допустити до 
занику імперії.

На думку авторів, ЗСА повинні сприяти вну
трішнім реформам в СССР, зберігати мілітарну 
готовість ЗСА, розпочати нові переговори про 
зменшення озброєнь обох сторін, зберігати союз 
з демократичними країнами Европи і Азії, спри
яти процесові закріплення демократичних сил 
в світі, піддержувати процес деколонізації со- 
вєтсько'ї імперії, розбити московську міжна- 
родню коаліцію, яка вносить неспокій в світі, 
відкинути засаду про перманентність совєтської 
сфери впливів у світі, унеможливити доступ 
Москві до західньої технології і кредитів, шу
кати за співпрацею і домовленням з Москвою в 
спільних справах ЗСА і СССР, подбати про збе
реження підтримки публічної опінії ЗСА для 
політики уряду супроти Москви.

Всі ці загальні рекомендації є піддержані ни
зкою окремих конкретних пропозицій, примі- 
нення яких могло б справді принести багато хі- 
сна для поневолених народів СССР і цілого сві
ту. Чи вистачить сили волі і здецидованости в 
американських урядових колах піти тим шля
хом у світлі пріорітету, який віддається тепер 
економічним справам і загрозам, випливаючим 
із великих державних дефіцитів ЗСА — пока
же коротке майбутнє.

Книжка ця є в розпродажі в англомовних 
країнах і рекомендуємо її нашим членам для 
основної студії.

ЯПОНІЯ
Нашим читачам цікаво знати, що Японія 

влаштовує щорічно в дні 7 лютого національне 
відзначення «Дня північних територій». В той 
час мобілізується японську і світову опінію про
ти російського імперіалізму, пов’язуючи Це із 
намаганням відзискати для Японії північні ос
трови, окуповані СССР після другої світової вій
ни. З Японією в тій справі співпрацює і Корея, 
бо, як відомо, Сахалін замешкує багато корей
ців, яких совєтські власті не хочуть повернути 
ні до Японії, ні до Кореї.

ПОЛЬЩА
Події в Польщі, пов’язані з диктатурою ген. 

Ярузельського та розгромом леґальних виявів 
дії «Солідарности», заставили польських патріо
тів провести широку дискусію над тим, якими 
шляхами найкраще проводити дальшу політич
ну акцію, спрямовану на привернення держав
ної суверенности і демократичних прав грома
дянам Польщі. Різні польські політичні середо
вища вислали своїх представників за кордон і 
вони розгорнули доволі широку політичну ак
цію як серед польської спільноти поза межами 
Польщі, так і на міжнародньому форумі.

Після важкого удару, якого зазнав польсь
кий нарід з переходом польської армії на услу- 
ги Москви і її ставленика ген. Ярузельського, 
почались різні процеси. З одного боку в самому 
середовищі «Солідарности», яка, до речі, ніколи 
не була монолітним середовищем, почались вну
трішні ускладнення і поділ на різні фракції. Це 
було пов’язане з тим чи іншим способом даль
шої дії прихильників «Солідарности». Тоді ко
ли з самого початку різниці були головно в 
справах тактики, то з часом ті справи прояви
лись і в оцінці засадничих справ.

Ми мали змогу запізнатись із матеріялами 
польської ліберально-демократичної партії «Не-
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залежність». Під тією ж назвою вони видають 
у Варшаві-Кракові місячник, який в Швеції пе
редруковують для читачів за кордонами Поль
щі.

Саме середовище «Незалежности» було од
ним з перших, яке кинуло клич дискусії над по
літичними програмами, які повинні стати в осно
ву їхньої політичної дії, а не короткотривалі 
тактичні потреби. Воно видвигнуло свою політи
чну програму і піддало її широкій дискусії. На
зиваємо її широкою, бо на основі голосів помі
щених в місячникові за травень-червень 1984 
року, справді багато людей включилось в ту ди
скусію. Ще більш характеристичним для поль
ських відносин є факт, що в політичній диску
сії, за словами редакції, взяло участь 5200 учас
ників, які відповіли на письмовий запитник. 
Сам факт розсилання такого запитника вказує 
на ту велику різницю, які існує між сучасною 
Польщею і Україною, де про таку методу полі
тичної дії не можна взагалі говорити.

Згадана анкета виказала що 95,6% вислови
лись, що в сучасних умовах в Польщі є потрібна 
«незалежна» політична діяльність.

На запит, чи в підпіллі, крім структури «Со- 
лідарности», потрібна ще дія окремих політич
них партій, відповіли — так 83,4%.

На запит, чи повинна бути одна, чи більше 
політичних партій — 14,2% висловились за од
нією, 66,5% за більше, чим однією, 19,3% не да
ли відповіді.

З групи, яка висловилась за однією партією,
назвали ту партію в такий спосіб: 
селянська партія 2,3%
партія народово-демократична 19,3%
партія християнсько-демократична 37,6%
партія соціялістична чи соціял-

демократична 18,2% 
партія ліберально-демократична 22,5%
партія комуністична 0,1%

На запит, чи слухають закордонні радіо
програми більш чим раз в тижні, 92,9% відпові
ли — так. Цікаво; що на запит, які радіопрогра
ми слухають, були такі відповіді:
«Голос Америки» 1184 осіб
ББС 809 осіб
Радію «Вільна Европа» 682 осіб
Радіо «Свобода» 1 297 осіб
Німецьке радіо 72 осіб
Албанське радіо 28 осіб
Радіо Москва 8 осіб

Немає жодної згадки про інші, включно з 
Ватиканом і Канадою.

Гідна уваги є також інформація про стано
вище сучасної моіюді в Польщі до теперішньої і 
майбутньої влади в польській державі. Крім 
багатьох цікавих ілюстрацій, редакція робить 
такий висновок:

«Польська молодь не хоче соціалізму репре
зентованого теперішньою урядовою партією. Бі
ля 40% бажає впровадження в Польщі системи 
уряду взорованого на системі західньої демокра
тії. Ця частина молоді уважає, що урядова пар
тія є найбільш відповідальна за те, що діється 
в Польщі під сучасну пору і твердить, що уря
дова партія посідає такий малий мандат довір’я 
політичного, а тим більше морального, що не 
повинна надальше контролювати державної 
влади в Польщі».

Редакція не пояснює, чи 60% молоді має ін
шу думку, а якщо так, то яку. Цікаво, що такий 
високий відсоток головним спричинником тепе- 
рішного лиха бачить у своїх польських комуні
стах, а нічого не згадує про тих, які ними кер
мують і військовою силою фактично скуповують 
Польщу?

Цікаво, що в останніх двох роках в Польщі 
оформились більш-менш чи в діяльності, чи

принайменше проектами своєї політичної про
грами такі групи:

1. Партія ліберально-демократична «Незале
жність».

2. Група Леха Вленси, яку трактують угодо- 
вецькою у відношенні до теперішнього уряду.

3. «МКВС» — Міжфабричний Комітет Спів
праці «Солідарности» — один з відламів «Солі- 
дарности».

4. «МКК» — Міжфабричний Координаційний 
Комітет — ця група діє здебільшого на терені 
Варшави.

5. Група «ЛЯМІНА».
6. Група «ВОЛЯ».
Крім ліберальної партії, всі інші — від- 

лами «Солідарности».
Окремі політичні формації, які не вважають 

себе пов’язаними із «Солідарностю»:
7. Конґрес Солідарности Народу (КСН).
8. Воююча «Солідарність» — соціялістична 

група.
9. «Воля, Справедливість, Незалежність».
10. Група «Голосу» <3«Ґ»).
11. «Гурт Політики Польської» <3«ПП») — за 

вільну Польщу, але без визволення поневолених 
народів СССР, щоб не дразнити Росії проти По
льщі!

12. Політичний Рух Визволення.
В програмі більшости тих формацій є заса

да боротьби з окупантом, більшість з тих груп 
готові шукати співпраці з українцями, білору
сами, литовцями на базі визнання державної су- 
веренности всіх тих народів на їхніх територіях 
(без претенсій на Львів чи Вільно).

Наводимо цю інформацію на те, щоб наші 
читачі не робили помилки і не ідентифікували 
виявів руху спротиву в сучасній Польщі чи то 
з «Солідарністю», чи Католицькою Церквою. 
Плюралізм політичної думки там далеко шир
ший. Замітко одначе, що немов у відповідь на 
існуючий стан диктатури, виразна тенденція 
майже всіх груп — до демократичности, за по
літичний плюралізм, за реальне відношення до 
сусідів.

Всі ті політичні середовища шукають ЗА 
РЕАЛЬНИМИ ВИЯВАМИ ЇХНЬОЇ ДІЇ В СУ
ЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ і відчувають, ЩО НА НИХ 
ЛЕЖИТЬ ОСНОВНИЙ ТЯГАР ВІДВІЧАЛЬНО- 
СТИ за ту боротьбу.

Більшість з них за співпрацю з польською 
спільнотою, поза Польщею, але дуже малу ро- 
лю в тому надають вони лондонському еміґра- 
ційному урядові. В багатьох прямо неприхиль
не відношення до нього, дехто готовий включи
ти його разом із закордонною польонією до спіль
ного фронту, без надавання йому якоїсь окремої 
ваги.

Замітко відносно малі надії тих груп на по
міч заходу, принайменше не наголошують то
го в своїх публікаціях.

Несподівано відкрито виступають ті елемен
ти, які готові шукати якогось зговорення тепер 
з існуючим урядом чи евентуальним шуканням 
за позитивними взаємовідносинами з Росією, де
хто з російським народом.

Різниця поглядів на вагу і значення Като
лицької Церкви. Від дуже позитивної до дуже 
стриманої, а то й неґативної оцінки, зокрема по
літики теперішнього примаса польського єпис
копату.

Не знати, чи з тактичних, чи з дійсних при
чин відчутне дуже холодне відношення до Л. 
Валенси і його ролі в сучасному.

З самозрозумілих причин, відносини політи
чної дії в сучаснії Польщі зовсім інші, як в УС- 
СР, але вивчення тих подій там, може пригоди
тися нам в правильній оцінці чи то виявів дії, 
чи оцінки поодиноких явищ нашими братами і 
сестрами в Україні.
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Правильник Головної Контролі ОУН
Затверджений VI ВЗУН

Як вступна стаття цього Правильника зо
бов’язує Розділ «В» Устрою Організації Укра
їнських Націоналістів.

1. Контрольними Органами ОУН, згідно з т.
1. Розділу «Б» Устрою ОУН керує Головний Кон
трольний ОУН, якого обирає ВЗУН.

2. ВЗУН вибирає 3-х Заступників Головного 
Контрольного, компетенції яких визначує Голо
вна Контроля ОУН на своєму першому засідан
ні по ВЗУН.

3. Для справнішого ведення контролі, Голов
на Контроля ОУН за підписом Головного Конт
рольного ОУН призначає Теренових Керівників 
Експозитур Головної Контролі ОУН з-поміж 
членів ОУН в порозумінні з Організаційним Ре
ферентом ПУН.

4. Керівники Експортур добирають собі по
мічників, подаючи їх на затвердження Головно
му Контрольному ОУН.

5. Призначаючи керівників Теренових Ек
спозитур Головної Контролі ОУН, Головна Кон
троля ОУН визначує їх компетенції і процедуру 
в дусі Устрою ОУН і цього Правильника, обши- 
рніше розробленого Правильником Організацій
ної Контролі, що його затверджує Голова ПУН.

6. Згідно з устроєм ОУН, Головна Контроля 
ОУН має завдання перевіряти діяльність ОУН, 
не обмежуючись тільки до господарської ділян
ки, а висліди своєї праці подавати до відома Го
лови ПУН та складати звіт перед ВЗУН.

7. Підставою контролі й оцінки діяльности 
та праці всіх органів ОУН, Референтів ПУН, 
Сенату ОУН, Теренових Керівників, як і клітин 
ОУН — є Устрій ОУН, Постанови ПУН та інст
рукції поодиноких Референтів ПУН і Терено
вих Керівників.

8. Про всі відхилення від Устрою ОУН, По
станов ПУН і Президії ПУН, Інструкцій Рефе
рентів ПУН і Теренових Провідників, які будуть 
стверджені в часі контролі, Експозитури Голов
ної Контролі ОУН повідомляють у своєму звіті 
Головну Контролю ОУН.

9. На випадок, якщо б такі відхилення були 
помічені чи зголошені Експозитурам ГК між 
двома контролями, Керівник Експозитури не

Правильник
Затверджений VI ВЗУН

1. Встановлення Сенату ОУН, його завдання 
і компетенції унормовані Устроєм ОУН, частина 
« Б » .

2. Тому, що члени Сенату ОУН находяться 
на різних континентах, що є поважною переш
кодою для відбування засідань в повному скла
ді Сенату ОУН, встановлюється Президія Сена
ту ОУН, яка має права повного Сенату ОУН. 
Голова Сенату ОУН може відкликатися до чле
нів Сенату ОУН шляхом референдуму.

3. Президія Сенату ОУН складається з Голо
ви Сенату ОУН і заступника Голови Сенату, 
яких вибирає ВЗУН, і Секретаря Сенату, якого 
вибирають члени Сенату на своєму засіданні.

4. Засідання Сенату ОУН чи Президії Сена
ту ОУН відбувається в міру потреби з власної 
ініціативи або на пропозицію Голови ПУН, Про
воду Українських Націоналістів, Головного Ко
нтрольного ОУН або Генерального Судді ОУН 
для справ, які Сенат ОУН чи Президія Сенату 
ОУН в рамках своїх завдань і компетенцій має 
розглянути й давати оцінку.

5. Про засідання Сенату ОУН чи його Пре
зидії слід повідомити всіх членів Сенату, залу-

гайно про те повідомляє Головну Контролю 
ОУН, виєднуючи доручення для переведення 
надзвичайної контролі.

10. Контроля відбувається періодично раз 
на рік з доручення Головного Контрольного в 
порозумінні з Головою ПУН.

11. Про кожну контролю контролюючий по
відомляє контрольованого не менше, як 14 днів 
наперед.

12. З доручення Голови ПУН або з власної 
ініціятиви, Головний Контрольний ОУН може 
зарядити позачергові контролі. Такі позачергові 
контролі відбуваються за відомом зверхника 
контрольованого і не менше як за п’ятиденним 
попередженням. Про провірку теренових клітин 
ОУН має бути повідомлений кожночасно і в по
ру Тереновий Провідник.

13. З кожночасної провірки теренів, Експо
зитури Головної Контролі списують звідомлен- 
ня — акт провірки — і пересилають його Голов
ній Контролі ОУН, яка в разі потреби може йо
го повернути Керівникові Теренової Експозиту
ри для доповнення.

14. Головний Контрольний ОУН виготовляє 
загальний звіт контролі, передає його Голові 
ПУН і звітує перед Великим Збором Українсь
ких Націоналістів за всю каденцію між двома 
ВЗУН.

15. Головний Контрольний ОУН узгіднює всі 
важливіші справи пов’язані із способом та по
требою контролі певних органів ОУН кореспон
денційним шляхом із заступниками Головного 
Контрольного.

16. Цей Правильник обов’язує всю мережу 
ОУН (за вийнятком мережі в Україні, маючи 
на увазі сучасні умови підпільної діяльности 
ОУН на Рідних Землях) аж до його евентуаль
ної зміни найближчим ВЗУН.

17. Потрібні доповнення цього Правильника 
між ВЗУН-ами, що випливатимуть із потреб 
розвитку УНРуху і ОУН та контролі їх діяль
ности, на пропозицію Головного Контрольного, 
вирішуватимуться на спільному засіданні ПУН, 
Сенату ОУН та Суду ОУН, а до одобрення бу
дуть предложені найближчому ВЗУН.

Сенату ОУН
і доповнений на X ВЗУН

чивши денний порядок засідання. Неприсутні 
на засіданнях члени Сенату ОУН можуть при
силати до Президії Сенату ОУН свою думку в 
даній справі на письмі.

6. Опінії Сенату ОУН чи його Президії узгід- 
нюються між членами Сенату ОУН чи його Пре
зидії. За відсутности однозгідности, опінія прий
мається більшістю голосів.

7. Опінії Сенату ОУН чи його Президії ви
даються в писемній формі і доручаються тому 
органові ОУН, на пропозицію якого справа роз
глядалася, а к о п і ї  висилаються Голові ПУН. 
Опінії, схвалені на засіданнях Сенату ОУН чи 
його Президії, скликаних з власної ініціятиви, 
доручаються Голові ПУН, Головному Контроль
ному ОУН і Генеральному Судді ОУН.

8. Коли б Сенат ОУН чи його Президія з 
тих чи інших причин не мали змоги вичерпно 
розглянути передані їм справи або при розгляді 
найшли підстави передати справу судовим орга
нам ОУН, тоді Сенат ОУН чи його Президія зі
брані в часі розгляду матеріяли передає ПУН з 
відповідними пропозиціями.
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Юрій ПУНДИК

ІДЕАЛІЗМ
В основі українського націоналістичного сві

тогляду лежить ідеалістичний підхід до люди
ни як духової істоти. Людина не є лише біоло
гічною машиною, яка рухається тільки біологі
чними гонами й інстинктом вдоволення її фізі
ологічних потреб. Марксистська матеріялістич- 
на теорія людини може пояснити багато явищ 
людської історії й цивілізаційного поступу люд
ським гоном покращити матеріяльні, чисто фі
зичні обставини життя. Але чим пояснити роз
виток духової культури, шукання краси й на
магання висловити ту красу словами, різьбою 
відношення до чисто біологічних потреб люди
ни? Яркими біологічними інстинктами можна 
пояснити моє захоплення красою сонця, ніжні
стю літнього вечора, чи шовковою легкістю ла
пастих сніжинок, коли вони густим роєм тихо 
сідають на землю? З чисто біологічного погляду 
мій фізичний інстинкт повинен відкинути їх, 
бож вони сповіщають і спричиняють, фізичну 
невигоду. А все ж всупереч моєму інстинктові і 
моєму розумові, який усвідомляє їхнє значення 
і цілком виразно асоціює їх з холодом і невиго
дою, я насолоджуюся їхньою красою.

Очевидно, у людини Є ще щось інше крім 
біологічного тіла, щось відрізняє її від тварини, 
спонукує її шукати в житті інших вартостей 
крім чисто матеріяльних і робить її свідомою її 
людської гідности. Цієї людської гідности, або, 
як окреслює Ю. Вассиян, «людяности» не мож
на підтвердити ані наукою фізики, в якій понят
тя гідности не існує, ані біохемією, для якої лю
дина є лише нагромадженням клітин, ані зо
ологією, для якої людина є тільки одним із ви
дів тварин, ані теж модерною психологією, яка 
зводить різницю між людиною й твариною тіль
ки до різниці в розвитку природних інстинктів. 
Тварина спинається на гірські шпилі, шукаючи 
там поживи. Але чого шукають альпіністи, ри
зикуючи життям на це, щоб дістатися на недо
ступні шпилі? Без сумніву, не задоволення біо
логічних потреб, часто навіть і не слави, а про
сто вдоволення духової потреби, немов симво
лічно шукаючи наблизитись до Найвищої Духо
вої Істоти, до Бога, а при тому, як похідний на
слідок шукання особистого духового збагачення 
й вдоволення, вони збагачують і людське знання 
і прокладають шлях людській цивілізації.

У цьому прикладі альпіністів узмістовлює- 
ться історія людського поступу. Людина є об’єк
том її оточення, поскільки вона серед нього жи
ве і воно впливає на її формування, впливаючи 
на її фізичні змисли, її нервову систему. Але це 
лише один, матеріалістичний бік людської іс
тоти. Крім визначених біологічною структурою 
прикмет, людина має ще вільну волю й ду
хові прагнення, які спонукують людину вихо
дити поза межі її теперішнього, її фізичного 
світу й шукати духом горизонтів майбутнього, 
досконалішого, ніж її зовнішній світ. Тут саме 
людина виломлюється з-під впливу її оточення 
й починає своїм духовим впливом формувати її 
оточення у візію створеного її духом ідеалу. Та
ким чином дух людини стає піонером нових іс
торичних шляхів до щораз вищого розвитку лю
дства не тільки по лінії вдосконалення його ма
теріального буття, але в першу чергу по лінії 
вдосконалення духового життя, ушляхетнення 
Л Ю Д С Ь К О Ї спільноти.

Вартість нашої цивілізації полягає не в її 
матеріяльних здобутках, а в першу чергу в її 
культурних досягненнях, у всьому тому, що під
несло духово людину з рівня примітивної тва
рини до рівня істоти створеної в подобу Божу, в

подобу Найвищого Духа. Матеріалізм може по
яснити лише причини матеріального поступу 
людини, але він не спроможний пояснити духо
вого поступу від дикунства до Лювру, від інсти
туції рабства до визнання принципу гідности 
людини й моралі в людських взаємовідноси
нах. Тому теж в матеріялістичній системі розу
міння гідности людини не існує, а мораль є ли
ше умовною вартістю. Матеріалістична система 
звела людину до рівня виробничого знаряддя і 
тяглової тварини, якій треба лише забезпечити 
достатнє матеріальне існування на те, щоб вона 
могла працювати для колективу. А матеріаліс
тичне розуміння людини виключає існування 
моралі, бо якщо людина є лише продуктом ви
робничої системи і суспільним знаряддям, то
ді й мораль, як це стверджують марксисти, та
кож є лише витвором системи і розуміння добра 
зводиться лише до того, що є добре для існую
чої системи, включно навіть з оправданням «ви
могами суспільної потреби» фізичної ліквідації 
тих, які стають непридатні для системи.

Людина повинна шукати життьового щастя 
не в побільшенні її матеріяльних багатств і в 
епікурейському насиченні її тіла, а в удоскона
ленні власної духової істоти та в намаганні до 
духового вдосконалення її суспільства. Тому 
український націоналізм з тривогою слідкує за 
сучасною духовою кризою в світі, яка загрожує 
перетворити людину в бездушну, позначену чер
говим числом машину у великому виробничому 
підприємстві. Життя сучасної людини, пише Ю. 
Вассиян, перетворилося в «нудний монолог ліни
вої зміни одноманітних днів, сповнених почут
тям ниючого голоду або ситої перевтоми», а тіло 
людини стало її Молохом і паном. Людина втра
тила шляхетну мету свого життя і в погоні за 
примітивними матеріальними інстинктами гото
ва йти наче за блудними вогниками, у багно ду
хового й фізичного рабства.

Питання матеріяльного добробуту людини 
не є другорядним. Добробут є позитивним і ба
жаним явищем, якщо він звільняє людину від 
біологічних турбот і дає людині нагоду присвя
тити більше уваги її духовому життю. В тому 
випадку матеріальний добробут допомагає уш
ляхетнювати людину, зміцнювати її гідність і 
уможливлює людині віддати більше творчої пра
ці для суспільности. У цьому є позитивна сторо
на господарського поступу людства. Але у ньо
му також криється небезпека, що в погоні за 
матеріальним добробутом людина перетворить 
його в самоціль власного життя, замінить «зо
лотим телям» правдивого Бога, а банковим кон- 
том підміняє красу духового життя, так що на
віть церква з місця молитви й шукання духо
вого піднесення й наближення до Бога стане мі
сцем демонстрування здобутого матеріяльного 
багатства.

Український націоналізм добачає завдання 
сучасної людини в тому, щоб, за словами Вас- 
сияна, «оновити з власних джерел живого духа 
та розгорнути своє життя в ідею достойну Бо
жого імени», стати до змагання проти матеріялі- 
стичного рабства за будучність людського світу, 
не матеріяльного, а прометеївського світу, наси
ченого ідеєю служіння вищим ідеалам, сповне
ного «релігійною ідеєю життя» і підпорядкова
ного «владі добра».

(«Український націоналізм». Підрозділ з
розділу «Ідеологія Українського Націоналі
стичного Руху»),
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t  відійшли у вічність

f Сл. п. Інж. Володимир ХОМ’ЯК
У п’ятницю, 12 жовтня 1984 р., у вечірніх 

годинах, повертаючи з Франції до Англії, в міс
ті Довері, помер на удар серця довголітній член 
ОУН і голова Тереново-Господарської та Фінан
сової Комісії ПУН у Великій Британії сл. п. інж. 
Володимир Хом’як, проживши всього 59 років.

Покійний народився 6 лютого 1925 р. у Бере- 
стянах, в Західній Україні. Під час другої сві
тової війни, вступив він до Української Н ац і
ональної Армії, щоб «боронити нарід свій». Пере
йшов епопею полону в Італії і в 1947 р. прибув 
до Англії, де в 1950 р. став членом-осново- 
положником Об’єднання Українців у Великій 
Британії, в якому був Секретарем, а відтак Го
ловою Централі. Недавно був він членом-осно- 
воположником Фундації ім. Олега Ольжича в 
Великій Британії, якої основуючі збори вибрали 
його першим головою.

Поховано його 22 жовтня 1984 р., на цвинта
рі Ґанерсбури.

Опечаленим рідним, зокрема синам, донькам 
і внукам висловлюємо щиросердечні співчутня.

f  Сл. п. Михайло ШЕБЕЦЬ
Тереновий Провід ОУН в Канаді інформує, 

що в неділю, 21 жовтня 1984 р. в Торонті, Онта
ріо, відійшов у вічність довголітній член ОУН, 
учасник підпільно-революційної боротьби в Ук
раїні, старшина Української Національної Ар
мії, довголітній громадський діяч в Англії, член- 
основник Об’єднання Українців у Великій Бри
танії сл. п. Михайло ПІебець.

Після приїзду до Канади в 1970 р. став чле
ном Української Стрілецької Громади, якої го
ловою був він від 1975 р.; був він членом Прези
дії УНО Канади, дирекції В-ва «Новий Шлях» 
і Українського Визвольного Фонду та багатьох 
інших українських установ.

Похорон відбувся 24 жовтня 1984 р. в Торон
ті.

Дружині й дітям Покійного висловлюємо 
глибоке співчуття, а пам’ять про нього, як при
кладного українського націоналіста, буде назав
жди зберігатися в серцях його друзів і всієї ук
раїнської громади.

f  Сл. п. Богдан ЯХНО
21 вересня 1984 року в Буенос Айресі (Ар- 

ґентіна) відійшов у вічність на 85-му році життя 
сл. п. Богдан Яхно — провідний член Українсь
кого Націоналістичного Руху. За свої заслуги 
перед Організацією Українських Націоналістів 
та УНРухом Покійний був обраний на VIII Ве
ликому Зборі Українських Націоналістів чле
ном Сенату ОУН.

Учасник Визвольник Змагань. Молодим доб
ровольцем вступив в Леґіон Українських Січо
вих Стрільців, був членом УВО і ОУН. Приїхав
ши до Арґентіни, відразу включився в громад
ське життя. Був ОСНОВО П О ЛО Ж Н И КО М  і довголіт
нім директором Української Кредитової Коопе
ративи «Відродження» в Буенос Айресі. Про
довж довгих років належав до керівних органів 
Товариства «Відродження» та був головою Ко
ординаційної Ради Комбатантських Організацій 
Арґентіни.

Похоронні обряди, що їх довершив о. прото- 
ігумен Панкратій Нюнька та адміністратор УА- 
ПЦ о. Степан Сергійчук, відбулися 22 вересня 
1984 року в Буенос Айресі.

Синові, донці та Родині Покійного вислов
люємо наше глибоке співчуття.

t Сл. п. сотник Василь АРТІШУК
7 січня 1985 року в Люксембургу помер на 

86-му році життя сл. п. сотн. Василь Артішук.
Покійний був старшиною Армії УНР, прися

жним членом ОУН, довголітнім головою Укра
їнської Громади в Люксембургу, адьютантом 
полк. Андрія Мельника під час його довголіт
нього проживання в Люксембургу.

Похований 9 січня 1985 року в Люксембургу.
Дружині та дочці Покійного складаємо наші 

глибокі співчуття.

t Сл. п. Мирон ІВАСИК
Відійшов у вічність неочікувано в неділю, 

28 жовтня 1984 р., далеко від рідної України — 
в Сіднею, в Австралії, де був похований 1 лис
топада з церкви св. Андрія о. монс. Іваном Ше- 
вцевом, з участю біля 500 українських громадян.

Одиноку надгробну прощальну промову ви
голосив Тереновий Провідник ОУН Святослав 
Книш, який прощав цього прикладного, карного 
й діяльного довголітнього члена ОУН також 
від Голови ПУН Миколи Плав’юка та від усього 
ПУН і членства ОУН.

В тризні взяло участь біля 200 опечалених 
членів родини й друзів.

Висловлюємо глибоке співчуття всім членам 
Родини Покійного, як і всім його друзям.

t  Сл. п. сотн. Андрій ЗАЛІЗКО
5 листопада 1985 року після важкої недуги 

помер в Джерсі Сіті, Н. Дж., біля Нью-Йорку на 
84-му році життя сл. п. сотн. Андрій Залізко.

Після закінчення в 1918 році в австрійській 
армії старшинської школи, вступив восени того 
року до київських Січових Стрільців під коман
дою полк. Євгена Коновальця та був учасником 
проголошення Соборности Української Держави 
22 січня 1919 року в Києві.

Після закінчення Визвольних Змагань всту
пив до УВО, відтак став членом ОУН. Перед 
другою світовою війною жив на Волині, де пра
цював в кооперативній, шкільній та культурно- 
освітній ділянках.

Після приїзду до Америки довгі роки пра
цював в Консисторії Української Православної 
Церкви в Бавнд Бруку.

Похований 8 листопада 1984 року на цвин
тарі св. Андрія в Бавнд Бруку. В похоронних 
обрядах, що їх довершили о. протопресв. А. Се- 
лепина і о. С. Непрім, взяв участь представник 
Українського Націоналістичного Руху Павло До- 
рожинський.

Опечаленій Дружині та Родині Покійного 
висловлюємо наші щирі співчуття.

(Докінчення на 14-й стор.)
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(Докінчення з 13-ї стор.)

t  Сл. п. Маркіян ФЕСОЛОВИЧ
23 серпня 1984 року в Буенос Айресі (Арґен- 

тіна) відійшов у вічність на 69-му році життя 
сл. п. Маркіян Фесолович, член Організації Ук
раїнських Націоналістів, воїн Дивізії «Галичина» 
й учасник бою під Бродами, довголітній редак
тор «Нашого Клича», член Головної Управи Т-ва 
«Відродження» в Арґентіні, централі Кредитової 
Кооперативи «Відродження», член Управи кол. 
Вояків І Дивізії УНА, Т-ва за Патріархальний 
Устрій УКЦеркви, Пласт-Прияту та інших ук
раїнських установ в Арґентіні.

Похорон відбувся 24 серпня 1985 року в Бу
енос Айресі.

Родині Покійного складаємо найглибші спі
вчуття.

f  Сл. п. Михайло БЕРЕЗЮК
7 січня 1985 року у Мюнхені (Німеччина), ві

дійшов у вічність на 60-му році життя сл. п. 
Михайло Березюк.

Після закінчення гімназії в Коломиї, Покій
ний вступив в ряди Дивізії «Галичина», в якій 
пройшов старшинський вишкіл і як старшина 
брав участь у боях під Бродами.

Від юнацьких років належав до Організації 
Українських Націоналістів та займав у ній різні 
керівні пости. За студентських часів був діяль
ним в різних студентських організаціях, зокре
ма в Українському Студентському Товаристві 
«Січ» і «Зарево» в Мюнхені. Належав до керів
них органів Центрального Представництва в Ні
меччині (ЦПУН), до Братства кол. Вояків І Ди
візії УНА, Управи Німецько-Українського То
вариства та інших установ і організацій.

Похорон відбувся 14 січня 1985 року в Мюн
хені. Чин похорону довершили Преосвященний 
Владика Платон Корниляк і о. Молчка. Від ОУН 
і Гельсінської Групи прощав Покійного друг Ф. 
Кордуба.

Синові Покійного висловлюємо наші щирі 
співчуття.

t Сл. п. Володимир ХАМУЛА
та
t  Сл. п. Роман СКОРОБОГАТИЙ
— члени Організації Українських Націоналістів, 
відійшли у вічність в Нью-Йорку, ЗСА, в 1984 
році.

НАЦІЯ І ОДИНИЦЯ
Націоналізм, що ставить в основу своєї дія- 

льности добро всієї нації, пам’ятає, що стан ці
лого залежить від стану складників. І саме то
му мусить піклуватися про якнайбільший роз
виток індивідуальних прикмет і окремих інди
відів, і окремих індивідуалізованих груп. Інди
віди, що складають націю, ніколи не можуть 
сходити на рівень засобу, вони завжди мають 
залишатися ціллю щодо якої держава, суспіль
ство в цілому, має свої обов’язки. З другого ж 
боку і індивід має обов’язок жертвувати всім — 
навіть власним життям — для нації. І тут нема 
ніякої суперечности. Почуття самосвяти для на
ції кращих її членів лише підкреслює те спорід
нення індивіда з нацією, при якому індивід, ри
зикуючи для нації, жертвує не для якоїсь чу
жої, відмінної йому, істоти, але для того, що є 
в нього самого найдорожчого, найкращого, най- 
шляхетнішого, найвищого. Бо ідеали нації є йо
го ідеалами, болі нації є його болями, тріюмф 
нації є його тріюмфом. І якщо сильна людина 
взагалі ніколи не вагається ризикувати життям 
для осягнення своїх партикулярних ідеалів, то 
тим менше буде вона вагатися ризикувати сво
їм життям задля осягнення тих ідеалів, що по
діляють їх разом з нею мільйони споріднених 
душ...

Євген Онацький

Справжня сила політичного устрою і тих 
ідей, що в ньому заложені, найкраще унагляд- 
нюється в умовах відповідної свободи, де — при 
збереженні авторитету влади й її провідної зве- 
рхности — забезпечені суспільству необхідні 
сфери критичного думання, чинної співучасти у 
державному житті й самовиявлення. У цьому й 
полягає справжня глибока ідея правової держа
ви, що, дисциплінуючи громадянина й підпоряд
ковуючи його загальним цілям, водночас не поз
бавляє його права лишатися індивідуальністю.

Микола Сціборський

З МАТЕРІАЛІВ VII ВЗУН

Припущення, що режим в СССР під тиском 
цілого ряду невдач, громадської опінії власного 
й чужого суспільства, міг би лібералізуватися і 
демократизуватися — противиться історичній 
логіці російського імперіялізму. Панівний ре
жим в СССР не є чимось випадковим. Його ко
ріння сидять глибоко в деспотизмі старої царсь
кої Росії, в ментальності експансивно і шовіні
стично наставленої провідної верстви, як за ча
сів царату, так і комунізму. Історія не знає ви
падку, щоб деспотичні імперії існували безконе
чно. Найбільш запальним елементом в СССР бу
дуть неросійські поневолені народи. Цьому 
сприяє й той факт, що в цьому столітті розва
лилось багато колоніальних імперій і що СССР 
— сьогодні одна з останніх.
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