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І

Організація: У країнських Націоналістів визнає, що боротьба
за визволення, за Самостійну Соборну Українську Державу

-

це найважливіша сnрава в житті цілого українськоrо народу
нині.
Щоб посилено і успіuто вести цю боротьбу, nотрібно n1дпо
рядкувати всі справи українського національного життя, як на
Рідних Землях так і закордоном цьому завданню. Наказом су
часної доби є змагання, за буття і основи розвитку української
націі,
це вимагає концентрації всієї націонал1.ної енергії, всіх

s.

сил народу до праці і боротьби за визволецня.
ОУН у неразривному зв'язку з УПА стоїть у безпосередній
революційній боротьбі проти московсько-большевицькоrо воро
та, зосереджуючи на цю боротьбу всі свої сили і )'!Вагу.
ОУН визнає і всебічно підтримує Українську Головну Виз
зольну Раду, Революційний Найвищий Орган України, що очо
лює і репрезентує змаrаmtя за державну Суверенність і Собор
ність і є найвищим державно-політичним керівним органом укра·
їнськоrо народу, уnравненим застуnати Україну nеред зовиіumім
світом в nротивагу до т. зв. уряду УССР, що є інструментом мо
сковсько-большевицького імперіялізму.
ОУН докладає всіх сил, щоб у визвольних змаганнях під

прапором УГВР об'єдналися всі здорові самостійиицькі сили.
ІІ

Політиtта діяльність закордонюпс Частин ОУН на закор

дотrих теренах відбува.еться в тому ж самому напрямі і по тій
же лінії, що й на Рідних Землях. ЗЧ ОУН спр.ямовують свої сили
й увагу на боротьбу nроти большевизJІ.rу nов'язану і координо·

·.:.ііІ.М·~~~:·~~~~~~ боротьбою в Краю, ставлячи як головне зав
і допоміжної акції до краєвої боротьби та само
ЗО!ВШlшJюо - політичму роботу.
діяльності серед української еміграції ОУН
собі за мету:

1.

Схилити й залучити до визвольного руху в-сі са:мості:й

ницькt творчі сили,

щоб ціла

відnовідну зовнішньо-полі тиЧйу

укр : ..

.

':

ро і

та як найбіJІьше nрислужилась визвольній боротьбі на Україні
та розвивала в собі державно-творчі сили.

2. Ініціюва'І'И й організовувати вІдповідні акції, у яких зaraJI
украінців на -qужині аК'ГИ!!Но діятиме ;для :визвоJtWоУ справи.
з

•
З. Поширювати
:вольного

кощеnції

руху; nрацЮІВаТИ

1

nрограму самостІИницько-виз

над розви'DКОМ

моральних,

духових,

фізичних і матерілльних сил і надбань українства на чужині,

іх обороняти та дбати про збереження доброго nолітично-мо
рального стану репутаціr української еміrрації й обороняти соц.
еконО'Мічні і.нтереси українських мас.
4. Поборювати й знешкоджувати большевицькі інсnірації,
агентури й диверсії. усі ворожі акції і намагання, скеровані на
nідрив і розклад української еміграції та на позбавлення її :мож
ливости lснування, розвитку і самостійницької роботи.
ІІІ

В

nитаннях

nолітичної

організованости

та

внутрішньо

політичного життя закордоном українства ОУН визнає

та здій

снює такі засади:

1~ Процес здорової nолітичної диферещіяції за світоглядо
вими і програмовими nрИІЩИІІа:ми, як вияв шукання найвідпо
відніІІІИХ шляхіІВ, засад і форм розвитку та nобудови україн~

ськоrо життя в усіх ділянках тепер і в :майбутньому, що виявллє
себе в існуванні і діянні різних політичних угруповань,

-

по

винен бути спонукаю, творчим чинником в житті української
еміграції, а не чинником nослаблення і розкладу. А тому:

а) В українській оганізованій громаді можуть мати місце тільки
такі політичні угрупова•ннл, які дійсно стоять на nозиціях дер

жавної самостійности і соборности Ухраrни.
б) Усі українські ЧИННИІКИ і угруповання nовинні сnрямовувати
свою діяльність на змагання за національно-держ_авне виз
волення.

в) В nитаннях .самостійности і соборности України та актуаль
них визвольних змагань· має бути одностайна nостава всіх

украЇнських

політичних

сил.

В

цих

сn;равах

кінчається

політична диферещіяція, а повинен ;zхіяти nриродний одно
стайний са:мостійницький nротибольшевицький фронт всього
українства.

х nt'з·~·, ,ІІ",

своїх світогллдових, програмових і
угруповання повинні мати на меті творчий співзмаг за

д)

позити~і ~гально-національні вартості;- а не тенденцію під;- А
ривати 1ю.ш угруповання.
1

предмету засобів і форм суперниц._ ~~

tк:о:>!кний український чинник пови
Н}Іао,и,v•"-' і додержуватись правил чесного
полі тичІ-юго співзмаганнл.
є) У визначенні часу, місця, предмету засобів і форм суперниц

тва усі політиf!Ні чинники nовині мати на увазі nередусім добро

4

ціласти української сnрави, nам'ятаючи, що стоїмо у найтяжчій
боро<rьбі nротй сильного ворога та, що закордоном усе наше

внутрішнє життя відбуваєтсья на очах чужинців.
е) Ні в якому разі не може мати місця знецінювання чи nідри
вання з вузько-nартійних мотивів загальнонаціональних вар
тостей, зокрема визвольної боротьби і самостійницької зовні
шньо-політичної роботи.

2. Наказом часу є здорова консолідація всіх самостійниць
ких сил закордоном, яка дасть плятформу і організаційні фор:.щ
для узгідненого діяння у найважливіших справах визвольного
руху, зовнішньо;-політичної роботи і суспільного та загально
громадського життя.

Консолідаційний nроцес може бути реальний, тривкий і здо
ровий лише в тому разі, як в його основі і його метою будуть
ті найвищі nолітичні цілі українського народу, за .які спільно
змагаються всі учасники консолідації.

Мета і зміст консолідації nолітичних угруповань це пе
редусім nогодження і nлянове змагання всіх за са:.1остійність
і соборність України, яку всі визнають за найвищу ціль свого
діяння і якій nідnорядкавують усі свої групові цілі та інтереси.
Вона має nоєднувати nолітичну діяльність українських угруnо
вань закродоном з визвольною боротьбою на Рідних Землях
в одностайну самостійницьку nолітичну акцію. За таку здорову
і тривку визвольницьку політичну конструкцію ОУН змагається
всюди.

Політична консолідація не заnеречує і не спиняє nроцесу
здорової і творчої політичної диференціяції. Вона тільки спря
мовує цей nроцес на відnовідні рейки чесного і творчого спів
змаrу за найкраще розв'язання найважливіших nроблем укра

інського визволення, державної та сусnільної nобудови укра
!і.нського життя, сnівзмагу за найкращі усnіхи в сучасній nраці
й боротьбі.
З. Закродонне nредставництв~ УГВР -це найвищий укра
інський державно-nолітичний чинник закордоном. Крім зовніш
ньо-nолітичної діяльности і реnрезентації державницьюсr зма
тань України nеред зовнішнім світом, закордонне nредставництво
УГВР, як nонадnартійний чинник, має завдання очолювати, ре
гулювати і нормувати ціле внутрішнє життя української еміграції.

ЗЧ ОУН визнають і цілковито nідтримують таку ралю і такі
комnетеІЩії ЗП УГВР.

Провід ЗЧ ОУН закликає всіх українців на чужині nідтри
мати закордонне представництво УГВР в його зовнішньо-nолі

тичній. діяльності та в .його ФУ1;Ікдіях. nонадnартійного керу
вання

1 нормування

nол1тичного

1 сусmльного життя е:міграції.

4.

На nллтфор:мі і в рямцях УГВР nовинна відбут-.ІІfсЯ кон

солідація цілого nолітичного життя і всіх самостійницьких сил
і на еміграціі", як це сталось в краю.

Провід ЗЧ ОУН закликає всі самості:йwщькі політич'ні угру
повання на е:vrіграції стати на позиції единого визвольного фрон
ту в ртщях самостійницької державницької фор:-.tації, дати
nовну підтримку закордонному представництву УГВР та взяти
активну участь в його роботі. Платфор:vtа УГВР дає змогу всім

украінськи ! са11-юстійницьким політични:v~ угрупованням і сере
довищам, через участь їхніх представників, співдіяти у керів

них функціях ЗП УГВР і включитися в один визвольний фронт
боротьби українського народу.
Немае істотних причин до принципових розходжень і nро
тиставлення поміж nолітичними чинниками, які дійсно прагнуть

до державної незалежности і соборности України. Бо є тільки
один :-.tожливий шлях до визволення шлях реводюційної бо
ротьби. На цій пллтформі є місце длл єднання, взаємного допов
нюванн;z і узгіднення дій.

5,

Загострення r.rіжпартійної боротьби та підсичеmtя її не

відповідною полемикою шкідливе і не на місці в теперішній
час. Воно розпалює внутрішньо-nолітичну ворожнечу, не про
дуктивно абсорбу:є енергію, відвертас уваrу від важливих справ
боротьби з~ існування і волю та створює пригожий грунт для
втручання сторонніх чинників та диверсії вороrа.
З уваrи на це ОУН уникає і уникатиме відповідати на без
nідС'l'авні напади, якщо визвольна справа не вимагатиме конеч

но! реакції.

IV
В сnраві Контактної Комісії КУК-у подае::ио до відо:-4а таке:

Делегація ЗЧ ОУН в Контактній Комісії докладала зусиль, щоб
nорозуміння у1q)аїнсь.!{их nолітичних організацій оформилося на
nлятформ1 їх активної nричасности у визвольній боротьбі
украінськоrо народу за Самостійну Соборну Українську Дер
жаву та спільного керівництва цілістю визвольних змагань укра
інського народу в краю і закордоит.1 одним українським дер
жавн~політичним центром, під проводом якого nроходить в су

часнай МО:\tент вся визвольна боротьба українського народу.
Dсуперс такому становищу ЗЧ ОУН зустрінулися зі сторо
ни українських СJІ.rіrраційних nолітичних угруnувааь з повним
знехтуванню.І цієї- одиноко nравильної і реальної в сучасІіий пе
ріод боротьби українського народу визвольної концеnції та з ви
разними тенденціями звес'rи цілість української визвольної nро
бл l\Іатики закордоном до вузько-nартН'ших емігрантських роз
rривок.
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З цієї nричини ЗЧ ОУН не беруть участи в КУК-ові і розці
нюють цей nолітичний витвір, з його nолітичною платформою,
як чинник негативний для сnрави українського визволення. КУК

у своїх інтенціях і асnіраЦіях старається nеред українським су
спільством і стороннім світо:м зайняти nозJщію об'єднуючого ре
nрезентативного nолітичного утвору, не зачіnаючи сnрави виз
вольно-державницьких змагань України. Таки...\1 чином сnра
ву самостіЙНJ1W>КИХ змагань і Визволь'Ну Боротьбу КУК на
магається обминути, не вважаючи Гі за головну справу всієї
української nроблематики, а на _т..е місце висунути другорядні
nитання та ними бавити український nолітичний світ на чужині.

V
Сnрл:мовуючи головну свою увагу й енергію на найважли
вішу визвольну nолітичну роботу- у зв'язку з краєвою бороть
бою на поборювання большевицьких акцій та на зовнішньо
nолітичну самостійницьку діяльність, в загально-гро:-.tадських
сnравах ЗЧ ОУН займають такі nозиції:
1. В сусnільному житті змагають за його самостійницький
ідейно-nолітичний зміст.
2. Громадсько-nолітичний сектор не може бути під вюtлюч
ним одноnартійним впливом, ні тереном міжпартійної боротьби.
З. Наfmище керівництво, надання змісту роботі суспільного
сектору

належить

надрядному

nонадпа ртійнш:rу

державному

'ЧИННИКові ЗП УГВР, в якому nовинні бути представлені всі са
мостійницькі nолітичні угр''повання в тому числі і організований
суспільний сектор.
4. Безnосереднє керівництво роботою загально-громадських
і сусnільних інституцій має належати визначнішим громадя
нам,- nрацівникам у даній ділянці за громадським і діловим,
а не nартійним добором.

5. Зміст nраці загально-громадських установ повинен мати
загальнонаціональний характер, а не групову орієнтацію. Вів
має бути самостійницьким і соборницьким.
6. ОУН визнає за вкрай шкідливе для: національної сnрави
несення: в громадське життя nровінціональю1х, релігійних і кля:~
сових спорів та сеnаратизму. Таким nроявам ОУН буде завжди
nротиста витись.

7.

У своїй громадській праці члени ОУН дотримуються тут

nоданих засад, чесно і лояльно сnівnрацюють з усіма самостій

никами, відданими суспільно-громадськИ1\rи nраці:в:Ника::.rn, без
уваrи на їхні групові політичні переконання і nриналежности.
Постій,
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березня:

1947

р.

Провід Зак. Частин ОУВ

'

