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ісожий^хто хоче бачити Україну 
лільною, дасть свій творчий вклад у збір¬ 
ні зусилля наніі в сбідсмості,що перш за 

^БО0 наша духова сила.жертвонність й наці¬ 
онально-політична зрілість 'заважать на 
дальшому розвитку подій^ що грядуть!*’ 

.АНДРІЙ МЕЛЬНИК 



ПЕРЕДМОВА, 

Перед українським націоналізмом стоіть 
велике завдання: УКРАІхЧСЬКОІ РЕВОЛІЗШІ.в духо- 
во«>культурніМр внутріжуьо^суспільнім 1 зовніа- 
ньо-політичнім’ Значенні, 

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЩСІ ЇОГО ТШ ЩЕ НЕ БУ- 
ЛО4 Революція або родиться з духових глибин 
органічних людських спільнот і тоді вдасться, 
або 1і зовсім немас^ Тільки духово-суцільна і 
самостійна нація'здібна виконати акт внутріш¬ 
нього перевороту, інакше вона засуджена лягти 
на чужий операційний стіл - 1 встати з нього 
скаліченою. 

Не підлягає сумніву, що наслідуючи чужі 
рухи, ми прибрали би познаки зовнішньоі пере- 
і^ііни й найшлись в повній,подвійній неволі: на¬ 
ці она.їьній і ооціяльній. Соціяльна революція З 
Леніна пролетарським бичем пігнала була украіі 
іщів до ^лівого фронту’’, і розвязавши націона-^ 
льне питання паперовою федерацісіо^приказала 
трудитись над ’^соціялістичним будд.вництвом”... ^ 

Це був лише елементарний?крок, початок 
змін соціяльноі системи, але не кінець^На про¬ 
довження початого діла соціяльноі розбудови 
треба було такої форми соціяльно-економічноі 
політики, яка найшла б своє виправдання в за¬ 
гальних інтересах нації,нормованих і ведених 
іі самостійним державним осередком, але не 
штабом НІ •Інтернаціоналу і не його стратегіс- 
10,що була зацікавлена у здійсненні програїш 
світової революпіі* - ' 

Політичне визволення української нації в 
дусі ідеї соборництва, диктує основне внутрі¬ 
шньо-національне переродження• 

Тільки по трупі народу-раба^ обтяженого 
психі'кою вікового невільнйтва, моЗхіп/шо ЗДІІїС- 
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. сила українського націонешізму 
і трг^вкість його політично-суспільних дося¬ 
гнень лежать на ліміі'внутрі національного 
революц^йного пронесу, що його остаточним 
призначенням є витворити новий тип'украінцй- 
громадянина, 

’ "з' глибокими етичними, культурними й со- 
ріяльними цінностями, з новою формою духово-^ 
сти, виступає український націоналізм до бок^ 
ще б здобути примат своєї правди і таким чином 
перегнути вагу творчого чину на свій бік. 
Тому у хвилю організування своїх сил^'у монот^і 
ліг необхідно Йб'лу '^ЗДІЙСНИТИ' зміст свойого 
ов:!/"с.ггяду перодсвсіУ на влТлонйх "членах і : 
прїтхгліниках, - 
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#* ГЮЗДІЛ І. 

А. 'ТИП УІгРАІНОЬКОГО НАПТОНАЛТОТА. 

На ідеол огічні й політичні ОСОблИБОСТІ у- 
краінського націоналізму виказали свій вплив 
особливі обставини його росту*' Народження Ук¬ 
раїнського Націоналістичного Руху супроводили 
не сурми легких перемог, но безжурні пісні ра- 
достиі** Його колискою був важкий, кривавий 
змаг за долю Націі, а умов.инаь/Ш чину - ідей¬ 
на й духова пасивїіість власного ж оточення; 

Тому внутрігші прикмети! й зовніг^ні проя¬ 
ви націоналізму набрали загостреної революцій¬ 
ної непримиримооти. злерненоІ не лише проти 
ворогів Української Нації, але й тих і:нутр)іі!і*.1 
ніх чинників, що розкладають і знесилюють іі 
з СереДИШ'ї* 

Завдання українського націоналізму — 
полягає поруч боротьби з зовніш-шм ворогом ~ 
в оздоровленні внутріиних суспільних гідносин, 
в зваленні ідолів, яким дотепер безкритично 
молиться частина обріханого українства, і в 
створенні нової національноі духовооти та 
моралі. < 

Українську націоналістичну ідею зроди- - 
ла, оформила і кинула в життя нова порода у-' 
краінтхів. 'З'ДОСВІДУ збройного^ змагу з ворогами 
ці українці вххнеоли для себе велику науку І 
В борні, що безнастанно точиться до" сьогодні 
й точитиметься ^до"пероможного кінця - викрес^ .. 
лй вбий'в'собі ^ТБорді характери,посвяту наці¬ 
ональній" справі , активііб; “ЇЇосве настіхвлення 
До ворогів, ~та''набули гГеткїїІі життєвйи"~ї~1[іаа:1 а 
літичнии досвід.1'Ь гюллих Бизгзольиих змаганнях 
пі люди появилися спс'чатку на тлі загального 
хаосу одиницями^ іио глшииною свого духового 
зору й розуму відгадували гаїлхк Нації та іі 
залізні ■ затсмш. Сьогодні уже чисельний 
ЛОГІОНІ.е. 

Сталося то мусі а • стсчтися, На руінах 



старої, рабської моролб. і короткозорих ”дей” 
зроДився новий психологічний тип українського 
нЗДіон^і6таГ''Фанатикй^'"б6рця~, ш6^творить ''' 
Тепер каЗ^ри органі з об ано го^^Напіо нгш ь о їуху. 

іду^7й за иаказііі'ли' своЖ велиадьоі Ідеї,на~ 
ціоналхст ставить/перед соббю піль: Укх^аіноь-, 
ку Напію *- вільну, державну, соборну, творчу 
й соціяльну ! 

Ідеологія українського націонялізму о тим 
двигуном, що впливає на формування'характеру 
й моралі українського націоналіста.Характер 
на/лібн^іота Гіиявляеться''перш*'усе“‘у'його чй«^ 
пі_в. його різних способі'пркактйчногб засто»^ 
с/-ваяня до 'різршх явищ і заїздань національно- 
сусаГльного гкіпітя . ^ 

ХГтже не саме^^'лише теоретичне визнання іде^- 
блогіі, ал¥~и тверда воля пі;дп о рядку вати іі' 
наказам своє поехЗД'вачня^ вязнуьае оправжвьо»^. 
го‘'українського націбналіста• По?4іж осійняка— 

-ми,що свою порожнечу, безхахіактерність./а ча¬ 
сом! пкіднйцтво, приковують ’’націсналізмом*^ 
гучних фраз, відтзізняє справжнього украінсьі^.оіо 
кого націоналіста і його чин. 

Б українського націоналіста немає оупере- 
чнооти між вловом а дт;ілом. Він не може віри¬ 
ти в одне, а ізобати друге: не сміє проїіагув^і- 
ваТи високі іде!, а своїми вчинкак^и іх запе¬ 
речувати* Бо цим він заііеійить самгий украін- 
снкий націонілізм і оберне його в саламаху 

“порозших слів! Б ліппому вйпадку такий "на - 
ціоналізм" - це докучливий, галасливий бала¬ 
кун, який взагалі нічого йе робить; в гіртлому 
ж - це пкідник і руінник,.що робить зло,я я- 
кшд треба безпощадно боротися, 

ВідпVбвідно до "вимог 'націбналіштйчн6і''іде- 
бдбгії "український 'націоналіст "плекає свій 
характер через плекання власної'духовостй^й 
розумуТ^окріплоння р/олі^^ усталення своєї 
моралі ,Нац1 оналі стом ніколи "не буде о сійняк • 
зшткйи"у своіз: переконаннях,змінливий у поду¬ 
ваннях,плиткий і настроєззий у гіовзятйх ріпоії- 
нях, податливий на посторонні впливи ' мля- 
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вий і нерішучий у чині та неетичниіі у суспіль¬ 
ному житті. Коли осі’бняк з такими дрикметами 
й пристане до муху, то раніше чи пізніше неми¬ 
нуче опиниться поза його бортом* ГА 

В1ра~й вірність унепохитна твеїздість у 
додержанні перебраних зоборязанУ, 
оезкориснГсть, активність у праці, гі.одлух з 

•рхника^м та гідвага у пореВранні на себе ві’д- 
повідальности за власні вчинки"'.- це прі^кмети 
справжнього українського ріаціоналіста• 

'Національно-суспільне життя - де Органі¬ 
зація, а український націоналізм''- пе найвища 
форма суспільної організованости, тому Опр^- 
жгіій український націоналіст не може, іійшатйдя 
поза рямками оргшізованого життя. Він Де іза- 
довольняеться ролею того,що стоїть з боку” ^ 11- ^ ^ _ _о _ . X “приглядається**, а перший кидається у сус¬ 
пільний вир з метою його організувати,як цьо¬ 
го вчить його ідеологія і як БВЛйТЬ йому його 
провід* 

Украінськото націоналіста ніколи не за¬ 
лишає свідомість,що він снівтБорець найбіль¬ 
ших надіонально-суСПІЛЬНИХ цінностей та авалу 
гардний борець за їх' збереже^ і розвиток ііе- 
род наступом в^орогів, їдучій жріття з дійсну 
вати свою місію,Бін’'знає,що його приналежніс¬ 
ть до Українського Націоналістичного Руху на¬ 
кидає йому ролю формувати своє оточення* 

Свою провідну 130ЛЮ український націона¬ 
ліст зд(^3ає не спекуляятфіом • і фраз ою. на 

а. 

”торгоплею” своїх терпінь і не рОЗКЛс^ДОВОЮ 
дХомагбгією,лише авто^ритетом своєї духозоі ви- 
і^осТй*, Гіравоіі'^БоТїоТо ' конструктиві ому ’та доіса- 
зом уміння працювати, боротися 1 кермувати, 

Оріганічно виростаючи з свойого суспіл'ь- 
ного оточення і відображаючи його здорові прг 
г^ноння - український націоналіст ніколи від 
нього не відривається й не піддається споку- 
с ’.м хворих амбіцій та зарозумілости. 

Всіх українських націоналістів єднають 
в .оіщу''когорту вказані спі.льні раси їх хара¬ 
ктерів, одна ідояр співпраїтя і боротьба для 



Різнить іх мік собою липе досвід, здібність,' 
вага повненого обо;оязяу й міра зідповідально- 
оти, з чого виплйгае'і відмінність'іх'пролід- 
ниііькйх 'Прав, То його^-''.украінського націона¬ 
ліста - право но перга усе обоБязбШ 

■ '' "0рґайіз"уюЧІГ*су§пІлЬн6 Жйїтя 'на'підставі , 
гіерархій обовязку й на авторитеті праіа - 

.украіне ький"канібналіс т'п^п ерпу'че ргу'е‘для 
всіх зразком 'суспільноі, органі запійноі та 
боевоі дисципліни, ~ 

. Таким'е тип справжнього українського 
націоналіста, на рамени якого тверда дійсні¬ 
сть накладає обовязок духово переродити нашу 
суспільність і "привчити іі ‘КИТИ та ділати на 
підставі засад, що в стані бу,дуть -перетвори¬ 
ти іі з поневоленоі в суспільність дер¬ 
жавну. • 

Цими засадами е: гі*ерархія, 
і дисципліна! лад 



ПРОБІДНРШТВО Т 

1, Загальні з ас ади 

Ооередня ме^га українського націо:ї<?л:іому 
полягає' Б тому, щоби СТВОРИТИ КОРЙРВТИІ ЗАСОБИ 
І РЕАЛЬНІ УМОВИ,, потрібні для ио.фіого його 
здійснення> ■ X ^ 

Український Наїтіоналістичіїкй прагне 
шляхом'постійного організуцоїіня до оформлен¬ 
ня різних родІБ спІБпраці під гаслом ОДНОЇ . 
головної ІДЕЇ І ІНД КЕРМОЮ ОДНОГО ПРОВОДУА 

ОРГАНІЗііЩЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. ' 
як, форма втілення націоналіотичноі ідоологіі, 
бачить своє основне завдаї-іня у ВИПРАВДАННІ 
ТБОРІИМ ЧИНОМ ТА ЖИТТЄВОЮ ДІЙСНІСТЮ своїх за¬ 
сад і кличів* 

ПРііБО ВЕСТИ ТРЕ]Ба ЗДОБУВііТИ. Вибирані 
провідаики бояться самостійно рішати, а тому 
вони НЕ ВЕДУТЬ, ІУТЕ ЗАВОДЯТЬ. 

ПРОЖДИИІ^ ВИБИРАЄ СЕБЕ СнМ тим, що збуд¬ 
жує до себе НАЙБІЛЬПЩ} ДОВІРСЯ НА ОСЕОВІ СВОЇХ 
ВИЗНАЧНИХ ЧИНІВ. ‘ 

Боротьба за провід є зз^^стрічото^пужлйм 
зміреннш якостей, з котрих перемоигаа та,на 
боці якої більше етичних і творчих якостей. 

¥5Жа ІїЄРАР- 
ХІЧНУ ЬУД0БУ_ а том/ перегодить розподДл фун-^ 

■кпій за принципом якооти*До ця Судова основа-' 
на на дійсних поредпосилках, а не на уявленмх, 
там пх^апя оі^вгінізованоі громади позначається 
цаймониоіо г путріпньою' борои’ьбою.-членів МІ'Х оо— 

^ою за почесні функіііі,бо кермуються вони тво¬ 
рчим прагненням - р;:)слгти СПІЛЬНУ БЕТУ. 

ГІерархічна будоггі Організації Лкраін-^_ 
ських Йапіоиалістів - це рівність во:і.х ПЕРЕД 
ОБОБЯЗКОМ'ПРАЩ. , а нерівні оть озНс3.чає_ тількц 
ПОСЛІ.ДОБНІСТЬ . ИїЛИБсГЮну З різииць ЦРЙРОДІІЬОІ 
Здібности Ч.ІШНІБ та зало:':т: -отл від цього різ- 
норозмірн.ого ступня ВИКС-л;ЮСхИ. 

'Розподіл обогхізків ЗО' індивідуальними 
♦ \ 
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здібностями ставить коленого члена на власти¬ 
ве йому місце та^чзалишаа кожому можність з- 
магати'ся за провідно міспе засобами ПРАЩ,_. 
иайвида.ТЕішоі у Т}30ГЧї НАСЛІДКИ. 

ЖраГнськї ітщоііАлістй мусять ноіса- ■ 
ЗАЇИ й Д0КІІ.ЗАТИ широким верствам свойого на=- ; 
роду те,що дотепер не могли, ке вміли, чи не 
::отіли довести різні укттіноькі організації* 

ПРОГРАІМ Організації Українських На¬ 
ціоналістів утворена тсіК,що вона згори змушує 
своє членство до НАІІБІЛЬШОГС ОБОВЯЗКУ з метск) 
дати йому НАЙБИШД ПРАВО: БУТИ ПРОВІДНИМ ЧИН¬ 
НИКОМ національного визволення й державного 
будівництва* 

НАЩОКАЛІСТРГмусять зрозуміти'світ і 
життя глибше й краще, ніж іх оточоння,хотіти 
більшо ї упертіпе-ні^ воно,працювати подвій¬ 
но: за себе й за тих,, що не працюють або пра¬ 
цюють зле. _ . 

ЕТШША МАТХЕІА УККіІНСЬКОГО НАЩОНА- 
ЛІЗШ звучить ‘гему;- ПРАВА-ТРЕБА ЗДОБУВАШ. 
ПРАЦЕЮ. ОБОВЯЗОК ІДЕ ПЕРІД ПРАВОМ. ПРАЦЯ Є 
001ЮВ0Ю ПРАВА^ Хто працює найбільше й найлі¬ 
пшо - ВЕДЕ. Хто не веде - ПОБШІУСТЬСЯ., 
^ ' ПРОВАДИТИ - но значить лише наказува- 
та,подібно як повинугатися - не значить лише 
виконувати чужі доручення без Ьласноі волі. 
Обі функції етично рівновартні^коли виплива^іі 
іоть з внутрішнього переконання,а не є лише 
накинені ззовні. • 

Яіс морально ярвдання,обовязокче нас- . 
лідком волового сак4оозначення, - і тоді він 
не є гнітучим тягареАуале творчим подвигом, д 

.Провадити - це мати відвагу рішати, 
і за рішення ВІД ДОБІ ДАТИ, 

Повинуватися можна добре тоді,коли є 
довір’я до себе за правильне виконання рішен- ^ 
ня. 

БІЛЬШІ ПРАВА ПРОЖДНИКА НЕ С ПРИШЛЕ-" 
гм, АЛЕ НОВИМ ОВОВЯЗКОМ- ' Г 
БІЛЬ Ш ОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ С- 
Т Ю, 



2• Характеристика провідника, 

а./ ПРОВІДНИК ЗШіЄ: 

1. №Ж[^ СІШ' Й НаСЛІДТШ СБОЙГО права,яке 
простягається на всіх яланів ;сг:ру^с:}яо:1 йому 
срганізаціі ОДШШОБО, дає йоілу в іі рямісах си*- 
лу останнього й Невідкличного ріілення^зобовя- 
зуе його тим до НАЙИЛЬШОЕ ЖДПОБІДМЬНОСТЙ 
й спричинює НАЙБЩИЙ ВйіуііР КАРИ супроти нього 
саі^юго у випадках З^ІОШШТТЯ права провідника, 
як рІБНож недбайливого чи цілковитого ЗАНЕД- 
БіШНЯ'його примірювання» 

2» Устрій та правильникрі СУН взсігалі і іі 
поодт/шокі/іх органів, а головне нісневих'і’руп 
та фактичну працю"ОУН у всіх Еаіірлмках, обяв*^ 
лону в офіційних пресових органах, обігшиках, 
реферат ах, ви даннях, брошурах 

о Пп г--п тл-ггт<=і "П ТТО ■("'* ’’Т ТТ‘ З» Становище ОУЙ в пслітіїчно-’Громадській 
ДІЙСНОСТІ^ 57'краінськоі нації, 

4*' Сіпано вище до ОУН^ворожих сил, а голов¬ 
но національних ворогів,що вкивають різних^с- 
по^обів для зііищення українського націоналіс*?- .. 
тлчного руху взагалі» 

“ 5. Ориішоти й недостатки власного хгоракте- 
Р7/^ оов1ти“ організаційного хисту,провідниць¬ 
кого, такту, загальної поведінки в людьми» 

б. Оообистий складі; членства своєї органі- 
аціі’/групи/ з боку рис,названих пзд 5/^ 

7» Причини й умови /внутрішні й зовніині/,^ 
що зупиняють або цілком уНеМОНОІРТВЛіОІОТЬ ступ¬ 
не в РІЙ розвиток його, групи по ліРііі назначених 
завдань» 

6’о'Сасоби й способи поборювання тих при¬ 
чин і умову як ЗОБНІШНИХ /ідоологічнс ворожих 
та політично неприхильних укр'хліїсьісіх органів' 
зацій /злобний спротргл г.ласийх ^шеиів з причи¬ 
ни подразненого чеотолк-^отіїаучи то прямий під¬ 
коп ворожих отзгсіні.о^чіт:і,й за допомогою власних, 
членів підсаме ядро нніАьхн і тенчних органі^ 
зацій/. 

з 
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їігсзідник -шижі’Ае, 

1. Він стоітк завжди на вкднім міоііі,ці¬ 
лий під вогнем дипитливо-обсерпуіошх'кожний 
його рух оной як з.боку олоіх нДеніп, так і 
сторонніх людей,що симпатизують з украінськи- 
ми націонадігстами, чи до них ворожо настрое- 
НІ . 

2„ Його найменший недогляд,незначна нед¬ 
балість з правила не оминають увагрі членів 
та підкопують його повагу провідника в їх 
чах у відворотній пропорпіі до його вини* 

3^ ііа провідника дивляться члени очима 
його прав, а тому судять'виконувані ним обо- 
вязкй з правила сугоріпо,ні:а це виправдує 
дійсний стан річей, 

4, Провідник, який втратив довірся своїх 
членів, хоч би з незначної тільки причини не- 
Еідзйскув ніколи назад; своєї попередньої по¬ 
ваги, хоч би він хотів подвоїти енергію та, 
виконніоть сво*єі Гіраці* 

5, Його повага в очах"членів що більше, 
ніж попередніїли причинами, загрожона норіну- 

чістю й надто Биба-члк. ою поведінкою сзшроти 
членів, бо це не тільки послаблює його особи¬ 
стий вплив і значіння в організапіі,але сис» 
тематично деморалізує членство, привчає його д 
до легковакности, брехні^ і обману♦ 

б, Провідаїїк в засаді не борониться^а 
тодЗг но, СМІЄ допустити до стану своєї оборо¬ 
ни чи підсуднооти і всяку можливість наступу 
та обвинувачення з беку членів відсуває від¬ 
повідним виконзгванням своїх завдань* 

V,/ ПРОТЯДИИІС ІІОСТУГЬІС в той СПОСІБ,ЩО: 

І.'Він ніколи не доручає і сам нічого на 
виконує,ПОКИ не звагетв наперед змістової'до- 
нільнести наміїхїного та умов його здійспимо- 
стіг якщо така залежить головно від членів 
його оізганізаіііі ♦ 



24 Він/стаі5итііся до гсього критично,^ г. 
перпу чергу до себе самого, прогірдачи доісда^^ 
дно кожне слос слоло, кожний крок, лчинок $ 
поступок. І' 

З; Словіо діяльністю ЛІН ВИЯБЛЯС в кожне*-* 
му випадку здорову самостійність і'хоч послу^ 
гуеться метедично набутим Дослідом,то ніколи 
не примінюе впер'^оі иабльонолости,але завжди 
просичув цочкііом,знанням безпосередніх подій 
життя та суверенним віднопенням до них^ 

’ 4і Не надужхївае свого авторитету прові- 
дництва,роблячи його критерієм справедливооти 
своіх наказів чи поглядівотже не відклику- 
етьоя з нагоди тих чи інших, адекству ставле¬ 
них завдань на свій авторитет, <але пересвід¬ 
чує членство 'наглядною виправданістю і влуч¬ 
ністю своіх думок,плянів,чийів,наказів. 

5. Не видає похоплиБо,непоредуманого о- 
суду про своіх членів у випадках занедбання 
з іх боку обовязків,чи'невмілого Іх проведен¬ 
ня але доводить справедливість дотичного сво¬ 
го засуду ,п:^і5ля докладного висвітлення всіх 
умов' звязанпх з діяльністю члона/-ів/ - вітно-^ 
вника /-ів/. • 

6, Памятаючи на всі'попередні вимоги,не 
зволікав зо овоіми рішеннями,але намагається, 
виступити з ними своєчасно,уїлотивовано й ка-- 
тегорично. 

7*. Він завжди перший виконує без найме¬ 
ншого закиду- ОбОБ^В ки, і, тим з одного боку 
непохитно утверд^куе в очах членства свою здаг* 
тність на провідника,а .тим самим авторитет 
провідника, та з другого боку тимФільше й у—*. 
спішніше зобовязує сіоіх членів до Невідклич¬ 
ного й найкращого виконання доручених ім зав- 
даїїь, 

г./ ПРОБІДНШ-С ПРАПІЕ: 

1, Втіммати .2 саоіх рУках про рід Нсійдопш. 
2% Виправдати своєю творчою працею свої 

права найліпше. 



3. Пшятати постійно про себе з' тбю о- 
дгтаокоіо метою,щоб других повести до найкра¬ 
що го, 

4» Іїамятати з однаковою у;-'.агою про кожі: 
іюго члена,щоб бути справедливим, 

5^’Бути порт-П/!м виконавцем ■ завдань орга¬ 
ні о аліі' щоб ІїРІШІіЦГОЇЛ ВИХОВУВАТИ. 

6. Бути ЇЇРКЯТЖЖ ДО своїх Ч:КЕНІВ,Щоб 
разом з ними творити громаду духового звязку* 

7. КЇЇ ДЛУБАТИ БЕЗКіїРНО нікому завинен- , о' 
його проступку,щоб мати в своїх членах'суво¬ 
рих суд7іів,які йому теж вини не дарують, 

8. оОіТрммати в ідеї і чині ПО^ІУТТЯ ЖА¬ 
СКОЇ ІНДЕЕІДУАЛЬНОаТИ,щоб не бути невільни¬ 
ком, - ■ 

В. Боротися за предмет свасі волі ,завж-’- 
ди одверго, щоб'зробити своє всиття героїчним. 

Юс Одухов.ити свобю працею в організації 
творчим дурішом людини,що хоче рости все ви¬ 
ще. 

ллллллл 

V 



РОЗДІЛИ. ‘ • 

А. ВИХОВАННЯ ЧЛЕНСТВА, • ^ . 

1. Значення місцевих гтзуп ОУІі. 

Моральна єдність членів, зорганізованих 
на засадах ТВОРНОІ ІДЕОЛОГИ* ПРАКТИЧНОГО АК¬ 
ТИВІ ЗМУ Ш гроадської СОЛІДАРНОСТИ*в підста¬ 
вою духової й політичної сили українського 
націоналізму. Взяті в основу виховання.ці за¬ 
сади вможливлюють втворення в націоналістич- . 
них рядах духової своєрідности,що випливав з 
себе ВИРАЗНО ВІДГЙІЖВАНИЙ НАЩОНАЛІСТИЧНИЙ 
ТИП з питомою собі формою світорозуміння,НО- 
літичного світогляду,способу чину та^життйі 
вого стилю взагалі. 

Природнім тереном для безпосереднього 
практичного прйложення виховних засад е міс- 
певі ЛАНКИ ОУН, що зосереджують в собі весь 
загал членства. 

Моральна стійкість і отупінь працезда- 
тности КЛІТИН ОУН - це обективне мірило та 
вшсладник вартости ОУН взагалі. 

Таке значення 0“^наслідком організацій¬ 
ної будови ІСДІТШ ОУН.що е водночас осередком 
уваги провідних органів ОУН та .перехресним 
місцем найбільшої, різйиці типів вдачі і умо- 
вих здібностей членів; з того випливав двобі¬ 
чна форма функціонгльности КЛІТИН; як викона¬ 
вця завдань,визначених убтр^вм та біжучими 
розпорядками Оргаїтізапіі , і як виявника^ розу¬ 
мінь і стремлінь членів. 

Зх^івноважене відношення влконности й 
почину творить з місцевих КЛІТШ ОУН внутріш¬ 
ньо закінчену організаційну одиницю та дав ім 
таким чином здорові 'основи для нррмального й 
продуктивного ВШТТя* 

Бо й найбільша 
довела би вкінці ОУЬ 

II:сонн^^здатна сть ланок 
ДС'- столу чистого 
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змеХсШізу; гііші,отг20 до г.яг'’трішнього пиялорін- 
ня,якщо-почин членів не доповняй би технічно¬ 
го процесу дчплипом сгізгаїх ідей,творчих проек¬ 
тів , нових, шляпа в і способів ДДЯЛЬНОСТй.З дру¬ 
гого боку навіть найюирший почин Ланок при о- 
дночасній іх лийонній нездатности.мав би тіль¬ 
ки той'наслідок ,11^0 ОУІІ стала б базаром великих 
плянів~ кличів тг. ХвсГ^Іі ^ІГеморалізуючих своєю 
ЙІДІ рг.аністю та ногсит'г'єлі'отю ішарне тому,що 
не було б тіГх аргші'гГ^ягсі^ перег.одил б практик 
чне їх 

Тільки при гармонії хЧОЧІ/ШУ Й Вї«ОННОС- 
ТИ в момслигий розаиток 1 значення організації. 
■|?іви6гага обох б'^конс^шістк)'^ бо лише там ро-- 
диться потреба ногбго чину,де зді'ионіоеться ' 
иогіородні ' в шстарча** 

пхдотагза до спогненні» наміру, коли пін по^- 
з к аГУон^~ і о го ю~ 1 да сбГ, ^ 

Б обох напрямах мідаогі ланки“ОЛ-і : мо^с 
лиглютоть систематичну глхоану працю,предметом 
якої е загал іх члеіііг* Ланка для ко^'шого чле¬ 
на 0 СИОТеМОЮ норм, що упрсагилбнютоть ооору ЧЛ0- 
ноьких погинностей в дусі ідеологічних і полі* 

о тичних засад українського націоналізму.Ланк 
дає у своїх мояех одночасно найиирті мопливоо- 
ті для ТВОРЧОГО ВИЯВУ козіїного члена; отке член 
ваагправо на співтворчу роліо-в будівництві 
Організрягіі та іі прогршГїового діла, . . 

2, Націоналіст -ЧЛЕН, 

1, Вступ у члени'Оргаїгїізаціі е добро¬ 
вільні™'вчинком, наслідком свідомого ріионня ■ 
вдииипі,яка свої індивідуальні стромління хб- 
че ос^рмити у рнмках органі з апійноі системи, 
що відпоГіідае іі духовому настамонню та полі¬ 
тичному світоглядові. ■ 

ВНУТИІЛІЬО И!ТГ';ІІЇІі,ВСТУПАМ НАЩОШіЖСТ 
В ОРГМПЗАЩІО НА ГЕ,ЩОБ У ДУХОВШУ ЗЗЯГКУ ОД- 
ЙОДУ ІЦГВ ІГЗРВіВОДІІТИ с:юх ІДЖЛИ в НіЩОПіІЛЬ- 
НО-СУСПІЛЬНУ ДІЙСНІСТЬ, 



2* Україї^.ноький націоналіст ^ підметом 
Організації в кожнім ьідношенні /ідеолойГі^~ 
обовязків, прав/^^тому його роля но кінчається 
на теоретичнім присвоєнні програми Організаі^ 
ції* Ідея^не є для націоналіста кінцем,але 
початком його чиниоі заяви про в лащену духову 
зрілість о ’ " 

ІДЕЯ ЗОБОВЯЗУЄ : ДО ЧШУ, ЖРЇВИ, ]:Ш- 
ЗЛОШІОСТЙ, ІЇОЬТДИ* 

3. Національну іті;ею розуміє укрсіінський 
націоналіст динамічно як ту :^иттову дійсність 
яка росте й розвивається через нього» тому 
його особиста роля в цім проносі необхідна, 
Нахрія стоіть на своїх членах^ для яких вимоги 
цілооти не є накиненим тягарем,але ікдивідуаль 
-нею потребою, тому національна'солітіарність є 
для них свобідною співпрацею на шляху до мо- 
мети 

ІДЕЇ. 
:ШВА ЛІЩИНА 2 ТВОРЦЕМ І ВШЮНАВЩМ 

4. Боротьба за вільний розвиток наїДі 
у власній державі - це нині особиста життєва 
програма одиниць,іх стремліііь,задумів та іде¬ 
алів. ЬІетею'діві боротьби''є творити і перемо-^ 
гти. Хто втікає перед нею,той лризначує оебе 
сам до того,щоб скінчити смевтю ричба, 

ЧОібМ до ЖТТЙ ~ ІКАКПіа чешш нашого 
УДАРУ в СГОШУ. - ■ ■ ■ - 

5, Немехе дія без Еідповідальиости.Ві— 
дповідаяьність є' чеснотою повних людей - то¬ 
рців,яці боронять на кошіім місці своєї прав¬ 
ди і не відрікаються іі ніколи. 

СУПЕРЕЩОСИ .:.НТТЯ НЕ е НА ТЕ, ПірВ 
IX ПРИЗНАТИ Й УПОКОРИТИСЬ їм, АЯЕ,-ЩОБ ПОИД- 
ИО СТАТИ ПОНАД НИМИ. 

' б. Украінсьіжй націоналізм бороться 
проти сліпого та вимушеного послуху і викорі¬ 
нює у- своїм оточенні' волкі можливі прояви но- 
альництг.а. Він завж^цй і всюди,у формі і змі- І 

СТІ п ряшій, отвортів - . ічев ии, то вариськцй, 
Щїіить іісод усо добро своє оди, тому здобуває іі 
в той спосіб, що в И‘ПЗрЄДДЇСу.Є світ наступом ,тв о- 



рчим ДІЛОхМ. 

СЖДОШСТЬ ЬРОДМЛАСЯ А ЛЩШІ НЕ НА ТЕ 
Е10БИ БОНА-ПІРНАЛА СЕБЕ РАБОМ ЧУЖ СШІ, А^Ш - 
ЩОБ БПОБНІ БЙЗБОЛШАСЯ.- 

7. Слою особисту оувербнніоть втримає 
нагііскаліот в організації тоді,коли підставою 

гіднопення до провідних органів буде мо¬ 
ва СПОіШеНИХ ним ПОВИННОСТОЙ, з них він ВИСНОІ. 
вуе для себе право почину,критики і борбтьби 
Гхроїи ВСЬОГО шкідливого"'для Срггінізаціі,як з 
беку ЗОВНІШЕИХ чинників, так і своїх членів, 
Рін НІКОЛИ- не ставить виконування своїх обо- 
гязків у залеіщість від того,чи друні члени 

або провідники свою працю виконують. Но можна 
виправдуваї и власної нечинности чужою, Чузшй 
проотуп не обовязуе, зате приклад додатнього 
вчинку ЗОбоі;ЯВУв і виховує, 

я ПІІГБЗІі Сїйіііо ТЕ,що ПРОПОВІДЛО І ТО¬ 
МУ НЕ ДОЗБСЛО ІНАКШЕ ГЮСГУПАТИ''ДРУГШ;- 

’.8," Сугрбти "пботанби'ОрганізаціІ Не "'іс- 
нз^є ніяка дноіГаг,і.я,але безпосередній послух. 
їх тре^а оз/мінн'о ви ісо^нат и •, б о' вони є доцільни¬ 
ми і обоВЯЗКОБЛІЛИ однаково для-всіх, 

^ ЗАПОРУКОЮ КііРНООТй В ОРГііНІЗАЩіЖ 
--ШІЮКАШІСТЬ ВСІХ II ^ЕНІВ, 

9* Організація поширює овид знання і 
^Дснє досвід практичної праці,одначе найвища іі 
мета: збудити в людині відвару до творчого жи- 
ття, ЧЗіен повинен ^озУміти бвое перебування 
Б"^рганізаціі не по лінії механічного викону¬ 
вання завдань і постанов, та не чекати для 
ообе"від провідників і членського оточення бі¬ 
льше,ніж вени иощгть дати. Організація в ціло^ 
оті но тотоета з системою засад і цілей^окрес-- 
лених іі програЬ'іою, бо реальний осяг визначає 
іі ЛЮДСЬКИЙ оклад, ‘ - єдина основа здійснення 

^метя, з цього погляду виявляє*Організація ко. 
жочасно ЖИТТЄ13КЙ процес росту членів. 

Дійсно суопільнИхМ мо:?5:е бути лише той 
людсьісий твір,що обеднує в собі співучасть ін¬ 
дивідуальних зусиль. Сусп:^ льна ціль не запере- 
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чує ЛЬОГІЧНО і не НИЩГ/І.ТЬ практично ІНДЛЕІДУ*- 
альноі БОЛІ, одначе такий випадок має місце > 
при єдиній умові, а саме,що ця суспільна ці** 
ль с предметом підметноі волі причасних люд¬ 
ських одиниць♦ Іому^суспільний твір - це не 
без барвна сддом.ані тні с? ь до"" індиві- 

~ дуадьіюгоале нагпаки -\рнр_іуз^мднія 
різних і.я;н’';в’]. <гутіььтвоГ титу V?, 

СЗ^'СПЙЙЖЩ " ЙБЯШс ■ НЕ^ ПО'ЙІ СШуЙ тІШИБІДУА- 
• ЛЬІІИХ СООБЛИБОСТЕЕ, МЕ ЗІіБДЯКЙ ІМ стає Що- 
ЕШ’ІЕ МО:ЮІ>ЕЗШ. 

^ 10. Киття жорстоко викриє кожну сла-біс- 
ть і скшке у овій час кожному не'скриту прав¬ 
ду, Не вільно будувати камяного 7іС;му на глц. 
няних підвалинах* 

Хто прикрив ВНЗ^ТрІШНЮ ппрожнев'у блиску¬ 
чою формою олова - той обїлатхув себе, бо жит¬ 
тя знає хвилини нещадиоі бурі. Час справед- , 
л.ивий,''- він зберігає жття за правдивою ва¬ 
ртістю, - все інше присипає, пополсом забуття, 

ГІЕЕНД .СЛОВОМ ІДЕ ВНУІРІПІНІЙ ЧШ,- ТОДІ 
БОНО ва:ііїть. 

Дорога життя спинається вгору,дорога 
сморти спадає вниз. Нехай висловом тих,ш,'д % 
огочуть вступити на першу, буде так оформле*- 
на воля: 

1* Ти людина, - доки прагнеш піднятися^,/ 
2* Твори себе -самий, . 
3. Будь твердий до себе; тоді ти будеш 

справедливий, 
4. Не роби з себе предмету власної лю- 

бови * 
5. Убий все, що хоче Твойого упадку й 

знищення, 
6. На світі їй'не самий - д.ивись,слз^хай 

і постійно пізнавай,що б не зупинився перед¬ 
часно , 

' ?, ''Здобувай світ світлом і духом і тівЬ-^ 
рчим чином, 

8, Зшалюй довкола жар свободи - і по¬ 
дай руки ТИВ1, що внаюв'ь тугу за летом* 



а !“- о 
X л о піддаьаиоя - і коли 

10і Радій,що їй в, і що шлях 
^'окінчений. 

Ти розпятии, 
Щ0 не ї ЛІ и 

Ідеї перемагають'* ововю 
вляючіїоь ’^у свій час", гони і» 

вартіотю,бо,иоя-- 
зустрічають оере- 
іх як власну 00- дсвіїща людей,ЯКІ приймають 

цову свойого життя. Насильно вкорінювання іх 
тільки доказувало б іх часову неактуальність . 
та суспільну нежиттєвість* 

Основою кожного ир'-^'Г-дивого суспільного 
І-БЯЗКу е самостійнісі'ь людських одиниць^ 

яких взаємовідношення, побудоване на освідо- 
мленій ідеі та на випливаючий звідси свободі 
співпраці. Терор як засіб‘'пошир0нкя ід©!, не 
З добуває дьля неі_перемоги, але доводить тіль¬ 
ки іі безсикьніоть'Гпа^ 

лише 
такім заложеннз, ніякий 

не має даних для того,щоб стати рух не 
суспільним, але він, навіть при найбільш до¬ 
цільно й успішно приложенйх методах політично^го 
ГО терору, не А'^ає вигляду ДОБШО втриматися* 
Для ідей або є дані субєктивного духового на^ 
ставлення людей, і тоді вони проростають спон¬ 
танно, без усяких зовнішних засобів натиску, 
або згаданих дш-іих немає і тоді навіть при ге¬ 
на яльно-придуА^аній системі приАіусових мі р не • 
вдасться іх штучно^ прищіпити, Спільній АШїЛеН- 
том свобідн6г6“обвднання українських націона¬ 
лістів є зміст національноі ідеі,якрш вимагав 
внутріюньо’і* свобода та-можливости зовнішнього 
вияву і розвитку* ' " 

Б укладі політичноі сучасновти Украінсь- . 
ка*Національна Ідея, а знею іі властивий оуб- 
єкт - члени Української Наїцл , фактично запе¬ 
речені* Тому в порядку НЄАЮНШ очевидної ОаАШ- 

зрозумслостй*' отоіть питання радикального зни¬ 
щення всіх джерел національного поневолення, • 
як Бнутрі.шніх, так і зовнішніх*" Норотьба за ^ 
свободу це один із тих випадгків, в якім людица 
не рахується з ніякиаш правилами екоиоміі сил, 
але кидається ціла у бій та іде лінією кс 
льшого зусилля, пряміш шляхом та 
протягом часу до иети, аоі/іхологія людини, що: 

наикоротшінл про 
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БІГ оголяється, наЙБимогпіше унагляднюа прагду 
про е ломе гітарний характер об об оди, інакше по- 
неголений не буї; би здібний до елементарноі 
І)еакціі проти стану сгоеі залежности, 

Тількі^ ідейні, самостійні і рішучі люди 
могсуть тпорйти націоналістичний ЗБязок, бо 
БІД ступня моральної самоотійности залездть 
силога натуга зрину та промір його поля ді¬ 
лення. і^роти насильства не мощіа бр^іотися 
проповіддю любоБи Й спрагедлиБости;неїо мовда 
тільки підтримувати існуючий стаі:Т., отже, не¬ 
свідомо або свідомо санкціонувати злочин та • 
одночасно вбивати моральний зміст самих про¬ 
повідуваних засад♦ Справедливість - нохаіі 
безпосередньо БстаноБЛяеться тим,гп,о вйкорі- 
нить всі причини, які іі запероч;^лЕоть. Наси¬ 
льство треба знищити - це перший обовязок 
поневоленого 

ШЕОЛіаЦГЙНА СПРОМО/ЗІїТ:СТЬ української НА- 
щі ле::ит.ь в мормьііін ііівности її синів. 

Вони готові, БОНИ гле е. I будуть - ба- 
йьорі^ й лицароЬкі; нез ас ліплені емоціональйи 
ним йанатизмом, незатроєні моцтвою формою 
догми, але прякіі, тгордіу з ясною думкою і 
свідомою голою. "КдорОБЛЯ., тугі мяз_и Л велико 
Нтелр - цього ще гід’вагй в о рити 
лиття♦ іГепохитнш^д^ власної 
слабости "У"ворожоі сиди, щоІ5 вирити на залі», 
з нам тоді історії неотортйі знак с^воКого ду- 
ха! 

МОЛОДЕ! оДОБУВАІІ СВОЮ СИЛУ САМА! 
ТВОЯ СИЛА В твоїх ДУХОВИХ ВАРТОСТШи 

л и с аі>л о в ихо в ан ня. 

Організаційне або членське виховання, 
що його метою с гзитгорити діяльний тип члена 
Організації для'здійснентя іі політично-сус 
ПІЛЬНИХ завджь, - мусить нерозудяьно ДОП073- 

ішвати самовиховна ііриии членів над собою з; 
ПІЛИ досягнення найбільїоо^ Блласноі творчости. 



Ті ГОЛОГ 'ї ■ Г‘- г- 
' і о. ^лепську 1 гконністі;' 

тоі\«у прог.ідні органи являються міродатним 
чинником організаційного виховання, і на них 
у першій ілірі, тяжить відповідальність за со¬ 
лідарний і карний членський звязок. Тут в ві- 
дкліік до члена,щоби він сам творив себе та 
йшов сам до означеної своєї функції в Орга¬ 
нізації .Отже ідея самовиховання має практич¬ 
но ствердити одну головну засаду націоналіс¬ 
тичної ідеології, т.є засаду глибокої уваги 
до людськоі одйниці та творчої ціни іі осо¬ 
бистого почину, необхідного в жіїтті Організа¬ 
ції. як противага іі механізуючій тенденції, 
даіай самим характером ОУН, що є у сесій ос- • 
нові революційною і вимагає абсолютної центр-ч., 
ралізаціі та без застереженого послуху, 

йдеться власне про те, щоб послух цей 
не був вимушений силою,'але шпдивав зо сві¬ 
домої ВфіЛІ саїлих членів' був природнім вия¬ 
вом їх індкЕідуальнооти; в напрямку такого 
досягнення й відбувається самовиховання, Саь 
мовиховання має ронвявати вічно актуальну 
проблему одйниця-спільнота на лінії;, особи¬ 
стих зусиль. 

СУСПІЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВСТМА ЯК ВЙСЛІД 
СЖДОМОГО ОЇШАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВОЛЬ,ТРИ¬ 
ВКА ТИІЙ,ЩО II МЕТА Є ДІЙСНО СУСПІЛЬНА., 

І, Свідоме єднання передумовляе* особи¬ 
сту незалежність,яку можна здобути тільки в- 
нутрі життєвого руху. Хто втікає в людськоі 
гущі, щоб”видістатися на периферію і, відок¬ 
ремившись, стати цілком осторонь життєвого 
процесу, той 

липо втікає перед небезпекою, замість іі 
перемогти. 

Утеча перед зшттяії! не скінчитьоя доти, 
доки втікаючий не повернеться і не прийме 
бою. Тільки боротьба має всі дані ,по'|)ібн1 
для .того, щоб вибрати відповідний напрям для 
творчих зусиль» 
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2. Через Організацію скріпляв одиниця своє 
значення супроти опору пиття. У ній становище 
одиниці очеркуе загальна спільна мста'і це 
дпти не є обмеженням І1 са^ілостійности, доки 
вона сама себе вважає поруч ііших членів Орга¬ 
нізації предметом спільної цілчо Ьні^лачна ува- 

до'вдаоноі особи но нчи-тьоя по о лГдовпо_ ого- 
хзмом. ворожим 
Т Ті ' V /і _4    

духовій взаомкости и організа¬ 
ційній оолідарности чороз то, що зводить л о- 
чах одиниці іі оточення до ролі засобу для о- 
собистйх цілей* Еготизм зешеречуа ідою спіль¬ 
ноти, у ВЙСЛ1Д1 чого мусить дуяльїііоть одини¬ 
ці втратити значення ооді^ільиого добра*' 

ПОБОРОТИ Б СОБІ БУЗЬКО-'ОСОГШСЇЇ ,ЕГО¬ 
ЇСТИЧНІ НАХИЛИ МО.-Е ЛИШ ТОЙ. ХТО МАЄ ВИЩУ 
ФОРЬІУ СУСЩЛЬНОГ ІДЕЇ ТА СОЛІДАРНО ПРАГНЕ ПЕ¬ 
РЕВЕСТИ II В ЖТЯ. 

В Організації відбувасться постійний 
зудар індивідуальних тепій і не явище в пра¬ 
вилом реального етттяу що ввищує енергію ст- 
ромління в напряі\ді досяі^Ьння мети* 

'л ІК1 зудари в органівапн не а 
ЯРОМ, якщо лиие 
позитивно розуміння 

гадамним про- 
МОТК ІЗ хіі .лілання одиниць с іх 

суоні лвноз. мети 
собиота сполука честоятоботва, слави 

а не о- 
крріери; 

чи навіть утилітарної наживи» 
Боротьба - по^ універсальний факт, пос¬ 

тійна форма взаємин чинників світового діян¬ 
ня, отже не треба іі ставити як самоцільну 
вартість. Звичайно поняття боротьби спливає 
з поняття ідеі, за яку боротьба іде. Не див¬ 
лячись ‘'на це, істота усякого стремління лежить 
у вартооти і тільки ‘поссьащіво у способі здо¬ 
був ання іп еі вартости у боротьбі, 

ДУХОВА ЛЇЕЇ'Я '^/ПаДСЬКОІ ІСТОЙІ , - ЦЕ 
ПРАГНЕННЯ ДО ВАРЇОСТЙ ; БСЕ ПОЗА ТІМ ТВОРИТЬ 
СФЕРУ ОПОРУ, ЕЕЗБЛАїїбООТИ, 133А ЧОГО БОРОТЬБА 
Є 2ДШ0 МОМИБОЮ <іошоїа духового шляху* дв 
НШ^АЄ ПРАГНЕННЯ ДО ВАРТОСТИ, ОПЕР НЕ ІСІІУЄ* 

4.* Із повищ го виділяються для самоси- 
хопаьтня українських .нешіоналістів такі засади 

• • 



а, / без моральної самоотійносїи членів 
Організація не здатна бути творцем, н^-; вико¬ 
навцем - отзхе одйниця мусить творити свою 
індивідуальність; 

б, / найсильніиа духово одиниця сама,від¬ 
окремлена, нічого історичного тривкого не до¬ 
сягає, отїсе вона повинна'оріганізуватися у фо¬ 
рми суспільної співпраці, щоб стати учасником 
суспільної Ідеї; 

в, / найкраще сформулований ідеал безцін¬ 
ний і безвільний,коли він не в силі виповнити 
духової цотреби'людини й не вимагає від неї ' 
чіганоі боротьби; тому творча боротьба б тоді, 
'коли вона е наслідком волі до гартости; 

г, /-вартістю для націоналі. 6 ті в е сама 
націоналістипна ідея /іі минуле,теперіпйе і 
<5удуче/,яку' він як спою власну відчував,далі 
іі тг-оріти хоче і за. всяких умовин творить, 

-Націоналіст-ііде від себе - через Органі»?, 
зацою - до наиіі,в якій 'находить і самотію - 
рить.цінности та умови для свойого повного 
життя,як Людини, Батьківщина не молох,що че¬ 
кає жертв,але батько. Сини! - заслужіть собі, 
іі любов І . 

УКРАІНСЬІчІ НАЦІОНАЛІСТИ!- ЗРОБІТЬ НА¬ 
ЦІ ОШиПЗМ НЕ ТІЛЬКИ ІДЕЄЮ,ЩО ПОБІДИТЬ В ГО¬ 
ЛОВАХ УКРАЇНЦІВ, АЛЕ ЧИНОМ,ШО СЗИОРИТЬ IX 
ВЕЛИКЕ ЖИТТЯ,ПОКІЕ ДУХОВОЇ СИЛИ, КРАСИ І 
СВОБОДИ! 

Б.ВИХОВЬД МЕТОДИ'Ж СЦЕВИХ ЛАНОК 

1, Провід місцевої ланки ОУН має два 
головні завдшня: витворити моральну й орга- ' 
пізаціїїну єдність членів, та вможливити кож¬ 
ному членові зокрема виявити свої індивідуа¬ 
льні- особливості, Підставою для периого зав¬ 
дання' є весь повинний обсяг діяльности Органі 
заціі,при чім провідникові 'ланки прислуговує 
право повного наказуваная,зобопязувати,пере¬ 
водити й упог,іядкоьуг.ати;за докладне виконання 

' поста- 
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нов'^і завдань,, що іх обіймає обсяг повинноо- 
тей^ провідник ланки г.ПчОбгіі відповідає перед 
вищими Органами ОУН* Підставою другого завда¬ 
ння, що творить сутній зміст членської само - 
Бихови є спільний чин усіх членів ланки разом 
з провідником,при чім останній має переваїхно 
право аділіністраційно-технічноі інхніятиви» 
Загально, в обидвох випадках провідник ланки 
зосереджує в собі головні нерви праці: вік до¬ 
ручає, узгіднюе, наглядає і перовірюе цілу ді¬ 
яльність ланки* 

2* Провід ланки ОУН розуміє свою ролю не 
вузько—статутарно, але так,що вона повинна 
реальними фактами дати членству наглядні до¬ 
кази його провідницького :шстуеОтже,пляиовий 
розвиток організал ійного життя передумовляе 
всебічне пізнання з боку провідника особисто¬ 
го складу ланки на те,щоб своє дравне стано¬ 
вище, окреслене Устроєм, не виконувати форма¬ 
льно, але його фактично здобути, і найважніпе 
- непохитно утвех^дити* 

з. Провід ланки ОУН, станугпи на висоті 
свойого завдання, вкладає у працю над здійсл- 
ненням завдань Організадіі одночасно отремлі- 
иня виховного формування членів* Кладучи в о- 
сновз?^ своєї діяльнооти так доповконе розумін- 
'ня 1і мети, провідник ланки /групи/ кермуєть¬ 
ся засадою високого виховного значення всієі 
праці в Організавіі: кожний мент виконаної 
прані має рівнобіжно супроводити відповідне 
виховне досягнення з боку членів. Бо без ви¬ 
ховання морального сильних членів, Організаці- 
я Українських Націоналістів не зможе досягнути 
своїх завдань* 

4* 0]огглізалійно всйття місцевих ланок 
ОУН,. кермоване розпорядками,доручонняілї й 
вказівками провідників , 
впинного і пдянвого вкх ад.и5го/проце су« Йе з п о - 
середнім змістом ЗГВіДаНОГО ниття є всі обопя-. 
зки, постійні 
в силу II риз Неї 

Й ПЗТ.-ППІ, що іх член ГіИКОТїЗге 
чення Устроєм, пізавильниками або 



тл ,ічОтм'. .гл п^ог-ів}лг іто;а^ясться на : 
а,/ інформативний звіт провідника, який 

О^ХПЛЮЙ 
іі 

все те, що призначають до вхдгома чле- 
і.: 

. Чі ІГ с 
.-.•'■.А (?, ровід ОУН, його поодинокі Рефернтури, 

пx^ові■дники Країв чи Теренів, та сагле провід- 
ниіі'Гво ланки, 

б»/ відчитання окремих постанов, уміщеь. 
них з обітикаос та призначених для членів,як 
завдання до в.иконания, 

в в/ читайня, або словесний доклад про 
зміст статтей, переваотсно ідеологічно-програ'- 
мового характеру, що появились в націоналіс¬ 
тичних' :>і5;;р:хал<ах і пресових органах, 

г, / доклади,доповіді членів ланки," 
д. / обмін думок, внески, постановИд,^ 

' ■ 6^ Зміст маторіялів, згаданих під а.а*/ 
ба/ мусить. ирозідшїк ланки доклЗДно опану¬ 
вати, заги її виголосить членству, щоб міг 
подати ви^техлтуючі вияснення на Кожний запит, 
поставлений поодинокими членаї^ш, а що до за-' 
вдань членам /Ь б/,то провідник Данкц зобовя- 
заний подати відповідні вказівки, передбачи¬ 
ти найдоцільніші способи та подбати про помі¬ 
чні засоби, щоб полегшити членам процес ви- 
конування<» Читання оригіналу статті,або ско¬ 
рочена передача іі змісту /5"б/,звязані с не 
меипе з пильною Підготовкою, що ОбОБЯЗуС'йе 

тільки провідника,але й всіх членів ланки. 
Для того провідник попереджує по могсности іх 
про матеріяли, призначені для обговорення пі¬ 
дчас чергових сходин. Саьюстійні доклади та 
доповіді членів лгшки /5 г/ творять обсяг са- 
мовіі±овноі організації. 

7. Мета читання статтей на ідеологічно- 
програг-.їоБі та інші актуальні теми немає ні , 
суто інформаційного, ні чисто дискусійного 
характеру* Вона полягає в дотримзатнні непе- 
реривного тісного звязку поміж теоретичною 
офпрою Організації і іі членами. Тільки на 
сходинах ланок моеслява безпосередня зустріч 



- 25 - 

теоретичного викладу з гуртом живше людей. 
Іде тут не про сугестивний підбій членів, тзід 
повідно підібраними аргументами, але ппб ціли¬ 
ком невимушений, свобідний відгук членів на 
поставлені проблемиа власне ііопоЩ і5 
розвязування. За такою методоіб обміну Думок 
можна буде собі утворити правдивий обра!^^ На¬ 
скільки саме дані погляди є так^ж поївлядамі,. 
членів, і як саме треба поступаТи в противаш,, 
випадку. Зрозуміло, що на увагу їірихсди'^ь туу* 
передусім нові , проблематичні випадкиви¬ 
ринають у процесі розвитку Організації 
но на грунті сучасного політичного цолоЖення. 
Щоб успішно огіанувати так' витворені склені 
явища національного жиТтя, треб^, щоб це ро¬ 
били не тільки одиниці, але ціла Організація, 
свідомо и координовано. Роля іІРовідництва дагь 

ки ота тут ніяк не менша щоді;о відиовідальнос-' 
ти за ролто Проводу УкраінськиГ Каціоналістів. 
Ланки повинніше лише'виконувати, але ві^кону- 
вати змістово, тривко, щоб надатй загальній 
діяльности Організалдіі вираз :Лттевоі, орга— 
нічноі сийи. Тому провідник ланки, як усюди, 
так і'^ тут, бороться проти поворховности і іяа- 
бльоновсстй та вкладає в овоі завдання макоі- 
мум зусиль^ підходить до кодаоі справи підгою 
товано, та стежить за іі органіиіініл процесом 
на торені своеі лрншл і свсі спостереження 
зберігає для будучого досвіду, 

8. Саїхюстійна прапя кошіого члена лан¬ 
ки ОУН'е обовязком, що не припускає ніякого 
виімку. Бажано, щоб члени самі зголошували 
тему своеі праці після цього провідник скла; 
дае'шіян самоотійноі праді членів, беручи за 
його підставу’такі моменти:д 

а/ розпорядки Референтур Проводу Украін- 
ських Націоніїлістів дотично... са’Шостійноі пра¬ 
ці членів, отже виготувані докладно програми, 
питань, сґгиски тем, матеріялів, пояснення і 
інше; 

б/ потребу суціль тости й системи пляну, 
т.зіі., щоб усі заступлені нім питання змі— 



отого гязалися, 
с погляду тих гямог упорядкує 'прппідник 

лаі:і:и заяая члені! 
гкенгченням “ н ог.их 

з.::отупа$ 
і після 

ЕІДКИНОНІ- теми 
ос тат очного скла- - ^ ь • -Ж и О» д. д. X Д.Л * 'А ^ V 

денчя пляну^погйдомл-яа кожного члена про. рід 
мого заБдання.^^ромідник гстаповляе чорігу до- 

.кла;і;іЕ і час іх'тригання г межах приписаної 
а КV?^\;ш не сила вичерпати цьо-* програші сході-дн, 

го п погнім обсягу,доручоїє автороїм менш ак¬ 
туальних прапь передати іх зміст в коротко 
зяоогакій формі* Тим членаяі, іцо добровільно 
що не ЗГОЛОЗИЛИс своїх ПрсЩЬ,провідник від 
сей ввсзн-ачаз тему, кермуючись -'имогаїди лля¬ 
ну. У ланках із великим числом членів покли¬ 
кає ДО-життя окремі органи і-ддоручае ім ве¬ 
дення пихо вноі прані. ' 

9« Обмін- дутиок - це один із гі/тявів акти- 
внссти членського активу на ождинах; він 
.дає всім иленаьі моаливість виявити самоотхй- 
ніо'ї’ь думання. Ця мовсливість кінчйтьоя з хви¬ 
лею, коли обмін думок астае манією; тоді ввсе 
по но самостійність, але патологічний ойпп- 
том* Обмін*'думок - це змаг інтелігенітіі,в . "" 
котрому нвійошіьніпіа перемагає. 

Всі члени повинні обмінюватися думками 
й то з трьох причин: , . 

А. Щоб здобувати відвагу прилюдно пислов-. 
лювати свій погляд й його боронити, бо це 
виробляє почуття самопевпости,- без лкоі не¬ 
можливо зважитися на ніяку боротьбу; , ^ 

. Б* Щоб засвоїти відповідні методи відно- 
поння до оправ шття, річевого підходу,ясного 
викладу та подачі нового способу іх.розвязки 
допільніпого від уЖИВД’.НИХ, бо без тих прик¬ 
мет неморіиво стати переможцем; 

Б. Для постіііиоі перевірки сили своїх 
позицій на терені найрізііороднілих'становищ,' 
щоб побачити іх прикмети й слабини, і 'не від¬ 
ставати - бо ббз К1ИТИЧНОГО ставлення до вла¬ 
сних досягнень та без іх удооКVаналю:.ання не- 

.мо^влмво своєї іїогемоги закріпити. 



Обмін думок передумоііляе керму одної особи, 
яка його зрілнова^суе та спрямовує до успішної 
розвязки.■'Досвід,широке знання, гнучкість 
інтелекту, вміння вислову -- прикмети потрібні 
провідникові,щоб обмін думок, використати для 
вихоз-’них цілей^ Найважніпі .три засади у звя- 
зку з обміном дуг.'іок'на сходинах лаііок е : 

. ВЧАСНИЙ ВИСТУП, дВАВІСТЬ ДП!КИ, ЕКОНОМІЯ 
СЛОВА. 

10. Поруч обобистого зусилля членів здо-^ 
бути собі форму свідомої членської карнооти,_ 
конче треба тут систематичної праці провід*- 
ництва місцевої ланки ОУН* 

Провід^ник самий дає приклад: словність, 
одверіість, рішучість, річевість. жвавість, 
почин - проявлені провідником, ніколи не про-^ 
падуть на марно, без впливу на поведінку чле¬ 
нів, Організаційне* життя дає провідникові ла¬ 
нки на кожнім кропі нагоду вимагати того сан* г 
мого й від членів, і -тим зробити життя Органі-* 
заціі процесом взаімното зобовязування і ви¬ 
ховування, Остаточна піль є та, щоб працю 
свою члени не виконували як тягар, що його 
накинула ім чужа воля, але свобідно, живо і 
без примусу* 

Провідник ланки муситьтпамятати: член 
в пілости є предметом його уваги - від чисто 
духових прикмет до назверхнього вжі^іяду і 
звичок. 

За розвиток члена в Організації відпо¬ 
відає провідник, ланки ОУН в нерпу чергу. 

Ь» ОРГАІІІЗАПІЯ ВЖК0ЛУ_ЧЛЕН0^^ 

Вивченв-я члєріством програми ОУН та пра 
ктйчна підготовка його до організаііійноі пра 
пі, відбувається при допомозі вишколу. 

в дан.и:і обставинах, форми організації 
вишколу можуть бути нг.сс.упні: 

1. .нісячні вшлтД явні кух^си при Краєвид 
і Теренових ЕКзеКутиііах* 

2* Ти5шеві, або двотивсневі вишкільні 
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курси при Обласних чи Повітог-их Екзекутіївах. 
3« Вишкіл членства г місцевих лишках ОЛи 
Відповідно до гктв^'їних форм організаціі 

вишколу, мають бути пристосовані його методи*- 
й вишкільна програма. '' 

До т^І, ^^рактика показує, що найбільш 
пліднишї у своіх виолідак: е місячні'ви шкіль¬ 
ні курси при Краевих ііікзекутивах, до яких 
покликається слухачів з місцевих ланок ОУІі. 
Аля таких курсів можна легше підбирати квалії 
фіїсованих педсігогічиих сил і укладати систо'»^ 
матично викладену програму* Зооехоеджені в 
одяойу місці продовк місячного теркелу слу- 
xа^і, при 8-9 годин<ах денноі прапі / що • 
дає за ввесь час курсу пересічно 240 годйн 
теоретичних викладів і практичних в|^раг/,ма¬ 
ють можливість г-истарчально засвоїти викладо 
ву прогршіу і вийти з вишколу теоретично та 
практрічно підготованими до різних-організа¬ 
ційних завдань, 

Методами праці над слухачами на згаде 
них вишкільних курсах служать: 

а/ годЕНРт теоретичних викладіг, що ма 
ють завдання зазнайомити елз^хачів з сукупні¬ 
стю ідеологі^но-програіяових проблем І^ху та 
піднести рівень загальної еруящціі; 

б/ години групового читання літератури, 
що відбуваються під спеціяльною кермою інст¬ 
рукторів і мають доповнювати виклади лектоізів 
з поодиноких дисциплін; 

в/ годіяни‘Практичних вправ, на яких пе¬ 
ревіряються знання слухачів з різних дисцип¬ 
лін і обзнайомлюеться іх з практичними мето?> - 
дарли їіраці в тій чи іншій організапійній ді- 
ляіші; 

г/ іспитова перевірка знань пррт закін¬ 
ченні БИШКІЛЬНОГО Куро'У* 

До т*2* Тижневі чи двотижневі курси ви*» 
шкільні при Обласних чи Повітових Екзекути- 
вах організуються йа таких сшяих підставах, 
що згаїдані під т*1, з тою різницею, що обме¬ 
женість часу зобовязує організаторів вишколу 
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до скорочення викладовоі програми, залишаючи 
в ній найважнійі ошовні дисципліни Й вправи* 

Сйухачівуспішно закінчують дитичиі 
вишколи, доцільно висилати для доповнення 
знання на мфсячні ’ кухзси при Краевих чи Тере*^ 
нових Екзекутйвах* / 

До 3. Поз а''численними вище формами 
організаціі вйгіколу,бозпосереднім тореном для 
вишкільноі акціі мають служити місцеві ланки 
оун. ^ ; 

У відвліньїість до випкільнРіх курсів. 
які спеціяльно скликається з терену слухачів^ 
для систематичноі щшдекноі праці - вишкіл^' 
місцевих групах ОУН у більшості випадків / в, 
звязку з побутовими умовина^ли, серед /ІКЙХ ЖИІ- 
ють і працюють члени даноі ланки ОУИ/ дається 
переводити з певними терміновими порерваіли, 
на скликуваних для цього сходинахр Практика; 
показує, що за певними виішами такі сх) дини 
місцеві ланки можуть відбувати, но частіше од*^ 
ного разу на тихсдень# 

;Ця обставина наказує уплянувати вишкіл 
•в місцевих ланках на довший термін часу,який' 
дозволив би послідовно вичерпати виикільну про¬ 
граму* Цим терміном може бути один РІ-К, з ПЄ-" 
ресічного розрахункуі 

50 тижневих сходин, по 2 виїсладові години,- 
що становить*100 годин викладів і практичних 
вправ^ До цього розрахунку має бути приото-' 
сована і випкільна програма* Ведення так зор^ 
ванізованого вишрлу перебирає на себе провід¬ 
ник даної ланки ОУН, або покликаний до цьогб 
через нього інструкторЧченів ланки, 
що виказують особливі успіхи на вишколі, до¬ 
цільно висилати на згадані під тт , .1 - 2 ви¬ 
ткі льні кур си, ПЗ.СЛЯ яі^ігХ ізо-іИ і\і\зау?із сіа.а_уИ— 
ти інструкторами в міечевхх лятіках.. Для чо- 
реведення вишколу, коли цьому не стоять на 
перешкоді особливі обс-Т'‘В?ТЯИ , - міоцові ланки 
ОУН, Повітові, Обласні. Іоо.оові й Теренові Еіс- 
зекутивй ПОВИННІ забеепо'; 
но підібраними бібідіотек 

V»* >1 Г ь 00 Д ' ?‘V‘ 
ЩО моглиб 



оболуговуїзати слухачів» 
Яапорукото, ПОВИТИБИИХ' як слідів вишколу 

в сиотематичішіі випкільним плян і програма. 
Публікуючи*'нище усталений зразок підставово- 
го вишколу, подаємо де, нього наступні пояс?* 
И0НІ-ІЯ, ' ■ ' . ■ 

Бишкільна програма розподіляється на 
б осногних дисциплз.н: 

1, Ідеологія украіпоького націоналізму. 
2ф Історія розвитку політичних доктрин 

і суспільно-політичних устроі© ; 
я 3. Туорія і політика моск.бйльшевизму, 

Програма і устрій ОУН. ! ' 
5, їкраінозна:остБо, [ 
В, Організаційно-військовий!вишкіл. 
До т.1. і.> икладй до ІДОЛОГІ4 повинні 

оформити світогляд членів, познайомити іх з 
іншими світеглядоБими системами і дати ім 
лі.дклад для засвоєння загального зшету ук- 
раінського націоналізму. 

До Т.2# - Обзнайомлекнл з історією по¬ 
літичних доктрин 1 суспільних уотроів має на 
меті виробити у членства критеріі усталені 
др існуючих чи минулих політичних теорій,де¬ 
ржавних устроіБ і економічних форм, і на тлі 
іх критичного оглхцгу глибше і краще збагнути 
устроеву систему укр,націоналізму, Саме тому 
виклади з розі'.итку політичних доктрин 1 сус- 
гіільно-політ.’*чиих устроів мають Іти перед 
студіями псяіітлчиоі програлш ОУН, 

До т.З, - Студіі теоріі і політики мо¬ 
сковського болвшевизму є засобом пізнання во- 
вога. з яким ОУІі веде рішальку боротьбу. 

на 
ОУН є у 
засвоєння 

До т,4, - Програма 1 Устрій 
вкшкільпій програмі основним, і 
іх належить звертати особливу увагу. Кожний.• 
член зобовязаііий основно знати зміст ПрVОгра- 
ми і Уотїзоіо ОУН, Це знання має зокх:'0ма бути 
передумовою зятверджочня кандидсятії^. у дійсні 
члени ОУН. 

До т,5. - Студіі украінознеп^ства повин¬ 
ні обгрунтувати орієнтацію членства в пробле- 
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мах напоі культури й історії, економіки, зна 
ння яких' обопязуе українських націоналістіг.. 

До т.б. - Організаційний і військипий си 
шкіл підготонляе ИЛеНСШЕО до виконання різно 
родних організаційних завдань і озброює його 
до того відпогадними для цього технічними . 
знаннями 1 Г.МІЛОСТЯМИ, 

IIIIIIIIIIIIIIIIII 

С X й М А 
ВІЛШКІЛЬИОІ ПІ’ОГРАМИ 

І ЛДЕОЛОПЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЩОНАЯІЗМУ 

І.ЗначеЯНЯ СЕІТОГЛДДУ л литті людини,суспіл 
стла і нації. 

2.Оілосрфічні поняття СЕІ.ТОГЛЛДУ /ідеалізм, 
волюнтаризм,спіритуалізм,енергетизм,мате- 

■ріялізм ітд./ 
4, Світогляд украіпського націоналізму. 
5. Бо ля і розум”, 
6,..Миттєва боротьба, як спонука творчости, 
бДдео логія і лиття. 
7. Релігія і Церква в націоналіст.світогляді 
8, Аристократизм в природі та іоторіі. 
9.3а>ад чи Схід, 

10.В чому полягає революційний характер укр. 
націоналістичноі ідеології. 

за. І отой я РОЗВИТКУ політичних 
■“'■ЦОКТПРШГ І УСТРОЇВ, 

1, Античні доктрини і устрої, 
2, Доктрини середніх віків, 
3, Натуральне господарство.' 
4-.‘5о'рт;салізм. 
5. Середньовічне міське господарство. 
6. ХІ.6СОЛЮТИСТИЧН.П їлон<:., Х-ІЯ, 
7. Меркантилізм, 
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В^французька Рєііолїоцяя, 
9^Суспільні,господарські і технічні пе- 

редукюги зродвдння капіталізму. 
10.Ідейні засади демоліборалізму,устрій 

парлшдентарноі демократії, крива іх. 
11. Криза капіталізму,реполюпійнйЙ син¬ 

дикалізм,історія розпитку соціялісти¬ 
чних теорій 

12. Марксизм /ідоологічиї засади,історичЕИ 
кий і діалектичний матеріядізм,сопія- 
но-екойомічна програ^'іа,теорія соп.ре¬ 
ле люпі, і тд./ 

13. Доба папіоналізму. 
14. Фашизм, напіонал-оотліялізм,больпелизм 
15. ^краінський наіт:оналізм. 

ІІІ.ТЖ)ИЯ Т ПОЛІТЖСА ТШЬТШШШ. 

1.Історія стлорення компартії. 
2.-^%рлісна програма большелизму. 
З.Залдалня ^пятирічок" 
4. Бо л ьп е ІЗ иц ь к а ко л екти в і з аді я • 
Устрій компартії. 
б.Советський дервсалний устрій. 
?.Солзтсьіса національна політика. 
В.Сталінізм /історія розкладу пар-тіі/ 
9.Боротьба з ухидами. 

10. Больпегизм -спадкоємець моск.іипері- 
ялізму. 

11.Зовнішня політика моск.больиевизму. 

IV. ПРОГРАІЇА І УСТИІі 0 У Н. 

1. Птюграиа ОУН. , ' 
2. Устрій ОУН. - 

V, У'^РііІНОЗШкВСТВО. 

1. Украінеяка культура 
нога, літо раТура ^ наука, ми от ец'тпо, побут, 
істоЛ''^ культури .організація і^льтурй 
національна 1 пролетарська культура, 



питання, універсальної культури, 
націоналізм 1 культура 

2.Географія України: 
фізична побудова,населення,етнографі¬ 
чні межі і властивості,гепополітичне 
положення,го’сподарство і природні ба- 
гадт Б а, українські колонії /ІІонслмса, 
Золений Клин,Бачка,американські коло¬ 
нії/ 

З «Історія України* 
4.Політичні течії: 

народництво і драгомаїїіЕщина^соціялі- 
стичні групи /с-р і с-д/,ксксерізати- 
Бно-монархівстичнмй таОор. демодп беМл— 
бур:хуазні течіі /с-Ф,Вс^\икали,ЛіР/і 
РУП і МіхноБський,УІ!ДС,УКа,ШС,УіДП, 
УІЩС,' та інші групи. 
Політичні роБолюційкі і^рупи на ОУЗ. 

VI .ОРГАНІ ЗАЦТЙПО^-ЖЙСЬКОВІ 
ВШІКІЛ, 

1.Організація в терені ' , 
організаційна побудова,схема, 
заяво к 

2.Права'і обовязки провідника та 
членів. 

3.0рі‘анізаціх£ бойового погстівля# 
4.Організаційна карність: Гол^Рев. 

Трибунал, Суди, дисціїїлнарні кари * 
5.Методи вахагакня: 

Б праці,дорозі, на вулиці,па слідс¬ 
тві, в /ттаргй, Б таборі, на зеленій 
границі, тощо* > 

б.0рга.нізацзя акцій та організаційного 
побуту /хат,схоланок,пляхів,таборів, 
вишколу,робітень.тощо/ 

7 • Технічний зйпкі л' /машина, цикльос.тиль 
ро в ер, мотV0 р, м аги ^ си гт-іаліз ація, поміч/ 

8 «військо вий ЛИІихСІЛ 
9 *пропагандкгний вишкіл. 



ПРАВДА, ЧЕ СТЬ, ПРАЦЯ 

І БОРОТЬ Б А-ЦЕ ЗАПОРУІ^і. 

УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЕННЯ! 

подк, А.МЕЕЬНИК 


