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ВСТУПНЕ

В Н П С Н Е Н Н Я .

Від деякого часу 0(иіційні і ііівофіційні органи о?, з в. Закордонних Ча¬
стин ОУН /ЗЧ О/Е/, нл пак СУН-р - '’Сурна”, "Визвольна політика", "УкраїИ:-;
ськнй Самостійншс" - помішують ряд засадиичих і полемічних статтей,при-і •
свячених чи то інтерпретаціям сз^'часних ідейно-програігових позицій укра¬
їнського визвольно-революційного націоналістичного руху чи то викрива¬
нням різного роду ідеологічних опортунізацій" або "ідейно-політичних
ухилів" в націоналістичному таборі.Тлом і формальною основою того роду
виясНювалької публіцистичної акції о - як це нераз підкреслюється - вгявлені на єміґрації розходіїкення між частиною українського влзвольно-роволюційного руху, в те::іу здебільпа членами СУН, висланими закпрдон її цектральнтш Проводом - це з одного боку - і офіційними чинниками створе¬
них і:а еиіПрації т.зв.ЗЧ (^"Н,під керівництвом Степана Бандери - з дру¬
гого. Відповідно до такого насвітлення в очах громадянства і широкого
членства СУН, так сам конфлікт,як і вся з цього приводу розгорнена поле¬
міка,можуть видаватися дрібною,незначною,вузькою внутрішньо-організаці¬
йною справою,що не вш^агае особливої уваги до того викликаною - як це
пробують насвітлмти чинники ЗЧ СУН - дрібніші: персональними амбіціями.
Коли ж з важити, що з боїсу Проводу ЗЧ СУН в цій вияснювальній акції
приймають участь найвідповідальніші чинники,із С.Бандерою включно - ав¬
тором циклю статтей /дивись "Український Самостійник" за берєзекь-травекь
р./ п.н* "Українська національна революція, а не тільки протирєжшиниіі резистанс", - коли, брати до уваги підхід та саме трактупамня
чинниками ЗЧ СУН обовфязуючрго^ .ідейио-програмовогр зиісту^ україиського
визвольно-революційного, надіогіалістичного руху і далі те, який зміст ці
чинники СТІС тематично і послідовно просовують, вкінці, в_ якому характері на тлі згаданих зЕисувань - для свого і чужого громадянина мусить .оста¬
точно римуватися український визвольно-революційний каціоналістичниіГ'"
рух - тоді лише можна бачити всю далекосяжну ваясливість цієї акції ЗЧ
СУН.
Хоч вся полеміка формально скерована проти "тих,хто з різних причин
відійшли від українського націоналізму"',чи проти еміґраційних "конюнктуристіБ” - то по суті вола своїм вістрям звернена проти принятих,обов*язуючих, визнаваних і .здій сню в ашпе програм ово-політ ичних та концепцій ьмш
позйцій
окрема^ а ціл ог о ііізв"‘ольн ог^о" фр онт}/ в Ткраїні взагалі*. З ці¬
лою ясністю це видіїо передусім* у зг*ада1-іій статті С.Бандери.
В ній він підриває в_ самих основах важливість, обов^язуючість сучас¬
них концепційних та. прогфамо'вих’" позицій ОУН і цілого визвольного руху
Р, У.кр.а'їні, пояснююУи^ і зводячи їх до тактичного пріїйому. Так им чин ом в ін,
хоче простелити^шлях**до накинекЕя ІНЕгах"^ рухом відкинених, віджитих кон¬
цепцій та ідейно-програмових позицій.Відповідно до такого засадничого
підходу ішйміродайіїіжої особи в ЗЧ С&'йІ, і значить за її цілковитою співвід п о в ід а л ьн і с т ю, н а сторінках органів ЗЧ 0/1Т різні автори Ді.Ій.,Н.Слежко,і'Г,0 З ЛГ^ірбовпч/ протиставляють концепційшш і програмовим заложен.
ням, обсв^ язуючим і визнаваним Сі/'Н на Рідних Землях, старі життям і дос¬
відом боротьби опрокинені, елемент:! та засади.
На ідеолльогічно-світогляд овоїс/ віідтинку по-старому, згідно з висло¬
вленими свого часу Д.Донцовим вимогами,плямується ідеї гуманности і кожду пов’язаність з ними,мовляв: "гуманізм увесь час стягає людину в ба¬
гно скотства" /дивіісь к.М, "Еволюція чи революція", "Визвольна політпк г іт
ч,4«ф за 1947 р./ та всупереч виразному становищі обов’язуючої програм
схваленої III НВЗ Ш'Е,не зв’язуватися із жадною (.Длософічною системою
і залишити за членами (¥Я право визнавати чи то філософічний матері:іл;і
зм чи ідеалізм,знову висувається вимогу "монолітного,моністичного світ Оглядового завершення" /З.Карбович: "Крапки над і",свого часу в "Україн¬
ській Трибуні" з 14 серпня Е;і)47 р./, відзнач^^^ючи при тому,що члена СЕІЇ
має обов’язувати христіякськпй світогляд, "боротьба за христіяиський
зміст національної ідеї","боротьба проти атеїзму,матеріялізму,марксиз¬
му" і що будь-яку толєранцію щодо цього треба вважати "виявом ідеолог'ічної оспалости та опортупізації" /дивись статті іі.Ій.у "В:;звольііій полі¬
тиці" і в "Сурмі"/.

.,

И,

В_ питаннях прсграіін иайбутііьоїн:^_
^
по-'Староь^ шїкіїиїзаітьоя іі-знояраті:!: Г доі:ах античний пцрх.гіліонтарі:зи^ ()Чрослюючіі їх ^анарходемонратією'^ чи •■парляментарнах арчтиетикою лібераль¬
них снобів" /ЗЛІарбовїїч в статт.я:^. "Із проблеіі визволької револвігії'’ та
"Вся влада народам-'' у. "Визвольній політиці'- за '\^)47 р, / і ио-’Давньоіїу
видвигавться,що в основах розв'язування майб^-тнього державного ладу не
смю лежати ”індивідуалістн-чнии
лзО^^ралівн
/і 1 б с р а л: ь н а д еті оі.: р а т і я ‘
"і
/З.Карбович: "Вся влада нар одам '"Вчз в ольна и; ол і тика" в а 19-^7 Р * / • ЇОЧ'
і-іо означеним становищам, визнаваним О/Іі на Рідрііїх Землях зірбтпотавлявть^ся або неозначене ближче "народовластп" або ‘.грямо уточнювться це ііитан
ня в той спосіб,що "демократії с .. ліротиставляєтьоя правління соціяльїта-'
продукуючих станів" ДщМ.у цитованій статті "Еволюція чи революція’*/.
Отже викладається своєрідну аристократично'-солідаристи'иьіу концепцію де»ржавно-політичного у строю.А внарі
тим кожде відстоювання дем-ократії окреслюється "залицянням до' світової демократії" /В-к в броніурі "Проти
склерози й анемії'"’//'пп "підміною націоналістичних засад- і прикмет інмими,модними" /С .Барідера/, д оводячи цілі<:<^вито нерозумівіня тог о, що таке вла¬
сне розв'язування питання держав;! ого устрою України, яке намічене і
соване в сїаііозиБ!ах Оу Н в Утсраїні, виііл.ива.є передусім з драгпе-:;ь і прт;реб пародніїх^ мас, України^ яким
пош/тру 7зудь- лГке пр.од овжувачия^ автор-цтарЛ!>*поліційн/г'*с л/ду,
Б питанні, содіильнрго лад:/ - як і в іі-ших, питаннях »- з боку 34
не має* нЖ'^зуваїППі, до^ уїч;чнеішх в /країні ідей,принципів та і онцепцій..
і їх не лиБіе промозчуєїься та по пропагується, але в підході до розв'^язування ЦІЄЇ ііроолсми виходяться з інмпх заложень, тих,хто ііоважується за¬
в Україні становища, гіляїу^ється "нсокомуністами" !,
хищати визнаван. СУ
"пеомарксистами"? чи прямо підпавшими під суреотії! Больиевизму 'диверсантамп та провокаторами'-'* /і і/., ■
Але не тільки в питаннях ідейпС'-програмов'их поз'ицій ідеологи та пуб¬
ліцисти 34 Сй4і в наскрізь цальГіі'ивгЧзу світлі передають обов^язуючі стано¬
вища україїіськОТ'о визвольно--революційного націоналістичного руху.Лослідовко із своїм ідейним станозицем - публіцисти та ідеологи 34 ОУН в на¬
скрізь раль'^ивому і обоз'язуючик позиціям протилежному напрямі а^’ясову-!
ють вихідні' заложашїя ;1 суть їхінцегілії с-амої 'визвольно'революційної бО'-і
ротьби.Згідки- із ставленням головчп-ро ідеолога 34 0711,3 ,Карбозича /ди- і
вись всі його виі[і;е цитовані статті/'/.'•двигунами революції.... є моністич-'
ні світогляди", а еилг'і),яка зможе '"ііераьнлчри б ольмевизм" , ** лиже така_ соціяльпо-політична група в лоні даних народів /отже не народу!- примітка
яка матиме всі атрибути фанатичного,бєзкомпромісового,безстраиного,дог¬
матичного в своїх правдах політичн'ого ордену". Такі заложекня є не тіль¬
ки прямим продовжуванням г}.роповідуваних колись цонцовим концепцій "елі¬
таризму*', "кастократії"', але дріжо ясно з'ясовують ставлення Гі-_-оводу 34
(Х"Н д.) обов'язуючої структури сучасного українського національно-ві.звольног'о табору.
Виходячи із становища,що /як це повчає якийсь Іі.О. в "Сурмі" ч.3 0,за
червень 1950 р:В статті "Ідейно-пплітичкий зміст наці.оиально-в::звольі-'?ї|
боротьби 7ПА і політич;іа диверсія ворога"'/ /счістема ьеволюційіїо-ніолуу^||
чк ої орг ан і з а ц і ї впзвзлької, бсгс^^ьбп українського^ 46*19^7
і. здійснює ТЬСЯ_^ЦЩ-Г^
ПІДК-у-'/еленНЯ Нг-.пе/ » 34 ОУП, зовсім природ-ньо, реальідо;/Політичнр_ не___БЕЗнають ^ створеної^ Л..рб оз'усуючрї^ 114^7714^4 УІУ
р_ал,ірсьїсого-націо]лальру}-'Визвгтгьь ого таб(фу. Т'Ліу вони й не визнають в
:ТБ? загально'надіг-нальноі-о, гфнадпартійнсго керівного чинника визвольній
революційної боротьО
ісраїнськсго народу, а розглядають /ГВР лиісе ,ан: МІГ
рму для своїх монополістичних
ілнувапь та в тому на-прямі иан-.агаютьсл
т? з р е ор г ан і зу ва т и ’ У Г'
Зі . ''
Тому
:кі дбирлють, або хотіли б від обрати,УГ]
компетенції керівництва над УіІА.В УІІА Б бачають, а0 о хот іл.и б мати, власи
партійний інструмент підпорлдк-званий -ко-'п -вництву 34 ГД^Н, і не визнають
як загально-національїту, попадіїарт'ійіу зб,х)й:іу сил'у народу, от:.х0 той хар
ктер,який недвозначно окреслеким заявіФ Ггілпбногс Командування УІІА та
стан; ■вищатіи УГВР на ?ідн::;х Землях, З ок^фма практична йолі тика Проводу З’
СУН . як де ппказ-ують •.>стгтіні санмв'
та диверсійна акції лроводр' а
.О

- з па ^ідтиііїсу УПА /наено на увазі привласнювання собі права іііенованнл конанднрів 7ІЇА та деиобілізування частики УПА зсікордонон/ достачають
безсупнівнпи: доказів,що з чинників аЧ СУН не має 2:адного зрозуміння для
обов'язз^ючої і діючої в Україні концепції та структури українського на¬
ці опально-вяз вольного фронтит-.
З-'ясоваиі інтерпретації позицій українського визвольно-революційного
руху, до?: оиу в ані чинниками 34 СУН,далі істотні їх ідейно-програнові по¬
зиції і характер,та врешті,послідовна з тпн політична практика не могли
не мати своїх інкідливих наслідків з ак ор д он ом. іік широкий загал українсь¬
кої еміґ'рації так і чукі чинники, що ст^/'діюють українську справу маючи
перед очима проводжені 34 (17Н, по суті викривлені та невірні, інтерпрета¬
ції українського визвольно-революційного націоналістичного руху,маючи
на очам репрезентований 34 (741 їм властивий ідейно-програмовий та копцопцііінігй зміст І харпктср,Зокрема їм практичну політичну дію,а до того
неосвідомлсиі як слід з цими процосаип,цо пройшли в українськоіу націоII<ально-визвольному русі в
- 1943 рр.,та несвідомі,що з огляду полі¬
тичного змісту і характеру 34 СУІі, це вже організація інма від діючої в
Україні СУН,не липе іусіли набувати зовсім (І)альшивого погляду на суть і
зміст українського визвольно-революційного націоналістичного руху,але й
могліі посуватися до підозрінь,що мають перед собою видозміну фашистівсько-реакційного,тоталітарного,монополістичного руху.Адже відроджена і
знову культивована Пров-одом 34 СУН ідеологічна ексклюзнвність,доґматмчність і нетолерантність,вороже наставлення цього ж проводу до демократії
і до демократичних засад організації державного та суспільного життя,антипрогреспвність і схильність в бік соціяльної реакції,прагнення монопо¬
лізувати українську визвольну оправу у своїх руках,тенденції до віднов¬
лення орденового характеру самої організації - все це тільки й достарча¬
ло аргументів для того роду припущень. Таким чином Провід 34 (17Н не тільк їх, в ідп ов і д ал ьний з а виставлювання у невірному виді уісраїнсья:ого^ ..визв_£>*
льно-революдійн01''о націоналіст¥чногр руху,його змісту та*характеру,але,^
за ту величезну шкоду уі^раїнськііГ справі в цілому,яіу він. їй каносі-іть,
достарчаючи, своїми позиціями і прак“тикою тільки аргум^іти для ворожим
чішнкі^ів у змальо^вакні українського нарсуду і його визвольних змагань
пршіітпвних, кезрідьрі" д о' дерУшвнщсти -^це в кращому випадку,
X в гірго^
наслідувачеіГ тоталітарних,людством зненавидхсенпх,концепцій і пракСвідомі тих всім наслідісів не визнавання Закордоніп-іми Частпнаші (ЖЯ
абов'язуючих н'^зицій українського впззольно-революційного націоналісті:члоро ру:су та їх фальпивого репрезентування члени (УН, в тому учасш-ікм
III І-ПЗЗ С7Н,що з новим зрілим змістом 7;Країнського визвольного процесу
на доручення Проводу 07Н вмйшлп з України,і всі ті,хто цей прдес прннялм
Й визнають, не тільки змушені відмег.уватися від 34 СУН понижчими постанов.
ваііИ пріігіятими на своїх ширших нарадах.Остаючл вірними обоз'язуючим поопціям СУН в Закраїні, вважають, як члени СУН, своїм обов'язком шляхом пуб^
ліісації прииятюс постанов вказати,які є властиві становища СУН і цілого
визвольного фронту в Україні,та що не належить утотожнговати Закордонних
Частин ОУП,їх позицій,їх характеру та практики з Організацією Україпськіп: Націоналістів /ОУїі/ в Україні й змішувати їх з ідейно-програмовим
змістом і практичною політикою Організації Українських Націоналістів та
цілим українським національно-визвольним рухом в Україні.
Аіілень 1990 р.
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Висновки

і

Ствердження

І. З АГ А)! ЬНІ С ТВЕРДЯЕШВІ
1 .ОУН стоїть на ідейно-політичних і програмових позиціях,які в наслідок
процесів,що відбулися останніми роками визвольної боротьби,з^ясовані і
оформлені в обов^язуючих ріжеинях І,II та III Конференцій,а зокрема III
НВЗ ОУН в серпні 1943 р.,Дєклярації Проводу ОУН з 1949 р.і в наступних
офіційних публікаціях Проводу СУН: ^’Ідея і Чин”, "Осередок Інформації і
Пропоганди".
2,Організаційна побудова.загально-українського самостійницького націо¬
нально-визвольного франту боротьби за УССД в роки останньої світової війріи знайшли свій вияв у організованні збройного рамени українського на¬
роду,Української Повстаичої Армії на всеиаціональній понадпартійній ба¬
зі та в створенні загально-національного політичного керівництва револю¬
ційно-визвольною боротьбою,Української Головної Визвольної Ради.
3. Плятформа УГВР в плятформоіо цілого українського національно-визвольно¬
го руку і згідно з нею та Універсалом УГВР з 1944 р.Українська Головка
Визвольна Рада,це керівний орган визвольної боротьби українського наро¬
ду аж до здобуття державіїости, скликання першого українського всенародно¬
го представництва і створення органів незалежної влади в Україні.
4, УПА,це всеукраїнська збройна повстанська сила українського народу,ство¬
рена на понадпартійній базі.
9.СУН,це політична революційна організація,найповажніша організуюча і
мобілізуюча сила на українських землях,яка під сучасну пору повного на¬
ціонального і соціяльЕого поневолення України вважає своїм першим завда¬
нням звільнити українські землі й український народ від чужого поневоле¬
ння, вибороти українському народові державну суверенність на його етног¬
рафічних землях і яка Зііаісодиться у безпосередній боротьбі за УССД.
Основною напрямною і ціллю боротьби за державність СУН вважає всебічний
і свобідний розвиток українського народу.
6.Орієнтація і опертя на власні сили народу та революційний шлях у боро¬
тьбі за УССД основа визвольної концепції.
7.боротьба українського народу провадиться в імени виправдань: українсь¬
ких традицій на принципах національної солідарпости,терпимости,гуманности та громадської моралі,за відродження,збереження та закріплення укра¬
їнської духовости,за політичні,культурні та соціяльні права одиниці і
народу у власній національній державі,
0.Бидвигнувши прапорне універсальне гасло "Свобода народам,свобода люди¬
ні", СЖН впровадила український національно-визвольний рух в позицію реалізатора загальної правди не тільки для себе,але й для всіх людей та на¬
родів.
11. ІДЕ аяь ОГІШІО-СВІ тог ЛДЦ ОБІ
1 . ОУ'Н ПОВ^’язує себе у своїх Ідеольогічпих заложеннях з ТІШ розумінням
націоналізму,який визнає права кождого народу на цілковиту державну су¬
веренність, що випливає з природного прагнення кождого народу жити вільнь життям у своїй власній самостійній державі.
2.Зокрема С&’И не пов'язує свого розуміння націоналізму із жадною доктри¬
ною знаних досі в західтіьо-европейськоиу світі і під поняття націоналі¬
зму підтягнених,по суті звульґарпзованих,рухів,в основі яких були закла¬
дені чи то ідея расизму,примітивного національного несіянізму,імперіялізму чи елітаризм^г.Вона в теорії та практюіі поставила себе в становище
противника тих доктрин /Декл.Проводу ОУН з 1949 р.І.т.З./ стоїть на іде-

іі^-улх позиціях свободи люди.ни і на;,)оду ти прагне отворитрі систеі:у,в якій
людина не буде безвольнші зиаряддяи якоїсь доктрини пи суспілько-організаціі'Иіої Оорки, тільки повиовартною свобідною істотою,що визнає для себе
обов'язуюиїїли ’іорііи- си'оііільного і іїо.ціонально-дєржавного ки.ття, і в ятсія
народ не буде рабо:.! державного апарату, тільки навпаки, буде :'ат:і в цьоігу
апараті орган із адіїліу Ооріу для своі'о всебіичого розвитку.
3, Визнаючи такі ідейні заложсг-іпя, виступаїои:.; ііринціїпово проти іішєріялізнів та зах.ицаючи потребу справедливої розв^язкн національного і соціяльного питання в світі,0/Н поставила себе в теорії і практиці проти больгевицькріх, націонал-соціялістичпііи;,Оапистівськііх чи інпії:: енростачепшс
"націоналістичних” доктрин з їх ідеяни кастократії,елітаризну та ка.ціокальної нетерниности і в боротьбі з нпни оправдала себе.
4. ирііто:!^'’ ГУН твердо стоїть на становищі,що головних рушієн історії,зок*
рсна оста: ІНІХ сторіч, о ідея нації, я:;са о "вихідною всіх-чинностей і кінЦVевою ВСІХ зиагаиь" /Декл.Проводу Ш'Н з 1945 р.І.т,З ./.Захищаючи уяграїнськрОі народ перед йізичшш та духов:ш знпщеннян, ОУН бореться за збереже¬
ння всіх позитивних духових і натеріяльні'їх надбань, творен'іс: зусилл.я-Иі
цілого народу впродовж сторіч, а якггхи є українська наука,культура,д--рква
5. Стверджуючи, що парк сизії, є, в дальшону його о-торнленні нарксоленікізм і
російський панслявізм стали інструиентаїпі носковського іііперіял і стичного
поневолювання, (ЖН розцінює як позитивне явище співпрацю визнавців ріждлх
світоглядів якщо вони визнають в боротьбі за українську державу та в до^
ргавпоху будівництві пріорітєт національного принципу в політичноігу і
соціяльноііу ладі і стоять беззастережно на становищі української держав¬
ної саііостійности.
6, Беручи до уваги те,що викінчені світоглядові конструкції є творої: наверствувань культури поколінь і що вони орорнлюються в ІІОВІЛЬНОІіу історичноі-іу процесі довкола переданих традицією вартостей, треба сподіватися,
що питоііий український світогляд витвориться органічно в удовах,коли ук¬
раїнська духовість і культура хогтшіуть свобідно виявитися й офорхитиси.
у.з тієї причини також (1/-'Н не перері'пує ко, сучасноііу етапі визвольної
боротьби питання уточнювати свої світоглядові основи,не зв^язує свої дії
з окреишш доктрішаїїи та доґиамм і не узало::;ііЮє від того дії й ударкостп
національно-визвольного руху .Незнііін:.і;і, однак, є постулят боротьби за дер¬
жаву аж до її успішного завершення.
0,Змагаючи до побільшення і поглиблення національної свідохости та актвности українського загалу, (ЖН ставить собі за завдання,крім безпосеред¬
ньої участи в боротьбі,в-їховати свідомо й чинного громадянина,який з
власної ініціятіївт^ і з власного роз^чііїшя біїхучих потреб брав би живу
участь в громадсько'-Щ” і політичному життю та в;;рімував би всі справи згі¬
дно із своїм сумліннях в інтересі націоігільної спі.льноги.
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1 .Згідно з ідейними з-іложеЕням:і ОУН, ідея самостійної України - це добро
укра'їнськ*іх народнім: мас і когсда українська людина та всі шари українсь¬
кого народу є двигунами великого змагу за її реалізацію,Тому підмете:!
українськшг- визволь пе: змагань є цілий український нар од, що захищає в
боротьбі своє право до самостійного життя самобутніми /зорганізованих-:
1 стихійнішїї/ чмнамп,а у власній державі вільними виборами буде покльк-:тп і контролювати органи державного правління.
2 ,Т’-рактувати нсарод,як об^єкт володіння,навіть,коли б це володіння не було
Н'лОмлько накинене, означало б нехтувати вї-іутрішні вартості! :народу і свідо:, о втринувати .політичне і господарське життя на найнижчому політичному
рівні.Тому ОУН ставиться з повним довір’ям до всіх існуючих в українсько¬
му на-;)оді, творчіЕС факторів визвольної боротьби, вважає українські народні
маси повков..ірїнііхи сісладовтЕ-:и частями у визвольній боротьбі і державному
будівництві і тим самим стоїть па позиціях віри в український народ і в

мого

7і:еркавніщьку

зрілість.»

З.ОУН,як організована політична сила,хоч
великим вклад у визвольну
боротьбу,не стає на позицію окрепого упревілейованого чинника супроти
цілого українського народу,що пав би право виступати в ралі■наказодавци
і сдіінС'ГО репрезентанта суверенної волі українського народу Лїа топі о ть
СУЇЇ зігагалга і зпагае за те,н,об бути основною нобілізуючріо силою за виз¬
волення батьківщини і,відчуваючи потреби українського народу па всіх
в ід Т; ліках його політичного, соці ял ь ного і дер^гавного л:иття, щоб бути вір-^
ИПІІ -цих прагнення!! бійцеп за їх .здійснення.
4,до діяння ініїг.их сагюсїійкнцьких чинників ОУН ставиться позитивно, якгго
воіі.ч в здоровопу ^суперництві за ідейно-політичні та програмові вартості:
змагатимуться за свою моральну міць і за свій вклад в націокально-визвольну боротьбу.Де суперництво повинно відбуватися по лінії як найісрайого
служіння українській визвольній справі,їому (ЖН вважає повновартнтш
увесь вклад українського народу за здобуття державної самостійнооти і
соборности,за розвиток української науки й культури,за розбудову украї¬
нського господаотва,а також,навіть,за саме зберігання української люди¬
ни . Однак, ефективну політпчі-іу вартість має, переду сім, центрально керована
ц організована революційна боротьба,позитивне вііріження якої дає розв^язду всі:и впчисленіох питань«
5сОУН, ставши сьогодні основний 'чпмгеиком нових національно-визвольних
змагань,прямує до того,щоб бути здоровою і найміцнішою силою у визвольНІН!; процесах, боротьбі і майбутньому державному будівництві .Водночас ОУП
засуджує будь-які монопольні чи тоталітарні тенденції супроти україись-кої нації то,Е у самій концепції визвольної боротьби,як і в побудові державим СУН не прагне захопити монопольного становища в Україні,навпаїсн,
базує визвольну боротьбу на широких народних масах і вважає,що участь
існуючих існуючих українських політичних середовищ побажана не тільки у
саміпс визвольних акціях, але теж в керівництві і відповідальності за іпгх,
в конструкціях,що постали чи повставатшгуть у визвольних процесах,вважа¬
ючи, ш,о мірилом для участи в керівництві мусить в здорової^ суспільстві
завжди остати тільки .фактична участь в боротьбі та опертя в народі.їепєріжрія виняткова рола та позиція СЬ^'Н в Україні є обумовлена не її монопо¬
льними прагненнями, тільки вияв того Фактичного стану,що СУІІ,як організо¬
вана = .:олітична сила дає по сьогодні найбільший вклад у визвольні змаган¬
ня, коли інші політичні по.ртії зрезпґнували з обличчі ворога з організо¬
ваної підпільної форми ДІЛЛЬКОСТЇІ, єдино можливої Б тих умоваос. "З укра¬
їнських партій,що давніше діяли тіа українських землях,но залишилася на
п ол 1 б ою жа д іі ав он и а бо ви ем і і‘ ру в ал п, а бо п р ип пн и л и свою д і ял ьн і с т ь, а б о
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б.ОУИ,йдучи по лінії з^’ясованіїх ідейно-концепційних позицій, вважає ці
фактори визвольної боротьби,що постали в 1943-44 рр.,а саме УІІА і УГВХ'',
не тактичнїП! засобом і політичним маневром ДЛЯ осягнення своїх вужчих
цілей,а новою коріципцією та новою структурою національко-БИЗвольної бп.^
ротьбп українського народуЛЗ УГБР і УПА має українська нація зав'язок
своєї самостійної по.л'ітпчнсі воліоУГІЗР - це суверенний політичний ІІрові/^
воюючої України,це лонадпартійн^ім всеукраїнський керівний орг.ан над'опа ¬
льно-визвольної боротьби українського народ:/,що в УПА і в ОУН має свою
силову, військову Тгі організоваїгу політичну опору.
у.Роля ОУН,яка дала ікіціятиву і випробувані кадри при постанні вичисле^
них підпільно-дер'/.авнпцьких Формацій в Україні, визначується її Функцією
політичної підпільної сргаяізації, що мобілізує й органігзуо українські
народні маси до визвольної боротьби з окупантами України,,Ік це доказують
натєріялп з Рідних Земель і практика боротьби в Україні, 0/Н, як оюгаїїізо. -'
ція діє за вказівками Української Головної Визвольної Ради,яку в ціло'ти
підтрііі:ує, 1 своїми засадами та практичною політикою докладає всіх ста'и^..

нь,доб сучасна конструкція українського націсна.чьно-впзвольного фронту
і нові загально-національні фактори боротьби, себто УПА і УГВР,стали ба¬
зою всенаціонального визвольного змагання.
З.ОУН в принципі і на практиці змагається за об’єднання українського
громадського і політичного киття на здоровій плятформі, обороняючи у всій,
конструкціях ідейно-політ;ічні ПОЗИЦІЇ визвольного руху та дбаючи за те^
'щоб Ідейний зміст національно-визвольної боротьби був визнаний і респсктрваний інтими українськими політичними середовищами.
9, Створення Української Національної Ради й її Виконного Органу,що є по¬
будовані на статуті і традиції Української Народної Республики,як її леґітішні органи,це спроба обєднати довкола екзильного центру УШ^ україн¬
ські політичні середовища та партії,які діють на еміґрації,
Національна Рада й її .Виконний Орган не задеклярували досі свого позіїт.','вного ставлення до політичної і збройної боротьби україпсьі
го народу на Рідних Землях, керованої незалежніш самостійнимо
політичним органом,Українською Го.ловною Визвольною Радою, і дп
нав’язують до неї та її ідейно-політичного і програмового змісту.
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11.Доцінюючи вклад Ш'И,даний у творення широкого Фронту визвольної боро¬
тьби всіх поневолених імперіял і стичного їїосквою народів, чого першим вия¬
вом була І Конференція Поневолених Народів,що відбулася на українських
земля:с в листопаді 1943 р.і дала ідейне підложжя для концепції антибольневидького фронту всіх поневолених,та розглядаючи теоретичні можливості:
постання після розвалу СССР унії національних держав в Европі,треба вва¬
жати ііриступлення України як самоотінпої суверенної держави до загальноєвропейської унії за крок,який краще забезпечив би її інтереси,чим уча¬
сть в якійсь реґіональній східньо-европейській конструкції,що їх суть
заключаеться в укритих імперіялістіїчнгтх тенденціях деяких наших сусідів
щодо українських земель та земель інших поневоленісс народів.
ІУ,Саі;.І,]АЬНО-ПРСіГРАІіаВІ
1 .Б соціяльноіїу питанні віпсідніши є ці політично-програмові позиції,які
приняла ОУН Б 1942--')-4 рр.і,як це свідчать матеріяли -з Ріднісі Земель, вона
розвиває далі свої погляди на соціяльний устрій в майбутній українській
державі,
трактувала і трактує перепроваджені зміни в програмових питання:
1942-43 рр.но за тактичні прийоми і не як наслідок опортунізму,тільки
початок істотного звороту в наших програмовжс елементах.
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3.Доконані III ІІЗЗ СУЕ програмові зміїїп були виявом органічних соїііяльншс процесів, які переживає українська нація і були наявніш доказ ом, бі;о
український національно-визвольний рух має передовий і прогресивно рево¬
люційний характер.
4,Обов’язуючі програмові зміни та їх практична реалізація на теренах
звільнюваних від окупанта в 1943 р, - т.,зв.республіках УііЛ - і тепер да¬
ють супроти власного народу виразні Гарантії,лі.о виписана на наших прапо¬
рах ідея УССД справді заключає систему політичної і соціяльної свободи^
свободи народу і людини, і що цей новий соціяльно-політичніїй лад буде
ОУІІ к он с ек в е н тн о р є ал і з ОБ ан ий .
9.В питанні суспільно-економічного ладу ОУН є як проти большевпцької си¬
стеми з її державним капіталізмом, так проти господарського лібералізі.у.

о
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та змагає шлдхом соціяльисі перебудови і демократизації суспільного кимття до побудови безклясоБОгс суспільства - /Деклярація Проводу ОУ'Н 19 -У
р.,1.6.: ’ПІрогрєсіівна програма,гто синтезує всі здорові содіяльні надба¬
ння минулого й сучасного та свідомо накреслює органічні для народу нап¬
рямні в побудові нового змісту державного та нового безклясового суспі¬
льства ... ‘Ч VIII .4, : "В соціяльній перебудові ми пряьіуватимемо до побудо¬
ви безклясового суспільства,чим ми стали на найбільш прогресивний шлям'у'"
- суспільства без клясових противенств, в якому зниісііуть однаково як всі
способи експлуатації працюючих,так теж комісарсько-партійні принципи ке¬
рівництва суспільно-громадським і господарсько-економічного життя.Усгііппість такого суспільно-економічного ладу в Україні обумовлена ісі^вапням здорового демократичного устрою,л!,о заключатш£е в собі елементи однасвободи,як і правопорядку,
сл
У Р Д ВРВЛВН 0-У СІР оев І
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^т(-.В построєнні державного ладу ОУН є проти клясової привілейованости,дпггтуатури будь-яких державно-бюрократичних органів, або партійної монополії
2’’ іди о з постаповаии III І1ВЗ СУН є "за побудову У СОД без помідиків, капіз;^ілістів та большевїїцькііх комісарів,нквд-истів та партійних паразитів".
СУН є проти комісарсько-партійі-іого принципу в керівництві дєржавнтш чи
з^успільним життям,тобто проти принципу будь-якої тоталітарної та моиопо\т-п-Ьної системи,якій вона протиставляє засаду "демократизації державного і
суспільного життя" /Деклярація Проведу 0УН,У,8./.
З,Державний та суспільний лад і правління мають бути будовані на принци¬
пі свобідної співпраці і тслеранції всіх конструктивних сил,політичних
середовищ чи партій.
4,Здорового і відповідаючого соціологічніш процесам політичного зрізнпчкування українського народу не треба уважати за явище неґативне.Натомі¬
сть Бід^ємного сторінкою сучасного політичного життя українського громадя¬
нства на еміґрації є творення й існування таких політичних груп і партій,
що не мають виразних ідєйио-програмових різниць між собою,а постають на¬
скрізь в механічний спосіб без зв'язку з існуючіши в українських народ¬
них масах соціологічними процесами та політичними прагненнями.
З.Претенсії якоїсь групи людей,коаліції груп чи якоїсь партії на виключ¬
не право кермувати народом без виразного,у вільних виборах висловленого,
мандату всіх громадян України,треба вважати-не тільки ненормальним,але
в. ос тат очн ому наслідку п ол і тпчн о шіс ід лив имй.
б.ГІретонсії окремих політичних середовищ,груп та партій на вплив у полі¬
тичному житті народу залежить від їхнього значення серед народних мас і
їхнього вкладу у визвольну боротьбу та державне будівництво.Не самозва¬
нство, а фактична підтргиша українськими народними масами, а в сац:ій- дер¬
жаві - висловлене у вільних виборах довір'я народу,мають рішати про ролю
продтіноких політичних середовищ і партій в державному житті.
У.Зіісловом з'ясованого в горі розуміння побудови державного ладу в Укра¬
їні є постанова Великого Збору УГІЗР запровадити зразу при державної^ бу¬
дівництві виборчу систему в покликуваипі державної влади.Дей доказ віри
в народ і довір'я до його державно-політичної зрілостп вносить високий
моральний етос в українські самостійницькі змагання.
VIСІРУКїУРМЬНО-ОРГіШІЗАиійНІ
1 .ііоБіще З ясовані ідєйис-палітв:чні і державно-устроєві виявилися в
під час другої світової війпі-і переходом її з провідницької системи на
систему колєґіяльпої відповідальности,колоґіяльиого керівництва і колеґіяльного вирішування справ цілим ГІровод ом .Цей крок, це істотна зміна
організаційної системи,беручи до уваги,що він довершився під час підпі¬
льної боротьби,в якій питання скорої вирішности і виконностм має особ¬
ливе значення.

2 ,Ді;ількість сто згідно з її програновини заложенняни та з обов^ язуючші
Устроєм спирається на свобідноііу вияві ініціяткви та політичної .дуикії
в цілій організації • їш.і на практиці реалізується гасло про свободу лю¬
дини в розунінні свободи дупки,слова і крптикилзабезпечується всім чле¬
нам активний вплив на політику організації й упожливлюється ріст одкиїгці в боротьбі.іік, показала практика боротьби,перепровадженні зиіни ие ті¬
льки не послабили ні в чоїту внутріпньої сили і дисципліни організації^
але ще скріп:іли ці еленектп і у всьому оправдали себе,посилюючи процес
наростання типу члена організації,свідомого борця за справу,в яркому
противенстві до робота-автомата,що є характеристичніш продуктом всім
тоталітарно-диктаторських систем,

З,Зате так звані Закордонні Частини (ЖН, - керовані тепер особами,що
особисто не переливадк процесів і змін,які у воєнних роках заіснувалп
в (ЖН тому,що Б той час були ув^ язьіені, або взагалі ще не були членами
організації,і які ті процеси,та зміни на ділі не визнали,відійшли від
л
ідейних і програмовіпс позицій (ЖН в Україні.
ш
До того,через брак умовіїн безпосередньої боротьби 34 (ЖИ розвинулися
п се вдор еволюційну і псевдопідіїільну орган із аційііу сітку, в якій через
недостачу проби в змаганнях,вирощується в організаційних кадрах неопра-™
вдані амбіції,ексклюзіївізм та фальшиве по^іуття вищевартости,Де все пріі-ш
звело до того,що на еміґрації постав очолюваний Ст.Бандерою новотвір,
ідейно-програмово і практично-організаційно інший від Організації Уе«'" ■
раїпськкх Націоналістів /СЖН/ в Україні,П
Вересень 19"1-9 Р*
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/Слідують підписи 43 учасників Ііонуеу
реиції,в тому:
\
1 .Членів Президії Ширших Нарад;
2.Всіх членів Головної Ради ОУН,обраних
III ІІБЗ' СУН 1 висланих з доручешипіп
закордон;
' З.Всіх членів Проводу ОУН,покликаних
III ЬІЕ)3 ОУН і висланих з дорученнями
закордон;
4.Всіх члеііів-учаснтіків III НВЗбору СРНІ;
5«Членів ОУН,що перебували в нім.коїщ.таборах й знайшлися на еміґрації;
6.Інших членів (ЖН,що перебувають за¬
кордоном./
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