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ЗБІРНИКИ ПРО УКРАЇНСЬКУ ГОЛОВНУ ВИЗВОЛЬНУ РАДУ  

Ціль збірників "Літопису УПА" про Українську Головну 

Визвольну Раду (УГВР) — зібрати разом підпільні документи 

та матеріали, як самої УГВР, так про політику й діяльність 

УГВР.  Друковані матеріали матимуть опис 'ix джерела, приміт2

ки, пояснення, покажчик прізвищ та географічних назв і англо2

мовні резюме. Таке видання зробить збірники надійним і зруч2

ним джерелом інформації як для дослідників і журналістів, 

так і для широкого кола читачів. 

Збірники про УГВР міститимуть такі матеріали: доку2
менти УГВР, офіційні видання УГВР і підпільні статті та 
ма2теріяли про діяльність УГВР, або такі, які стосуються цілости 
українського визвольного руху під керівництвом УГВР. Нам 
відомі такі офіційні видання УГВР: Вісник; орган Президії 
Української Головної Визвольної Ради (УГВР), появлявся в 
194421945 роках; Самостійність: орган Української Головної Ви2
звольної Ради (УГВР), появився перший том 1946 p.; другий 
том, уже зредаґований, був захоплений ворогом у квітні 1948 
року; Бюлетень Бюро інформації Української Головної Визволь*
ної Ради (УГВР), який появлявся від квітня 1948 р. до 1951 — 

останній, відомий в еміґрації, це 9 випуск бюлетеня з травня 
1951 р. Ці офіційні видання будуть передруковані без жодних 
пропусків, матеріал буде в тому самому порядку, як він був 
в ориґінальному виданні. Матеріяли поодиноких томів будуть 
зібрані за хронологічним принципом, напр., матеріяли першого 
тому стосуються 1944 і 1945 років. Крім цього передруку 
підпільних документів і матеріалів про УГВР, редакція "Літо2
пису УПА" планує підготовити один том мемуарів і статтей 
про УГВР. Запрошуємо стати авторами цього тому передусім 
членів УГВР, а також осіб, які брали особисту участь у ді2
яльності УГВР в Україні й можуть про цю діяльність напи2
сати як очевидці. 
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Як матеріяли до історії УПА, так збірники про УГВР 
мають ключове значення з двох причин. Поперше, УГВР була 
найвищим керівництвом українського визвольного руху, тим 
то всі документи й публікації стосуються цілости, в тому та2
кож УПА. Подруге, більшість цих матеріялів стосується без2
посередньо УПА або бойової діяльности УПА Напр., більшість 
опублікованих постанов УГВР — це постанови про підвищення у 
старшинських ступенях вояків УПА або про відзначення 
вояків УПА хрестами бойової заслуги. Також у виданнях УГВР 
постійно публіковано короткі інформації про бої й сутички 
відділів УПА та членів збройного підпілля. Тому конечно було 
опублікувати ці інформації книжковим виданням з 
покажчи2ком прізвищ та географічних назв, щоб полегшити 
дослідникам використати  ці інформації. 

*** 

Перша книжка про УГВР містить документи й матерія2
ли з 194421945 років, починаючи документами Першого Вели2
кого Збору УГВР. Тому що між підпільними матеріялами з 
того часу немає інформаційної статті про підготову створення 
УГВР і про Перший ВЗ УГВР, ми зобов'язані дати тут ко2
ротку інформацію про ці справи. Більше на цю тему буде в 
дальшцх книжках про УГВР, а передусім у томі мемуарів уча2
сників. 

У "Плятформі УГВР" є ствердження, що УГВР постала 
з ініціятиви УПА. Потребу цієї ініціятиви УПА знаходимо вже 
в наказі Головного Командування УПА на Волині 27 серпня 
1943 р. про підстаршинські та старшинські ступені військ 
УПА. Там стверджено, що підвищувати ступені старшинам ма2
тиме право "верховна влада, яка користується з прав вида2
вання законів" ("Наказ військам УПА, Літопис УПА, т. 1, cтop. 
134). В перших наказах ГК УПА вже під командою ген. Романа 
Шухевича подано назву цієї верховної влади — "Головна 
Визвольна Рада". Напр., в "Наказі ч. 3/44", 27 січня 1944 р. 
стверджується, що найвищі відзначення — Золоті Хрести бо2
йової заслуги — "надає Головна Визвольна Рада на внесок 
Головного Командира УПА" (Літопис УПА, т. 1, cтop. 164). Вже 
хоч  би з наведених прикладів треба  зробити висновок, що як 
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волинська, так і пізніша Головні Команди УПА не тільки про2
являли ініціативу створити загально2національний керівний 
центр визвольної боротьби, але твердо дотримувались погляду, 
що такий центр мусить бути створений. Це ж і самозрозумі2
ле. Від самих початків УПА була організована як понадпар2 
тійна загально2національна армія, тож як така — вона повин2
на теж мати загально2національне політичне керівництво. 

Конкретна підготова створити УГВР почалася на весну 1944 
p., коли для цієї цілі утворено спеціяльний Ініціятивний 
комітет.  Про це  ген.  Роман Шухевич   інформує  в  статті   "До 
генези Української Головної Визвольної Ради" такими словами: 

 "Для здійснення пляну утворення  всеукраїнського, 
загально2національного політичного центру — цей плян 
зродився в колах Головного Командування УПА восени 
1943 p., — весною 1944 р. утворено Ініціятивний комі2
тет. Цей Комітет відразу взявся до інтенсивної праці в 
цьому напрямі" (Бюро інформації Української Головної 
Визвольної Ради (УГВР), р. 1, вип. 2, серп. 1948, стор. 9). 

Тому що цю статтю треба вважати офіційним і об'єктивним 
підпільним з'ясуванням різних питань, зв'язаних з постанням 
УГВР, подаємо з неї ще деякі вияснення. (Повний текст статті 
буде у відповідному томі Літопису УПА). За словами ген. Р. 
Шухевича, Ініціятивний комітет прийняв таку політичну плят2 
форму: 

"Ініціятивний комітет вирішив творити Представництво 
українського народу на демократичній основі. Демокра2
тична плятформа давала можливість залучити до керів2
ництва визвольною боротьбою всіх чесних і національно 
вартісних українських патріотів, незалежно від їхніх 
партійних поглядів. 

Основні пункти політичної плятформи, що мала ста2
ти основою формування нового політичного представ2
ництва українського народу, були такі: 1. Беззастереж2
но визнати ідею Української Самостійної Соборної Дер2
жави як найвищу ідею українського народу; 2. Визна2
ти революційні методи боротьби за Українську Само2
стійну Державу також доцільними методами визволь2
ної боротьби; 3. Здеклярувати  своє вороже становище 
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супроти московських більшовиків та німців, як окупан2
тів України; 4. Визнати демократію, як устроєвий прин2
цип Представництва". (Там ж, crop. 11).  

Пишучи про працю Ініціятивного комітету, автор ширше з'я2
совує стан політичної організованости українців у той час. Крім 
двох ОУН, інші політичні партії — розгромлені більшовика2
ми й заборонені німцями — властиво не діяли. Тому УГВР 
не могла складатися з представників політичних середовищ, 
а з індивідуальних людей, які мали відповідний стаж політич2
ної чи громадської діяльности. Ініціятивний комітет докладав 
всіх зусиль, щоб до складу УГВР увійшли представники всіх 
українських земель і всіх політичних середовищ, які визнава2
ли його політичну платформу. 

Праця Ініціятивного комітету закінчилася Першим Ве2
ликим Збором УГВР, який відбувся 11215 липня 1944 р. в кар2
патських лісах, у лісничівці на узбіччі гори Виділок, на пів2 
день від с. Сприня Самбірського повіту, під охороною відділів 
УПА. Великий Збір, який проходив під керівництвом Ростисла2 
ва Волошина, як голови і Миколи Дужого, як секретаря, сфор2
мулював і ухвалив основні законодавчі документи УГВР— "Ус2
трій", "Плятформу" й "Універсал" УГВР — та вибрав керівні 
органи УГВР: Кирило Осьмак — президент, Василь Мудрий, 
о. д2р Іван Гриньох та Іван Вовчук — перший, другий і третій 
віце2президенти, Ярослав Біленький — генеральний суддя, ген. 
Роман Шухевич — голова генерального секретаріяту та ген. 
секретар військових справ, Микола Лебедь — ген. секретар за2
кордонних справ, Ростислав Волошин — ген. секретар внутрі2
шніх справ; інші уряди мали бути затверджені пізніше. Вели2
кий Збір ухвалив теж присягу вояка УПА та інші документи. 
Проте наради Великого Збору треба було прискорено закін2
чити, щоб дати змогу учасникам роз'їхатися на місця їхньої 
праці, бо якраз у той час почалася нова офензива Червоної 
армії з дотогочасної лінії фронту у східній Галичині. 

*** 

Видавництво присвятило цей том "Літопису УПА" чо2
тирьом членам УГВР, Кирилові Осьмакові, Ростиславові Воло2 
шинові, Йосипові Позичанюкові  й о.  д2рові Миколі Ґалянто2 
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ві, які загинули в роках 194421945, бо матеріали цього тому 
стосуються саме цього періоду. Тому що цей том появляється 
в 312ші роковини смерти ген. Романа Шухевича, Голови Гене2
рального Секретаріяту УГВР і Головного Командира УПА, при2
свячено цей том теж ген. Романові Шухевичеві. 

Імена ген. Романа Шухевича, Ростислава Волошина й 
Йосипа Позичанюка — загальновідомі. Крім того, в цьому то2
мі друкуються офіційні повідомлення про героїчну смерть Рос2
тислава Волошина й Йосипа Позичанюка, в яких є головні да2 
ні про їх життя й діяльність. Сподіваємося теж, що в даль2
ших томах "Літопису УПА" буде присвячено більше місця цим 
визначним діячам українського визвольного руху й УГВР. Про 
участь у праці УГВР о. д2ра Миколи Ґалянта поки2що знаємо 
лише з короткого повідомлення про його смерть у звідомлен2 
ні "Положення на українських землях у 1945 році", яке зву2
чить так: "О. Микола Ґалянт, канцлер Львівської Митрополи2
чої Консисторії, член УГВР, згинув у підвалах НКВД від тор2
тур у вересні 1945 р." (Архів ЗП УГВР, МЗ22, crop. 52). Від 
учасників Великого Збору УГВР знаємо, що о. д2р Микола 
Ґалянт погодився стати членом УГВР, але не мав змоги при2
бути на Великий Збір. Немає офіційного повідомлення про 
смерть Кирила Осьмака й досі властиво нічого не написано 
про нього, хоч він займав у структурі УГВР один з найваж2
ливіших постів — був президентом УГВР. Сталося це з таких 
причин: Президент УГВР Кирило Осьмак попав у руки НКВД 
пізньою осінню 1944 р. й опісля загинув (?) у тюрмі. НКВД мабуть 
таки не знало, кого арештувало, бо не використало цього 
"успіху" в своїй пропаґанді проти українського визвольного 
руху. Можливо, в підпіллі теж не було певности, чи президент 
К. Осьмак живе, чи загинув. Тому було краще про нього ні2
чого не писати. Тож подаємо короткий життєпис президента 
Кирила Осьмака на підставі інформацій члена УГВР Василя 
Потішка, приятеля президента ще з часів Української Цен2
тральної Ради. 

Кирило Осьмак народився коло 1900 p., мабуть, у Києві. 
В час революції він був студентом і активним членом Укра2
їнської Партії Соціялістів2Революціонерів. Від цієї партії він 
був   членом   Української   Центральної   Ради   й  брав   участь   у 
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праці її виконавчих органів. За часів Директори він був діяль2 
ним при уряді УНР, а опісля — в повстанському русі. У 1920 
роках він був одним з головних діячів кооперації, що в той 
час ще користувалася відносною свободою діяльности. При 
тому він не зголошувався на більшовицькі амнестії для по2
літичних діячів, зв'язаних з добою УНР. Після процесу СВУ, 
в час масових арештів української інтеліґенції й діячів укра2
їнського національно2визвольного руху, ҐПУ арештувало теж 
Кирила Осьмака й засудило його, мабуть, на 5 років тюрми. 
Після виходу з тюрми Кирило Осьмак вернувся в Україну, але 
скоро був змушений виїхати поза її межі й часто міняти місце 
проживання, щоб уникнути поновного арешту. Щойно під час 
війни він опинився під німецькою окупацією й повернувся в 
Україну, до Києва. Тут знову став організатором кооперації. 
В громадській і політичній діяльності він зустрівся з діячами 
підпільної ОУН — Мироном Орликом, Дмитром Маївським і 
Мирославом Прокопом. Коли більшовики зайняли Київ, Ки2
рило Осьмак переїхав до Львова, де дістав працю в УЦК (до2
помога біженцям), а політично далі співпрацював з представ2
никами Проводу ОУН і ГК УПА. На Великому Зборі УГВР 
Кирило  Осьмак  був  обраний  президентом  УГВР. 

*** 

Ця перша книжка Літопису УПА про УГВР містить ма2 
теріяли й документи з 194421945 років. Вона починається роз2
ділом з передруком основних законодавчих документів УГВР: 
"Тимчасовий устрій УГВР", "Плятформа Української Головної 
Визвольної Ради" й "Універсал Української Головної Визволь2
ної Ради" до українського народу, які прийнято на Першому 
Великому Зборі УГВР 11215 липня 1944 р. В цьому розділі теж 
поміщуємо "Присягу вояка Української Повстанської Армії", 
текст якої був устійнений і затверджений на Першому Вели2
кому Зборі УГВР. Тут хочемо звернути увагу, що на одному 
з опублікованих раніше документів — в "Універсалі Україн2
ської Головної Ради" — було навмисно подано ранішу дату: 
"Червень 1944 р." Як твердять учасники, ранішу дату подано 
на те, щоб змилити поліційні органи окупантів, суґеруючи 
тим,   що  Перший  Великий  Збір   УГВР  відбувся   ще  в  червні, 
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отже вже давно, тож вже пізно організувати погоню за зібра2
ними учасниками цього зібрання чолових політичних діячів. 
Історія цього документу ще цікава тим, що він має офіцій2
ний і неофіційні, трохи відмінні, редакційні варіянти в підпіль2
них публікаціях. Постали вони таким способом: Над первісним 
текстом "Універсалу", пера о. д2ра Івана Гриньоха, була на 
Великому Зборі УГВР дискусія, в час якої запропоновано й 
прийнято деякі зміни та доповнення. Остаточний текст "Уні2
версалу" мала підготовити вибрана для цієї справи комісія. 
Проте, зближався фронт і тому прискорено закінчено Великий 
Збір, щоб учасники мали змогу роз'їхатися на місця своєї 
праці в різні сторони України. Частина учасників від'їхала 
ще до виготовлення комісією офіційного тексту "Універса2
лу". Не маючи офіційного тексту, деякі з учасників опублі2 
кували "Універсал" в підпільних виданнях чи окремими ле2
тючками, спираючись на первісний текст і на свої записки з 
Великого Збору УГВР. Таким способом постало кілька варі2 
янтів цього документу — офіційний, що був викінчений ви2
браною на Великому Зборі УГВР комісією, і неофіційні варі2
янти.  Ми  передруковуємо  офіційний  текст   "Універсалу". 

Далі передруковуємо в цьому томі "Вісник: орган Пре2 
зидії Української Головної Визвольної Ради" ч. 4 (7), рік 2 з 
серпня 1945. Це єдине число "Вісника", яке відоме в еміґра 2
ції. Передрук зроблено з другого видання Вісника, що появило2
ся розміром 25 х 17 цм, на 76 сторінках друку. Скільки вийшло 
чисел і як довго появлявся Вісник — невідомо. Про дальшу 
появу Вісника дає свідчення теж брошура О. Бродового "До 
генези українсько2німецької війни 1941244 років", на обкладин2
ці якої зазначено: "Передрук з 'Вісника УГВР', ч. 2, жовтень 
1945". Передруковане тут четверте число Вісника було призна2
чене для українців, які живуть поза межами українських зе2
мель. Найцікавіші матеріяли збірника — це офіційні звернення 
до українців та до українських вояків "поза межами батьків2
щини", з'ясувальні статті М. В. Радовича до генези постання 
УГВР та І. М. Настасина про політичні концепції українського 
визвольного руху. В збірнику є теж офіційні повідомлення, 
матеріяли та офіційні постанови Президії УГВР і Головного 
Командування   УПА. 
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Ця книга містить теж підпільні статті, що їх написано 
в роках 194421945, і які стосуються загальних питань українсько2
го визвольного руху. Вище згадувана стаття О. Бродового аналі2
зує українсько2німецькі відносини, особливо в час останньої 
війни. Первісно вона була надрукована у Віснику, органі Пре2
зидії УГВР, а опісля їі перевидано окремою брошурою. Стаття 
М. К. "Українська Головна Визвольна Рада" інформує про 
постання УГВР і аналізує структуру та програму УГВР на 
базі основних документів УГВР, прийнятих Першим Великим 
Збором УГВР. Стаття була опублікована в органі проводу ОУН 
"Ідея і чин", но. 8 з 1945 p., отже вона віддзеркалює до певної 
міри погляд Проводу ОУН на УГВР. Стаття Ярослава Старуха 
( "Ярлана") "Upior faszyzmu" дає теоретичну аналізу тоталітар2
ної держави фашистського типу, а рівночасно дає докази, що 
державний устрій СРСР фашистський і в багатьох відношен2
нях ще гірший, як устрій європейських фашистських держав. 
Стаття Я. Старуха вперше появилася українською мовою під 
назвою "Фашистівське страшило" 1945 р. Опісля її кілька ра2
зів перевидано українською, а також видано польською, ан2
глійською, французькою та словацькою мовами. Тому що не 
знайдено українського тексту цієї статті в еміґрації, передру2
ковуємо її польський переклад. Стаття Йосипа Позичанюка 
("Д. Шахай") — "Тактика щодо російського народу" — не бу2
ла призначена для публікації. Це одна з довідкових статтей 
автора для провідних членів і обговорення її на ширшій на2
раді чи конференції. Ця стаття — це свого роду меморан2
дум автора в дискусії на цю тему та на тему стратегії й так2
тики українського визвольного руху. Треба відмітити, що в 
194321944 рp. в колах підпільних діячів велася широка диску2
сія про переоцінку політичних, соціяльних, економічних, релі2
гійних та інших питань у програмі українського визвольного 
руху. Про цю дискусію властиво немає в еміґрації жодної до2
кументації, коли не брати на увагу її вислід — пізніших пи2
сань підпільних публіцистів і постанов чи рішень підпільних 
конференцій. З того погляду вартість статті2меморандуму Йо2
сипа Позичанюка прямо унікальна, бо вона, можливо, єдиний 
свідок цієї дискусії. Пишучи цю статтю для вузького кола чи2
тачів,  автор  не звертав  уваги на мову і стиль, часто вживав 

14 



гострі й тверді вислови, бо головне для нього було — виразно 
висловити свої погляди й переконати читачів. Для дослідни2
ка розвитку політичної думки українського підпілля ця стаття 
має ключове значення. Напр, аж напрошується порівняти по2
гляди цієї дискусійної статті з пізнішою статтею Осипа Дякова 
("Осипа Горнового") "Наше становище до російського наро2
ду" і зробити висновки — в чому обидва автори однозгідні, 
а в  чому розходяться. 

 

*** 

Всі матеріяли цієї книги передруковано без пропусків, а 
матеріял Вісника залишено в тому самому порядку, як він був 
в ориґінальному виданні. Виправлено друкарські та правопис2
ні помилки та найконечніші мовні недоліки. Виправлення в 
документах зазначено квадратними дужками або примітками. 
Більшого мовного виправлення вимагали статті О. Бродового, 
"Ярлана" та "Д. Шахая". 

Матеріяли й фотографії для цього тому отримано з Архі2
ву ЗП УГBP. Редакція складає щиру подяку управі Архіву й 
усім особам, які допомогли підготувати до друку видання цієї 
книжки Літопису УПА. Зокрема, щиро дякуємо Миколі Лебе2
деві за допомогу в зібранні матеріялів, за фотографії з Першо2 
го Великого Збору УГВР, що їх він сам робив та за інформації 
про різні справи; Василеві Потішкові за інформації про пре2
зидента Кирила Осьмака, Антонові Івахнюкові за виправлення 
текстів; Володимирові Макареві за допомогу в коректі; Михай2
лові Питюрі за виготовлення рисунків; Зоні Кейван за пере2
клади; Ганні Малик та Ірині Білевич за переписування часто 
нечитких текстів,  а Степанові Шпакові за складення довідника. 

Євген Штендера 

Петро Й. Потічний 

*** 
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V O L U M E S  R E L A T I N G  T O  T H E  

S U P R E M E   U K R A I N I A N  L I B E R A T I O N  C O U N C I L  

The purpose of the volumes of Litopys UPA relating to 
the Supreme Ukrainian Liberation Council (UHVR) is to bring 
together both underground documents and materials of the Su2
preme Ukrainian Liberation Council itself and works about the 
policies and activities of the Supreme Ukrainian Liberation Coun 2
cil. Each volume will include descriptions of the sources of the 
materials contained in it, footnotes, explanations, an index of 
names or persons and places and English2language resumes. In 
this way, the volumes will serve as reliable and convenient sources 
of information for researchers and journalists, as well as for 
readers in general. 

The volumes of Litopys UPA relating to the Supreme 
Ukrainian Liberation Council will comprise the following types 
of material: documents of the Supreme Ukrainian Liberation 
Council, official publications of the Supreme Ukrainian Libera2
tion Council, and underground articles and materials about the 
activities of the Supreme Ukrainian Liberation Council or, more 
generally, about the Ukrainian liberation movement under the 
leadership of the Supreme Ukrainian Libration Council. The fol2
lowing official publications of the Supreme Ukrainian Liberation 
Council are known to have existed: "Visnyk: the press organ of the 
Presidium of the Supreme Ukrainian Liberation Council (UHVR)", 
which appeared in the years 1944245; "Samostiynist': the press or2
gan of the Supreme Ukrainian Liberation Council (UHVR)", the 
first volume of which appeared in 1946, while the second volume, 
already edited, was seized by the enemy in April, 1948; the bulletin, 
"Biuro informatsii Ukrains'koi Holovnoi Vyzvol'noi Rady (UH*
VR)", which appeared from April, 1948, until 1951. The last issue 
of the bulletin known to have been published, issue No. 9, was 
dated May, 1951. These official publications will be reprinted 
without  any omissions and all materials will be left in the same  
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order as in original editions. Materials published in the volumes of 
Litopys UPA relating to the Supreme Ukrainian Liberation Coun2 
cil will be presented chronologically: for example, materials con2
tained in the first volume pertain to the years 1944 and 1945. 
In addition to reprinting underground documents and materials 
relating to the Supreme Ukrainian Liberation Council, the editors 
of Litopys UPA intend to publish a volume of memoirs and arti2
cles about the Supreme Ukrainian Liberation Council. We invite 
all members of the Supreme Ukrainian Liberation Council re2
siding outside of Ukraine to contribute to this volume, as well 
as all those who personally participated in the activities of the 
Supreme Ukrainian Liberation Council in Ukraine and who are 
able to write about these activities as eye2witnesses. 

As materials relating to the history of the UPA, these 
volumes about the Supreme Ukrainian Liberation Council hold a 
key significance for the following two reasons: First, since the 
Supreme Ukrainian Liberation Council was the highest leading 
body of the Ukrainian liberation movement, all these documents 
and publications pertain to the whole of the movement, including 
the UPA. Second, most of these materials relate directly to the 
UPA or to its battle activities. For example, most of the pub2
lished decrees of the Supreme Ukrainian Liberation Council deal 
with promotions of UPA soldiers or with battle decorations of 
UPA soldiers. Furthermore, publications of the Supreme Ukraini2
an Liberation Council always included brief accounts of battles 
and skirmishes waged by UPA detachments or members of the 
underground. For these reasons, we considered it essential to 
publish these materials in book form and to supply them with 
an index of names of persons and. places, in order to make this 
information  easily  accessible  to  researchers. 

 
*** 

Included in the first volume relating to the Supreme Ukrani2 
an Liberation Council are documents and materials from the 
years 1944245, beginning with documents from the First Grand 
Assembly of the Supreme Ukrainian Liberation Council. Since 
among the underground materials from that time there are no 
articles  describing the preparatory work that was done towards 
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the establishment of the Supreme Ukrainian Liberation Council 
or about the First Grand Assembly of the Supreme Ukrainian 
Liberation Council, we are obliged to provide some information 
on these matters. Further information on this subject will be 
included in later volumes on the Supreme Ukrainian Liberation 
Council, and in particular, in the volume containing memoirs 
of participants. 

In the "Platform of the Supreme Ukrainian Liberation 
Council", it is stated that the Council was established on the 
initiative of the UPA. Evidence of this initiative on the part of 
the UPA can already be gleaned from the order issued on August 
7, 1943, by the UPA Supreme Command in Volyn' concerning 
promotions of UPA officers and non2commissioned officers. The 
order states that the right to promote UPA officers will  rest  in 
the hands of "the supreme authority, which has the right to 
enact laws". ("Order to UPA troops", Litopys UPA, vol. 1, p. 134). 
In the earliest orders of the UPA Supreme Command from the 
time when it was headed by Gen. Roman Shukhevych, there are 
even specific references to the name of this supreme authority 
— "the Supreme Libration Council". For example, "Order No. 
3/44", from January 27, 1944, states that the highest decorations 
— Golden Crosses of Battle Merit — "are given by the Supreme 
Liberation Council on a recommendation by the Supreme Com2
man de r of  th e  UPA ".  ( Li t op ys  U P A,  V ol .  1 ,  p .  164) .  Eve n i f  
we consider only the examples cited above, we must draw the 
conclusion that both the Volyn' and the later Supreme Commands 
of the UPA not only displayed initiative for the creation of a 
nation2wide centre to lead the liberation struggle, but took a 
f irm position in favour of the creation of such a centre. This 
is perfectly understandable. From its inception, the UPA was 
organized as a non2partisan, all2national army; as such, it natu2
rally required a nation2wide political leadership. 

Concrete steps towards the establishment of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council were first taken in the spring of 
1944, when a Special Initiatory Committee was established for 
this purpose. In an article entitled "To the Genesis of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council", Gen. Roman Shukhevych describes 
those steps in the following manner:  
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In order to fulfill the plan of establishing an all2Ukraini2
an, nation2wide political centre — a plan born within the 
circles of the UPA Supreme Command in the fall of 1943 
— an Initiatory Committee was established in the spring 
of 1944. The committee immediately began to work in2
tensively  towards  this  goal. 
(Biuro informatsii Ukrains'koi Holovnoi Vyzvol'noi Rady 

(UHVR), Vol. 1, No. 2, August, 1948, p. 9).  
Since Gen. Shukhevych's article must be regarded as an official 
and objective elucidation on the part of the underground of vari2
ous matters relating to the establishment of the Supreme Ukraini2
an Liberation Council ,  we cite from it  further . (The full  text 
of the article will be reprinted in the appropriate volume of 
Litopys UPA). According to Gen. Shukhevych, the Initiatory 
Committee  adopted  the  following   political  platform: 

The Initiatory Committee decided to establish a body to 
represent the Ukrainian people on a democratic basis. 
Adopting a democratic platform made it possible to include 
in the leadership of the liberation struggle all honest and 
worthy Ukrainian patriots, regardless of their party af2
filiation. 

The principal points of the political platform, which 
was to serve as the basis for the establishment of the 
new political representation of the Ukrainian people, were 
as follows: 1. To recognize unconditionally the idea of a 
united, independent Ukrainian state as the highest ideal 
of the Ukrainian people; 2. To recognize the revolution2
ary methods of struggle for an independent Ukrainian 
state as also appropriate to the liberation struggle; 3. To 
declare a hostile position towards the forces occupying 
Ukraine the Muscovite bolsheviks and the Germans; 4. To 
recognize democracy as the organizational principle of 
this representative body.  (Ibid, p. 11). 

In this account of the work of the Initiatory Committee, the 
author describes the state of political organization among Ukraini2
ans at that time. Apart from the two OUN formations, other 
political parties were not active, having been smashed by the 
Soviets  and banned by the Germans. For this reason, the Supreme 

19 



Ukrainian Liberation Council had to be composed not of repre2
sentatives from different political groupings, but of individual 
people with appropriate records of service in the political or 
public realms. The Initiatory Committee made every effort to 
ensure that the Supreme Ukrainian Liberation Council would 
include in its ranks representatives from all regions of Ukraine 
and all political circles which recognized its political platform. 
The work of the Initiatory Committee culminated with the 
First Grand Assembly of the Supreme Ukrainian Liberation 
Council, which took place on July 11215, 1944, in a forester's 
house in the Carpathian Mountains, on the slope of Mount Vydi2 
lok,  south of the vil lage of Sprynia, in the county of Sambir.  
The meeting took pace under the guard of UPA detachments. 
The Grand Assembly formulated and adopted the principal legis2
lative documents of the Supreme Ukrainian Liberation Council 
— the "Organization", "Platform", and "General Proclamation" 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council — and elected the 
officers of the Council: Kyrylo Os'mak— President; Vasyl Mud2 
ryi ,  the Rev. Dr.  Ivan Hryniokh and Ivan Vovchuk — First ,  
Second and Third Vice2Presidents; Iaroslav Bilen'kyi — General 
Justice; Gen. Roman Shukhevych — Chairman of the General 
Secretariat and General Secretary of Military Affairs; Mykola 
Lebed — General Secretary of External Affairs; Rostyslav Vo2 
loshyn — General Secretary of Internal Affairs; other offices 
were to be filled later. The Grand Assembly also adopted the 
oath of allegiance to be taken by UPA soldiers and other docu2
ments. The meeting of the Grand Assembly had to be hastened 
to an end, in order to allow participants time to return to their 
places of work, for just at that time the Red Army was launching 
a new offensive from the region (of Eastern Halychyna) where 
the front had been to that time.  

*** 

This volume of Litopys UPA is dedicated to four members 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council — Kurylo Os'mak, 
Rostyslav Voloshyn, Iosyp Pozychaniuk and the Rev. Dr. Mykola 
Galiant, who were killed in the years 1944245, that is, during 
the period  covered by the materials in this volume. Because this 
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volume is being published on the thirtieth anniversary of the 
death of Gen. Roman Shukhevych, the Chairman of the General 
Secretariat of the Supreme Ukrainian Liberation Council and 
the Supreme Commander of the UPA, we also dedicate this book 
to him. 

The names of Gen. Roman Shukhevych, Rostyslav Volo2 
shyn and Iosyp Pozychaniuk are widely known. We are printing, 
in this volume, official notices about the heroic deaths of Rosty2
slav Voloshyn and Iosyp Pozychaniuk, which provide basic in2
formation about their lives and activities. We hope that in future 
volumes of Litopys UPA more space will be given over to these 
outstanding activists of the Ukrainian liberation movement and 
the Supreme Ukrainian Liberation Council. With respect to the 
participation in the Supreme Ukrainian Liberation Council of 
the Rev. Dr. Mykola Galiant, all we know is what was written 
in the short notice about his death that was included in the report, 
"The situation in Ukraine in 1945", which stated: "Father Mykola 
Galiant, chancellor of the Lviv Metropolitan Consistory, member 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council, died under torture 
in NKVD dungeons in September, 1945". (Achives of the ZP 
UHVR [Foreign Representation of the Supreme Ukrainian Liber2
ation Council], M322, p. 52). From participants of the Grand 
Assembly of the Supreme Ukrainian Liberation Council we have 
learned that the Rev. Dr. Mykola Galiant consented to become 
a member of the Council, but was unable to come to the Grand 
Assembly. No official notification exists of the death of Kyrylo 
Os'mak and to this time, nothing has been written about him, 
in spite of the fact that he held one of the most important posts 
in the Supreme Ukrainian Liberation Council — he was its Presi2
dent. The following reasons seem to explain this silence. Kyrylo 
Os'mak fell into the hands of the NKVD late in the fall of 1944; 
afterwards, he died in prison. The NKVD probably did not realize 
whom they had arrested, for they did not exploit this "success" 
in their propaganda against the Ukrainian liberation movement. 
Quite possibly the underground was uncertain whether President 
Os'mak was alive or dead and for this reason, decided not to 
write anything about him. We present here a brief biography 
of   Kyrylo   Os'mak,   based   on  information   provided   by   another 
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member of the Supreme Ukrainian Liberation Council, Vasyl Po2 
tishko, who had been a friend of Os'mak's since the era of the 
Ukrainian Central Rada (191721918). 

Kyrylo Os'mak was born about 1900, probably in Kyiv. 
At the time of the revolution, he was a student and an active 
member of the Ukrainian Socialist Revolutionary Party. As a 
representative of that party, he was a member of the Ukrainian 
Central Rada and took part in the work of its executive bodies. 
During the period of the Directory, he was active in the govern2
ment of the Ukrainian National Republic and later, in the in2
surgent movement. During the 1920s, when there was still relative 
freedom of action, he was one of the leading activists of the co2
operative society movement. He did not come forward during 
the Soviet amnesties for political activists from the era of the 
Ukrainian National Republic. After the trials of the SVU (Union 
for the Liberation of Ukraine), during the period of mass ar2
rests of the Ukrainian intelligentsia and activists of the Ukraini2
an national liberation movement, Kyrylo Os'mak was arrested 
by the GPU and sentenced to prison, probably for five years. 
Upon his release, he returned to Ukraine, but was soon forced 
to leave the country. To avoid being arrested again, he often 
had to change his place of residence. With the outbreak of war, 
he found himself under German occupation and returned to 
Ukraine, to Kyiv. Here he again became an organizer for the co2
operative movement. In his public and political activity, he came 
into contact with activists of the underground OUN — Myron 
Orlyk, Dmytro Maivskyi and Myroslav Prokop. When the Bol2
sheviks occupied Kyiv, Kyrylo Os'mak went to Lviv, where he 
found work with the Ukrainian Central Committee (aiding refu2
gees). He continued his political activities in co2operation with 
representatives of the OUN Leadership and the UPA Supreme 
Command. At the Grand Assembly of the Supreme Ukrainian 
Liberation   Council,   Kyrylo   Os'mak   was   elected   President. 

*** 

This first volume of Litopys UPA relating to the Supreme 
Ukrainian Liberation Council consists of materials and documents 
from  the years  1944245. In the first chapter we are reprinting 
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the principal legislative documents of the Supreme Ukrainian 
Liberation Council: "Provisional Organization of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council", "Platform of the Supreme Ukraini2
an Liberation Council" and "General Proclamation (Universal) 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council" to the Ukrainian 
people. These documents were adopted by the First Grand As* 

sembly of the Supreme Ukrainian Liberation Council on July 
11215, 1944. Also included in this chapter is "The Oath of the 
Soldier of the Ukrainian Insurgent Army". The wording of the 
oath was determined and approved by the First Grand Assembly 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council. We should point 
out that one of the documents published here, "General Procla2
mation of the Supreme Ukrainian Liberation Council", carried 
a date earlier than that of the meeting of the First Grand As2
sembly: it was dated "June, 1944". According to participants 
of the Assembly, the earlier date was given in order to mislead 
the enemy police by creating the impression that the First Grand 
Assembly had taken place some time before, in June, and that 
it was thus too late to organize a pursuit of the leading political 
activists who had gathered for this meeting. There is another 
interesting aspect to the history of this document: it appeared 
in underground publications in somewhat differing official and 
unofficial versions. These different versions came about in the 
following manner. During the meeting of the Grand Assembly 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council there was discus2
sion about the original text of the "Proclamation"', which was 
written by the Rev. Dr. Ivan Hryniokh. Certain changes and 
additions to the document were proposed and adopted. The de2
finitive text of the "General Proclamation" was to be prepared 
by a committee for this purpose. However, since the front line was 
approaching, the Grand Assembly was brought to a hasty con2
clusion, in order to give the participants time to move away to 
their places of work in various parts of Ukraine. Some of the 
participants left before the official text of the "General Procla2
mation" was completed by the committee. Although they did not 
have the official text, some of the participants of the Grand As2
sembly nevertheless published the "General Proclamation" in vari2
ous underground  publications  or in  the  form  of separate  leaf2 

23 



lets, using as a basis the original draft  and their own notes 
from the Grand Assembly. In this way, several different ver2
sions of this document came into existence — the official one, 
which was completed by the committee elected at the Grand As2
sembly, as well as unofficial versions. We are reprinting the 
official text  of  the  "General Proclamation". 

In this volume we are also reprinting the "Visnyk: the 
press organ of the Presidium of the Supreme Ukrainian Liber2
ation Council", No. 4 (7), Vol. 2, August, 1945. This is the only 
issue of Visnyk known to exist outside of Ukraine. The reprint 
is made from the second edition of Visnyk, which was 76 pages 
in length and had the dimensions 25x17 cm. It is not known 
how many issues of Visnyk came out or how long it continued 
to appear. That there were further issues of Visnyk is evidenced 
by the brochure by O. Brodovyi, "To the Genesis of the Ukraini2
an2German War, 1941244". On the cover of the brochure are the 
words, "Reprint from the Visnyk of the Supreme Ukrainian Liber*

ation Council, No. 2, October, 1945". The fourth issue of Visnyk, 

which we are reprinting here, was intended for Ukrainians living 
abroad. Among its most interesting materials are the official 
appeals to Ukrainians and to Ukrainian soldiers "living abroad" 
and the explanatory articles by M. V. Radovych, about the genesis 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council, and I. M. Nasta2 
syn, about the political conceptions of the Ukrainian liberation 
movement. This issue also includes official communiques, materi2
als and official resolutions of the Presidium of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council and the  UPA Supreme  Command. 

This volume also contains underground articles, written 
in the years 1944245, which pertain to general questions relating 
to the Ukrainian liberation movement. The above2mentioned arti2
cle by O. Brodovyi is an analysis of Ukrainian2German relations, 
specifically during the time of the last war. Originally, this arti2
cle was printed in the "Visnyk: the press organ of the Presidium 
of the Supreme Ukrainian Liberation Council"; later, it was re2
published as a separate brochure. M.K.'s article, "The Supreme 
Ukrainian Liberation Council", provides information about the 
birth of the Supreme Ukrainian Liberation Council and analyzes 
the Council's structure and program  on the basis of its principal 
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documents, which, were adopted by the First Grand Assembly. 
The article was published in the press organ of the OUN Leader2
ship, Ideia і chyn, No. 8, 1945, and thus, to a certain extent, reflects 
the position of the OUN Leadership towards the Supreme Ukraini2
an Liberation Council. The article by Iaroslav Starukh ("Iarlan"), 
"Upior faszyzmu", provides a theoretical analysis of the fascist 
type of totalitarian state and at the same time, demonstrates that 
the regime of the USSR is a fascist regime and in many respects 
even worse than those of European fascist states. Ia. Starukh's 
article first appeared in Ukrainian in 1945, under the title "The 
Spectre of Fascism". Later, it was re2issued several times in 
Ukrainian and also published in the Polish, English, French and 
Slovak languages. Since we could not locate the Ukrainian text 
of this article, we are reprinting its Polish translation. The article 
by Iosyp Pozychaniuk ("D. Shakhai"), "Our Tactics with Regard 
to the Russian People", was not intended for publication. It was 
a memorandum written by Pozychaniuk for purposes of discus2
sion on this subject among the leading members of the under2 
ground. We should point out that during the years 1943244, a wide2 
ranging discussion took place within underground circles con2
cerning a re2evaluation of the political, social, economic, religious 
and other questions that entered into the program of the Ukraini 2
an liberation movement. No documentation of this discussion 
exists outside of Ukraine, unless we take into account its results 
— later writings by underground publicists and resolutions or 
decisions taken at underground conferences. In this regard, Iosyp 
Pozychaniuk's article, or memorandum, is of great value, for it 
is, perhaps, the only existing evidence that this discussion took 
place. Since he wrote his article for a small circle of readers, 
the author paid little heed to language and style and often ex2
pressed himself in a harsh and pointed manner, for his chief 
aim was to clearly express his views and to convince his readers. 
For anyone researching the development of the political thought 
of the Ukrainian underground, this article is of great significance. 
For example, it would be useful to compare this discussion paper 
with the later article by Osyp Diakiv ("Osyp Hornovyi"), "Our 
Attitude Towards  the Russians" and  to determine on which points 
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the two authors are in agreement and on which  their  opinions 
diverge. 

*** 

All materials in this volume are reprinting without any 
omissions. Materials taken from Visnyk are left in the same order 
as in the original publication. Printing errors, orthographical 
faults and the most serious linguistic errors are corrected. Any 
corrections made in the documents are indicated by square brack2
ets or footnotes. The articles by O. Brodovyi, "Iarlan" and "D. 
Shakhai" required a greater number of linguistic  corrections. 

The materials and photographs used in this volume were 
obtained from the Archives of the ZP UHVR (Foreign Repre2
sentation of the Supreme Ukrainian Liberation Council). The 
editors sincerely thank the Archives and all individuals who 
helped to prepare this volume of the Litopys UPA. In particular, 
we extend our sincere thanks to the following persons: Mykola 
Lebed, for his help in gathering materials, for photographs taken 
by him at the First Grand Assembly of the Supreme Ukrainian 
Liberation Council and for information on various subjects; Vasyl 
Potishko, for providing information about President Kyrylo Os'2 
mak; Antin Ivakhniuk, for corrections of texts; Volodymyr Ma2 
kar, for help in proofreading; Mykhailo Pytiura, for his drawings; 
Zonia Keywan, for doing the translations, Hanna Malyk and Iryna 
Bilewycz, for retyping often2illegible texts, and Stepan Szpak for 
preparing the index. 

Yevhen  Shtendera 

Petro J . Potichnyj  

26 



 

ОСНОВНІ  ДОКУМЕНТИ  УГВР: 1 1 
 1 5   ЛИПНЯ  1944 

ТИМЧАСОВИЙ  УСТРІЙ  УГВР  

І. 

Загальні  основи  УГВР 

1. УГВР — це верховний орган українського народу в 
його революційно*визвольній боротьбі за УCCP. 

2. Джерелом  влади  УГВР є воля  українського  народу, 
виявлена в самостійницьких змаганнях всіх діючих сил народу. 

3. УГВР: а) консолідує самостійницькі суспільно*політич* 
ні елементи; 

б) координує діяння політично*активних середовищ; 
в) очолює визвольну боротьбу,  дає напрям українській 

державницькій політиці та керує нею; 
г) репрезентує український народ та його державницькі 

змагання перед зовнішним світом. 

4. Членом УГВР може бути національно*активний укра* 
їнець*державник з громадянським стажем, що визнає політич* 
ну плятформу, приняту Збором УГВР, та що є кожночасно го* 
товий реалізувати її програму. 

5. УГВР складається з 25 членів. Число членів може бу* 
ти побільшуване дорогою кооптації. Кооптацію переводять: 

а) Великий Збір УГВР 
б) Президія УГВР на пропозицію*  Генерального Секре* 

таріяту. 

6. Членом УГВР перестає бути той, хто добровільно ви* 
ступить, або кого УГВР виключить. 

7. Виключити  члена  УГВР  може  тільки  Великий  Збір 
кількістю 2/3  голосів. Між сесіями Великого Збору, Президія 

*В  ориґіналі  —  внесок. 
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УГВР має право припинити члена в його членських правах аж 
до вирішення справи найближчим Великим Збором. 

8. УГВР діє через такі органи: 
а) Великий Збір УГВР, 
б) Президія УГВР з Президентом на чолі, 
в) Генеральний Секретаріят з головою на чолі, 
г) Генеральний Суд з Генеральним Суддею на чолі; 
д) Контрольна Колеґія з  Генеральним Контрольним  на 

чолі. 
9. УГВР діє також у формі Конференцій УГВР, якими 

проводить Президент УГВР. 
10. Діяння окремих органів УГВР буде нормоване вну* 

трішними правильниками, які затверджує Президент в поро* 
зумінні з Генеральним Суддею. 

11. Для окремих справ можуть всі органи УГВР покли* 
кувати окремі комісії, колеґії й бюра. 

12. УГВР перебуває на українських землях. За  кордон 
може вислати своїх делеґатів. 

 

II. 

Великий Збір УГВР 

1. Найвищою  українською законодатною  владою  у час 
революційно*визвольно]   боротьби   за   УССД   є   Великий   Збір 
УГВР. 

2. Великий Збір УГВР: 

а) ухвалює   основні   закони, 
б) розглядає та вирішує основні політичні питання, уста* 

лює лінію визвольної політики, встановляє програму і такти* 
ку  боротьби  українського  народу, 

в) приймає звіти з діяльности всіх органів УГВР, 
г) усталює напрямні діяння для всіх органів УГВР, 

ґ) вибирає: Президента, 7*ох членів Президії, Голову Ге*
нерального Секретаріяту, Генерального Суддю і Генерального 
Контрольного, 

д) приймає присягу від Президента, 

є) кооптує нових членів і затверджує кооптованих Пре*
зидією, 
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є) виключає членів. 
3. Звичайний   Великий   Збір   УГВР   скликує   Президент 

принаймні
1
 раз на рік. 

4. Надзвичайний Великий Збір скликує Президент: 
а) з власної ініціятиви, 
в) на пропозицію Генерального Секретаріяту, 

г) на пропозицію  Генерального  Контрольного, 

ґ) на домагання 1/3 членів УГВР. 
5. Збір відкриває Президент. Проводить Збором вибра* 

ний Голова
2
 Великого Збору, який покликує дальших членів 

Президії Збору. 
6. Для законности рішень Великого Збору потрібна при* 

сутність найменше 1/2 членів УГВР. 
7. Всі справи вирішуються  звичайно  більшістю  голосів, 

тільки  для виключення  члена і  для  ухвалення  зміни  устрою 
потрібно 2/3 наявних голосів. Для ліквідації УГВР треба 3/4 
голосів усіх діючих членів УГВР. 

8. У виняткових випадках УГВР може винести рішення 

також без скликання збору за принципом індивідуального го* 
лосування. 

 

III.  

Президент і  Президія  УГВР 

1. Президент стоїть на чолі УГВР і репрезентує її назовні. 

2. Компетенції Президента УГВР: 
а) скликає і відкликає Великий Збір УГВР, 
б) проводить Президією УГВР і проводить Конференці* 

ями УГВР, 
в) затверджує Генеральних Секретарів, покликаних Го* 

ловою Генерального Секретаріяту, 

г) затверджує  двох членів Генерального Суду, поклика* 
них Генеральним Суддею, 

ґ) затверджує двох членів Контрольної Колеґії, поклика*
них Генеральним Контрольним, 

1 
В ориґіналі — найменше. 

2 
В оригіналі  — Предсідник. 
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д) затверджує закордонних Делеґатів УГВР, запропоно*
ваних

3
 Головою Генерального Секретаріяту, на пропозицію Ге*

нерального Секретаря Зовнішних Справ, 

є) на пропозицію Голови Генерального Секретаріяту, 
звільняє

4
 Генеральних Секретарів з уряду, 

є) приймає присягу від членів Президії, Голови Гене*

рального Секретаріяту, Генеральних Секретарів, членів Гене*

рального Суду і членів Контрольної Колеґії, 
ж) має право ласки, 

3. Президент складає присягу Великому Зборові на руки 

Голови
5
 Великого Збору УГВР. 

4. Президія з Президентом на чолі є органом УГВР, що 

діє між сесіями Великого Збору УГВР. 

5. У склад Президії входять: 
а) Президент, 

б) три Віцепрезиденти, 
в) чотири члени Президії. 
6. Президія УГВР розглядає політичну лінію, тактику і 

практичну  виконність   всіх   органів   УГВР   та  подає  їм   свою 
оцінку і пропозиції. 

7. Компетенції Президії УГВР: 

а) пропонує 6   скликаннй   Збору, 
б) кооптує нових членів УГВР, на пропозицію Генераль* 

ного Секретаріяту, 
в) припинює членів УГВР в членських правах, 
г) приймає звіти від Голози Генерального Секретаріяту, 

від окремих Генеральних Секретарів, від Генерального Суду і 
від Контрольної Колегії. Час і спосіб звітування устійнює Пре* 
зидія   окремим   розпорядженням 7   в   порозумінні   з   окремими 
органами УГВР. 

8. Президія УГВР діє в складі неменше половини членів 
Президії — крім Президента. 

3
 В ориґіналі — предложених. 

4
  В ориґіналі — здіймає. 

5 
В ориґіналі — Предсідник. 

6 
В ориґіналі — дає пропозиції. 

7 
В ориґіналі — зарядження. 
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9. У випадку недіяння Президії, переходять її компетен* 
ції  та  самого  Президента   до   найближчого   Великого   Збору 
УГВР, без права звільнити

8
 Голову Генерального Секретаріяту. 

10. Президія виносить своє рішення звичайною більші* 

стю голосів. При рівному поділі голосів вирішує голос голо* 
ви

9
.  У  випадку  конституційного  або  політичного  конфлікту, 

Президія має право вимагати димісії Голови Генерального Сек* 
ретаріяту при наявності 2/3 усіх членів Президії — 3/4 голо* 

сами. 

11. В часі неприсутности Президента заступає його ним 
визначений член Президії. 

12. У випадку уступлення, смерти чи іншої тривалої пе* 
решкоди в сповнюванні функції Президента, компетенції його 
переходять  на  Президіяльну  Колеґію,  яка  формується   авто* 

матично з трьох найближчих в черзі членів Президії УГBP. 

13. Президіяльна Колегія має характер тимчасовий і має 
обов'язок якнайскоріше  скликати  Великий Збір УГВР. 

14. Президент і Президія  УГВР відповідає перед Вели* 
ким Збором УГВР. 

IV.  

Генеральний  Секретаріят   УГВР 

1. Виконним органом УГВР є Генеральний Секретаріят. 

2. Генеральний Секретаріят складається з: 

а) Голови Генерального Секретаріяту, 

б) Секретаря   Внутрішнів  справ, 

в) Секретаря Закордонних Справ, 

г) Секретаря  Військових  Справ і   Командира  Збройних 
сил, 

г) Секретаря Фінансово*господарських Справ, 

д) інших  секретарів. 

8 
В ориґіналі — демісіонувати. 

9 
В  ориґіналі  — президіюючого. 
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3. Голову  Генерального Секретаріяту  вибирає  Великий 

Збір УГВР. 

4. Генеральних  Секретарів  покликує:   Голова  Генераль* 

ного  Секретаріяту і затверджує  Президент УГВР. 

5. Становища Генеральних Секретарів можуть бути по* 

лучені.
10

 

6. Генеральний Секретаріят складає звіти зі своєї діяль* 

ности Президії УГВР. 

7. Генеральний Секретаріят і окремі Генеральні Секре* 

тарі є відповідальні перед Великим Збором УГВР і йому скла* 

дають звіт зі своєї діяльности. 

8. Дисциплінарно Секретарі відповідають перед Головою 

Генерального  Секретаріяту і Президентом. 

9. На   пропозицію   Голови   Генерального   Секретаріяту, 

Президент звільняє
11

 Секретарів з уряду. 

10. Генеральний   Секретаріят   діє   колеґіяльно   й   рішає 

більшістю голосів. При рівному поділі голосів, перерішує го* 

лос Голови Генерального Секретаріяту. 

11. Голова може доручити часове заступство у функціях 

Голови Генерального Секретаріяту одному з Генеральних Сек* 

ретарів. 

12. У  випадку   уступлення,   смерти   чи   іншої   тривалої 

перешкоди у виконуванні функцій Голови Генерального Сек* 

ретаріяту, — Президент з Президією, Генеральний Суддя, Ге* 

неральний Контрольний і Генеральні Секретарі вибирають тим 

часово Голову Генерального Секретаріяту. 

13. Законна сила правно*державних актів обов'язує тіль* 

ки  за  підписом  Президента і   Голови   Генерального   Секрета* 

ріяту. 

V. 

Генеральний Суд 

1. Судово*виконним органом УГВР для здійснювання в 
її імені правопорядку є Генеральний Суд, зложений з Генераль* 

 

10 
В  ориґіналі  —  кумульовані. 

11 
В  ориґіналі  — здіймає. 
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ного Судді і двох членів Генерального Суду. 
2. Генерального Суддю вибирає Збір УГВР,  двох даль* 

ших членів Суду покликує Генеральний Суддя і затверджує 

Президент УГВР. 
3. Генеральний Суд відповідає за сповнювання своїх зав* 

дань перед Великим Збором УГВР. 

4. У випадку уступлення, смерти чи іншої тривалої пе* 

решкоди у виконуванні функцій Генерального Судді, — Пре* 
зидент з Президією, Генеральний Контрольний, Голова Гене* 
рального Секретаріяту і члени Генерального Суду вибирають 

Генерального Суддю. 
5. За Генеральним Суддею забезпечується право інтер* 

претувати устроєві питання УГВР та давати свої зауваження
12 

Президентові   при   затверджуванні   внутрішніх   правильників 

органів УГВР. 

VI. 

Контрольна Колегія 

1. Контрольно*виконним органом УГВР є Контрольна Ко* 
леґія,  складена

13
  з  Генерального Контрольного і  двох  членів 

Контрольної Колеґії. 
2. Генерального   Контрольного   вибирає   Великий Збір, 

двох дальших членів  Контрольної Колеґії  вибирає Генераль* 
ний Контрольний і затверджує Президент УГВР. 

3. Контрольна Колеґія провірює фінансово*господарську 
діяльність всіх органів УГВР, зокрема наглядає над фінансово* 
господарською політикою Генерального Секретаріяту. 

4. У випадку уступлення, смерти чи іншої тривалої пе* 
решкоди у виконуванні функцій Генерального Контрольного, 
— Президент з Президією, Генеральний Суддя,  Голова Гене* 
рального Секретаріяту і члени Контрольної Колеґії вибирають 

Генерального Контрольного. 

Калькова копія машинопису. Архів ЗП УГВР, ч. У721; фо2
токопія — Архів "Літопису УПА". 

12
 В ориґіналі — уваги.  

13 
В ориґіналі — зложена. 
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П Л Я Т Ф О Р М А  

УКРАЇНСЬКОЇ   ГОЛОВНОЇ   ВИЗВОЛЬНОЇ   РАДИ 

1. Український   національно*визвольний  рух,   створення 
Самостійної Української Держави та боротьба за її закріплен* 
ня в 1917*1921 рр, поглибили національну свідомість і посили* 

ли політичну активність українських народніх мас. 
Упадок української держави в наслідок чужого завою*

вання, зумовленого недостатнім внутрішнім об'єднанням 
українських національних сил, полегшив чужинцям запанува*
ти на Україні. Це панування позначилось небувалим гнітом, 
масовим пограбуванням українського народу, поверненням йо*
го селянства й робітництва у справжнє кріпацтво, з нещадною 
експлуатацією і винищуванням мільйонових мас голодом і те*
рором. Це страшне і криваве лихоліття упродовж 25 років на*
вчило українські народні маси, що ніякий чужий політичний і 
соціяльний устрій не піде їм на користь і що тільки власна 
національна суверенна держава є єдиною передумовою та за*
порукою нормального життя і розвитку нації та її культури, 
матеріяльного й духового добробуту народніх мас. 

2. Сучасна війна між двома тотальними силами, москов* 
сько*більшовицьким та німецько*гітлерівським імперіялізмами. 
ведеться за оволодіння в першу чергу українських земель, як 
вихідних позицій до панування у східній, а навіть у всій Евро* 
пі. Вони стоять на позиціях тотальної, колоніяльної експуата* 
ції українських земель та їх населення. Вириваючи українсько* 
му народові всі матеріяльні й господарські засоби,  вони не* 
щадно винищують провідні  національні  українські  сили,  ни* 
щать національну культуру і національну свідомість у масах, 
колонізують край чужим населенням, а українське населення 
масово вигублюють або вивозять за межі України. 

3. Проте ця війна виснажує також ворогів і приводить 
їх до соціяльного та політичного розкладу. Це створює спри* 
ятливі передумови для  визвольної боротьби Поневолених  на* 
родів та полегчить їм остаточну перемогу. 

34 



4. З уваги на це необхідно: 
а) у  вирі   сучасної  тотальної   війни   оборонити  україн* 

ський народ та його провідні кадри від фізичного знищення*, 

б) повести його до боротьби за своє визволення і власну 
суверенну державу. 

Для здійснення цих завдань потрібний єдиний всеукра*

їнський національний фронт, організований на основі об'єднан*
ня всіх діючих національних українських сил, які змагають 

до української суверенної держави, і єдиний керівний центр. 

Тому за ініціятивою Української Повстанської Армії 
(УПА), що утворилася в процесі збройної боротьби українсько*
го народу проти грабунків і насильств окупантів над мирним 
українським населенням, зорганізувався з представників усіх 
українських земель та українських політичних середовищ все*
український провідний центр під назвою: Українська Головна 
Визвольна Рада (УГВР). 

І.  

Цілі і завдання Української Головної Визвольної Ради 

1. Об'єднати й координувати дії всіх самостійницько*ви* 
звольних сил українського народу на всіх землях України та 

поза ними для національно*визвольної боротьби проти всіх во* 
рогів українського народу, зокрема проти московсько*больше* 
вицького і німецько*гітлерівського імперіялізмів, за створений 
Української Самостійної Соборної Держави (УССД). 

2. Визначувати** ідейно*програмові напрямні визвольної 

боротьби українського народу. 

3. Керувати   всією   національно*визвольною   боротьбою 
українського народу аж до здобуття державности і створення 
органів незалежної державної влади на Україні. 

4. Репрезентувати, як верховний всеукраїнський центр, 
сучасну політичну боротьбу українського народу в краю і за 
кордоном. 

* В ориґіналі — перед фізичним  винищенням. 
**  В ориґіналі — визначати. 
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5. Покликати до життя перший український державний 
уряд та скликати перше українське всенародне представництво, 

II. 

Основні ідейно
програмові принципи 

Збереження життя нації, національної єдности й куль*
тури — це перша й найвища ціль всякого здорового національ*
ного організму; національна суверенна держава є головною 
запорукою збереження життя і нормального розвитку нації та 

добробуту її громадян. 

Тому українська нація в цей час повинна віддати всі 
свої сили для* здобуття і закріплення власної держави. 

Всі політично активні українські чинники повинні скон*

солідуватися в боротьбі за самостійну українську державу, 
усунути всякі суперечливі питання соціяльно*політичного по*
рядку, які без здобуття власної держати не мають під собою 

реального  ґрунту. 
Боротьба за національну самостійну державу може бу*

ти успішнa тільки при умові, що вона буде проводитися неза*
лежно від політичних впливів сторонніх сил. 

На тій підставі УГВР визнає такі принципи своєї діяль* 
ности: 

1. УГВР  прагне  до  відбудови  Української  Самостійної 

Соборної Держави на всіх землях українського  народу  засо* 

бами революційної боротьби проти всіх ворогів державної са* 
мостійности українського народу, зокрема проти большевиць* 
ких і німецьких окупантів, та у співпраці з усіма прихильни* 

ками такої самостійности. 
2. УГВР твориться на принципі повної політичної неза* 

лежности своїх прагнень від впливів сторонніх сил і чинників. 
3. УГВР об'єднує всі провідні політичні елементи неза* 

лежно від їх ідейного світогляду та політично*групової прина* 
лежности, що стоять на ґрунті політичної суверенности укра* 
їнської держави та політичної незалежности українських ви* 

звольних прагнень. 

* В оригіналі — на. 
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4. УГВР приймає для об'єднання національно*визвольних 
українських сил у боротьбі за УССД таку політичну соціяльну 
плятформу: 

а) забезпечення    народно*демократичного    способу    ви* 
знання політичного устрою в українській державі шляхом за* 
гального  народнього  представництва, 

б) забезпечення   свободи  думки,  світогляду й  віри, 

в) забезпечення розвитку української національної куль* 
тури, 

г) забезпечення справедливого соціяльного ладу в укра* 
їнській державі без клясового визиску і гноблення, 

ґ) забезпечення справжньої законности в українській дер*

жаві і рівности всіх громадян перед законом, 

д) забезпечення громадянських прав усім національним 
меншостям на Україні, 

є) забезпечення права рівних спроможностей на освіту 
для всіх громадян, 

є) забезпечення у трудовій господарській діяльності для 
всіх громадян вільної ініціятиви, регульованої вимогами й по*

требами цілости нації, 
ж) забезпечення вільної форми трудового землекористу* 

вання з визначенням мінімальних і максимальних розмірів для 

індивідуального землекористування, 

з) усуспільнення   основних  природних   багатств   країни: 
землі, лісу, вод і підземних скарбів з передачею рільних земель 
у   постійне   користування   трудовим   хліборобським   господар* 

ствам, 
и) удержавлення важкої індустрії і важкого транспорту, 

передача кооперативним об'єднанням легкої і харчевої інду*
стрії, право широкого вільного кооперування дрібних проду*

центів, 

і) забезпечення вільної торгівлі в унормованих законо*

давством межах, 
ї) забезпечення вільного розвитку ремесла та права на 

творення індивідуальних ремісничих варстатів і підприємств, 

й) забезпечення права на вільну працю для фізичних та 
розумових працівників і забезпечення охорони інтересів робіт*
ництва соціяльним законодавством. 
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5. УГВР провадитиме свою боротьбу за УССД в союзі зі 
всіма поневоленими народами Европи й Азії, які борються за 
своє визволення і визнають право України на політичну неза* 

лежність. 

6. УГВР змагає до  порозуміння і прагне  мирного  спів* 
життя з усіма сусідами України на принципі взаємного визнан* 

ня права на власні держави на етнографічних землях кожного 
народу. 

Калькова  копія  машинопису. Архів  ЗП  УГВР,  ч.  722; фо2
токопія  — Архів   "Літопису   УПА". 

УНІВЕРСАЛ  УКРАЇНСЬКОЇ   ГОЛОВНОЇ  ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ 

Український  Народе! 

Революційним зривом, зброєю своїх найкращих синів 

Ти здвигнув у 1917*18 рp. на руїнах тогочасних імперіялізмів, 
що Тебе віками поневолювали, Храм Волі — Українську Дер2
жаву! 

Грізні вітри розвівали Твої переможні прапори над усі*

ма землями України. Рев Славути*Дніпра, прибій чорномор*
ських хвиль, шелест степової тирси і таємний шум карпатських 
та поліських лісів зливалися в одну симфонію і співали радісну 
пісню Перемоги Волі. Віковічні Твої вороги зруйнували Твій 

святий Храм, та Ти, Український Народе, зберіг його в своїй 
душі як священну Ідею предків.  

Протягом двох десятиліть Ти мужньо відстоював її сво*
єю боротьбою. За волю Української Землі, за власну незалеж*
ну державу Ти приніс міліонові жертви. 

І знову п'ятий рік шаліє воєнна хуртовина і лавою про*

кочується через українські землі. Здрігається Українська Земля 
під полчищами ворожих військ. Не за Твоє визволення, Укра*

їнський Народе, ведуть вони цю криваву і жорстоку різанину. 
Вони несуть Тобі тільки руїну, поневолення і смерть. Але Ти 

не піддався,    а почав  криваву боротьбу з усіма окупантами 
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України. На сторожі своєї волі Ти поставив — від карпатських 

верхів по Дон і Кавказ — збройні кадри своїх синів — Укра2
їнську Повстанську Армію.  

Український  Народе! 

Гряде доба Національних Визвольних Революцій. Поне*
волені народи Сходу і Заходу в своїй безперервній революцій*
ній боротьбі ждуть хвилини, щоб на руїнах ворожих їм імпе*
ріялізмів  побудувати  нове  вільну  життя. 

Український народ входить у вирішальну стадію своєї 
визвольної боротьби. Наближається момент, на який ждали 
століттями українські покоління, момент, в якому вирішиться 
наша доля. 

Сучасне українське покоління може бути горде, що са*
ме йому доведеться в героїчній боротьбі завершити будову 
української держави і здійснити предківський заповіт. 

Велетенське завдання української держави вимагає ще 
більшого завзяття, ще більшої відданості справі, а перш за все 
об'єднання всіх самостійних революційних сил під одним по2
літичним проводом. 

Щоб об'єднати всі національно*визвольні сили україн*
ського народу, щоб з одного центру керувати нашою визволь*
ною боротьбою, щоб перед зовнішним світом репрезентувати 
волю українського народу, та щоб протиставитись спробам во*
рогів української держави розбивати єдиний самостійний укра*
їнський фронт, — створюється Українська Головна Визвольна 
Рада, яка від сьогодні бере на себе керівництво визвольною 
боротьбою українського народу. 

В Українській Головній Визвольній Раді зібрані пред*
ставники всіх активно діючих революційно*визвольних сил су*
часної України та передові одиниці з українських політичних 
середовищ, що в сучасний момент визнали за єдиноправильну 
цілком незалежну плятформу визвольної боротьби українсько*
го народу за Українську Самостійну Соборну Державу, та 
будуть проводити її в життя. 

До Української Головної Визвольної Ради можуть вхо*
дити всі справді самостійні і незалежні сили України, не зва*
жаючи на їх світоглядове та політично*групове визначення, ті, 
котрі, готові боротися за Суверенну Українську Державу. 
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Українська Головна Визвольна Рада є найвищим керів2
ним органом українського народу на час революційної бо2
ротьби, аж до створення уряду Української Самостійної Со2
борної Держави. 

Ми, Українська Головна Визвольна Рада, присягаємо 
Тобі, Український Народе: 

Наша мета — Українська Самостійна Соборна Держава 
на українських етнографічних землях. 

Наш шлях — революційно*визвольна боротьба проти всіх 
займанців і гнобителів українського  народу. 

Будемо боротись за те, щоб Ти, Український Народе, 
був володарем на своїй землі. 

Будемо боротись за те, щоб усьому українському наро*
дові забезпечити участь у визначенні майбутнього державного 
устрою УССД та її Конституції. Будемо боротись за справед2
ливий соціяльний лад без гніту і визиску. 

На вівтарі цієї боротьби кладемо свою працю і своє 
життя. 

Віримо в Твої здорові сили, Український Народе, вони 
служать запорукою нашої перемоги. 

Вітаємо боротьбу інших поневолених народів за своє 
визволення. З ними, зокрема з нашими сусідами, бажаємо жи*
ти в добросусідських взаєминах та співпрацювати у спільній 
боротьбі при умові пошанування ними визвольної боротьби 
українського народу. 

Всі національні меншини, що живуть на українських 
землях, закликаємо включатися в українську визвольну бо*
ротьбу, їм забезпечуємо повні громадянські права в україн*
ській державі. 

Український  Народе! 

Ми свідомі того, що грядуща боротьба буде вимагати 
від Тебе ще більшого завзяття й героїзму, а перш за все не*
похитної віри в свою Правду. 

Віримо, що не посоромиш землі своєї! 
Віримо, що будеш гідним спадкоємцем княжих дружин*

ників і козацької слави! 

Героїчна боротьба твоїх предків за Українську Державу 
— це для Тебе наказ! 
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Тому кличемо Тебе: 

Єднайсь у   своїй   боротьбі,   кріпись   у   своїй   вірі! 

Слава Україні! 

Українська Головна Визвольна Рада 

Постій, червень 1944 року. 

Передрук друкованої летючки УГВР, 2 cтop. Ориґінал: 
Архів ЗП УГВР, У122; фотокопія — Архів "Літопису 
УПА".  

ПРИСЯГА ВОЯКА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНЧОЇ АРМІЇ 

Затверджена  УГВР і введена наказом ГВШ ч. 7, з 19. VIII. 1944 

Я, воїн Української Повстанчої Армії, взявши в руки 
зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Вели*
ким Народом Українським, перед Святою Землею Українською, 
перед пролитою кров'ю усіх Найкращих Синів України та пе*
ред Найвищим Політичним Проводом Народу Українського: 

Боротись за повне визволення всіх українських земель 
і українського народу від загарбників та здобути Україн *
ську Самостійну Соборну Державу, В цій боротьбі не по*
жалію ні крови, ні життя і буду битись до останнього 
віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.             
Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещад*    
ним до ворогів землі української. 

Буду чесним, дисциплінованим і революційно*пильним 
воїном. 

Буду виконувати всі накази зверхників.  
Суворо зберігатиму військову і державну таємницю.  
Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю 

всім своїм товаришам по зброї. 

Коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, то 
хай мене покарає суворий закон Української Національної 
Революції і спаде на мене зневага Українського Народу. 

Передрук з журналу "Повстанець", видаваного Політич2
ним відділом ГК УПА, р. 1, ч. 1, лист. 1944 p., cтop. 1. 
Ориґінал: Архів ЗП УГВР, Б 217 21; фотокопія— Архів 
"Літопису УПА". 
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PRINCIPAL  DOCUMENTS OF THE  SUPREME  UKRAINIAN LIBERATION 

COUNCIL  (UHVR):  July   11
15,   1944 

(Summary) 

In this chapter we are reprinting the principal statutory do*     

cuments of the Supreme Ukrainian Liberation Council — "Provisional 

Organization  of  the Supreme Ukrainian  Liberation Council",  "Platform      

of the Supreme Ukrainian Liberation Council", "General Proclamation           

of the Supreme Ukrainian Liberation Council" and the "Oath of the       

Soldier of the Ukrainian Insurgent Army" — which were adopted by             

the first Grand Assembly of the Supreme Ukrainian Liberation Coucil,           

on July  11*15,  1944. 

Provisional Organization of the Supreme Ukrainian Liberation Council 

This document establishes the organizational structure of the 

Supreme Ukrainian Liberation Council and sets out the rights, obliga* 

tions and duties of individual bodies. The document is composed of 

six chapters. In the chapter, "General Principles of the Organization 

of the Supreme Ukrainian Liberation Council", the Council is designated 

"the highest governing body of the Ukrainian nation" during the period 

of struggle for sovereignty. The Council consolidates and coordinates 

the activities of political groupings, "heads the liberation struggle", 

sets the line of pro*independence policy and acts to represent it "to 

the world". The chapter further deals with the question of the member* 

ship of the Supreme Ukrainian Liberation Council, which at the outset 

numbered twenty*five. In the final part of "General Principles", there 

is a list of the bodies through which the Supreme Ukrainian Liberation 

Council conducts its activities: the Grand Assembly, the Presidium, the 

General Secretariat, the General Court and the Board of Control. In 

addition to these main bodies, the Supreme Ukrainian Liberation Council 

is able to act through conferences, commissions, boards, bureaus and 

delegates sent abroad.  
 The      chapter      entitled,      "The     Grand      Assembly     of      the     Supreme  

 Ukrainian    Liberation    Council"    designates    the    Grand    Assembly    the    high* 
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est legislative and executive power. This body must meet at least once every 

year. In exceptional circumstances, it can pass resolutions by means of 

correspondence. Among the powers of the Grand Assembly are the 

election of the members of the Presidium and of the chairmen of the 

general bodies and the acceptance or expulsion of members. All matters 

are decided by a simple majority of votes, but for the enactment of changes 

in the organization of the Supreme Ukrainian Liberation Council and the 

expulsion of members, two*thirds of the votes are required, while for the 

dissolution of the Supreme Ukrainian Liberation Council, three*quarters of 

the votes must be obtained. 

The following chapter, "The President and the Presidium of the 

Supreme Ukrainian Liberation Council", sets out the activities of the 

Presidium, which is composed of the president, three vice*presidents and 

four members. The Presidium of the Supreme Ukrainian Liberation Council 

acts continuously and its powers are similar to those of the Grand 

Assembly, except that its more important resolutions, such as those dealing 

with the co*optation of members or suspension of individuals in their 

rights as members, demand passage by the Grand Assembly. The President 

heads the activities of the Supreme Ukrainian Liberation Council and 

represents it externally. The matters that fall within his powers include the 

confirmation or the removal from office of members of the general bodies 

of the Supreme Ukrainian Liberation Council and of external delegates, the 

acceptance of members' oaths, the right of clemency, the chairmanship of 

the Presidium and of the conferences of the Supreme Ukrainian Liberation 

Council and so on. 

The chapter entitled, "The General Secretariat of the Supreme 

Ukrainian Liberation Council", sets out the activities of the General 

Secretariat, which fulfills the functions of a provisional government. The 

General Secretariat acts as a body and makes its decisions by a majority 

vote. The Secretariat and its members report to the Grand Assembly of the 

Supreme Ukrainian Liberation Council, to which they answer for their 

activities. Between sessions of the Grand Assembly, the Secretariat reports 

to the Presidium of the Supreme Ukrainian Liberation Council. 

"The General Court", which is composed of three persons, 

administers judicial matters and interprets questions concerning the 

organization of the Supreme Ukrainian Liberation Council. For its     activities,    

the   General    Court    is    responsible    to   the   Grand   Assembly 
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of the Supreme Ukrainian Liberation Council. The chapter which deals 

with "The Board of Control" sets out activities of that institution.  

It is composed of three persons, who control the economic activities 

of all the bodies of the Supreme Ukrainian Liberation Council. 

Platform of the Supreme Ukrainian Liberation Council 

This document sets out the political program of the Supreme 

Ukrainian Liberation Council. The document is composed of an in*

troduction and two chapters, "The Goals and Duties of the Supreme 

Ukrainian Liberation Council" and "The Fundamental Principles of 

the Ideological Program of the Supreme Ukrainian Liberation Council". 

The introduction speaks of the independent Ukrainian state that existed 

in 1917*1920 and states that the Supreme Ukrainian Liberation Council 

was established on the initiative of the Ukrainian Insurgent Army 

(UPA). It also includes a brief appraisal of the existing political situ*

ation in which the following conclusion is drawn: the present war 

may lead to a political and social disintegration of the forces occupying 

Ukraine and create the necessary conditions for the liberation of the 

captive nations. For this reason, it is essential to protect the Ukrainian 

people and their leading cadres from extermination and to lead the 

people in struggle for an independent state. 

The chapter entitled, "The Goals and Duties of the Supreme 

Ukrainian Liberation Council", deals with the following matters: "the 

unification and co*ordination of the activities of all pro*independence 

liberation forces" in the struggle for an independent state, the determi*

nation of the ideological program of this struggle, the direction and 

representation of this struggle by the Supreme Ukrainian Liberation 

Council in its capacity as the highest Pan*Ukrainian governing centre 

and after the successful completion of the struggle, the establishment 

of the first Ukrainian government and the convening of the first nation*

wide body of representatives   (the parliament). 

The most extensive chapter is the second, "The Fundamental 

Principles of the Ideological Program of the Supreme Ukrainian Libera*

tion Council". It begins by stating that the Supreme Ukrainian Libera*

tion Council is striving for the re*establishment of a Ukrainian state 

on all Ukrainian territories by way of a revolutionary struggle and 

that   the  Council   was   established  on   the   principle  of   political   inde* 
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pendence from foreign powers. Further, it states that the Supreme 

Ukrainian Liberation Council will wage its struggle in co*operation 

with other captive nations and that it strives for peaceful co*existence 

with its neighbours "on the basis of a mutual recognition of the right 

of each nation to its own state on its ethnographic territories". In 

the exposition of the political and social program of the Supreme 

Ukrainian Liberation Council, the following points are made: the 

Ukrainian state is to have a democratic form of government, which 

will guarantee freedom of thought, worldview and belief, the rule of 

law on the basis of the equality of all citizens before the law, the 

rights of citizenship to national minorities, equal opportunity for 

education, "the right of freedom in work" and "the protection of 

the interests of workers by social legislation". The economic principles 

constitute a far*reaching reform of the Soviet system. Only the basic 

natural wealth of the country (including land), heavy industry and 

heavy transport are to remain socialized. Other sectors of the economy 

are to be left to co*operatives and private individuals. On the one 

hand, emphasis is placed on the exercise of free initiative within the 

economy (for  example,  "free trade"),  and on the other,  the right 

is reserved for the state to regulate certain sectors of the economy 

( i n  the realm of "agricultural  labour" only), in order to prevent 

"class exploitation and oppression". 

General Proclamation of the Supreme Ukrainian  Liberation Council 

This document is a proclamation addressed to the people with 

the aim of informing them of the establishment of the Supreme 

Ukrainian Liberation Council and setting out the fundamental prin*

ciples of that body's program and policy. The "General Proclamation" 

is written in a simple but solemn style,  with many patriotic turns 

of phrase, in order to make it understandable to the greatest possible 

number of citizens and to mobilize their feelings of patriotism. In 

content, the "Proclamation" basically corresponds to the "Platform 

of the Supreme Ukrainian Liberation Council",  but it  speaks more 

fully of the history of the Ukrainian struggle for statehood in 1917 

and the persecution of Ukrainians by the powers of occupation. The 

political and social program of the Supreme Ukrainian Liberation 

Council is sketched out briefly, as to its basic principles. The "General 

Proclamation"   also   includes   the   solemn   pledge   of   the   members   of 
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the Supreme Ukrainian Liberation Council to fight to the death for 

the establishment of a Ukrainian state. The document ends with an 

appeal  to the people to join the struggle for l iberation.  It  salutes 

the struggles waged by other captive nations and appeals to Ukraine's 

neighbours for co*operation. It also includes a call to the national 

minorities of Ukraine to take part in the liberation struggle of the 

Ukrainian people. 

*** 

The Oath of the Soldier of the Ukrainian Insurgent Army. 

This document was adopted by the first Grand Assembly of 

the Supreme Ukrainian Liberation Council, on July 11*15, 1944, and 

published by the Order of the UPA Headquarters №7 of August 19, 

1944. 
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Свобода  народам  і  людині!      За Українську Самостійну Соборну Державу! 
Свободолюбні народи,  єднайтеся  в  боротьбі  проти  сталінсьно*більшовицьких 

Імперіалістів! 

ВІСНИК: 
ОРГАН ПРЕЗИДІЇ  

УКРАЇНСЬКОЇ   ГОЛОВНОЇ   ВИЗВОЛЬНОЇ   РАДИ   (УГВР) 

(Друге видання) 

ч. 4 (7) Серпень  1945 Рі к I I .  

Київ —о—  Львів 

ВІД    РЕДАКЦІЇ  

У висліді останньої світової війни всі українські землі 
повторно знайшлися під ворожою окупацією большевицької 
Москви. Залізний обруч довкруги них усе більше 
затіснюєть2ся і герметично замикається, а на український 
народ знову впав важкий тягар брутального поневолення й 
жорстокого гніту. 

Сотки тисяч українського народу, яких воєнне лихоліття 
кинуло на чужину, відірвані від української землі, з острахом 
глядять у грядучі дні. Вони не чують ні гомону української 
бойової пісні, ні брязкоту української зброї. Де дальше, густа 
непроглядна мряка заслонює перед ними правдиве обличчя 
сучасної України. Під тягарем будня бачать перед собою ще 
тільки   непевний   шлях  скитальця. 

А тим часом на українських землях іде завзяте криваве 
змагання. Український народ не впав під важким тягарем 
брутального ворожого насилля. Давній лицарський дух, дух 
княжих дружинників і завзятих козаків воскрес із могил і 
покликав увесь  народ до зброї. 
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Український народ не знемігся і не зневірився. Він сьо2
годні, як одна лицарська бойова дружина, міцно стискає зброю 
у своїх твердих руках, боронить свого права на життя й бо2
реться за українську державу. 

Хочемо, щоб про геройську боротьбу українського на2
роду знав увесь світ, хочемо зокрема, щоб про неї знали всі 
українці на чужині. Хочемо проламати залізний обруч і про2
бити густі чорні мряки, що ділять нас від решти світу й від 
наших братів на чужині. Хочемо з нашими братами, поза ме2
жами нашої Батьківщини, творити одну сім'ю, що живе тим 
самим духом, тією самою вірою і тією самою великою ідеєю, 
яка тепер єднає нас і спрямовує на шлях революційно2визволь2
ної боротьби весь український народ, ідеєю Української Само2
стійної Соборної Держави. Хочемо вкінці, щоб до наших бра2
тів на чужині промовила не мова слів, але мова святої 
кро2ви і жертв українського народу на українській землі. Ця 
мова зобов'язує всіх, для яких Україна не тільки спомин та 
мрія, але зміст цілого життя. Віримо, що геройська боротьба 
українського народу об'єднає всіх українців на чужині під 
прапором одної ідеї — служити краєві, який бореться. 

Тому видаємо оце перше, призначене для українців на 
чужині, число "Вісника" Української Головної Визвольної Ра2
ди (УГВР). Його призначення — розкрити правду про Україну, 
зміцнити ідейно2духові зв'язки між українцями на рідних 
землях і на чужині й бути бойовим, бадьорим голосом укра2
їнської землі у мрячній еміґрантській дійсності. 

Слава Україні! 

Р е д а к ц і я  
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ДО  ВСІХ НАСИЛЬНО  ВИВЕЗЕНИХ З УКРАЇНИ,  

І ТИХ, ЩО МУСІЛИ ПОКИНУТИ РІДНІ ЗЕМЛІ,  БРАТІВ 

І СЕСТЕР НАШИХ,  ДО ВСІХ 
УКРАЇНЦІВ НА ЧУЖИНІ — 

ЗВЕРНЕННЯ 
ПРЕЗИДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ (УГВР) І 

ГОЛОВНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (УПА) 

Дорогі Брати й Сестри! 

Українські  Селяни,  Робітники, Трудова  Інтеліґенціє! 

Українці на чужині! 

До Вас, Брати наші й Сестри, до Вас, українці на чужині, 
яких жорстока війна, або криваві злочини окупантів насильно 
вирвали з рідних земель та кинули на скитальщину в далеких 

чужинецьких краях, до Вас усіх, Друзі наші, звертаємось ми, 
Українська Головна Визвольна Рада й Українська Повстанська 
Армія, — та з далеких піль України, з її широких степів шлемо 
Вам наш дружній бойовий привіт! Ми вітаємо Вас від сіл і 

міст України, від рідних Братів і Сестер Ваших, ми 
поздоровляємо Вас іменем тисячів борців нашої револю*
ційно*визвольної боротьби та іменем знаних і незнаних упав*
ших лицарів наших, ми шлемо Вам гарячий привіт усього 

Українського Народу, що під ярмом кривавого окупанта стра*
ждає, але не гнеться, що сотки разів призначений ворогами на 
знищення — живе й бореться! 

Ми приносимо Вам свіжий подих рідних піль України 

та образ того, як і чим живе під цю пору український народ, 
за що змагається, за що веде свою криваву, але завзяту й 
уперту боротьбу. 

Бо мир, що його недавно проголосили переможні дер*
жави, настав для багатьох народів, але — не для України. Кри*
вава шестирічна війна проти розбійницької системи гітлерів*
ського  націонал*соціялізму принесла   волю   деяким   західньо* 
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європейським народам, але вона не принесла волі поневоленим 
народам Сходу! 

Бо не впали ще з них гітлерівські кайдани, не вспіли 

ще присохнути рани катованих німецькими окупантами мате*
рів і дітей наших, не опорожнились ще тюрми й концтабори 
від гноєних у них гітлерівськими сатрапами батьків і братів 

наших — а вже на землі свободолюбних народів Сходу й Пів*

дня Европи, а передусім на землі нашої України, наступив 
другий, добре знаний нам кровожерний ворог українського на*
роду, гнобитель наших селян, робітників та інтеліґенції — 

московсько2більшовицький загарбник. 
І знову погнав новий окупант українських селян у кол*

госпне ярмо, знову прикріпив українських робітників на не*
вільничу працю в заводах і заставив їх висотувати свої жили 

для нових п'ятирічок і нових воєн, він знову знущається над 
українською інтеліґенцією і змушує її вислуговуватися його 

імперіялістичним інтересам, він знову наповняє тюрми й конц* 
лагери кращими синами українського народу; він знову жене 

тисячі українських родин у степи Казахстану й тайґи Сибіру, 
а підвали ненаситнього НКҐБ наповняє трупами героїв рево*
люційно*визвольної боротьби українського народу. 

Оцю свою винищувальну для українських народніх мас 
роботу ведуть московсько*більшовицькі імперіялісти впарі з 

забріханою акцією облудної пропаґанди про "звільнення" Укра*
їни та інших поневолених народів від гітлерівського ярма, про 
т. зв. свобідний розвиток народів СРСР, про демократію й 

свободу. 

Та нікому більше не обдурити українських народніх мас 
і нікому безкарно не поневолювати українського народу! 

Український народ, а з ним теж інші поневолені наро*
ди Сходу відповіли на нове московсько*більшовицьке понево*
лення скріпленою революційно*визвольною боротьбою за пов*
не політичне й соціяльне визволення, за відбудову власних 
національних держав. Бо, всупереч мирові на Заході, війна на 
Сході Европи для поневолених сталінським більшовизмом на2
родів ще не скінчилася! Вона триває дальше та ведеться під 
гаслом повного розвалу сталінсько*більшовицької тюрми на*
родів, як останньої твердині авторитарної реакції  в світі, під 
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гаслом свободи народам і людині, під гаслом повної перебу*
дови Сходу на нових принципах та побудови вільних національ*
них держав на етнографічних землях кожного народу. 

В оцій боротьбі, що сьогодні ведеться на Сході Европи, 

а зокрема на землях України, в оцій боротьбі, що завтра за*

хопить усі свободолюбні народи світу та надасть нового облич*
чя й змісту майбутнім епохам, як виразник вічного змагання 
людства до свободи й прогресу — передове місце займає укра2
їнський народ. 

Коли 1941 р. спалахнула над Сходом воєнна пожежа й 
німецько*гітлерівські "іберменші", ідучи на зміну сталінській 

сатрапії, задумали закувати Україну в нові зайдани, україн*
ський народ, вірний традиціям своєї дотогочасної визвольної 
боротьби, відповів стихійним, а відтак організованим опором 
на німецько*гітлерівські спроби його поневолити. Український 

народ не дав себе залякати німецькому теророві, він не зігнув 
спини перед узброєною до зубів німецькою імперією, як не 

згинав спини ніколи перед жодним наїздником упродовж своєї 
многострадальної, але славної історії, а раз станувши на ста*

новищі оборони рідної землі перед ворожим насиллям, він 
почав власними ударами відповідати на удари противника. 

І це треба знати всім Вам, Дорогі Брати й Сестри, і всьо*
му культурному світові. 

В оцій своїй крайнє ворожій поставі до німецьких за*
гарбників видержали українські народні маси — українські 
селяни, робітники й трудова інтеліґенція, консеквентно від 
першого до останнього дня німецької окупації. Український 
народ не дав себе повести жодним Квіслінґам ні Муссертам, 
ні іншим наймитам, які прив'язали б нашу визвольну справу 
до воза чужих імперіялістичних інтересів, а всіх нечисленних 
платних аґентів чи наївних політичних спекулянтів, що хотіли 
здати український народ на ласку німецького сатрапа, він 
зумів змести з поверхні життя та викинути поза його борти. 

В оцій своїй однодушній революційній поставі українські 
народні маси єдиною лавою станули за своїми самостій2
ницько2революційними керівниками, за своїм революційним 
політичним проводом та спільними силами високо підняли са*
мостійницькі прапори боротьби, незламно документуючи всьо* 
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му світові тверду волю українського народу жити вільним і 
незалежним життям. 

А коли терор німецько*гітлерівських і більшовицько*пар*

тизанських парашутних зайдів почав щораз дужче наступати 
на життя й майно громадян України, український народ по*

кликав до життя своє збройне рам'я, свою славну Українську 
Повстанську Армію (УПА), що перейняла на себе охорону укра*

їнських народніх мас від насильств гітлерівсько*сталінських 
імперіялістів. 

І вкрились ліси й гори, балки й чагарники України пов*
станськими загонами новітніх українських козаків, месників 

за ворожий терор і борців за волю народу. І промовило 
бо*лотнисте Полісся та розлога Волинь, заговорили лісисті 
Карпати, озвались таємні Дніпрові плавні, а за ними й широкі 

українські степи. З усієї України, з усіх її закутків озвалась 

тверда мова кулеметів, що стала відповіддю українських на*
родніх мас на ворожі намагання закувати їх у кайдани. 

І почавши з зими 1942*1943 pp., цією твердою мовою 
розмовляв український народ зі своїми ворогами досьогодні і 
розмовлятиме нею так довго, доки остання нога 
імперіялістич2ного наїздника не зникне з України! Бо 
український народ ніколи не зрезиґнує зі своєї боротьби за 
волю, а раз розпалене полум'я підпільної самостійницької, 

збройної боротьби українських народніх мас проти 
наїздників — ніколи не потахне! 

Воно не потахло досі, цебто майже по півторарічній 
новій більшовицькій окупації України. Сьогодні знову, як і в 
минулих роках, Україна в розгарі своєї революційно2визволь2
ної боротьби. 

І це хотіли б ми, наші Брати й Сестри на еміґрації, до*
вести до Вашого відома. Ми хочемо, щоб Ви й увесь свободо*
любний світ дізналися про те, що український народ не тільки 

не зрезиґнував зі своїх політичних цілей, але якраз в умовах 
найважчого сталінсько*більшовицького терору скріпив і поси*
лив свою революційно*визвольну боротьбу. Сьогодні знову лі*

си, гори й степи України повні тих, що волі прагнуть і що за 
народні інтереси постояти готові. Сьогодні громадяни України 
знову станули на захист своїх політичних і соціяльних прав, у 
боротьбі за власну державу. Кожна ж українська  душа й кож* 
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на українська хата стають нездобутими твердинями в боротьбі 
проти кривавого сталінсько*більшовицького  наїздника. 

Зокрема оцей факт єдности й спільної боротьби україн*
ського народу проти ворогів хотіли б ми, наші Брати й Сестри 
на чужині, довести до Вашого відома. Незалежно від усіх під*
ступних спроб сталінсько*більшовицьких загарбників та їхніх 
платних підбрехувачів, усі ми тут, на українських землях, сто2
їмо в одній лаві боротьби, в єдиному всеукраїнському фронті, 
у дружньому змаганні українських селян, робітників і трудо2
вої інтеліґенції за здійснення наших найвищих національних 
ідеалів, за відбудову Української Самостійної Соборної Держави. 
Нас тут не ділять кордони, нас не роз'єднують жодні 
територіяльні, віроісповідні чи психологічні різниці, ні партійні 
спори, бо партій тут немає! Тут є тільки єдиний український 
народ, який страждає, але бореться в єдиному революційному 
фронті! Його й нас усіх єднає наша свята ідея, а кріпить не*
зламна віра в перемогу! 

І звертаючись до Вас, наші Брати й Сестри, в оцей важ*

кий, але героїчний час, ми — як найвищі керівники револю*
ційно*визвольної боротьби українського народу на рідних зем*
лях, кличемо Вас пом'янути великі дні цієї історичної бороть*

би, що тепер ведеться на степах України. Ми кличемо Вас 

передусім схилити Ваші голови перед кращими синами укра*
їнського народу, поляглими героями нашої революційно*визво*

льної боротьби. Водночас взиваємо Вас, синів того самого укра*
їнського народу, стати гідними Ваших братів і сестер, Ваших 
батьків і матерів, що всі, по своїй силі, в єдиному фронті бо*
рються за відбудову української держави. Зокрема взиваємо 

Вас стати гідними тисяч отих знаних і незнаних борців — 
стрільців і старшин Української Повстанської Армії (УПА), що 
день*у*день і ніч*у*ніч захищають свій народ від ворожого на*
силля, що в повній відданості й посвяті щодня й кожної го*

дини глядять у вічі смерті та боронять чести українського 
вояка, а як треба, гідно вмирають за друзів і за народ свій. 

Ми взиваємо Вас бути гідними синами народу, який видав із 

себе Українську Повстанську Армію (УПА), ту армію, що в 
повній незалежності від будь*яких зовнішніх сил та в оперті 
виключно   на   власні    сили   українського   народу   безперервно 
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бореться від трьох майже років, зброєю реалізуючи одиноко 
правильну, вповні незалежну українську самостійницьку полі*
тику, що за цей час виросла до ролі серйозної військово*бойо*
вої та політичної сили й стала могутнім чинником нашої ви*
звольної політики. 

Довкруги УПА, що в сучасний мент є дорогоцінним 
скарбом та власністю всього українського народу, і довкруги 
нас, як найвищого політичного керівництва українського на*
роду в його революційно*визвольній боротьбі, об'єдналися най* 
ширші маси всієї України, українські селяни, робітники та 
трудова інтеліґенція, створивши єдиний незламний фронт спіль*
ної боротьби. Тому: 

— звертаючись до Вас в оцей історичний момент, наші 
Друзі на еміґрації, ми кличемо Вас також там у далеких краях 
Европи й усього світу, станути єдиним спільним фронтом за 
велике спільне діло, за відбудову Української Самостійної Со2
борної Держави. 

Нехай підуть у непам'ять усі спори, хай маліє та зни*
кає все, що може Вас ділити, хай живе й розвивається те, що 
Вас єднає, що Вас лучить, що робить із Вас могутнє україн*
ське рам'я на вигнанні, яке дасть піддержку краєві та поможе 
всьому народові нести важкий тягар визвольної боротьби. Тіль*
ки спільним зусиллям краю й еміґрації, тільки при вмілому 
використанні назовні боротьби, що її веде сьогодні край, тіль*
ки у спільній акції всього українства — здобудемо українську 
державу. 

Тому, наші Брати на чужині, всі Ваші сили віддайте на 
службу краєві, на допомогу тим, що борються, що, не зважаючи 
на всі ворожі насильства й підступи, високо держать прапор 
нашої революційно*визвольної боротьби. Хай не буде ні 
одного з Вас, що стояв би осторонь гігантних змагань, які 
веде в сучасний момент український народ за своє право на 
існування,  на вільний політичний і соціяльний розвиток. 

Усі на фронт спільної національно*визвольної боротьби, 
кожний на стійку, байдуже, де він не перебував би, завжди 
у глибокій свідомості великої ідеї, що за неї ми боремося! 

А тих з*поміж Вас, Друзів наших, що між Вами най* 

сильніші й  найкращі,  тих,  яких  притягають до  себе  широкі 

54 



лани України — ми ждемо тут! Вас привітають наші рідні лі*
си й степи, Вас приймуть у свій гурт випробувані й заправ*
лені в боях героїчні українські повстанські загони. 

Хай живе єдиний, спільний революційний фронт бороть2
би українського народу! 

Хай живе єдність краю й еміграції! 
Всі наші зусилля й усі наші труди віддамо на потребу 

нашим героїчним бійцям і старшинам нашої славної Україн2
ської Повстанської Армії (УПА), підпільним борцям україн*
ського самостійницького фронту й усьому українському наро*
дові, що бореться на рідних землях! 

Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава! 

Вічна пам'ять і слава героям нашої революційно*ви*
звольної боротьби, що впали за кращу долю українського на*
роду! 

Смерть сталінсько*більшовицьким загарбникам! 

Україна, в липні  1945 р. 
Слава Україні! 

Президія Української 
Головної Визвольної Ради (УГВР) 

Головна Команда 
Української Повстанської Армії (УПА) 

ДО ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ ВОЯКІВ,  
ЩО  ПЕРЕБУВАЮТЬ   ПОЗА  МЕЖАМИ   БАТЬКІВЩИНИ 

З В Е Р Н Е Н Н Я   

ПРЕЗИДІЇ  УКРАЇНСЬКОЇ  ГОЛОВНОЇ  ВИЗВОЛЬНОЇ  РАДИ   (УГВР), 
СЕКРЕТАР1ЯТУ  ВІЙСЬКОВИХ  СПРАВ  УГВР  

І   ГОЛОВНОЇ  КОМАНДИ   УКРАЇНСЬКОЇ  ПОВСТАНСЬКОЇ  АРМІЇ 

(УПА) 

Українські  Вояки! 

З рідної України, з наших зруйнованих сіл і міст, з на*

ших могилами вкритих і стрільнами розораних піль та воро*
гами   стоптаних   степів,     наших   таємних   лісів,   ми,   найвищі 
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керівні органи українського народу на час його визвольної 
боротьби за власну суверенну державу, передаємо Вам наш 
бойовий привіт! 

Минає рік, як Ви — одні в рядах чужих армій, другі 
як учасники попередніх визвольних змагань — залишили рідні 
землі, з яких уступав кривавий німецький окупант, і на які 
знову грянув відвічний лютий ворог української землі — біль*
шовицько*московський загарбник. Не хочемо тут входити в те, 
чому частина боєздатних синів українського народу була зму*
шена воювати в чужих, ворожих Україні арміях, під чужими 
прапорами й за чужі імперіялістичні інтереси. Не питаємо 
сьогодні — хто винен, що українські боєздатні сили розпоро*
шились по всій Европі, а не стали всі до одного лавою під 
наші рідні національно*визвольні прапори на українській землі. 
Хочемо ствердити тільки одне: 

Не зважаючи на важке та — здавалось би — безвихідне 
положення українського народу в час московсько*німецького 
змагання за володіння Україною, український народ не дав 
себе поневолити і проявив непохитну волю жити самостійним 
державним життям на своїй землі. На сторожі цієї волі він 
поставив збройні кадри своїх синів — Українську Повстанську 
Армію  (УПА). 

В роках грізного лихоліття Українська Повстанська Ар*
мія підняла прапор визвольної боротьби за українську держа*
ву і не дозволила його потоптати ворогам українського народу. 
Вона була і є виразником і живучим доказом повної неза* 
лежности від будь*яких зовнішніх чинників української ви*
звольної політики та її революційних керівників, що служили 
і служать єдино справі українського народу. Вона зберегла 
чистоту ідеї і правильну політичну лінію визвольної україн*
ської боротьби та врятувала вояцьку честь свого народу. Сво*
єю зброєю і кров'ю своїх стрільців вона писала нові сторінки 
в історії українського війська. 

Упродовж трьох років боротьби не зламали її неситі 
германські наїздники, не впала вона теж на коліна перед енка* 
ведівськими червоними  ордами! 

Гітлерівська Німеччина, один із ворогів України, вивіну* 
вана   всіми   модерними   воєнно*технічними   засобами,   розтро* 
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щена впала та склала зброю. — Українська Повстанська Ар*
мія, заправлена в боях з гітлерівськими наїзниками, в свою 
чергу вже більш року бореться успішно з більшовицькою Мос*
квою і є сьогодні єдиним оборонцем української самостійни*
цької ідеї, оборонцем громадян України від кривавого більшо*
вицького терору і насилля, месником народніх кривд. 

Кров'ю найкращих синів спливає українська земля, та 
ніщо не захитало віри в остаточну перемогу й жодна більшо2
вицько2московська сила не скрутить зброї українського пов2
станця! Бо крім зброї, його серце горить ще полум'ям віри в 
невмирущість і непереможність ідеї боротьби за Українську 
Самостійну Соборну Державу. І це найміцніша зброя пов*
станця! 

Українські Вояки на чужині! 

Нам відоме Ваше трудне становище, нам відомо, що Ви 
опустили зброю з рук, якої не довелось Вам ужити в рішаль* 
ний момент у боротьбі за українську державу. Та не зважаю*
чи на те, ми радіємо, що Ви збереглись у вирі сучасної бо*
ротьби, бо віримо, що ні одної зброї Ви не дали собі вирва*
ти і ніколи в жодних умовах її перед ворогом не зложите. Ця 
зброя — це віра в ту саму ідею, за яку сьогодні борються укра*
їнські повстанці, це кожночасна бойова готовість — ту віру 
обернути в чин і маршерувати туди, де сурмлять бойові сур*
ми, де торохкотять кулемети, де гудуть гармати, де ведеться 
кривавий змаг за бути чи не бути українському народові й 
українській державі! 

Українські Вояки на чужині! 

Хоч поділили нас кордони, — ми хочемо творити з Ва*
ми одну бойову дружину! Ми хочемо, щоб усі Ви все своє 
знання, свої сили, свій труд і — як цього зажадає від Вас 
рідна Україна — своє життя готові були пожертвувати для 
волі й величі її! 

Коли хто з Вас готовий боротись у важких умовах пов*
станського життя, тоді вертайтесь на рідну землю! Вона Вас 
привітає як своїх синів і нових борців за її волю! Вертайтеся 
Вам відомими шляхами! Бережіться більшовицьких комісій і 
транспортів, бо всі ті, що при їх помочі верталися, ще дотепер 
своєї батьківщини не  побачили. Для них приготовив кремлів* 
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ський  тиран  вітчизняний  подарунок  —  нову  п'ятирічку,  да*
леко від рідної України, в невільничих сибірських заводах. 

Всі Ви, що залишаєтесь на чужині, пам'ятайте, що весь 
український народ веде затяжну боротьбу за єдину священну 
ідею — українську державу! Довкола цієї ідеї і під керівниц*
твом найвищих революційних органів лавами станули всі, що 
не служать чужим імперіялізмам. Хай для Вас, українські во*
яки, ця пригадка буде дороговказом, ясно горіючим смолоски*
пом серед темряви еміґраційного життя! 

Всі Ваші сили, Ваше знання, Ваш труд віддати на служ*
бу краєві і його боротьбі — це для Вас наказ! Наказ, який 
передає Вам український народ, що бореться, кривавиться й 
перемагає! 

Віримо, що Ви, українські вояки на чужині, не станете 
осторонь цієї боротьби, але внесете до неї свій досвід і свій 
труд! 

Ми свідомі того, що перед нами важкий шлях боротьби, 
яка вимагає героїзму й кривавих жертв, та ми не сумніваємося, 
що Ви, українські вояки, перші на чужині станете на цей 
шлях жертвенної боротьби й праці, щоб соромом не вкрити 
імени українського вояка й землі своєї. 

Героїчна боротьба наших предків і українських повстан*
ців та пам'ять про їх лицарську смерть за українську держа*
ву — це для Вас наказ!  

З'єднані одною вірою в боротьбі, під єдиним керівним 
революційним проводом, здобудемо волю українському наро*
дові, відбудуємо Українську Самостійну Соборну Державу та 
здійснимо заповітній образ княжих часів, маршеруючи як нові 
княжі дружинники, щоб "шоломами своїми зачерпнути води з 
далекого Дону". 

Постій, в липні 1945 р. 

Слава Україні! 

Президія  
Української Головної Визвольної Ради (УГВР) 

Секретаріят 
Військових Справ УГВР 

Головна Команда 
Української  Повстанської  Армії   (УПА) 
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ВПАЛИ  В  БОРОТЬБІ  ЗА  УКРАЇНСЬКУ  САМОСТІЙНУ  СОБОРНУ  ДЕРЖАВУ 

Ростислав Волошин*Павленко, років 35, уродженець Волині, визначний 
суспільно*громадсьний діяч ПЗУЗ, організатор визвольного руху в довоєнній 
Польщі, колишній в'язень польських, більшовицьких і німецьких тюрем і таборів; 
організатор відділів УПА на Волині й Поліссі, Голова ІII.*Надзвичайного 
Великого Збору ОУН в серпні 1943 p., Голова І. Конференції Поневолених 
Народів у листопаді 1943 p., Голова І. Великого Збору УГВР в червні 1944 p., 
член Проводу ОУН, член Української Головної Визвольної Ради й Генерально*
го Секретаріяту УГВР, згинув у бою геройською смертю, в боротьбі з біль*
шовицьким загарбником, у серпні  1944. 

Слава Героєві! 
Президія  Української  Головної Визвольної Ради 
Головна Команда Української Повстанської Армії 

Провід Організації Українських Націоналістів 

*** 

Йосип Позичанюк*Шугай, років 34, уродженець Вінниччини, визначний 
український письменник і революційний діяч ОСУЗ, колишній політичний в'я*
зень більшовицьких і німецьких тюрем і таборів, організатор відділів УПА на 
ОСУЗ, учасник І. Конференції Поневолених Народів у листопаді 1943 p., 
учас*нин І. Великого Збору УГВР в червні 1944 р. і член Української Головної 
Визвольної Ради, згинув у бою геройською смертю, в боротьбі з більшовицьким 
загарбником, у лютому 1945 р. 

Слава Героєві! 
Президія  Української  Головної Визвольної Ради 
Головна Команда Української Повстанської Армії  

*** 

Яструб, років 38, уродженець ОСУЗ, колишній майор Червоної Армії, 

організатор УПА на ОСУЗ, Командир УПА, нагороджений по смерті найви*

щим відзначенням хоробрости як перший старшина УПА — Золотим Хрестом 

Бойової Заслуги І. Кляси, згинув у бою геройською смертю, в боротьбі з біль*

ш ов иц ь ки м  зага р б ни к о м ,  у  м іс яц і  т ра в ні  19 45  р .                
 Слава Героєві! 

Президія  Української Головної Визвольної Ради 
Головна Команда Української Повстанської Армії 

 

*** 
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З     У Р Я Д О В И Х     В І С Т Е Й  

(ВІДЗНАЧЕННЯ) 

Президія Української Головної Визвольної Ради відзна*
чила, на пропозицію Головного Командира Української Пов*
станської Армії, найвищим  орденом хоробрости 

Командира  УПА  Яструба, 

як першого старшину  Української Повстанської Армії, 
Золотим  Хрестом Бойової Заслуги  І.  Кляси. 

Слава  Україні! 

Секретаріят Президії 

Української Головної Визвольної Ради 

Постій, 30 дня м. 

травня 1945 р. 

*** 

Президія Української Головної Визвольної Ради відзна*
чила, на пропозицію Головного Командира Української Пов*

станської Армії, 

Командира  IV.  Воєнної  Округи  УПА*Захід 

Г у ц у л а  Золотим 

Хрестом Бойової Заслуги II. Кляси. 

Слава Україні! 

Секретаріят Президії 
Української Головної Визвольної Ради 

Постій, 30 дня м. 

травня 1945 р. 

Заввага: Інших урядових вісток Президії УГВР, з огляду на призначення цього 

числа Вісника для закордону, не подаємо. 

 

*** 
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Радович М. В. 

У  СПІЛЬНОМУ  РЕВОЛЮЦІЙНО
ВИЗВОЛЬНОМУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ  ФРОНТІ  БОРОТЬБИ 

(До  генези  УГВР) 

Вступні  ствердження 

Повторна окупація більшовиками українських земель у 
1943*44 збіглася з одним фактом дуже далекойдучого значення 

для життя й боротьби українського народу. Фактом цим була 

щораз глибша кристалізація в середині української нації рево*
люційно*визвольних сил та об'єднування довкола них усе шир*
ших українських народніх мас. При тому процес цей прохо*

див в умовах найбільш жорстокого й нещадного окупантсько*
го терору, однаково німецько*гітлерівських, як і сталінсько* 
більшовицьких загарбників, не говорячи вже про всі оті зни*

щення й насильства, що їх приносило населенню України саме 
повторне прокочування фронтів по українських землях. 

З другого боку оцей процес проходив у боротьбі та ви*
пливав із факту, що маси були в цій боротьбі безпосередньо 

заінтересовані, підсвідомо прямо вичуваючи незмінну вимогу 
активно станути на оборону свого права на життя й розвиток. 

Була це нераз пряма боротьба за саме фізичне існування на*
роду й людини, яким окупанти загрожували знищенням. Тому 

і нічого дивного, що в тих умовах маси відчували нерозрив*
ний зв'язок між їхнім життям та існуванням і життям цілого 
народу, як органічної спільноти. Це родило бажання єднатися 

у спільні лави, під прапорами одної ідеї, під спільним 
рево*люційним керівництвом. 

Роки німецької окупації України стали давно небаченим 
і непережитим в Україні періодом поспішного органічного про*

цесу наростання революційних настроїв у щораз ширших ма*
сах та поспішної розбудови організованих революційних кад*
рів, шляхом безпосередньої участи мас у боротьбі. Тільки не* 

61 



пригожим зовнішнім умовам треба приписати, що оцей, нор*
мальний і знаний в історії всіх революцій, процес не довів до 
повного революційного розвантаження, отже до такого зуда* 

ру з окупантським режимом, що приніс би його розвал. 
Але того, що недогідні умови могли припинити щодо во*

рогів, не могли припинити на внутрішньо*українському від*

тинку, а саме завершення цього довголітнього*процесу. Завер*

шенням цим було оформлення одного, верховного, всеукраїн2
ського, революційного керівництва визвольною боротьбою ці2
лого народу. 

Таким способом, на переломі німецької й поворотної 
більшовицької окупації, український народ досягнув того, що 
було завжди ціллю всіх його кращих синів та його керівників, 
а саме об'єднання народу на плятформі одної ідеї й політичної 

програми та під  проводом  одного  всенароднього  центру. 

Які були етапи того історичного досягненння? Як та в 
яких умовах проходив оцей складний процес в середині укра*

їнського народу, що дозволив йому вступити в нову більшо*
вицьку окупацію із сильними, однаково ідейно2політичними, як 
також організаційними позиціями? 

Невдача визвольних змагань  1917
21   рp. та  визвольна  боротьба 
українського народу в періоді по революції 1917 р. 

Щоб відповісти на вище поставлене питання, треба вер*
нутися до минулого, цебто до періоду після жовтневої рево*
люції та проведених тоді спроб відбудувати, а відтак удержа*
ти українську державу. 

Одною з принципових причин невдачі тодішніх наших 
визвольних змагань була недостача одної ясно скристалізова2
ної ідеї, яку проповідували б народні провідники та в яку 
маси повірили б. Ідейно*політична невиклярованість тодішніх 
українських політичних програм і вічне хитання політичного 
керівництва довели до того, що маси частинно опинилися в та*
борі наших ворогів. Хоч був це тільки наслідок повної дезо*
рієнтації, а не прихильности українських народніх мас до чу*
жої ідеї, факт цей переважив, що прогресивні ідеї революції 
в Україні реалізували наші вороги, роблячи, очевидно, це по* 
свому. А там, де маси не повірили більшовицькому  обманові, 
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приходила збройна сила більшовицьких наїзників, що у вислі* 
ді довела до ворожої окупації України. Так дійшло до полі*
тичного й соціяльного поневолення українського народу. По*

при все інше, українському народові було завдано ще й той 
удар, що його ідею, ідею його вільного життя, отже самостій*
ницьку ідею, намагалися більшовики облудно компромітува* 

ти, як ідею реакційну. 

Після того, як одверті збройні змагання програно, ре*

волюційно*визвольна боротьба українського народу виявилася 

в трьох формах. 

Перша форма — це була спроба дальшої повстанської 
боротьби. Хоч ця боротьба продовжувалася декілька років від 
моменту, коли перестала існувати нормальна українська дер*
жавно*політична влада в Україні, одначе не могла вдержати*
ся на довшу мету, зарівно з зовнішніх як і внутрішніх при*
чин. Зовнішньо — розрахунки на війну Заходу з СРСР себе 
не виправдали, а внутрішньо — тодішні повстанські загони 
були, з огляду на свою розпорошеність, брак твердого цен*
трального керівництва й слабі політичні позиції, неспроможні 
ставити на довшу мету опір щораз сильнішому більшовиць*
кому режимові. 

Тому тодішні керівники самостійницького руху були 
змушені рішатися на інші форми боротьби. Ішлось про підпіль2
но2конспіративну визвольну боротьбу. Це була друга форма, 
в якій шукали в той час вияву українська самостійницька думка 
й чин. Оця боротьба була очолювана рядом підпільних осередків, 
а передусім діями Братства Українських Державників (БУД) та 
Спілки Визволення України (CВУ). Але слабості попередньої 
форми боротьби, отже партизанки, перелилися також на 
тодішнє українське підпілля. Перш за все — ідейно* політичні 
недостачі. У висліді помилок керівників самостійницького руху 
в період революції й після неї, більшовики в забріханий спосіб 
компромітували українську самостійницьку ідею, а її 
керівників плямували як нереальних і далеких від життя 
мрійників. Таким способом поборювали більшовики також БУД 
і відтак CBУ, а ідейно*політична зброя оцих організацій не 
була достатня, щоб виказати всю облуду більшовицьких 
тверджень. 
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Оця недостача збільшилась у висліді організаційних бра* 
ків. CBУ була передусім інтеліґентською організацією, а вслід 
за тим не розбудувала належно своїх кадрів серед селянства, 

а ще менше серед робітництва. Це рішало про її слабість. Це 
дало також змогу більшовикам, однаково ідейно як і органі*
заційно, бити по CBУ, щоб відтак її в основному ліквідувати. 

Так то Спілці Визволення України не вдалося стати могутньою, 

всенародньою, революційною, політичною організацією, але все 
ж таки вона стала для цілої України виразним прапором само* 
стійництва, одним із етапів його розвитку, до якого нав'язали 

наступні революційно*самостійницькі дії. 

Самостійницька боротьба українського народу, здавлена 
в партизанських формах і в формах конспірації CBУ, проявила 
себе в той час у третій формі, а саме в формі боротьби за 
культурно*політичне відродження української ідеї, за її новий 
зміст і за повний розвиток українського народу в умовах но*
вої більшовицької дійсности. Це був період, знаний пізніше 
під одною збірною назвою хвильовизму. Поставивши собі в по* 
чатках лише завдання культурного відродження, він переро*
дився скоро в могутню революційну течію, що охопила собою 
не тільки культурне, але й політичне та господарське життя 
народу та кінчала наскрізь політичним гаслом "геть від Мос*
кви", в розумінні боротьби проти ворожого для народів Сходу 
імперіялістичного центру. Це була успішна спроба надати 
нового політичного й соціяльного змісту українській визвольній 
ідеї. В основі цієї ідеї мали лежати, з одного боку — всі 
позитивні здобутки революції, яку робив український народ і 
за яку поклав величезні жертви, а з другого боку — боротьба 
проти чужого імперіялістичного центру, який, використовую*
чи революційні гасла, старався за ними провести й ними при*
крити грубий шовіністично*імперіялістичний зміст. 

Хвильовизм, включаючи в себе нові проґресивні ідеї, став 

у скорому часі центром опору всього відродження, новітньо*

го українства проти московсько*більшовіцьких імперіялістів. 

Це була нова стадія, великий щабель в розвитку української 

політичної думки та визвольної боротьби українського народу. 

Імена Хвильового, Шумського, Волобуєва, Скрипника та інших 

і їхні  дії засвідчували здоровість українського генія, що навіть 
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в умовах важкої більшовицької дійсности вмів себе виявити 
в усіх секторах суспільного життя та проводити свою лінію 
революційного самостійництва. Нічого дивного, що по речни*

ках нової відродженої української визвольної ідеї слідував 
жорстокий більшовицький удар. Московські більшовики зра*
зу побачили величезну загрозу, що йшла для них із України 

й підважувала їхні позиції не тільки на українських землях, 

але також серед інших поневолених народів СРСР. Бо те, що 
заслуговує на підкреслення зокрема сьогодні, в сучасній стадії 
революційно*визвольної боротьби українського народу — це 

всесоюзність політичної концепції хвильовизму, отже підготова 
й вимірювання удару в імперіялістичну Москву не тільки з 
України, але й із усіх інших поневолених московсько*більшо*
вицькими загарбниками теренів. 

Удар по речниках хвильовизму, що збігався з ударами 

по представниках давньої дореволюційної течії українства, по*
слабив у великій мірі український національно*політичний по* 

тенціял у довоєнному СРСР. Закроєні відтак на ширшу скалю 
чистки з 1934 і 37 pp., довели до того, що в днях вибуху вій*

ни в 1941 р. український народ не був спроможний до біль*
шого революційного виступу. До того, звичайно, причинялись 
також недогідні зовнішні умови. 

В яких формах виявлялася українська самостійницька 

ідея та революційно*визвольна боротьба українського народу 
в новій воєнній обстановці? Як проходив процес відродження 
нашої ідеї та як кристалізувався спільний революційний фронт 

усього українського народу? 

Перед тим декілька слів про позиції української само*
стійницької ідеї на Західних Українських Землях, в умовах 
польської  окупації.   Обмежуємося   тільки   до   стверджень. 

Завдяки довгому розвоєвому процесові української са*
мостійницької ідеї і форм боротьби українського народу, від 
бойово*військових акцій УBО почавши, почерез боротьбу в 
органічно*леґальних секторах політичного, культурного й еко*
номічного життя народу, аж до масового революційного руху 
ОУH, українська самостійницька ідея, як ідея боротьби укра*
їнського народу за власну державу, стала єдиною й панівною 

на всіх  Західних Українських Землях і всеціло полонила укра* 
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їнські народні маси. Роки 1939*41 принесли для ЗУЗ і їх ре*
волюційного руху нову зустріч із Сходом. Це дало початок 
об'єднанню народу й єдності його політичних ідей та форм 

боротьби. Але те, що лиш у невеликих зачатках могло бути 
проведене в той час, розвинулось і завершувалось щойно в 
умовах німецької окупації України. Тоді доконувалась синтеза. 

Війна на Сході 1941 p., наші вихідні політичні позиції 
та  зудар  із  німецьким   імперіялізмом 

Початок війни на Сході, з якою в умах українства в'я*
залося впродовж 20*тих років надії на розвал СРСР і творен*
ня догідної нагоди відбудови української держави, проходив 
в особливо недогідних умовах для сповнення названих надій, 
чи принаймні для ширшої, голосної для цілого світу маніфе*
стації волі українського народу. На це склались передусім 
причини  зовнішньо*політичного  порядку. 

Вже задовго до війни стало для керівних українських 
революційних політичних чинників ясно, що війна гітлерів*
ської Німеччини проти СРСР включає в собі, побіч можливо*
сти розвалу сталінської тюрми народів, також небезпеку по*
неволення українського народу германським імперіялізмом. 
Тому в постановах II. Великого Збору Організації Українських 
Націоналістів з квітня 1941 p., що був проведений після очис*
тки цієї організації від реакційно*опортуністичних і зорієнто*
ваних на чужі сили елементів, було зафіксовано постанову, що: 

"ОУH продовжуватиме всіми силами революційну бо*

ротьбу за визволення українського народу, без огляду на всі 
територіяльно*політичні зміни, які зайшли б на терені 
Схід*ньої Европи". 

Вірні оцій генеральній лінії своєї політики, революційно* 
самостійницькі керівні чинники, що стояли в хвилині вибуху 
війни на Сході в боротьбі проти більшовицьких наїзників, під*
держали давлені 20 років окупантами прагнення українських 

народніх мас до відбудови власної держави. Висловом оцих 
прагнень народу був проголошений у Львові, дня 30 червня 
1941 р., Акт Державної Самостійности України. Акт цей був 

завершенням двадцятирічного процесу революційно*визвольної 

боротьби  українського  народу  проти  московсько*більшовиць* 
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ких наїзників, а водночас політичним чином українського на*
роду, що ставив нового гітлерівського окупанта перед доко2
наним фактом віднови української держави. 

Звичайно, німцям, які йшли на Україну з плянами обер*

нути її в колонію, ішлось про те, щоб застати в Україні по*
літичну порожнечу, значить об'єкт, тобто — хлібодайні тере*
ни та послушну масу рабів. Тим часом вони зустрілись з актом 

державної самостійности України, з пламенною маніфестацією 
державно2політичної волі українських народніх мас. Бо за про*

голошенням самостійности у Львові й покликання до життя 
Національними Зборами Державного Правління з Ярославом 
Стецьком як Головою Уряду на чолі, слідували сотки таких 
же актів у всіх містах і селах західних, південних та осередніх 
українських земель, почерез Львів, Перемишль, Дрогобич, Тер*

нопіль, Станиславів, Луцьк, Рівне, Ковель, Сарни, Коростень, 
Кам'янець Подільський, Проскурів, Вінницю, Козятин, Фастів, 
Васильків та інші міста України. В парі з проголошенням са* 
мостійности йшло організаційно*державне наладнування апа*

рату адміністрації в терені та виконування влади іменем укра*
їнського народу та його уряду, створеного незалежною волею 
народу та всупереч волі нового німецького окупанта. 

Таким способом, завдяки актові самостійности та дер*
жавно*організаційній роботі, проведеній у терені, було задо*
кументовано всьому світові незалежну волю українського на*
роду жити вільним державним життям. Завдяки тому також 
український народ кінчив із брехливою леґендою, поширюва*
ною нашими ворогами, зокрема більшовицькими загарбника*
ми, про т. зв. зв'язаність української самостійницької ідеї й 
українських самостійницьких змагань із чужими чинниками. 
Бо за могутньою маніфестацією всенаціональної волі до дер*
жавного життя станули в той час у єдиному, однодушному 
фронті  найширші народні маси України. 

Німецькі загарбники відповіли організованим терором 
на революційно*самостійницьку поставу українського народу. 
Вони зразу арештували замітніших членів уряду, з його голо*
вою на чолі (одного з них, П'ясецького, відтак розстріляли) 
та кинули в концентраційні табори. В парі з тим почався в 
краю терор, що значив себе масовими арештами та розстріла* 
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ми передових борців українського революційного руху та всіх 
тих, що в той час станули на службі української влади. 

Щоб викликати враження у світі, що український на*
род не прагне волі та щоб скомпромітувати українську само*

стійницьку ідею, німецько*гітлерівські загарбники почали ска*
жену пропаґандивну акцію проти акту самостійности, проти 

уряду, проти Національних Зборів, намагаючись доказати, що 
таких актів і установ узагалі не було, а якщо й були, то, зі 

становища нових окупантських володарів України, вони неле*
ґальні. 

Та це ні в чому не захитало однодушної постави наро 
ду, що, раз проголосивши своє право на вільне життя, тепер 
готувався до його оборони від окупантського терору. Тільки 
невеликим виломом з отого всеукраїнського фронту стала 
акція деяких збаламучених кругів із реакційно*опортуністич 
ної й несамостійницької групи Мельника, що ради вузько*гру 
пових цілей, у той час стала знаряддям у руках німецьких за 
гарбників у їхній акції проти української самостійницької ідеї 
та визвольної боротьби українського народу. Але акція цієї 
групи проти самостійницько*державних виявів українського 
народу не увінчалася жодним успіхом, а її наївні надії на 
можливості співпраці з німцями осудили найстрогіше народні 
маси. Бо всі ті спекулянтські розрахунки були далекі від са 
мого народу, який уже в перших днях німецької окупації 
поставився до неї крайньо вороже та підняв проти неї бо 
ротьбу. Пізніше ще намагались німці поставити на свою служ 
бу платних аґентів у стилю ославленого Штепи, редактора т. 
зв. "Нового Українського Слова", та ширити при їхній помочі 
роздор в українському народі, але жоден із тих заходів не 
приніс їм бажаного успіху.  

Нічого в тому напрямі не помогло ворогам українського 
народу також друге рам'я їхньої протиукраїнської акції, цебто 
більшовики. Також вони почали в той час сильну пропаґан*
дивну акцію проти української самостійницької ідеї, намагаю*
чись її на свій лад компромітувати, але народні маси інстинк* 
товно вичули правду нашої революційної ідеї та її чистоту й 
поставили себе вороже також  до  більшовицьких  вихваток. 
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На такому тлі, з одного боку — виразної самостійниць*
ко*визвольної акції українського народу, з другого окупант*
ського терору, що почав щораз сильніше розгорятися в Украї* 

ні, почався 1941 р. процес кристалізації революційно*визволь*
них сил у новій дійсності на всіх землях України, що по кіль*
карічній боротьбі довів у своєму завершенні до створення 

одного всеукраїнського революційно*визвольного центру. Але 

в основі цього процесу лежав розвиток української самостій*
ницької ідеї та очистка від усіх клеветних ворожих пропаґанд, 
розбудова революційної програми та політичної концепції 

українського народу. Всенародне об'єднання на одній плят* 
формі та під одним політичним керівництвом, завершене 
1944 p., було наче спілим овочем, що родився й дозрівав у про*
цесі боротьби, в сталій конфронтації політичної програми з 

дійсністю та в нерозлучній зв'язаності з народом, з його жит*
тєвими інтересами. 

Пригляньмося ближче цьому процесові. 

Передумови  перемоги  самостійницької  ідеї  та  успішности 
революційно
визвольної   боротьби 

Приймаючи, що основною передумовою успішности на*
шої революційно*визвольної боротьби є могутня революційна 
ідея, що змобілізує довкола себе маси та заставить їх до актив*
ної участи в боротьбі за українську державу, керівники рево* 
люйно*самостійницького руху виходили в своєму широкому 
стратегічному пляні визвольної боротьби з засновку, що такою 
ідеєю може бути тільки закорінена в надрах душі народніх мас 
України ідея цілком незалежного від будь2яких сторонніх сил, 
вільного, національно2політичного й соціяльно2економічного 
розвитку, ідея, що була висловом бажання мас до волі й куль*
турного життя, ідея, якої здійснення мало принести сотки ра* 
зів обманеним масам волю, волю для цілого народу й для лю*
дини, право на працю й на плоди з неї. Такою ідеєю могла 
бути тільки ідея Української Самостійної Соборної Держави 
(УССД), бо жодна інша форма суспільної організації мас, поза 
власною державою, не забезпечує їх від експлуататорів та гно*
бителів. Те, за чим були спрагнені маси по 23*ох роках під* 
сталінського  страждання і в  умовах не менш жахливої гітле* 
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рівської окупації, могли вони осягнути тільки у власній, вповні 
незалежній державі, здобутій народом, але й ним кермованій. 
Щоб одначе маси повірили, що якраз ідея УССД є висловом 

їхніх прагнень, і що та держава стане забезпеченням та га*
рантом їхніх інтересів, — а оце довір'я мас було передумовою 
їхньої активної участи в боротьбі, — треба було провести де*

які передумови, а це: 

1. Виказати  безсумнівну чистоту  української  самостій 
ницької ідеї й повну незалежність українських визвольних зма 
гань за українську державу від будь*яких сторонніх чинників; 

2. Показати, наскільки самостійницька ідея є безпосеред 
ньо зв'язана з життям народу, з його інтересами, що на прак 
тиці   означало   ведення   революційно*визвольної   боротьби  під 
гаслом  охорони  народніх   інтересів    від    окупантського    зни 
щення; 

3. Вказати на соціяльно*проґресивний зміст української 
самостійницької ідеї, зокрема на протилежність до соціяльно* 
реакційної   більшовицької   системи   організації   суспільства   й 
знаряддя продукції; 

4. Показати нашу революційну ідею й вести боротьбу на 
тлі ширшої політичної концепції, що виходила б із факту, що 
український народ веде боротьбу проти кліки імперіялістичних 
обманців та зрадників передових ідеалів  великої революції з 
1917 p., та в комплексі цілого СРСР, отже в ряді поневолених 
тим  же  імперіялізмом  народів. 

При виконанні цих завдань українські самостійники 
1941 р. зовсім не починали нової праці. На те, щоб виказати 
чистоту нашої ідеї, склалась праця керівників визвольного руху 
довоєнного періоду. Одначе, в умовах нової німецької оку*
пантської дійсности, треба було внести й розбудувати нові 
елементи, що тією дійсністю накидалися, а передусім, якщо 
йдеться про практичні вияви боротьби, треба було організува*
ти маси під новими гаслами для оборони їхніх інтересів, чи 
прямо життя, від небезпеки фізичного знищення. З другого боку, 
війна з СPCP і його внутрішнє послаблення ставили перед 
українським самостійницьким рухом питання всесоюзницького 
порядку, однаково в ідейно*політичній як і в організаційній 
площині. 
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Незалежність  української  самостійницької   ідеї 

Якщо йдеться про першу справу, отже про чистоту й 
незалежність української самостійницької ідеї від будь*яких 
сторонніх чинників, то тут треба було передусім розправитись 
із цілою повінню наклепів і брехень, впоюваних більшовиками 
масам цілого СРСР, у зв'язку з т. зв. залежністю ідеї україн* 
ської державности від зовнішніх чинників. При цьому, в отій 
роз'яснювальній акції йшлось не так про пропаґанду, як про 
діла, як про конкретні вияви самостійницького руху. З того 
погляду акт самостійности, проголошений проти волі німців, 
а відтак арештування членів уряду й масовий терор проти 
самостійників, були найкращим доказом того, наскільки бре*
хали більшовики й усі їхні аґенти, коли будь*яким способом 
зв'язували ідею самостійної України з Німеччиною. Вже перші 
тижні німецької дійсности в Україні відкривали правду про 
те, що український народ, об'єднаний під керівництвом свого 
революційного проводу, став до важкої проби, до боротьби на 
життя й смерть проти до зубів озброєного гітлерівського на*
їзника в обороні своїх життєвих інтересів. І в цій поставі ви*
держав український народ без хитань повних три роки німець*
кої окупації, не зважаючи на жодні окупантські терористичні 
методи. Боротьба ця проходила під прапорами українського 
революційного самостійництва, бо народні маси України по*
вірили, що іменно здійснення цієї ідеї й відбудови самостійної 
української держави гарантує їм ту волю й незалежний роз*
виток, за які вони боролися від більше двох десятиріч. 

Водночас цей процес кристалізації революційно*визволь*
них сил та об'днування довкола них широких мас проводився 
в парі з ліквідацією в умовах краєвої окупантської дійсности 
всіх тих політичних середовищ та груп, що обманювали себе 
надією про можливість половинчатих чи компромісових роз*
в'язок і спекулянтської тактики щодо німецьких загарбників. 

1941 р. ряд західньо*українських та еміґрантських полі*
тичних угрупувань і деякі східньо*українські кола пробували 
активізувати себе в умовах німецької окупації України, але 
тільки одинокий революційно2самостійницький табір зумів ви2
держати в трудних умовах окупантської дійсности, впродовж 
цілої німецької окупації. Не тільки в організаційному розумін* 
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ні, значить, якщо йшлось про вдержання революційних під*
пільних кадрів та їх розбудову, але, що було важніше, він ви*
тримав у політичному розумінні, як третя політична сила на 
Сході, побіч московсько*більшовицької й німецько*гітлерів*
ської. Від першої хвилини німецької окупації України повів 
український революційно*самостійницький табір підпільну бо*
ротьбу за здобуття для українського народу позиції третьої 
цілком незалежної сили на Сході й боротьбу цю він виграв. 
Але тільки він, цебто тільки ті революційно*визвольні україн*
ські чинники, що, ідучи на одверту боротьбу проти німецького 
імперіялізму, змобілізували довкола себе маси та, по трьох ро*
ках веденої таким способом боротьби, довели до того, що ціла 
Україна, найширші народні маси, стали одним воєнним табо2
ром, який, чи то в формі збройної боротьби Української Пов2
станської Армії (УПА), чи в формі підпільної конспірації, чи 
то в інших секторах суспільного життя, захищав права укра*
їнського народу на волю і власну державу. 

Боротьбу проти німецького імперіялізму розглядали ук*
раїнські самостійники не тільки як наслідок конечної оборони 
народу від окупантського терору та боротьбу за віднову дер*
жави, але також як передумову мобілізації мас для боротьби 
також проти сталінсько*більшовицьких імперіялістів, що ніко*
ли не зрезиґнували з українських багатств, а 1943 р. готували*
ся вже до поворотної окупації України. Оця вимога була ви*
разно зафіксована в постановах II. і III. Конференцій само*
стійницько*революційної Організації Українських Націоналіс*
тів, як передового загону українського революційно*самостій*
ницького табору, 

В Постановах III. Конференції ОУН, що відбулася в днях 

17*21, лютня  1943 р. читаємо в уст. Б. т. 4: 

"Стоїмо на становищі, що передумовою мобілізації всіх 

національних і політичних сил України до боротьби проти 

московсько*більшовицького імперіялізму та приєнання до неї 

зовнішньо*політичних сил, а зокрема поневолених народів, є 

боротьба українського народу проти німецького імперіялізму". 

"Тільки шляхом боротьби проти німецького імперіяліз*
му можна: 
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а) відірвати від впливів Москви ті елементи українсько* 
го народу, які під загрозою з боку  німецького  імперіялізму, 
шукають охорони в Москві, 

б) демаскувати московський більшовизм, що свої імпе* 
ріялістичні заміри й далі поневолювати Україну, прикриває ло* 
зунґами оборони українського народу та інших поневолених 

народів від німецького окупанта, 

в) здобути для українського  народу й для  його  націо* 
нально*визвольної боротьби незалежну позицію на зовнішньо 
му міжнародньому відтинку". 

"В сьогоднішньому укладі міжнародніх сил і в сучасній 
стадії визвольної боротьби українського народу, всяка співпра*
ця з німецьким окупантом і давана йому поміч в його конку* 
ренційній боротьбі з московським імперіялізмом, — є на ділі 
піддержкою московського імперіялізму в Україні...". 

Супроти оцих стверджень та практичних дій революцій*
но*самостійницьких чинників, прямим шкідництвом визвольній 
справі були спроби деяких еміґрантських і нееміґрантських, 
спекулянтських або аґентурних кругів. Вони, закликаючи до 
мирної тактики щодо німців, намагалися мобілізувати народ 
до боротьби з більшовиками, яких у той час в Україні не бу*
ло, і то тоді, коли маси вгиналися під німецьким терором. 
Ясно було, що такі спекулянтські вихватки давали тільки біль*
шовикам у руки атути, при їхній акції компромітування укра*
їнської ідеї. 

Наслідок цієї спекулянтської, хоч наївної гри був такий, 
що ті, які її проводили, опинилися дуже скоро без ґрунту під 
ногами і як політичний фактор в очах мас себе компроміту* 
вали та перестали існувати. З другого боку, оте наївно*спеку*
лянтське, а подекуди й вислужницьке загравання з німцями 
їх також не врятувало від німецьких ударів, хоч порівняно 
дуже пізно, бо вже при кінці німецької окупації (група Мель*
ника). Але поповнені непростимі помилки і проступки, що 
йшли в розріз із визвольною боротьбою цілого народу, жор*
стоко помстилися на тих, що їх робили, бо в той час такі гру*
пи на українських землях, як політичний чинник, давно вже 
не існували. Бо не можна було проповідувати співпраці з нім*
цями та оправдувати і схвалювати німецькі практики  в Украї* 
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ні (меморандум Мельника до німецького уряду, з січня 1943 р.) 
в час, коли цілий народ стояв у непримиримій визвольній бо*
ротьбі проти гітлерівських ворогів людства. 

А тим часом очищена від клеветних закидів українська 

самостійницька ідея гуртувала довкруги себе щораз ширші 

маси, а революційно*самостійницький табір виростав до пози*
ції не тільки одинокого, цілком незалежного політичного осе*
редку, на який орієнтуються маси, але також він ставав, у 

силу нових умов в Україні, одиноким керівником практичної 
революційно2визвольної боротьби народу, а зокрема керівни2
ком народніх мас у їх боротьбі за збереження свого життя 
й майна від окупантського знищення. 

Зв'язаність самостійницької ідеї й революційно
визвольної 
боротьби з життям народу 

Це й була названа вище друга передумова перемоги 

української самостійницької ідеї на Осередніх і Східніх Укра*

їнських Землях (ОCУЗ), яка полягала в нерозривній зв'язано*

сті самостійницького руху з життям, з потребами народу, з 

його боротьбою за існування. Східньоукраїнські маси хотіли 

бачити в революційно*визвольному русі фактичного керівника 

боротьби народу, що дає відповіді на питання дня, а зокрема 

злободенної окупантської дійсности. 

А питань тих було багато. Це були передусім питання, 
як зберегтися народові від щораз зростаючого гітлерівського 
грабунку і насильств. Роки 1941243 — це роки найбільш нечува2 
ного гітлерівського свавілля в Україні. Мільйони пудів згра* 
бованого хліба в час, коли громадяни України примирали го* 
лодовою смертю, мільйони насильно вивезених з України но*
вітніх рабів німецьких заводів, сотки тисяч вигублених поло*
нених, тисячі спалених сіл, розстріляних і закатованих ґешта* 
пом самостійницьких борців, ґвалтовані жінки, мордовані ді*
ти — ось білянс гітлерівського панування в Україні. 1942 р. 
перед українським народом руба стало питання: дати, або не 
дати більше хліба німецькому загарбникові, дати, або не дати 
більше людей у ярмо в Германію. Дати себе добровільно огра* 
бити з хліба — означало для мільйонів  голодову смерть. Дати 
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дальшого робітника в Німеччину — значило посилати людей 
на очевидну загибель. 

Станувши перед такою дилемою, звернулися народні ма*
си по відповідь до своїх керівників. В ім'я історичної правди 
треба ствердити, що тільки одиноким українським революцій2
но2самостійницьким табором була дана в той час одверта, яв2
но неґативна відповідь на німецькі намагання голодом замо2
рити Україну та вимордувати до решти її працездатний еле2
мент. На цю відповідь не здобулися жодні зі згаданих вище 
політичних банкротів і спекулянтів, що в той час уже або си*
діли на еміґрації, або пристановилися на леґальних постах су*
спільного життя, вижидаючи коньюнктури та зовсім полишив*
ши народ на поталу долі. 

Цеї одвертої відповіді не дали також більшовики, бо їхня 
аґентура на українських землях була, наслідком зростаючих 
впливів самостійницького руху, настільки послаблена, що про 
якесь більшовицьке керівництво народом в умовах німецької 
окупації в той час не могло бути мови. 

Таким способом, станувши під керівництвом самостій*
ницьких чинників, українські народні маси відповіли на ні2
мецькі акції грабунку хліба й вивозу робітників до Німеччини 
виразним ні. Широка політично*пропаґандивна акція, прове*
дена в той час у підпільних виданнях самостійницького руху 
проти вивозу робітників і проти добровільної здачі хліба, по2
ставила на ноги цілий народ. Завдяки їй урятовано тисячі мо*
лодих людей від вивозу до Німеччини, а загнані в колгоспи 
селяни почали, по докладних директивах місцевих керівників 
самостійницького руху, забезпечувати себе хлібом, призначе*
ним на вивіз у Німеччину. Таким чином мільйони громадян 
України були забезпечені від загрози голодової смерти. 

На таку організовану політичну акцію українських са*
мостійників, в яку був утягнений увесь народ, німецькі оку*
панти відповіли скріпленим терором. Але селянин, який схо*
вав для себе хліб, або який утік від насильного вивозу, не дав 
себе вже ані насильно вивезти в Німеччину, ані ограбувати. 
Коли німці наступали на село, він утікав у ліс. А коли ні*
мецькі загарбники, продовжуючи свою, почату вже 1941 p., 
тактику палення сіл і мордування безборонного  населення, хо* 
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тіли продовжувати тепер свої методи, той, що сидів у лісі,  
не хотів уже безчинно приглядатися німецьким насильствам. 
Ідучи за директивами самостійницького руху, він витягав за*

хованого обріза й ним стріляв у німців. 

Так родився на переломі 1942/43 років усенародній са*
мооборонний рух, що, почавшись насамперед із невеликих са*
мооборонних актів, переродився в могутню революційно*зброй*
ну течію та оформився в лавах організованої та порівняно ско*
ро випосаженої в усі модерні засоби повстанської боротьби — 
Української Повстанської Армії (УПА). Повстання Української 
Повстанської Армії (УПА) — всіх причин цього явища тут не 
аналізуємо — було з одного боку — невідкличною вимогою 
дня й наслідком зв'язання українського самостійницького ру*
ху з проблемами дня й потребами народу, а з другого — за2
вершенням одної зі стадій у розвитку української самостійницької 
думки й чину. В Постановах III. Конференції само* 
стійницько*революційної OУH, з лютого 1943 p., читаємо в точ*
ці 13: 

"Проведення і здійснення революційно*визвольних пля* 
нів і цілей нашої боротьби за УССД, небезпека червоного й 
білого московського чи іншого зовнішнього імперіялізму ін*
ших народів, окупантські пляни й практики німецького імпе*
ріялізму, вимоги збереження українських народніх мас та 
організування їх плянової оборони й самооборони від масо*
вого фізичного винищування та цілковитого економічного гра*
бунку окупантами, ставляли й ставляють перед нами завдання 
поширювати, скріплювати та творити нові окремі осередки 
організованої сили народу". 

Під назвою "окремі осередки організованої сили наро*
ду" треба розуміти збройні відділи, що в той час, із конспіра*
тивних причин, було таким способом фіксовано в політичних 
постановах. Оці окремі осередки організованої сили народу 
мали, крім охорони народу від німецького терору, сповнити 
ще одне завдання, а саме піднести в очах мас і в очах усього 
світу позицію й силу української самостійницької ідеї, як ідеї 
воюючої, отже реальної, бо забезпеченої модерними засобами 
боротьби. Українські бо народні маси, зокрема на OCУЗ, ба*
ламучені довгими роками більшовицькою пропаґандою,  деякий 
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час дивились, принаймні в частині, на українську самостій*
ницьку ідею крізь призму більшовицької пропаґанди, не до* 
бачуючи, що власне їхня органічна ідея волі й розвитку, за 

яку вони готові були боротися, може бути здійснена тільки 
при умові української державности. Пізніше, пізнавши цю 
правду наявно, вони піддавали в сумнів її здійснимість. Щойно, 

побачивши за нею реальну силу, повірили в її реальність і пе*

ремогу. А такою реальною силою для мас була й є УПА. І то*
му її повстання відкриває новий етап у розвитку української 
самостійницької ідеї. Водночас воно завершує остаточну пе*

ремогу цієї ідеї, як панівної для всього населення України. 

Новий  соціальний  зміст  самостійницької  ідеї  та   боротьби 

Та до цієї перемоги української самостійницької ідеї 
причинився ще й третій елемент, яким є її новий соціяльний 
зміст, що також повставав і кристалізувався в умовах німець*
кої окупації. 

Аналізуючи визвольну боротьбу українського народу в 
період по жовтневій революції, ми вказували на намагання 
більшовиків компромітувати українську самостійницьку ідею 
як відсталу й реакційну. З другого боку ми згадали, наскільки 
в культурно*політичній визвольній течії хвильовизму виявляв*
ся новий зміст молодого українства, того, яке співтворило ре*
волюцію й тому прийняло її здобутки, намагаючись одначе 
поставити їх на службу інтересів українського народу і не 
дати більшовикам використовувати їх для своїх антинародніх 
і матеріялістичних цілей. І тому, коли більшовикам вдавалося 
деколи компромітувати українську ідею дореволюційного пе*
ріоду як реакційну, то того не могли вони вже досягнути щодо 
періоду хвильовизму й до його ідейно*політичних вартостей. 

Оця підступна гра більшовиків не вдалася їм також щодо 
новітнього   українського   революційного   самостійництва. 

Передусім український самостійницький рух сучасної до*
би вдарив по більшовиках їх власною зброєю. Ці удари по*
казалися незвичайно успішні. Тактика більшовиків супроти 
всіх інших політичних угрупувань спиралася завжди, в усіх 
краях і в кожний час у минулому й сьогодні, на одній основ*
ній  напрямній,  якої зміст містився в  тому,  щоб,  резервуючи 
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для себе позицію найбільш соціяльнопоступового, бо, мовляв, 
найлівішого чинника і представляючи себе як оборонця на* 
родніх прав і інтересів, бити всі інші політичні угрупування 

чи суспільні осередки, як антинародні, непроґресивні, реакцій*
ні явища. 

Оцю підступну більшовицьку тактику добре пізнав укра*
їнський самостійницький рух і боротьбу проти більшовизму 
почав від здемаскування всього фальшу й облуди, що криється 
під такою тактикою більшовиків. Він вказав на те, що біль*
шовизм не тільки не є проґресивне явище, але що якраз він є 
разючим запереченням якогонебудь проґресу та остоєю най2 
жостокішої реакції. Українські самостійники своїми видання*
ми повели роз'яснювальну акцію серед народу, виказуючи, що 
інтернаціональна сталінська кліка жорстоким способом обма*
нула народні маси, ганебно зрадивши революцію. У своїй недо*
лужності вона піддала народ своїм божевільним експеримен*
там, руйнуючи таким чином мільйони екзистенцій та вини*
щуючи цілі суспільні верстви. Українські самостійники вика*
зали, що більшовизм не тільки не усунув зла суспільного ви*
зиску й кривди та не знищив капіталістичної системи й не 
визволив робітника, але що на місце багатьох глитаїв*капіта* 
лістів він поставив одного всемогучого, ніким неконтрольова* 
ного капіталіста*державу. Він зосередив у своїх руках всі за*
соби продукції, забезпечуючись водночас густо розбудованим 
поліційним апаратом від будь*якого вияву вільної думки та 
забираючи громадянинові всяке право на будь*яку оборону від 
насильства держави. При тому держава утотожнилася в біль*
шовиків з поняттям кількасот тисяч поліційно*НКВД*івських 
аґентів і кількох мільйонів народніх глитаїв із партбілетом у 
кишені, що живуть на шкурі двістімільйонового населення 
СРСР. 

Оцій реакційній системі більшовизму, як системі най*

більш жорстокої експлуатації народів і людини, протиставляв 

і протиставляє український самостійницький рух новий со* 

ціяльний зміст української революційно*самостійницької ідеї. 

Він у основу поставив право народу й людини на вільний роз*

виток, право людини на працю й забезпечення за нею кори*

стання з  її плодів, право селянина на землю,  визволення  ро* 
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бітника з неволі заводу та зроблення його співвласником усіх 
засобів продукції і співкористувачем у зисках, при негайній 
ліквідації всіх більшовицьких систем визиску людини шляхом соц* 
змагань, стахановщин і т. д.; забезпечення права трудової 
інтеліґенції на вільне, ніким необмежуване виконування влас*
ної професії, справжню соціяльну охорону жінок, дітей, мо*
лоді та інше. 

Програмові постанови й соціяльний зміст самостійницької 
боротьби був опрацьовуваний довгими роками представниками 
всіх суспільних верств українського народу з усіх українських 
земель і він включає в себе тільки такі елементи, які виправдали 
себе в житті, далекі від будь*яких тільки теоретичних плянів і 
концепцій. Крім того оцей новий соціяльний зміст української 
самостійницької ідеї кувався в боротьбі й вартість поодиноких 
його положень випробовувалася зразу в житті, в зустрічі з 
власними масами й у зударі з ворогами. В цьому його 
незаперечна вартість. 

Так родився новий соціяльний зміст української само*
стійницької революційної ідеї, що відтак, у завершуючому 
процесі об'єднування мас довкруги одного керівництва, ляг 
в основу соціяльної програми Української Головної Визвольної 
Ради (УГВР). 

Українська  революційно
визвольна   політична   концепція 

Таким самим способом кристалізувався четвертий еле2
мент сили української революційної ідеї, а це українська по2
літична концепція. Також вона оформлювалась у зустрічі з 

життям, з власними масами й у боротьбі з ворогами. 

В основу української політичної концепції лягли два 
такі основні факти. Перше — факт, що український народ веде 
свою визвольну боротьбу в гурті поневолених московським 
більшовизмом народів та в свідомості, що боротьба ця може 
бути успішна тільки при умові спільного фронту поневолених 
у їх змаганні за повний розвал СРСР. 

Друге — це усвідомлений в умовах другої світової війни 

факт ідейної й політичної кризи т. зв. великопростірних кон2
цепцій, які є висловом тільки фізично*матеріяльної переваги 
деяких  груп  держав, але які водночас не несуть жодної ідейної 
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плятформи організації народів, яка не була б побудована на 
насиллі, а в ідейно*позитивному розумінні приносять пустку 
або реакцію та знищення всіх позитивних вартостей дотого*  

часної культури людства. 
При побудові української політичної концепції виходили 

українські революційно*самостійницькі чинники з конечности 

цілеспрямування цієї концепції проти міжнародньої концепції 

більшовизму й ужиття її як зброї в боротьбі з ним. Тому тре*
ба було, подібно як при соціяльній проблематиці, розправитися 
з інтернаціональною більшовицькою доктриною та здемаску* 

вати всю її облуду. 

Колись, заки більшовизм дійшов до влади, він представ*
ляв державу звичайно йому ворожу, як знаряддя гноблення 
народніх мас. Пізніше, коли більшовики самі створили дер*
жаву, вони обмотали її існування рядом забріханих фраз, пред*

ставляючи її як своєрідний твір добровільної організації ряду 
народів у рямках одного Совєтського Союзу. А тим часом оцей 
союз показався найжостокішою казармою гноблення народів, 

яку колинебудь знало людство. Він перетворився в ненасит*
ну імперіялістичну акулу, а в час минулої війни став, побіч 
німецького гітлеризму, найбільш імперіялістичною, тоталітар*
но кермованою великодержавою та поневолювачем свобідних, 

але слабших народів. Таким він є й досьогодні, таким буде 
до свого кінця, бо імперіалізм лежить у суті не тільки кожно*
го капіталізму, як учили більшовики, але також у ще більшій 
мірі він дрімає в крові авторитарного сталінсько*російського 

більшовизму. 

Оцій безглуздій, антинародній, інтернаціональній, біль2
шовицькій концепції, що означає повне поневолення народів і 
людини, протиставив український народ концепцію вільного й 
самостійного життя всіх народів, побудовану на праві кожно*
го народу на власну державу та на праві людини на вільне й 
хоронене законом життя, без будь*якого національно*політич*

ного, конфесійного чи соціяльно*економічного гніту. 

І так само як соціальна програма*українського самостій*

ницького руху була проґресом у порівнянні з реакцією біль*
шовицької системи організації суспільства, так само висуне* 
на ним ідея побудови вільних національних  держав і концеп* 
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ція перебудови на цій плятформі цілого Сходу Европи, є в по*
рівнянні з рекційною сталінською деспотією, найбільш проґре2
сивною концепцією нашої доби. 

Українська політична концепція базувалась і базується 

на національній ідеї, як на одиноко здоровій ідеї, що на ній 
може проходити внутрішня організація народу та завдяки якій 
може одиноко бути збережений довготривалий мир між на*
родами. Історія вчить, що кожна реакційна інтернаціонально* 

політична доктрина, яка виходить поза націю, веде на прак*

тиці до надмірного розросту одного народу коштом другого. 
Це прямий шлях до імперіялізму й до поневолення. Не важно, 
якими ширмами оці понаднаціональні імперіялістичні концеп*

ції були б прикривані, — вони ведуть завжди до неґації, а 
відтак до повного знищення менших народів. А тим часом 
глузд історії не полягає в тому, щоб коштом надмірного роз*

росту одного народу, чи радше одної панівної кліки (бо зви*
чайно до кліки глитаїв на народній шкурі зводиться кожний 
імперіялізм), загибав інший. Суть суспільного проґресу якнай*
кращої ідеї людства — це гармонійний розвиток усіх народів. 

Стоячи на національній ідеї і протиставляючись реак*
ційним інтернаціональним політичним доктринам, українські 
революційно*самостійницькі чинники вказували українському 
й усім іншим народам СРСР на зокрема антинародне й реак*
ційне кублище, яким є правляча інтернаціональна кремлівська 
кліка. Вона поневолила ряд народів і закула їх у важку на*
ціональну й соціяльну неволю. Водночас вона готується до но*
вих підбоїв. При тому свої єхидно*підступні пляни прикриває 
вона найбільш облудними гаслами. В упертій роз'яснювальній 
акції українські самостійники розкрили нещадно всі більшо*
вицькі фрази про визволення, з якими більшовицька кліка 
просунулась на Захід, і вказували на те, що за всяким т. зв. 
визволенням криється лукавий імперіялістичний зміст та поне*
волення. 

Тому прямим висновком з того була наша концепція 
перебудови Сходу на нових принципах, на принципах права 
кожного народу на власну державу на його етнографічних те*
риторіях. Це стосується до широких народніх мас російсько*
го  народу,    що  також  є  давлений   імперіялістичною  клікою 
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Кремля, яка, граючи на шовіністичних струнах росіян, стара*
ється мобілізувати російських трудящих завжди до нових во*
єн і нових підбоїв, в ім'я своїх божевільних і шкідливих та*

кож російським народнім інтересам плянів. Тому прямим ви*
сновком того є спільна боротьба всіх народів СРСР проти ста*
лінської кліки ворогів людства. 

Заступаючи таку політичну концепцію, старався укра*

їнський самостійницький рух реалізувати її в практиці. Таким 

способом визвольна боротьба українського народу велася й 

ведеться під гаслом визволення не тільки українського народу, 

але також усіх інших поневолених народів Сходу. Тому в 

архівах української самостійницької боротьби, в умовах ні*

мецької окупації, знайде історик підпільну літературу не тіль*

ки в українській, але майже в усіх мовах народів СРСР. Він 

знайде там також інструкції для підпільних організацій Біло*

русії, Грузії та інших поневолених народів СРСР. 

Окремого вислову й розмаху набрала українська полі*
тична концепція в періоді боротьби УПА. В Українській Пов*
станській Армії були, як відомо, організовані автономні відді*
ли поневолених народів Сходу, головно грузинів, вірменів, азер*
байджанців, узбеків і татарів, що відзначилися особливим ге*
роїзмом у боротьбі проти німецьких та більшовицьких за*
гарбників. Це була практична реалізація ідеї фронту понево*
лених у їхній боротьбі проти ворожих імперіялізмів. Ідейно* 
політичне, програмове, а також організаційне оформлення зна*
йшла ця ідея в скликаній у днях 21*23 листопада 1943 р. на 
теренах визволених УПАрмією, І. Конференції Поневолених На2
родів Східньої Европи й Азії. На цій конференції взяло участь 
39 делеґатів від 13 народів СРСР (азербайджанського, башкір* 
ського, білоруського, вірменського, грузинського, кабардин*
ського, казахського, осетинського, татарського, узбецького, 
українського, черкаського й чувашського) та 10 почесних гостей 
різних національностей. Конференція підсумувала дотеперішню 
роботу, ухвалила спільну платформу ширшої акції під гаслом 
революції в СРСР та покликала спільні виконавчі органи, що 
координують революційно*визвольну боротьбу, ведену в 
поодиноких країнах СРСР. 
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Так практично реалізувалася українська політична кон*
цепція та виправдувала себе в житті й у боротьбі, в зустрічі 
з приязним нам і ворожим світом. В парі з нею ріс і кріпшав 

революційно*самостійницький рух, опертий на силі й чистоті 
самостійницької ідеї, на твореному в горнилі боротьби соці* 
яльному змісті цієї ідеї та в безпосередньому зв'язанні з на* 

родніми масами та їх прагненнями. 

Від   самостійницько
революційних   кадрів   до   всенароднього 

визвольного руху та пекуча потреба верховного 

всеукраїнського  центру 

Ми представили в загальних обрисах розвиток револю*
ційно*визвольних дій українського народу в період німецької 

окупації. Докладніше прослідження цього періоду боротьби 
жде свого історика. На боротьбу цю складалися завжди два 
елементи: думка й діло, ідея й чин, політична концепція й 

практика революційної роботи. І тому в її процесі доконува* 
лась глибока розбудова наших ідейно*політичних позицій, ро*
дився зміст боротьби, а в практиці до неї долучувалися все 
ширші маси, притягані ідеєю та мобілізовані змістом боротьби. 

Визвольна боротьба українського народу в умовах ні*

мецької окупації проходила під керівництвом революційно* 
самостійницького табору, що — як вище стверджено — оди*
нокий удержався в трудній окупантській дійсності та керму*
вав масами. При тому тодішня боротьба була не тільки про*

бою його твердости, гарту й видержливости в дуже важкій 
революційно*підпільній дійсності, але була вона також про*
бою його політичної зрілости, вартости його політичних ідей, 

його програми, тактики тощо. І сьогодні, з перспективи часу, 
треба сказати, що з цієї проби самостїйницько*революційний 

рух вийшов переможно й у ній він дуже багато навчився, бо в 
ній став він справжнім політичним усенароднім рухом та 
керівником   народньої  боротьби. 

Бути політичним керівником в умовах східньо*україн*
ської дійсности було й є завданням дуже складним. Тут має*
мо діло з масами, що від трьох майже десятиріч приймають 

активну участь у політичному житті, з масами, що за керів*
ництво  ними боролася й бореться  комуністична партія, отже 
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політична партія, що принаймні теоретично дає розв'язку всіх 
питань суспільного життя та має випробувану десятиріччями 
тактику кермування масами тощо. В тих умовах змагатися за 

вплив на маси, за здобуття позицій для власної ідеї й кон*
цепції — завдання незвичайно складне. Воно ускладнюється 
високим політичним виробленням східньо*українських мас, що 

можуть прийняти тільки ідею й концепцію, в яку повірять, в 

якої правильність, у всіх найменших навіть положеннях, во*
ни переконаються. 

Коли отже революційно*самостійницький табір удержався 

на поверхні політичного життя (чи власне в підпіллі) і став 
єдиним керівником народу в його боротьбі, то на це зложи*
лися в рівній мірі його революційна практика в терені, отже 
кадри й боротьба, як і його ідейний зміст та політична зброя. 
Свідками цього останнього є численні документи в формі сер*
йозних праць з усіх ділянок суспільного життя, нашої політич*

ної концепції, програми, а зокрема державного плянування. 
Жодне з існуючих раніше в Україні, зокрема Західній, полі*

тичних угрупувань у тій акції, як зрештою й у практичній бо*
ротьбі, участи не взяло. Їхні тодішні, зрештою дуже рідкі, пи*
сання відірвалися зовсім від дійсности та тупцювали в давньому, 

давно пережитому й нікому непотрібному. Це був наслідок 
їхнього опортуністично*спекулянтського наставлення до тодіш*
ньої дійсности в Україні та політика зберігання власних шкур. 

Так отже з ініціятиви й під керівництвом революційно*са*
мостійницького табору проводилась тоді в Україні зарівно ши*

рока розбудова ідейно*політичних позицій народу, як з дру*

гого боку — під його керівництвом ішла вся майже практика 
революційно*визвольної боротьби. Але вже 1943 р. ставало ясно, 
що всі ці дії переростають далеко завдання одної політичної 
партії чи організації та що постає питання всенароднього 
верховного політичного керівництва, центральної установи на*
роду, яка очолила б і керувала б боротьбою народу в усіх її ді*

лянках та підготовляла його до відбудови власної держави. 

Бо в умовах німецької окупації чоловим, а відтак оди*

ноким виразником революційно*визвольного табору стала Орга2
нізація Українських Націоналістів (OУH), звана популярно на*

родом самостійниками або бандерівцями.  Під їх фірмою й ке* 

84 



рівництвом проходили всі визвольні дії українського народу й 
цей факт зафіксований недвозначно в усіх документах власних 
(листівки й видання), як також чужих, німецьких і більшо*
вицьких. Але OУH, з огляду на її специфічний характер, як 
підпільно*конспіративна організація, не могла організаційно 
охопити найширших мас та стати масовою організацією. З дру*
гого боку, різногранність визвольної боротьби вимагала дуже 
часто широких, зокрема фахових кадрів, які, хоча готові від*
дати себе на службу визвольній справі й працювати в ініціо* 
ваних організацією ділянках, безпосередньої участи в політич*
ній дії партії не брали. Таких людей прибувало щораз більше, 
в міру як українські організовані самостійники ставали ініція* 
торами й керівниками щораз ширших ділянок визвольної бо*
ротьби народу. Всі ці люди, даючи деякий вклад у визвольну 
боротьбу, хотіли бути причасними при її керівництві, хоч до 
партії не анґажувалися, або до підпільної організації взагалі 
не надавалися (пр. наукові круги, що брали участь у розрібці 
соціяльного змісту самостійницького табору, які жили леґаль*
но і своєю ментальністю до підпільної організації не підходи*
ли). Ставало отже питання покликати до життя верховний по*
літичний всенародній центр, що в ньому дійшли б до голосу 
всі активні учасники боротьби за Суверенну Українську Дер*
жаву, представники всіх верств, байдуже яких політичних пе*
реконань вони б не були та які світоглядові засновки вони не 
визнавали б. 

Але розв'язка цієї справи стала пекучою щойно в умовах 
дій Української Повстанської Армії (УПА). Як відомо, перші 
збройні самооборонні відділи УПА постали з ініціятиви й під 
керівництвом революційно*самостійницької OУH. Але вже в 
перших місяцях, а може й тижнях своїх дій, УПА перестала бу*
ти органом одної партії, а стала збройним раменем цілого наро2
ду, перероджуючись у могутній всенародній повстанський рух. 
Бо цілий народ був загрожений знищенням гітлерівсько*сталін*
ськими загарбниками й тому цілий народ станув до боротьби. 
Ясно, що тих, які хотіли боротися за інтереси народу, хто ви*
знавав плятформу самостійности України й проґресивної со*
ціальної програми, того не можна й не треба було питати за 
партійним білетом чи його груповими переконаннями. І тому 
такі елементи зразу включалися до збройної боротьби УПА. 
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З другого боку — всенародній характер УПА був зумов*
лений її організаційними потребами, передусім потребами від*
повідного військового рівня повстанської боротьби. Готового 
боротися з крісом у руках селянина, робітника чи інтеліґента 
треба було дати під команду фахових старшин. Уявлення де*
яких кругів з*поза УПА про те, що можна вести в сучасну 
добу повстанську боротьбу примітивною, а не модерною збро*
єю й без належної військової організації та вишколу, є безпо*
воротним анахронізмом. УПА мала й має ввесь час діло з ка* 
рательними відділами Ґестапо й НКҐБ, що були й є модерно 
озброєні й добре вишколені. Щоб удержатись і перемогти, 
український повстанець мусить не тільки перевищувати воро*
гів своєю вояцькою мораллю, але він мусить також принаймні 
дорівнювати їм своїм вишколом та не поступатись озброєнням. 

Тому організація УПА, як військово*збройної одиниці, 
доконувалась при співучасті українських військовиків різних 
формацій колишніх українських армій, військовиків УHP та 
частинно УГА, як також сучасних армій, к. старшин і бійців 
Червоної Армії та українських утікачів з різнородних німець*
ких військових формацій. Якщо мова про політичні переко*
нання, то в УПА були й є бійці й старшини різних політичних 
напрямків у льояльній братерській співпраці і революційно* 
самостійницька OУH ніколи не підносила жодних претенсій на 
якунебудь окрему партійну позицію в УПА. Бо УПА це влас*
ність цілого українського народу, а не одної партії, хоч основ*
ний стрижінь УПА створили випробувані в визвольній боротьбі 
самостійницько*революційні елементи. 

Але не тільки військовиків потребувала УПА. Вона по*
требувала для свого існування співпраці цілого народу. Вона 
не могла обмежитися тільки лісом. Вона вимагала співпраці 
міста, цебто передусім усіх господарських, фінансових та ме*
дично*санітарних установ. Бо бійці мусять бути не тільки оз*
броєні (зброю дає нам, хоч недобровільно, ворог, але також 
їх треба прохарчувати, одягнути та забезпечити медикамента*
ми. Історія УПА, зокрема з періоду німецької окупації, як зре*
штою й тепер, покаже, побіч очевидних недомагань на тому 
відтинку, також блискучі документи широкої співпраці укра*
їнського села й міста з УПА, зокрема українських господар*
ських кругів та медичного світу. 
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Органічна консолідація в масах як вихідна позиція при організації 
верховного  центру  та  проблема  політичного  завершення 

збройної   боротьби   народу,   веденої   під   керівництвом   УПА 

Таким способом із первісних дій тільки самостійниць*
кого руху родилась могутня течія всіх верств народу в рево*
люційно*визвольній боротьбі, співпраця українських селян, ро*
бітників і трудової інтеліґенції всіх земель України, як і всіх 
її громадян, що знаменувала незнану давно в історії України 
всенародню консолідацію й об'єднання найширших народніх 
мас у боротьбі проти окупантських насильств та за відбудову 
власної держави. Це була органічна консолідація українського 
народу довкруги ідеї УССД, що своїм усенароднім і всеукраїн2
ським характером далеко переросла рямки одної політичної 
партії. 

Тому оцій органічній консолідації, проведеній у процесі 
боротьби в низах, у масах, треба було дати вислів у верховних 
керівних органах. Так само як командування УПА добиралось 
і добирається незалежно від будь*яких принципів партійної 
приналежности, так само в верховних органах революційної 
боротьби народу мусіли взяти участь усі, що борються, байдуже, 
чи зорієнтовані вони на цю чи іншу партію, чи безпартійні. 

Крім того, завдання того верховного органу вимагало 
репрезентації й політичного очолення тієї боротьби, яку вів 
цілий народ, а зокрема збройної боротьби УПА. УПА, як вер2
ховний збройний військовий чинник усього народу, мусіла 
дістати політичне завершення в формі верховного політичного, 
понадпартійного органу, отже уряду, що перебрав би на себе 
кермування всією політично*визвольною боротьбою та був би 
політичним зверхником Української Повстанської Армії як 
війська, чи збройного рамени народу. 

Тут ішлось ще про одну справу, а саме про покликання до 
життя такого верховного всеукраїнського центру, що був би 
виявом волі українського народу й мав би від усього народу 
мандат, щоб можна було його успішно протиставити аґентур2
ному урядові УРСР, що, спираючись на багнетах імперіялія* 
лістичного московського центру, не репрезентує волі україн*
ського народу та не має права промовляти від його імені. Тим 
часом наш верховний всеукраїнський орган, Українська Голов* 
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на Визвольна Рада, був виявом волі переважної більшости гро2
мадян України, що сконсолідувались на плятформі боротьби 
за Українську Державу, ведучи її на всіх відтинках життя, 
не тільки в лісі, у збройному відділі УПА, але також за трак*
тором чи селянським плугом, або робітничим станком ча вар* 
статом праці інтеліґента. Всі оці громадяни України змагали 
до відбудови Української Держави й у цій боротьбі віддава*
ли себе під усенароднє верховне керівництво, на якого фор*
мування вони мали безпосередній вплив. Таким способом, у 
висліді всенародньої консолідації, мало місце на переломі ні*
мецької й більшовицької дійсности своєрідне всенародне голо*
сування, всенародній плебісцит народніх мас, які борються 
проти московського імперіялістичного центру. В цьому плебіс*
циті, виявленому в формі активної участи в боротьбі, вони 
відмовили аґентурному урядові УРСР права їх репрезентувати 
й вести, а це право передали своєму власному, від зовнішніх сил 
незалежному, самостійницькому всеукраїнському верховному 
центрові. 

Таким способом українським народом, найширшими ма2
сами, що стоять у боротьбі, була покликана до життя в червні 
1944 р. Українська Головна Визвольна Рада (УГВР) і її викон2 
ний орган Генеральний Секретаріат, як найвищі керівні орга2
ни українського народу в його боротьбі за Українську Само2
стійну Соборну Державу (УССД). УГВР стала завершенням 
довголітнього процесу боротьби українського народу в умовах 
найжорстокішого терору гітлерівсько*сталінських імперіялістів, 
процесу, що довів до органічного об'єднання українських мас 
довкола ідеї УССД. Таким чином зродившись у боротьбі, в 
самому її розгарі, а не далеко від неї й не в спокійному кабі*
неті, УГВР є органічним твором українського народу, його 
плодом, якому народ віддав у руки мандат влади. 

Принципи  організації  УГВР  і  еміґрантські   політичні   середовища 

Хто брав участь в УГВР, найвищому керівному органі? 
Участь в УГВР брали ті, що стояли і стоять у боротьбі 

за українську державу, як одиноко покликані кермувати на2
родом. І тому в устроєво*організаційних постановах УГВР чи*
таємо, що вона складається: 
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1) з активних учасників революційно*визвольної бороть* 
би  українського  народу за  УССД, 

2) з представників поодиноких середовищ та всіх земель 

України, що визнають плятформу визвольної боротьби за УССД 
проти  німецько2гітлерівських та  сталінсько2більшовицьких  ім2 
періалістів. 

За активними учасниками революційно*визвольної бо*
ротьби стояло й стоїть у першу чергу право кермувати наро*
дом і його репрезентувати. Вони стоять серед народу, вони так 
само, як і ведені ними маси, готові кожної хвилини жертву*
вати себе для справи і з того виводиться їхнє моральне право 
на керівництво. Крім того, вони, як активні учасники боротьби, 
знають її вимоги і, стоячи серед народу, можуть ним кермувати, 
маючи до того змогу в чисто організаційному розумінні. При 
тому тут ідеться про активних борців усіх ділянок суспільного 
життя й усіх форм боротьби, отже селян, робітників і трудової 
інтеліґенції, а далі — бійців військ УПА, борців підпілля й 
робітників назверхнього леґального сектора всіх відтинків. 

Якщо мова про представників поодиноких політичних 
середовищ, то їм було також відведено належне місце в УГВР, 
в міру одначе того, поскільки ті середовища як діючі чинни*
ки існували. Бо УГВР, як верховний орган народу, організо2
вана на понадпартійній базі і включає в собі, подібно як УПА, 
людей різних політичних переконань та світоглядів, з умовою 
визнання ними плятформи УГВР і готовости боротьби проти 
німців і більшовиків. І так само, як у міру своєї причасности 
на землях і в боротьбі, люди з поодиноких політичних сере*
довищ знайшлися в УПА, отже й у її командуванні, так само, 
в міру своєї участи в боротьбі за українську державу, зна*
йшлися одиниці з поодиноких політичних середовищ в УГВР. 
Це стосується однаково до осередніх і східніх як і західніх 
українських земель. При тому йшлось тут передусім про інди*
відуальну участь поодиноких членів даних середовищ, а не 
самих середовищ як цілости, бо: 

1) як показала повища аналіза ситуації в Україні, поза 
революційно*самостійницьким табором, таких активно діючих 
середовищ  не  було,     а  старі,  головно   західньоукраїнські  чи 
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еміґраційні групи, перервали всяку діяльність на землях і від 

народу та його боротьби відірвалися; 

2) названі політичні групи, як леґально існуючі осеред*

ки, головно на еміґрації, офіційної участи в керівному револю*

ційному центрі взяти не хотіли, бо вони не могли погодити 

свого леґального існування з визнанням плятформи УГВР, в 

якій говорилося про революційно*визвольну боротьбу україн*

ського народу проти німецьких і більшовицьких загарбників. 

Проте ж на визнання такої виразної плятформи, яка, звичай*

но, означала оголошення війни німцям і не дала себе погодити 

з жодними пронімецькими спекуляціями, не хотіли піти (як 

стверджують це наші архівальні документи), навіть веґетуючі 

в той час у Галичині залишки псевдореволюційних спекулянт*

ських утрупувань, ті то навіть осінню 1943 p., отже тоді, коли 

розвал німців ставав щораз більш очевидний, а німецькі оку*

панти мали вже за собою мільйони знищеного українського 

населення! (Група Мельника). Адже впродовж цілої німецької 

окупації йшли від революційно*самостійницького табору напо*

легливі заходи притягнути до спільної боротьби також інші 

політичні групи, але всі ці заходи розбивались у висліді не* 

спроможностей реакційно*опортуністичних груп станути на ви*

разну плятформу боротьби проти німців. Це було тим більше 

болюче, що в той самий час в інших народів (поляки, фран*

цузи, бельгійці, литовці) підпільно*визвольну боротьбу вели всі 

поважніші політичні угрупування, під час коли в нас одино*

кий самостійницький табір мусів нести на собі ввесь її тягар. 

Нічого дивного, що в інших народів засідали в керівництві 

визвольної боротьби офіційні представники всіх політичних 

партій. 

Але навіть, якщо б допустити (звичайно чисто теоре*

тично), що згадані українські еміґраційні угрупування були б 

узяли в той час участь в УГВР, то практичне значення для 

визвольної боротьби народу той факт міг би мати тільки тоді, 

коли б за участю в керівництві слідувала участь у боротьбі. 

А на це тоді, в умовах німецької окупації, вони не зважились. 

Може в умовах більшовицької окупації це  було б  інакше. 
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Принципи  організації   УГВР  та   вимоги  української  внутрішньої й  
зовнішньої   визвольної  боротьби 

В такій ситуації УГВР поставила на об'єднання в керів*
ництві тих, що боролися. Всяке об'єднання в формі міжпар* 
тійного порозуміння на еміґрації, тобто партій, які в краю 
сил не мали й не мають, було б без значення для визвольної 
боротьби народу, а могло б мати значення хіба під кутом зов*
нішньо*політичних акцій. Усяке тіло так творене, з призна*
ченням кермувати цілою боротьбою народу, було б мертво* 
родженим твором і на боротьбу народу проти окупантів не 
могло б мати жодного впливу, не говорячи вже про керівниц*
тво. Тому УГВР вийшла з фактичного реального укладу вну* 
трішньоукраїнських політичних сил на українських землях і 
стала реальним політичним фактором, а не еміґрантською фік2
цією. 

Сюди входив ще один момент зовнішньополітичного по*
рядку. В краю йшла й іде боротьба і там лежить її головний 
тягар. Отже в краю мусить бути й її керівництво. Закордон 
може тільки співдіяти й помагати. Його акції залежні від си*
ли краю. Ми не дрібний народ, що може виграти свою державу 
завдяки якійсь міжнародній дипломатичній грі. Для постання 
української держави треба боротьби в краю й революції в цілому 
СРСР. Наскільки ми тут боротьбу ведемо й революцію 
підготовляємо, настільки ростуть шанси наших зовнішньополі*
тичних представників і їх акцій. Без нашої боротьби в краю 
всякі акції за кордоном будуть рівні нулеві. Оце мислення, 
одиноко зрештою реальне, є складовою частиною нашої полі*
тичної концепції, базованої на спільній боротьбі поневолених 
народів під гаслом розвалу СРСР. 

Коли отже так справи стоять, цебто, коли львиний тя*
гар боротьби лежить на землях, верховне керівництво мусить 
бути на землях і то однаково з внутрішніх причин, бо не мож*
на робити революції тут, у краю— з еміґрації, як і з зовніш2
ньополітичних. 

Найбільшою небезпекою для нашої революції було б 
те, коли б керівництво визвольної боротьби, верховний центр, 
опинився в такій ситуації, що він міг би стати іграшкою в 
руках зовнішніх чинників. А  така залежність наступає як пра* 

91 



вило завжди тоді, коли такий верховний центр у цілості пе*
ребуває на еміґрації. Того учить нас українська історія в ми*
нулому й чужа. І тому, щоб забезпечити повну незалежність 
української визвольної політики від будь2яких зовнішніх чин2
ників, УГВР організувалась на українських землях і тут пере2
буває, її дії визначуються суверенною волею українського на2
роду, а на сторожі її позиції стоїть підпорядкована їй збройна 
сила народу — Українська Повстанська Армія, що ґарантує 
виконність постанов УГВР. 

Таким способом УГВР об'єднала довкола себе ввесь ре*
волюційно*визвольний елемент України, з усіх прошарків на* 
родніх мас, та стала заступником їх інтересів. Їй, як найви*
щому всеукраїнському центрові, підпорядкувала себе револю2
ційно2самостійницька ОУН. Це не ліквідувало і не ліквідує 
цієї організації як окремого політичного тіла, якої кадри роз*
кинені по всіх українських землях, це тільки підпорядковує 
її всенародньому органові й найвищому понадпартійному ре*
презентантові суверенної волі народу. Втім, український рево*
люційно*самостійницький табір і далі залишається передовим 
загоном революції та одним із важливих елементів сили УГВР. 

Вкінці, ставка на активну участь у боротьбі, як переду*
мову участи в керівництві, зліквідувала існуюче нераз в укра*
їнському політичному житті в минулому ненормальне явище, 
що боротьба й керівництво, або її репрезентація, були розді*
лені, цебто, що одні боролися, а другі присвоювали собі чо*
мусь привілеї їх репрезентувати. Це завжди мало дуже прикрі 
наслідки для народу, бо копало провалля між тими, що бо*
рються, і тими, що кермують. 

З таким ненормальним та небезпечним і неморальним ди*
вом кінчає УГВР, в якій зосереджені ті елементи, що боротьбу 
ведуть і нею кермують, а для скапіталізування цієї боротьби 
назовні, вона уповажнює своє Закордонне Представництво, як 
нерозривно зв'язаний з краєм чинник та йому підпорядкова* 
ний. Якщо знову мова про політичні дії еміґрантських груп, 
що не мають опертя в краю, то можливості їхнього позитивно*
го вияву для нашої визвольної справи УГВР бачить у підси2
ленні ними боротьби в краю, шляхом безпосередньої помочі 
чи то фаховими кадрами, чи іншими засобами сучасної бага* 
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тогранної боротьби, яка ведеться в краю. Тільки в тому випад* 
ку бачить УГВР можливість співучасти представників даних 
політичних чинників також у центральному керівництві ви2
звольною боротьбою. 

Якщо ж ідеться про капіталізування еміґрантськими по*

літичними середовищами визвольної боротьби в краю та її про*
паґанду за кордоном, то вона допустима тільки тоді, коли в 
її основу кладеться фактичний стан у краю й діючі там чин*

ники та коли ця акція ведеться в порозумінні з уповажнени* 
ми для того краєм закордонними чинниками. Так само як у 
краю йде боротьба єдиним всеукраїнським фронтом, так само 

вона мусить іти за кордоном і УГВР, яка цією боротьбою в 
краю кермує, має право вимагати того. Оця співпраця краю й 
еміґрації — це основна передумова перемоги нашої визволь*
ної справи. 

Всеукраїнський характер УГВР 

Вимога активної участи в боротьбі тих, що мають кер*
мувати народом, вирішила водночас про всеукраїнський ха*
рактер УГВР та заступлення в ній речників усіх українських 
земель. На всіх бо українських землях велася революційно* 
визвольна боротьба й тому, як прямий наслідок того, опини*
лися в УГВР представники всієї України, при чому поодино*
ким землям було відведено відповідне місце в керівництві, в 
залежності від питомого тягару тих земель та натуги їхньої 
революційної боротьби. Ясно, що в членському укладі УГВР 
мусів знайти вислів факт соборности українських земель та 
того величезного вкладу в революційно*визвольну боротьбу, 
що його вклали в неї осередні та східні землі. На цьому місці 
треба згадати факт зокрема вирішальної участи в розбудові 
нового соціального змісту української самостійницької ідеї, 
що її здійснювали передусім передові східньоукраїнські уми, 
які одинокі могли дати належний вислів сучасних прагнень 
широких мас Сходу. Зрозуміле, що всі оті здобутки думки ляг2
ли в основу ідейно2програмових положень УГВР. Те саме сто*
сується до політичної концепції УГВР, на яку склалась праця 
тих учасників визвольної боротьби, що найкраще вивчили й 
у  програмових  намрямних могли передати всі таємниці успіхів 
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боротьби у всесоюзних маштабах та в одному ряді з понево*

леними народами Сходу, включно в союзі з російськими на* 

родніми масами, проти антинародньої імперіялістичної біль*

шовицької  кліки. 

*** 

Так родилася й так вступала в дію Українська Головна 
Визвольна Рада (УГВР), як верховний керівний орган україн*
ського народу, в його боротьбі за українську державу. Вона 
родилась у висліді довголітнього процесу кристалізації рево*
люційно*самостійницьких сил та об'єднання найширших на* 
родніх мас довкола ідеї УССД та української політичної кон*
цепції, висловленої гаслом свободи народам і людині та права 
кожного народу на власну державу, як найбільш проґресивної 
політичної ідеї сучасної доби. Цей процес здійснювався в 
боротьбі, в умовах найважчого окупантського сталінсько*гітле*
рівського терору й тому тільки сильні елементи могли в тій дій*
сності вдержати своє політичне обличчя та проводити свої ідеї 
в життя. Саме вони, оті найсильніші й найкращі, ті, які мали 
відвагу залишитися з народом і його вести тоді, як боротьба 
видавалася зовсім безнадійна, ті стали зрубом, на якому ви*
ростала УГВР. Таким способом наростав могутній, спільний, 
революційний фронт українських селян, робітників і трудової 
інтеліґенції, кермований передовими борцями всіх прошар*
ків народу. Тому, по кількох роках важкої боротьби, народ 
мав змогу пізнати тих, що його вели, що з ним проходили крізь 
доли й гори визвольної боротьби. Тому їх покликав він до 
керівництва, їх уповажнив бути виразниками його суверенної 
волі. Їм віддав він у руки керівництво визвольною бороть*
бою напередодні, не менш важкого від німецького, поворотного 
більшовицького поневолення українських земель. На цьому 
пості стоять вони сьогодні, з'єднані в Українській Головній 
Визвольній Раді, і кермують революційно*визвольними змаган*
нями українського народу, що сьогодні з гордістю глядить на 
підсумки своєї боротьби впродовж півторарічної більшовиць*
кої окупації. 

*** 
Народові не вільно ніколи програти своєї чести й націо2

нальної гідности! 
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Головна й основна ціль боротьби українського народу 
— Українська Самостійна Соборна Держава! 

Боротися за українську державу означає сьогодні стіль2
ки, що боротися за волю всіх поневолених більшовицькою Мос2
квою народів! 

Настасин І. М. 

В  УМОВАХ  НОВОЇ  ДІЙСНОСТИ 

(Підсумки й  перспективи) 

І.   Вступні   завваження 

Останні роки визвольної боротьби українського народу 

характерні тим, що умови, в яких вона проводилася, зміняли*
ся в дуже коротких відступах часу, що, очевидно, не могло за*
лишитися без впливу на форми, натуру й тактику самої бо*
ротьби. Це явище наскрізь логічне, природне та зрозуміле. 

Европейський континент, зокрема Україна стала вели*
кою бойовою ареною, на якій зударилися ворожі одна одній 
сили з різними матеріяльно*технічними засобами, з окремими 
своїми тенденціями, здобути та міцно закріпити свої позиції в 

новому укладі політичних сил, та з власними концепціями пе2
ребудови світу на нових основах. 

Зудар тих сил відчула до живого передусім Україна, що 

була не тільки центром тієї гігантської розгри впродовж цілої 
війни, але й тут, на українських землях був ключ, якого по*
сідання перерішувало вислід самої війни. І тому воєнні зусил*
ля обох європейських ворожих колосів, Німеччини й СРСР, 

ішли в тому напрямі, щоб заволодіти ключевою позицією, в 
стратегічному й господарському розумінні, яку займає Украї*
на, і не дати противникові вирвати собі її зі своїх рук. Враз 

із тим, намагання обох воюючих сторін було — не допустити 
до того, щоб український народ, як правний господар своєї 

землі, виступив на політичну та бойову арену  як  самостійний 
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та суверенний чинник, зі своєю власною політичною концепці2
єю перебудови європейського Сходу та зі своїми збройними 
кадрами, що боролись би за реалізацію тієї концепції. Обидва 
противники були свідомі того, що виступ українського народу 
на політичну арену з самостійною політичною концепцією по*
слаблював би, а то й дискретував би їх політично в очах ціло*
го світу; знову ж самостійний збройний виступ українського 
народу допроваджував би до надщерблення, а навіть болючого 
послаблення їхнього воєнного потенціялу. Звідсіля та нечу* 
вана лють і скаженість, з якою обидва імперіялістичні против*
ники вдаряли в український самостійницький табір і в цілий 
український народ, який був твердим опертям і базою само*
стійницького табору, щоб розгромити його ідейно та знищити 
фізично. 

Всупереч тенденціям воюючих імперіялістичних сил, 
український народ з першого моменту їхнього збройного зу* 
дару не дав приспати своєї чуйности, виступаючи на політич*
ну арену та проголошуючи Актом 30 червня 1941 р. свою волю 
до власного державного життя, чим оголосив безоглядну бо*
ротьбу обом загарбницьким потугам в обороні своїх природ*
них прав, будувати своє вільне самостійне життя у власній су*
веренній державі. Тогочасний революційний провід українсько*
го народу здавав собі цілком справу з усіх консеквенцій тако*
го рішення. В час, коли розгорілася друга світова війна на 
европейському континенті, а з нею, як зрештою в кожній війні, 
зближалися можливості реалізації українських державницьких 
прагнень, перед українським народом відкривалися тільки три 
шляхи, на які він міг вступити. Перше — заховуватися наскрізь 
пасивно як посторонній глядач у розгрі між чужими 
імперіалістичними силами й виждати більш пригожих умов і 
коньюнктури для свого політичного виступу; друге — заяви*
тися по одній чи по другій стороні ворожих імперіялізмів і 
включити себе в їх боротьбу; і третє — вийти на політичну 
й бойову арену як самостійний чинник, що боронить власних 
інтересів проти ворожих на них зазіхань. 

Перша можливість виключалася вже тому, що імперія* 

лістична війна розгравалася на українській землі та з місця 

до живого заторкнула український національний організм.  За* 
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ховувати невтралітет було неможливо. Друга мусіла відпасти, 
бо вона була рівнозначна з резиґнацією зі своїх національних 
прагнень, залишенням думки про реалізацію найвищих націо*

нальних ідеалів і запряженням цілого народу до воза чужих 
імперіялізмів. І одна й друга можливість ні на крок не збли*
жували українського питання до його позитивної розв'язки — 

здобуття суверенних прав для українського народу. Навпаки, 

вони демобілізували духово й морально цілий народ і дозво*
ляли противникам на ще більше поневолення України, і то 
при помочі самих же українців. 

Єдиним шляхом, на який міг вступити народ, що ша2
нує свою гідність і прагне до повноти свого національного 
життя, було — ввійти як самостійний підмет у нову політичну 
та  мілітарну розгру. 

Український народ вибрав цей третій шлях і вийшов на 
політичну арену як самостійний, від ніякої чужої сили неза*

лежний чинник, що було рівнозначне зі вступленням на шлях 
затяжної революційно2визвольної боротьби. Треба признати, що 
оцінка значення українського народу як самостійного чинника, 
подана німецькими й більшовицько*московськими імпе* 

ріялістами, була правильна. Обидва імперіялісти перераху*
валися тільки у своїх можливостях і сподіваннях, що застосу*
ванням найбрутальніших засобів індивідуального й масового 

терору супроти українського народу, потраплять його мораль*
на заломати та фізично знищити. Зокрема перерахувалися во*
ни, сподіваючися, що вдасться їм знищити революційний аван*
ґард українського народу, український самостійницький табір. 

Навпаки, треба підкреслити, що український народ виявив в 
останніх роках світової війни таку фізичну й моральну тугість, 
що сьогодні керівні державно2політичні й військові органи ук2
раїнського народу, проаналізувавши перебіг дотеперішньої ре2
волюційно2визвольної боротьби українського народу за останні 
роки, сміло та впевнено глядять у наступні тверді роки грядучих 
змагань за Українську Самостійну Соборну Державу. 

Після майже трьохрічної окупації всіх українських зе*

мель гітлерівською Німеччиною, з весною 1944 р. починаєть* 

ся новий етап в українській революційно*визвольній боротьбі. 
В  той час більшість українських земель переходить під  пов* 
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торну ворожу окупацію більшовицької Москви. Тоді було вже 
видно, що окупація більшовиками Західніх і Північно*західніх 
Земель України — це проблема дуже короткого часу. На ділі 

так і сталося: в наступних місяцях усі українські землі опи*
нилися під новою владою більшовицько*московського загарбни*
ка. З відступом німців із України, на бойовій арені українських 

земель залишилися дві сили, що виступали до запеклої бо*

ротьби: більшовицько*московський імперіялізм та український 
народ, в якому передове місце займав український самостій*
ницький табір, що знову ж спирався на широкі шари укра*

їнської суспільности. 

Окупуючи наново українські землі, більшовицька Мос*

ква застала український народ приготованим. Політично на*
род був об'єднаний довкруги свого керівного органу — Укра*
їнської Головної Визвольної Ради, мілітарно — знаходив обо*

рону в збройних кадрах Української Повстанської Армії. То*
му ввесь народ був готовий прийняти удари, але рівночасно 
був рішений ті удари випереджувати, їх відбивати та з ще 
більшою силою віддавати. Більшовицько*московські імперіялі* 

сти накинули з місця гострі форми боротьби, якої натура то 
кріпшала, то послаблювалася, і яка триває до сьогоднішнього 

дня. З огляду на те, що більшовицька Москва закінчила війну 

на Заході й сьогодні — поза революційними самостійницьки*
ми силами поневолених народів — не має поважного против*
ника, з яким була б у стані війни, український народ входить враз 
із іншими поневоленими народами в новий етап боротьби. Тому в 

дальшому поробимо деякі ствердження й висновки відносно 
дотеперішньої боротьби українського народу проти біль* 
шовипько*московського окупанта й будемо старатися вказати 
на її дальші перспективи. 

II. Правильність політичної лінії та повна політична незалежність 
українського самостійницького табору 

Успіх кожної боротьби залежний від цілого ряду різ*
них моментів, між якими на одному з перших місць є те, чи й 
наскільки керівні й відповідальні політичні чинники потраплять 
правильно оцінити всі внутрішні й зовнішні політичні умови, 
серед  яких доводиться їм кермувати боротьбою, та накресли* 
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ти таку політичну лінію боротьби, що відповідала б прагнен*
ням народу та витримала б пробу життя. Правильна оцінка 
й правильна політична лінія — це задатки успіхів. Навіть ко*

ли б народові в даному періоді часу не вдалося зреалізувати 
своїх цілей, то він, хоч переможений, виходить із такої бороть*
би нескомпромітований, бо сама ідея, за яку він боровся, за2
лишається непорушна й несплямлена, а її реалізація перехо*

дить як заповіт до завдань грядучих поколінь. Боротьбу можна 
виграти або програти, на це складається дуже багато причин 
зовнішнього та внутрішнього порядку. Зате народові ніколи не 
вільно програти своєї чести й національної гідности. 

Політична лінія боротьби, яку накреслювала революцій* 
но*самостійницька Організація Українських Націоналістів, бу*
ла  характерна  наступними  основними  прикметами: 

1. ясним визначенням ціли боротьби, 

2. точним визначенням шляху та методів боротьби, 
3. ясно визначеною орієнтацією в боротьбі. 

Ціллю боротьби, яку український самостійницький табір 
ставив перед очі цілого українського народу, була Українська 
Самостійна Соборна Держава (УССД). 

Цього український самостійницький табір не закривав ні 
перед народом, ні перед окупантами. Боротьба не велася за 
український протекторат, губернію, райхскомісаріят чи т. зв. 

радянську Україну, не велася за признання деяких культурних 
прав чи за деяку кількість соціальних та економічно*господар*
ських полекш, не велася за колгоспи, громгоспи чи приватні 
господарства; осередньою основною ціллю боротьби була укра2
їнська держава. Все інше вміщалося в тій основній цілі. 

Tу ціль український народ мав здобути шляхом рево*
люційної боротьби й революційними методами. І тому укра*
їнський самостійницький табір відкидав шляхи культурництва 
й просвітянщини, які, на думку українських реакційних кру*

гів, мали б довести до побудови української держави. Він від*
кинув також ту концепцію, в якій заступалася думка, що укра*
їнський народ під окупацією буде еволюціонувати до держав* 
ности, бо такі методи ніколи, як знаємо з історичного досві* 

ду, не створили ще держави. Для українського самостійниць*
кого табору  нечуваним  дивоглядом  була  концепція,  на   якій 
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станули деякі незначні круги українства, які твердили, що во*
рожих окупантів удасться повчити та переконати про потребу 
та конечність творення української держави, тому висилали 

до окупанта паперові меморіяли з просьбами, жалями й плакси*
вими наріканнями. Держави ніхто не вижебрав і такий шлях 
боротьби був негідний українського народу. Ті ж, які на той 

шлях вступили, раз назавжди відсудили себе від того, щоб 

могти звати себе керівниками, та репрезентантами українського 
народу. Єдино революційний шлях та революційні методи 
боротьби могли довести до наміченої цілі. 

В основу своєї орієнтації поставив український самостій*

ницький табір засаду орієнтуватися на власні сили народу. В 
союз із чужими чинниками вільно входити тільки як рівний 
з рівним, а ніколи як знаряддя чи аґентурний чинник чужо*
го, а до того ще й окупанта. Тому український самостійниць*

кий табір не зв'язував себе ні з більшовицькою Москвою, ні з 
гітлерівською Німеччиною, не йшов з ними на жодні компро*
міси та співпрацю і називав їх по імені як ворожих загарбни*

ків та імперіялістів. 

Тим зберіг український самостійницький табір свою пов2
ну незалежність від чужих ворожих чинників, свою суверен2
ність і безкомпромісовість у боротьбі з ними, у відрізненні від 
тих українських груп, що запрягли себе як аґентури до чужих 
імперіялізмів. 

В загальному отже, політичну лінію боротьби україн2
ського народу, визначену українським самостійницьким табо2
ром, характеризували— ясне визначення ціли, революційність, 
самостійність, незалежність від чужих чинників і безкомпро2
місовість. 

Накреслення політичної лінії боротьби мало далекойду* 

чі наслідки так у зовнішньому як і внутрішньому аспекті. Тре*
ба признати, що ці наслідки були наскрізь позитивні. Передусім 
воно причинилося до вияснення політичної ситуації та 
викристалізування поодиноких політичних таборів. Спрямуван*

ня до ясної мети — боротьба за українську державу — з місця 
виявило, хто ворог українського народу. Більшовицька Мос*
ква й гітлерівська Німеччина, які заперечували право укра*

їнського народу на суверенне державне життя, були з  місця 

100 



здемасковані й виявили себе ворожими імперіялістами щодо 
України. Визначення шляху та орієнтації вплинуло на викри* 
сталізування окремих таборів серед українства. Уряд УPCP, 
КП(б)У та інші дочіпки — УЦК, група Мельника й усякі при* 
будівки виявилися звичайними аґентурами чужих імперіяліз* 
мів, або реакційно*опортуністичними групами. Дальшим нас*
лідком накреслення ясної політичної лінії самостійницьким та*
бором було те, що, з одного боку треба було здобути укра*
їнські маси, переконати їх у правильності такої політичної 
концепції й повести до боротьби за її реалізацію, з другого — 
треба було виступити до боротьби з ворожими імперіялізмами 
та відбивати удари, які старалися завдати українському само*
стійницькому таборові чужі аґентури й реакційно*опортуніс*
тичні групи серед українства. Треба признати, що український 
народ зі своїм політичним аванґардом, українським самостій*
ницьким табором, вийшов переможно з витвореної тоді полі*
тичної ситуації. 

На порозі нового етапу визвольної боротьби українсько*
го народу доводиться ствердити, що політична лінія, по якій  
вона проводилась, повністю виправдала себе в зустрічі з жит2
тям, як єдино правильна та єдино можлива в сучасному по2
ложенні українського народу. Перш за все, вона допомогла 

змобілізувати маси довкруги українського самостійницького 
табору. Бо іменно виявилося, зокрема на Осередніх та Східніх 
Українських Землях, що українські маси хочуть одержати 
ясну відповідь на питання: "За що ви боретеся і яке ваше від*

ношення до німців?" Крутійствами та фразами українські ма*
си не давали себе обдурювати й обманювати. Треба було од* 
верто сказати: — "Ми за Самостійну Україну, а тому ми про*
ти німців і проти більшовиків". Треба було йти дальше та 

сказати народові, щоб не дав себе ограбити й вивозити на 
каторжні роботи до німецьких заводів. Треба було закликати 
народ до самооборони від німців і від більшовицьких банд. 

Народ хотів, щоб ним кермували в боротьбі, але він теж хо*

тів знати, за що і проти кого має боротися. Українські само*
стійники сказали це народові й давали завжди відповідь на 
всі злободневні питання. Вони те тільки говорили про Укра*

їнську Суверенну Державу,  не  тільки "в мріях  думали"  про 
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неї, але боролися за неї й умирали. І народ все те бачив. То*
му також українські народні маси вірили українським само*
стійникам, бо бачили в них правдивих оборонців своїх націо*
нальних і соціяльних прав; вони переймалися самі їхніми іде*
ями та ставали до боротьби за свою державу. 

Українська самостійницька ідея, через правильність по*
літичної лінії й боротьби, закорінилася в цей спосіб у масах 
українського народу та здобула собі в них право громадян*
ства. Найкращим доказом цього хай послужить факт, що з 
відступом німців зникли з ними також усі ті залишки аґен*
турних та реакційно*опортуністичних груп, які були з ними 
зв'язані та в українських народніх масах вже жодного ґрунту 
не мали. На українських землях залишився тільки український 
народ зі своїми організованими самостійницькими кадрами. 

Яким могутнім фактором у визвольній боротьбі укра*
їнського народу була її непов'язаність із чужими імперіалі*
стичними силами, найкраще знову говорять картини з життя. 
Ворожі імперіялізми старалися дискредитувати український са*
мостійницький рух в очах українських мас, представляючи 
його як чужу аґентуру. І тут навипередки більшовицька Мос*
ква кричала, що він — це німецька аґентура. Знову ж німці, 
а їм потурали й за ними підтупцювували українські реакцій*
но*опортуністичні круги, у своїй крикливій і брехливій про*
паґанді бісилися, що українські самостійники (т. зв. в народі 
бандерівці) — це звичайніські аґенти більшовицької Москви. 
Та українські народні маси не дали себе одурманити. Вони 
вміли докладно відрізнити правду від брехні та здавали собі 
ясно справу з того, до чого зміряє така пропаґанда. Позиції 
українських самостійників не тільки через те не послабли, 
але скріпилися.  Вони витримали пробу життя. 

Політична лінія боротьби українського народу була дик*
тована речевою та об'єктивною оцінкою міжнароднього полі*
тичного становища, характеру самої війни та внутрішніх сил, 
які діяли на українських землях. 

Знаменним є факт, що багато державних народів в'я*

зало себе та своє майбутнє національне існування з одним із 

воюючих імперіялістів, не стараючися вглибитися в сам харак*
тер війни.  Вони сліпо впрягали себе до воза чужих  імперія* 
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лістичних сил, при чому вели себе не тільки до катастрофи, 
але й втрачали всю ідейно2моральну силу, яка одинока є за2
порукою тривкости екзистенції та росту кожного народу. Згадати 

б тут Італію та інших союзників Німеччини, які пішли на 
послуги німецькому імперіялізмові, або Чехословаччину й до 
деякої міри Польщу, які орієнтувалися на більшовицьку 

Москву. Прозріння прийшло, але воно прийшло запізно й ко*

штувало забагато жертв. 

Серед загального дурману й запаморочення, український 
самостійницький табір подав правильну оцінку сучасної війни, 

відмовляючи їй усяких ідейних заложень, а характеризуючи її як 
типову війну між імперіялістичними державами за панування 
над світом, його матеріяльними багатствами й за експлуатацію 
робочої людської сили. 

Щоб дійти до такої оцінки війни між імперіялістичними 
потугами, не треба було навіть основно аналізувати гасел, під 
якими вона велася. Ту оцінку накидувало саме життя, бо во*
на випливала з тих політичних методів, якими обидва імперія* 
лістичні загарбники, більшовицька Москва й гітлерівська Ні*
меччина, користувалися в закріпленні своїх здобутків. Методи 
провадженої гітлерівською Німеччиною й більшовицькою Мос*
квою політики на українських землях зводилися до двох основ*
них моментів: перше — це неґація людини, як істоти наділе*
ної духовими силами, розумом і волею, і друге — це неґація 
народу, як означеної соціологічної спільноти з природними 
правами на окреме життя та з природними прагненнями до 
повного розгорнення й вияву своїх фізичних і духових спромо*
жностей. На ґрунті тієї неґації виростали брутальне насильство, 
фізичний індивідуальний і масовий терор, заперечення свобо*
ди думки, совісти й слова, визиск і грабіж, словом усе, що 
розуміємо під типовою колоніяльною загарбницькою політи*
кою. 

Дальшою характерною прикметою останньої війни — є 
її реакційність. У скарбницю людського духа не вносила вона 
ніяких проґресивних, політичних чи соціяльних ідей. Війна, як 
явище соціологічного порядку в житті людських збірнот, зви*
чайно повстає на ґрунті неупорядкованих політичних і соці*
яльних відносин і тому старається їх радикальним  способом 

103 



змінити. Коли всі інші засоби мирного розв'язання складних 
політичних і соціяльних проблем заводять, тоді війна, вису*
ваючи нові гасла, нові ідеї, є конечним, ба навіть одиноким 
засобом для уздоровлення загально*людського організму. В та*
кому випадку війна, зглядно революція, рівнозначні з проґре*
сом. Не можна цього ніяк твердити про останню імперіялі* 
стичну війну між гітлерівською Німеччиною й більшовицькою 
Москвою, бо ні одна з тих держав не висунула таких ідей, 
які мали б довести до уздоровлення людства й двигнути його 
на вищий ступінь існування. Навпаки, обидві імперіялістичні 
сили, прямуючи до того, щоб знищити в людині і в народах 
усе, що було вартісне і здорове, старалися зіпхнути їх до ста*
ну звірячого веґетування, а вслід за тим — до повної загибелі. 

Найкращим доказом реакційности загарбницьких імпе* 
ріялізмів, більшовицько*московського й гітлерівсько*німецького, 
є висунені ними їхні концепції перебудови европейського ладу у 
формі т. зв. Нової Европи чи Совєтського Союзу. Обидві ці 
форми були реалізовані — більшовиками двадцять вісім років, 
німцями — шість років і тому легко подати їх оцінку. Вони є 
повним запереченням права кожного народу на свобідний по2
літичний, соціяльний і культурний розвиток у власних держа2
вах. Організація європейського чи світового ладу в котрійне* 
будь із тих форм була б рівнозначна з політичним і соціяль* 
ним поневоленням людини і народів. Це твердження випливає 
знову ж не з теоретично*філософічних міркувань, але базується 
на підставі експериментів пороблених Гітлером і Сталіном. Їхні 
"Нова Европа" і "Совєтський Союз" виявили себе в практиці як 
нечувані дотепер в історїі людства форми гніту, поневолення, 
визиску та винищування людини й цілих народів. 

І тому неправильно було б думати, що в останній війні 
зударялися дві ворожі одна одній сили, які репрезентували два 
різні комплекси проґресивних ідей і духових вартостей, чи два 
різні світогляди, з яких бодай один вносив би деякий проґрес 
у розвиток людських збірнот. Вправді обидва воюючі імперія* 
лізми старалися представити цю війну як боротьбу за високі 
ідейно*моральні принципи, за духові та культурні вартості, 
щоб таким чином з'єднати собі прихильність світової опінії й 
себе виправдати;  на ділі ж зударилися дві противні матеріяль* 
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но*технічні сили, які своєю перемогою прямували до задовіль2 
нення найнижчих інстинктів наживи, грабунку й жадоби влади. 
Всякі духові, моральні й культурні вартості, як лицарськість, 

пошанування людської гідности, свободи, гуманність, культу*
ра, були в цій війні гітлерівською Німеччиною й більшовиць*
кою Москвою потоптані, руйновані й винищувані. Була це війна 
матерії ,  а не духа.  

Гітлерівська Німеччина й більшовицька Москва не могли 
навіть вести війни за різні ідейно*моральні вартості, бо обидві 
системи, гітлерівська та сталінська, по своїй природі дуже 
одна одній близькі та рідні. Це наявно видно хоч би з того, 
що 1939 р. їхні репрезентанти дуже скоро договорились не 
на плятформі деякого узгіднення внутрішнього змісту обох 
систем, але на плятформі поділу сфери впливів в Европі, чи 
— докладніше говорячи — на плятформі поділу загарбаної 
добичі. Такі порозуміння звичайні у звіринному світі, де дві 
грабіжні звірюки замирюються, коли ні одна з них не в силі 
з'їсти замордованої добичі. Цікаве й те, що до самого вибуху 
війни між грабіжниками в 1941 р. не зустрічалося між ними 
взаємної критики політичних методів, державних устроїв, але 
повну мовчанку, або й взаємне признання. Не могло цього бу*
ти, бо самі системи й методи їх правління були тотожні. На*
зовні виступали вони під різними назвами, за якими скривався 
цей сам зміст. Отже не ідейний зміст політичних систем довів 
гітлеризм до зудару з більшовизмом, але конкуренційна погоня 
за необмеженою владою над світом. 

Від закінчення війни минає ледве чотири місяці, а вже 
в такому короткому часі зарисовується цілий ряд різниць у 
поглядах західніх демократій і більшовицької Москви на вну*
трішні державні устрої, на системи правління й на питання, 
зв'язані з перебудовою европейського ладу. В пресі дотепе*
рішніх союзників зустрічається ряд критичних завваг, невдо*
волення й перестороги, хоч упродовж кількох років війни де*
мократії були зв'язані з більшовиками тіснішим союзом, як 
був ним союз німецько*більшовицький 1939*41 р. Це знак, що 
демократизм і більшовизм у своїй внутрішній структурі є один 
одному далекими й чужими. Цього не можна було твердити 
про націонал*соціялізм і більшовизм. 
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Брак ідейного змісту відчули обидва воюючі імперіяліз* 
ми й тому обидва почали погоню у вишукуванні бодай фік*
тивного змісту, яким можна б було виповнити свою внутріш*
ню порожнечу й виправдати перед світом свою загарбницьку 
війну. 

Націонал2соціалізм зі своїм "ідейним" крамом не був 
мобілізуючим чинником поза Німеччиною. Більшовицький ко2
мунізм перестав бути мобілізуючим і центруючим фактором у 
нутрі СРСР. З приводу недостачі переконливих ідей, для Ні*
меччини й більшовицької Москви залишався один засіб втри*
мувати маси та об'єднувати їх довкруги себе, чи радше під 
своєю командою, — брутальна сила. Коли ж сила показалася 
невистачальною, гітлерівська Німеччина й більшовицька Мос*
ква, відчуваючи свою внутрішню кризу, ідейну вбогість і по*
рожнечу, кидають нові крилаті гасла, які мали скріпити роз*
хитані вже моральні, політичні й мілітарні позиції кожної з 
них окремо. Окрім шумних звернень, в яких закликалося всі 
культурні народи до нового "хрестоносного" походу проти біль*
шовицької навали, та крім згаданої вже туманної "Нової Евро* 
пи", гітлерівська Німеччина не спромоглася більше на жодні 
інші мобілізуючі ідеї. Зрештою, коли б навіть гітлерівська Ні*
меччина й виступила була з новою політичною програмою й 
новими ідеями перебудови европейського континенту, то їй уже 
ніхто не повірив би. У цілому світі вона була скомпромітована 
й здобути довір'я в інших народів вона не могла. 

Натомість більшовицька Москва, мистець у підшукуван*
ні різних крикливих кличів, проявила дуже живу ініціятиву 
в винайденні "нового" змісту*фікції, який мав би рятувати її 
від внутрішньої катастрофи. Звідси пояснюється ця негайна 
переставка на старі російські позиції, як оборона батьківщи*
ни, вітчизняна війна, відклик до російського патріотизму на* 
родніх мас Совєтського Союзу, відгребана ідея оборони сло*
в'янських народів, регабілітація московського православ'я і 
т. д. Оце творило новий зміст, за який гинули сотки тисяч на*
сильно мобілізованих і голодних громадян Совєтського Союзу. 

Очевидно, що між тими ідеями немає ні одної, що вка*

зувала б бодай на мінімальний проґрес. Всі ті т. зв. нові гасла 
більшовицької Москви виповнювали  ще так  недавно політич2 
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ний зміст колишньої царської Росії. Тієї ж самої Росії, яку 
творці жовтневої революції 1917 р. окреслювали як найбільше 
реакційну державу в Европі. Цілими сторіччями служили ці 
ідеї царській Росії і московським царям як засіб до одурма*
нювання народів російської імперії і продовження своїх за*
гарбницьких імперіялістичних плянів. (Згадати б тут — отє* 
чество, родіна, русская православная церква, слов'янські 
браття). 

Революція 1917*19 pp. розвалила царську реакційну Ро* 
сію, а з нею впала також ціла система. Революція викреслила 
також увесь зміст, який творив підстави реакційної системи. 
Тим часом на наших очах відбувся парадоксальний зворот у 
Совєтському Союзі. Сталін, а на його наказ усі його служаки, 
які возвеличують революцію 1917 р. і її здобутки, які виводять 
генезу Совєтського Союзу саме від тієї революції, вертаються 
до часів найбільшої реакції з2перед 1917 p., перекреслюючи 
тим самим позитивні досягнення революції 1917 р. 

Криза більшовицької Москви позначилася не тільки в 
ідейно*програмовій площині, але охопила цілу соціяльно*госпо* 
дарську ділянку. Ліберальний капіталізм царської імперії за*
мінено державним капіталізмом більшовицької системи. Всі 
крилаті кличі, під якими велася революція сімнадцятих років 
— земля селянинові, фабрики робітникові, влада народові і 
його депутатам — пішли в непам'ять. Необмежена влада зна2
йшлася в руках одної партійної кліки, або радше одного деспо2 
та2диктатора Сталіна, землю й фабрики заграбила держава, а 
робітник і селянин стали тільки робочими волами в гнітучій 
державній машині. 

В консеквенції більшовицька система допровадила до 
нечуваної експлуатації селянських, робітничих та інтеліґент*
ських мас, спричинила їх господарську руїну й призвела їх на 
дно соціяльної нужди, висотуючи їхню робочу силу й не ство*
рюючи для них у заміну за те хоч би примітивних життєвих 
умов. Про якийнебудь добробут годі вже й згадувати! 

При такій оцінці війни та її європейських партнерів зро*

зумілою є причина, чому український самостійницький табір, як 
єдиний репрезентант дійсних прагнень українського народу, не 

міг в минулому і не може й тепер примиритися з котримнебудь 
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із воюючих імперіялізмів, але виступив як наскрізь незалеж*
ний чинник на арену політичної та мілітарної розгри. У без*
ідейну порожнечу кинув він новий політичний зміст, який став 
мобілізуючим засобом не тільки українських народніх мас, але 
й — це треба зокрема підкреслити — усіх народів, які були 
поневолені одним із воюючих імперіялізмів. 

В центрі своїх змагань український народ поставив на2
ціональну ідею, яка на протилежність до протиприродних ре*
акційних і імперіялістичних концепцій є ідеєю визволення й 
державної незалежности всіх свободолюбних народів. 

Ця ідея розгорталась і все більше розгортається і трі* 
юмфує. Вправді обидва імперіялістичні загарбники загнали цю 
ідею в підпілля і здавлювали її в українських народніх масах 
найжорстокішими засобами, та, проте, вона перетривала важ*
ку пробу життя, перейшла до наступу на ворожих загарбни*
ків і в сучасний момент є одинокою тривкою вартістю, яка за*
лишилася на європейському побоєвищі серед витвореної ідей*
ної та духової порожнечі. На плятформі цієї ідеї можна мобі*
лізувати всі поневолені народи, закінчити війну, яка знайшла*
ся в стадії передишки й побудувати тривкий мир. 

Зокрема виявилося, що в сучасному, поширеному нови*
ми територіяльними здобутками, Совєтському Союзі національ*
на ідея, як ідея політичного й соціяльного визволення людини 
й народів, переживає своє відродження. Завершенням відро*
дження національної ідеї та її закріпленням буде побудова 
національних суверенних держав поневолених більшовицькою 
Москвою народів у їхніх етнографічних границях. 

Відродження національної ідеї в Україні дійшло до не*
звичайної натуги. Вона в дуже несприятливих умовах оку*
пантської дійсности змобілізувала українські народні маси по*
літично й надхнула їх до збройної боротьби, що є незбитим 
доказом правильности, живучости й переконливости самої ідеї. 

За останні роки української визвольної боротьби, зокре*
ма з більшовицьким окупантом, виявилося, що основною мобі2 
лізуючою й цементуючою силою українського народу є й за2
лишиться на будуче ідейно2політпчний зміст та сили власного 
народу. Уклад зовнішньо*політичних сил та евентуальні збройні 
конфлікти між ними можуть бути тільки допоміжними в 
приспішенні реалізації прагнень народу. 
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На ідейно*політичний зміст, кинений українським само*
стійницьким табором у вир сучасних політичних і збройних 
конфліктів і боронений усіми можливими засобами, включно 
до збройних, починають сьогодні орієнтуватися всі інші на*
роди, які знайшлися в сфері більшовицьких впливів. Їхнє по*
літичне становище в деяких випадках у сучасний момент ще 
краще від становища українського народу, але — коли б біль*
шовицькій Москві вдалось закріпити свої позиції — доля всіх 
народів була б зрівняна. Щоб не допустити до закріплення 
більшовицької Москви на нових позиціях, треба проти неї бо*
ротися. Тому ідейно2політичний зміст визвольної боротьби 
українського народу, якого об'єктивну правду признають усі 
народи, перестає сьогодні бути виключною власністю самого 
українського народу. Його переймають як свій всі народи, що 
політично розгубилися в останній імперіялістичній війні й те2 
пер шукають рятунку перед тією ж самою загрозою, яка висить 
вже близько тридцять років над українським народом. Це 
дає українському народові нову силу й сповнює його ще 
більшою вірою: у боротьбі проти більшовицької Москви укра*
їнський народ не буде осамітнений, але поруч нього стояти*
муть в одній лаві всі народи, які дорожать національною сво*
бодою, прагнуть до державної суверенности й боронять куль*
турних надбань людського духа, що їх брутально нищить біль*
шовицька Москва. 

Закінчуючи короткий огляд правильности політичної лі*
нії визвольної боротьби українського народу, характеру остан*
ньої імперіялістичної війни та її партнерів і форми нашого 
виступу на політичну арену, стверджуємо: 

1. Український народ не зв'язав своїх державно*визволь 
них змагань з воюючими імперіялістичними загарбниками, чим 
зберіг свою повну самостійність і незалежність від посторон* 
ніх чинників. 

2. Український народ зберіг ідею чистоти революційно* 
визвольної боротьби, через що не скомпромітував своєї націо 
нальної чести й не сплямив своєї гідности. 

3. Український  народ  вніс у  сучасну  розгубленість та 
ідейну порожнечу новий ідейно*політичний зміст, який стане 
основою  для   побудови  нового   ладу   та   справедливого   миру 
після  розвалу  імперіялістичної  більшовицької  Москви. 
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4. Український народ упродовж кількох років війни до 
сьогодні захищає свої права в політичній і збройній боротьбі 
проти більшовицької Москви, чим дає незбиті докази правиль* 

ности своєї боротьби. 
5. Український   народ   увійшов   як   самостійний  підмет 

на політичну арену, що в майбутньому буде мати далекойду* 

чі наслідки та впливи на уклад європейських політичних сил. 

6. Ідейно*політичний зміст боротьби українського наро 
ду  став  власністю   свободолюбних,    зокрема   більшовицькою 
Москвою поневолених народів,  що  створює підстави  для  по 

будови  могутнього   фронту   боротьби   свободолюбних   народів 
проти  більшовицького  імперіялізму. 

7. На внутрішньому відтинку український народ змобі* 

лізувався під прапором одної ідеї і  під  керівництвом  найви 
щого органу влади в Україні — Української Головної Визволь 

ної Ради, що скріплює його позиції й запевняє успіх у дальшій 
революційно*визвольній  боротьбі. 

III. Місце України  в сучасній  політичній ситуації 

Після розвалу гітлерівської Німеччини, з витворенням 
нової політичної ситуації, на европейському побоєвищі зали*

шилася переможцем більшовицька Москва. Її сила не лежить 

у мобілізуючій проґресивній ідеї, хоч назовні Москва бажає 
себе представити як репрезентанта й носія світового проґре* 
cу, але в матеріяльно*технічних засобах і в поліційній систе*

мі правління. У зовнішньому світі позиції більшовицької Мос*
кви втримуються лише тим, що вона вміло виступає там як 
найбільше поступова, ліберальна й найдемократичніша держа*
ва в світі, при чому одягає ще на себе тоґу оборонця гнобле*

ної робітничої кляси й реформатора несправедливого соціяль* 
ного ладу в "гнилому" капіталістичному світі. Обріхуючи ось 
так своїх власних громадян та цілий світ, більшовицька Москва 

старається закріпити свої новоздобуті політичні й мілітарні 

позиції, щоб приготовити себе до нової імперіялістичної війни 
й до нового загарбницького походу на підбій цілого світу. Що 
такі приготування в Совєтському Союзі вже почалися, про 

це наявно говорять останні зарядження більшовицько*москов*
ського центру:   нова п'ятирічка,  гарячкова  відбудова  та  роз* 
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будова тяжкої промисловости, зокрема воєнної індустрії, на*

сильне стягання податків та позичок на кілька років наперед 

(за 1946 і 1947 pp.), мобілізація нових річників і всякі військо*

ві перевишколи і т. д. 

Яке ж місце в сучасній, внутрішній і зовнішній політич*

ній ситуації буде визначуватися для України? Нас не цікавить 

те, яке місце визначує для України більшовицька Москва. Нам 

це відоме, і сьогодні можемо тільки додати, що політика біль*

шовицької Москви супроти України по лінії грабежу, експлу*

атації й винищування не тільки буде продовжуватися, але — 

ми свідомі цього — вона прийме ще невидані дотепер форми. 

Та для нас не важне те, яке місце для України буде призна*

чувати більшовицька Москва, бо це місце в сучасній політичній 
ситуації визначується й буде визначуватися українським 
народом і питомим тягарем його власної революційно2визволь2
ної боротьби. 

Україна займала ввесь час до вибуху світової війни, а 
пізніше впродовж самої війни, центральне місце у внутрішній 
політиці Совєтського Союзу, не тільки як джерело й резервуар 
матеріяльних ресурсів більшовицької Москви, але передусім 
як єдина сила, яка демаскувала її імперіялістичні пляни, проти*
ставлялася її централізмові й у потенції залишалася завжди 
поважною загрозою в реалізації її загарбницької політики. В 
час теперішньої воєнної передишки центральна роля України 
ні в чому не змінилася, а навпаки — вона ще зросла. Впли*
нули на те основні переміни в духовій структурі українського 
народу, який в катаклізмі останньої війни отряс себе від на*
несених йому більшовицькою Москвою ударів, вийшов зі ста* 
ну змучення боротьбою, з життєвої апатії та пасивізму й від*
найшов шлях до свого відродження серед розгублення, витво*
реного довголітнім пануванням більшовицької Москви. Укра*
їнський народ не дав себе перетворити в аморфну мертву ма* 
cу, до якої старалася його привести більшовицька Москва, але 
віднайшов себе, а враз із тим віднайшов новий ідейно*полі*
тичний зміст, який його оживляє і спрямовує до осягнення 
тих цілей і вартостей, з яких його ограбила імперіялістична 
Москва. 
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Треба було аж міцного воєнного потрясення, щоб укра*
їнський народ вийшов із хвилевого розгублення й твердо всту*
пив на шлях свого національного відродження. 

Вправді Україна понесла в цій війні на фронтах і в за*
піллі важкі втрати в матеріяльних і в людських резервах, за*
вдані їй обома імперіялістичними загарбниками, та це не є 
рішальним моментом у революційно*визвольній боротьбі. Ціною 
тих втрат Україна здобула й закріпила за собою свої нові 
ідейно2моральні й реально2політичні позиції, які будуть їй ви*
значувати центральне місце й центральну ролю в дальшому 
політичному та мілітарному розвитку подій, так на Сході, як і 
на Заході Европи. 

Питома вага України лежить сьогодні в здоровості й 
фізичній тугості українських народніх мас, які — не зважаючи 
на втрати — не розклалися й не послабилися в своїй життє*
здатності. До цього як основний момент доходить те, що 
національна свідомість і політична активність українських на2
родніх мас на всіх землях України поглибилася та зросла; 
вона сьогодні спрямована до одної мети — боротьби за Укра2
їнську Самостійну Соборну Державу. Зневіру в свій найви*
щий національний ідеал, яка наступила у висліді програних 
визвольних змагань, а головне — як наслідок систематичного 
більшовицького викорінювання всяких проявів української на*
ціональної думки й відрубности, заступає наново віра в те, 
що тільки у власній національній державі можна створити 
підстави до всебічного вияву, розгорнення та росту всіх про* 
шарків народу й побудувати основи для його соціяльного 
добробуту. 

Крім цього, українські народні маси зрозуміли, що ство*

рення української держави через розвал Совєтського Союзу 
не випливає з якихнебудь вузьких шовіністичних заложень і 

міркувань, але є одиноким засобом знищення дотеперішньої 
централістичної більшовицько*московської системи правління 
та одинокою можливістю для побудови національних держав 

поневолених більшовицькою Москвою народів. Боротись за 
українську державу означає сьогодні стільки, що боротися за 
волю всіх поневолених народів. Так розуміють це українські 
народні маси, так розуміють  це також більшовицько*сталінські 
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загарбники, коли в своїх урядових зверненнях говорять сьо*
годні про "бандерівців" українських, польських, литовських 
і  т .  д.  

Тому боротьба за українську державу вже сьогодні в 

очах українців з Осередніх та Східніх Земель, які привикли 
думати категоріями громадян великої імперії, не є чимсь ре*
акційним, бо в її кінцевій фазі буде знищений більшовицько* 

московський централізм і сучасна сталінська реакція, які по*
неволюють та експлуатують інші народи т. зв. Совєтського Со*
юзу. На руїнах сучасного реакційного та імперіалістичного 
СРСР повстануть вільні суверенні держави вільних народів, які 
будуть жити як рівні з рівними у дружніх взаєминах. Боротьба за 
українську державу вміщається в програмовому гаслі, що 
об'єднує і під яким борються всі поневолені більшовицькою 
Москвою народи — свобода народам і свобода людині. Навіть 

російський народ, бажаючи скинути й розвалити сучасну 
більшовицьку систему правління, мусить вибирати цей шлях 
боротьби і приєднатися до спільного фронту боротьби 

поневолених народів проти більшовицьких загарбників і гно*

бителів. 

Україна, з огляду на чисельність свого населення, своє 
центральне місце в теперішньому Совєтському Союзі і свій 
вклад у визвольну боротьбу всіх народів, вже в сучасний мо2
мент є організатором і керівником революційно2визвольної бо2
ротьби всіх поневолених народів проти більшовицької Москви. 

Керівництво України боротьбою поневолених народів 

Сходу не лежить тільки в тому, що на неї й на її ідейно*полі*
тичний зміст боротьби орієнтуються всі інші народи Совєт*

ського Союзу. Воно прибрало вже наскрізь конкретні форми 
та практичні, вияви. Після проведення основної підготовчої 
політичної роботи серед самостійницьких кругів поневолених 

народів, всі тенденції цих народів і їх державницькі прагнен*

ня знаходили своє віддзеркалення в ряді спільних конференцій 
із участю представників поневолених народів. Конференції 
відбулися на українських землях в умовах окупантської дій* 
сности, під охороною відділів Української Повстанської Амії і 

національних збройних відділів союзних народів. На конфе*
ренціях створився та організаційно оформився  керівний центр 
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боротьби поневолених народів з більшовицькою Москвою. На 
конференціях схвалено також ряд постанов політичного, ідейно* 
програмового  й військового  змісту. 

Найбільше знаменним виявом живучости ідеї спільної 
боротьби свободолюбних народів проти більшовицьких за*
гарбників є організація й участь чужонаціональних військо*
вих частин в організаційних рямках Української Повстанської 
Армії, а нещодавно організація і збройні виступи до боротьби 
з більшовизмом національних повстанських відділів інших по*
неволених Москвою народів на їх власних етнографічних зем*
лях — Прибалтика, Кавказ, Польща. Якою тісною є політична 
й мілітарна співпраця між усіми поневоленими народами Сходу, 
хай послужить факт, що при окремих*збройних національних 
повстанських частинах існують зв'язкові старшини інших 
заприязнених народів зі своїми невеликими збройними відді*
лами для координування і плянування спільних бойових дій. 

Непорушною ідейно*моральною позицією України є ба*
гатство таких ідей, якими вона диспонує в сучасному хаосі й 
духовій кризі імперіялістичних режимів, ідей, які потраплять 
духово й морально мобілізувати всі маси українського народу 
та інші підсовєтські народи і з успіхом протиставитися ціло*
му арсеналові ідейної облуди, брехні й обману більшовицької 
Москви. Не неґація життя і його вартостей, цей типовий про2
дукт більшовицько2московської "духовости", що в більшовиць2
кій системі допровадив до індивідуального, соціяльного й на2
ціонального поневолення, але повна його апробата, а вслід за 
тим привернення людині і кожному народові належних їм 
прав і визначення їм місця в гієрархічно упорядкованому та 
зорганізованому житті суспільности, з можливостями розгор*
нення всіх його позитивних сил. 

Зокрема в соціяльній і господарській ділянці висунення 
нової програми перебудови соціяльного й господарського ладу 
на принципах справедливости, без гніту й визиску, незалежно 
від того, чи визискувачем і гнобителем є одна людина чи кля* 

са, упривілейований народ, партія чи держава, як це має міс*

це в Совєтському Союзі, здобував повне признання в усіх по2
неволених народів. Всі народи Совєтського Союзу вже свідомі 
того, що соціяльний гніт і визиск буде усунений  тільки тоді, 
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коли зникне чужа для них держава з чужою для них системою 
правління, яка заставляє цілі народи служити собі і своїм імпе2 
ріялістичним планам; на її місці повстануть національні дер2
жави, які будуть служити своїм народам і своїм громадянам. 
Держава не сміє бути деспотичним ідолом2божком, перед яким 
тремтять і якому служать позбавлені всіх людських прав ра2
би, але держава це форма організованої національної спіль2
ноти, яка служить нації та її вільним громадянам, щоб ство2
рити їм найбільш пригожі умови для всебічного розгорнення 
й вияву їх творчих сил. 

Після закінчення останньої війни на Заході витворила*

ся нова політична ситуація. У ній запримічується виразні тен*
денції до створення укладу і політичних сил на плятформі по*
ділу держав і народів на малі й великі, при цьому ці останні, 
диспонуючи великими матеріяльно*технічними засобами й 

мілітарними силами, мали б, відповідно до своєї волі й упо*
доби, порядкувати політичний і соціяльний лад у цілому сві*

ті і в консеквенції накидувати волю усім іншим меншим на*
родам і державам, яким тих засобів бракує. Така перебудова 
політичного ладу в світі довела б до примату матерії над ду2
ховими вартостями. Вона позбавила б інші народи, фізично 
слабші, їхньої суверенности й свободи у вирішуванні своїх 

унутрішніх справ по своїй власній волі, що в наслідках — як 
на це вказують вже деякі симптоми — буде викликувати по*
стійний фермент і не створить підстав до тривкого миру. В пе2
ребудові світового ладу український народ бореться за примат 
духа, за справедливість як підставу ладу в світі і за рівність 
усіх народів у їхніх правах і обов'язках. 

Тому Україна ставить концепцію перебудови Сходу Евро* 

пи й підсовєтської Азії на принципах побудови суверенних на*
ціональних держав, при тісній політичній і господарській спів*

праці тих держав, як рівний з рівним. Виключення всякиx імпе2 
ріялізмів з нашого простору це позиція, на якій стоїть, якої 
боронить і за якої здійснення бореться сучасна революційна 
Україна. 

Окреме місце України визначується її досвідом револю2
ційної боротьби. Досвід — це річ, якої не можна вивчити з 
теоретичних підручників, досвід здобувається в зустрічі з жит* 
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тям, у щоденній, нераз довголітній практиці; революційний 
досвід здобувається у зустрічі з ворогом і в боротьбі з ним. 
Сьогодні немає народу, який упродовж сторіч, а зокрема в 

останніх десятиріччях був би в таких важких політичних умо* 
винах як український народ. І немає також народу, що міг 
би виказатися більшим від українського народу досвідом у ре* 

волюційно*визвольній боротьбі. Ця боротьба змінялася у різ*

них періодах часу, прибираючи різні форми, натуру й вияви. 
Раз вона обмежувалася до самого розбуджування національ*
ної свідомости, то знову розгорталася аж до наймогутніших 

виявів у формах самооборонних акцій, збройних зривів і все* 
національних повстань. Змінялися умови, в яких вона велася 
і змінялися противники, проти яких було звернене її вістря. 
Незмінними залишилися завжди її цілі та її ідейний зміст — 

повне відродження українського народу. Останні роки війни 
збагатили цей досвід революційної боротьби українського на*
роду, бо визвольна боротьба велася в найнесприятливіших умо*

вах і проти найсильніших європейських потуг, гітлерівської 

Німеччини й більшовицької Москви, з їх вирафінованими ме*
тодами поневолювання. 

Коли український народ ще в сучасній політичній си*

туації не заломався морально й не дав себе зігнути фізично, 

а бореться дальше з незмінною впертістю й рішучістю проти 

більшовицької окупації, то в великій мірі завдячує це досві*

дові, набутому в довгих і твердих роках революційної боротьби. 

Цей факт має першорядне значення з огляду на розгор*

нення революційно*визвольної боротьби на землях інших по*
неволених народів. В гігантському змаганні тих народів з біль*

шовицькою Москвою Україна буде постійно вибиватися на 

передове місце, а її революційна боротьба буде не тільки мо*
білізувати, але й учити інші народи. Збираючи наведені вгорі 
моменти, стверджуємо, що Україна займає в сучасній політич2
ній ситуації окреме передове місце, визначене їй ідейно2мо2
ральними і політичними вартостями, які вона вносить у скарб2
ницю людського духа для створення нового справедливого по2
літичного й соціяльного ладу та побудови підстав для майбут2 
нього тривалого миру на Сході Европи. 
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Центральна позиція України у революційно*визвольній 
боротьбі за перебудову Сходу Европи не без значення для 
європейського Заходу та для всіх тих народів, які щиро ба*

жають довести до справедливого миру, тривкого замирення 
в світі й виключення грізних воєнних катаклізмів у майбут*
ньому. Скоріше чи пізніше ці народи будуть мусіти познайо*

митися з ідейним капіталом українського народу, його ви*

звольними змаганнями й революційною боротьбою. Прийде мо*
мент, коли європейський Захід буде мусіти об'єктивно все це 
оцінити. Коли західні народи усвідомлять собі, яку загрозу для 

всього людства та для всіх культурних надбань становить 
тепер і в будучому імперіалістична більшовицька Москва, то*
ді самі перейдуть на ідейні позиції українського народу, щоб 
рятувати себе від заливу варварського імперіялізму, а світ від 

катастрофи. Місце України на Заході вже сьогодні визначене 
її дотеперішнім вкладом у боротьбу проти гітлерівської Ні*
меччини й проти більшовицької Москви; це місце Україна 

завжди здобувала не політичними розмовами, але своєю твер*

дою зброєю проти ворогів своїх, що — як виявилося — були 
ворогами усіх інших народів. У сучасну хвилину українська 
зброя дальше виковує місце для України, не зважаючи на 

те, що — як у минулому, так і тепер — визвольна боротьба 
українського народу не знаходить ще належного їй одвертого 
визнання. В боротьбі проти європейських імперіялістичних 

сил, що захитували постійно основами європейського політич*
ного ладу, Україна внесла дуже багато; вона поклала багато 
труду і жертв у реалізації справедливого ладу і миру, хоч для 
себе не могла їх дотепер вибороти. Вистачить переглянути най*

новіші сторінки європейської історії за останні десятиріччя, 
щоб прийти до переконання, що Україна відіграла визначну 

ролю в укладі політичних сил в Европі. 1918 р. вона, вики*
даючи німців з України й відбираючи їм господарські бази, 

перерішувала вислід війни, рік пізніше Україна врятувала 
Европу від заливу більшовицької Москви. Вона перша й оди*
нока пізнала загрозу більшовизму й перша виступила до бо*

ротьби з ним. Хоч сама впала, вичерпана у цій боротьбі, та 
похід більшовизму на ній заломився. В наступних двох десяти*
річчях Україна  своєю поставою та  революційною боротьбою 
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охоронювала інші держави від більшовицької експансії. І дія*

лося це в той сам час, коли інші держави входили в союз з 

більшовицькою Москвою й помагали їй розбудовувати її важку 

індустрію, якої зброя була вже заздалегідь призначена, щоб її 

вжити на повалення й розбиття тих же самих держав. 

Знову ж в останній імперіалістичній війні на поставі 

українського народу заломилася політично, а у великій мірі 

через самооборонні та збройні дії українського народу, також 

мілітарно гітлерівська Німеччина. Це тільки ляпідарні об'єк*

тивні ствердження історичних фактів. Їх основне висвітлення 

жде ще на свого літописця. 

Для нас важно зробити суттєвий висновок, що загальний 
спротив цілого українського народу проти ворожої окупації 
в останніх десятиріччях, а зокрема в періоді останньої світо2
вої війни й революційно2збройна боротьба українських пов2
станців у зорганізованих кадрах Української Повстанської Ар2 
мії, вводять Україну на міжнародню арену як повновартісний 
та найбільш заслужений політичний чинник у боротьбі проти 
загарбницьких  імперіялізмів. 

Вага того чинника буде зростати з кожним днем. У хви*

лині, коли закінчилася війна на Заході, одні народи скапіту* 

лювали перед більшовицькою Москвою, другі натомість пак* 

тують з нею і діляться з нею сферами впливів у світі, сподію* 

чись може, що вістря московського більшовизму вдасться при*

тупити паперовими договорами. Україна ж одна не склала 
зброї перед більшовицьким загарбником, але далі веде свою 
революційно2визвольну боротьбу. Як неможливо було україн*

ському народові помиритись із гітлерівською Німеччиною і 

скласти зброю, так сьогодні український народ не впаде на 

коліна перед найбільшим своїм ворогом — більшовицькою 

Москвою. Сьогодні Україна стоїть у цій боротьбі вже не са* 

ма, але у великому фронті боротьби всіх свободолюбних, Мос*

квою поневолених, народів. Свою боротьбу український народ 

буде провадити аж до моменту, коли його ворог і ворог усіх 

народів та цілого людства буде переможений і знищений. 
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IV. Уклад політичних сил у сучасному стані на українських землях 

Впродовж останньої імперіялістичної війни відбувався 
на українських землях цікавий процес прояснення внутрішньої 
політичної ситуації, кристалізації української політичної думки 
й органічної консолідації всіх здорових революційно*само*
стійницьких сил українського народу. На іншому місці ми 
вже згадували, в чому містилася суть кристалізації української 
політичної думки й яким шляхом вона йшла. Зафіксована кри*
сталізація української політичної думки на початку війни й 
виразний поділ діючих українських політичних угрупувань, з 
яких одні станули на плятформу самостійництва й безкомпро* 
місової революційної боротьби з окупантами, другі на плят*
форму реакційности, конюнктури й вислужництва ворожим 
імперіялістам, — зродила довгий органічний процес, який від*
бувався в українських масах і якого метою була якнайширша 
консолідація всіх революційно*діючих самостійницьких сил і 
середовищ в Україні. Цей процес проходив із низів і виявив 
себе в загальній консолідації українських народніх мас довкруги 
самостійницької ідеї й політичної концепції української ви*
звольної боротьби, яку реалізувала революційно*самостійниць* 
ка Організація Українських Націоналістів. У дальшому він 
позначився повною орієнтацією українських народніх мас на 
Організацію як фактичного керівника й репрезентанта укра*
їнської боротьби. Свій конкретний і найбільш переконливий 
вияв він знайшов у зорганізуванні з добровольців збройних 
кадрів Української Повстанської Армії (УПА). Таким чином 
органічна консолідація українського народу була проведена 
з низів. 

Спроби зговорення й притягнення до революційної бо*
ротьби всіх політичних угрупувань за часів німецької окупації 
були б безуспішні, бо поперше — таке механічне сконсоліду*
вання не віддзеркалювало б дійсного стану на українських 
землях і серед українських народніх мас, де ті угрупування 
не діяли; подруге — деякі з тих угрупувань так міцно зв'яза*
ли свою долю і свою політичну концепцію з ворожим німець*
ким імперіялізмом, що для них було неможливим хоч би слов* 
ним виступом задеклярувати своє вороже наставлення до оку*
панта (група Мельника). Зрештою, консолідувати  реакційні й 
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аґентурні невеличкі групи було зайвим і недоцільним, бо укра*
їнський народ, сконсолідувавшися довкруги самостійницької 
ідеї, яку зі зброєю в руках захищав уже тоді проти обох оку*
пантів України, викинув усі залишки реакції й аґентури зі 
свого середовища. Як міцно було проведено в низах консолі*
дацію українських народніх мас, хай послужить ствердження 
самого факту, що ті українські групи, які хотіли проводити 
свою власну диверсійну роботу, були з місця викинені з укра*
їнського життя, не знаходили жодного опертя в українському 
народі й тому розпачливо шукали підтримки в чужих імперія* 
лістичних силах, які старалися їх як своє знаряддя зберігати 
при житті. В періоді, коли в Україні змінялися окупанти й на 
місце німецьких приходили більшовицько*московські імперія* 
лісти, органічний процес консолідації самостійницьких сил 
українського народу, проведений у низах, знайшов своє офор*
млення і завершення в покликанні до життя українським на*
родом найвищого органу влади й керівництва — Української 
Головної Визвольної Ради (УГВР). В її склад увійшли пред*
ставники самостійницького табору, революційні діячі з пооди*
ноких українських земель і представники окремих політичних 
середовищ, наскільки вони визнавали плятформу революційно* 
визвольної боротьби УГВР. 

Завершення консолідації в створенні УГВР було нас*
крізь природним і відповідало дійсному станові та укладові 
внутрішніх політичних сил на всіх землях України. З утечею 
німців з України потягнулися за ними й усі ті українські по*
літичні недобитки, які на українських землях хотіли рости й 
утримуватися при помочі ворожої імперіялістичної сили. По 
них сьогодні на українських землях і сліду не залишилося. Ті 
ідейні одиниці, які були збаламучені своїми попередніми во*
жаками, залишаючись на українських землях, включили себе 
в єдиний революційний самостійницький фронт боротьби укра*
їнського народу й підпорядкувалися революційному проводові 
та владі України — Українській Головній Визвольній Раді. 

Від часу нової більшовицької окупації витворився на 
українських землях новий стан, який триває вже майже пів*
тора року. Україна це сьогодні великий табір, де одна проти 
одної стоять у жорстокій боротьбі дві політичні й мілітарні 
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сили: чужа — більшовицько*московська і власна*— українська. 
Більшовицько*московська — сперта на своїх матеріяльно*тех* 
нічних засобах, на державно*полщійній системі і на тих нечис*
ленних виродках українського народу, що пішли на службу 
чужим імперіялістичним інтересам, зраджуючи свою батьків*
щину й запродуючи себе більшовицько*московському грабіж*
никові. Та чужа, ворожа сила діє і прикладає всіх зусиль, не 
перебираючи в засобах, щоб духово й фізично знищити укра*
їнський народ. Проти неї стоїть цілий український народ, що 
боронить свого духового обличчя й фізичної екзистенції. Народ 
— об'єднаний перш за все одною ідеєю боротьби за власну 
суверенну державу. Він творить матеріяльну й моральну базу 
для цілого революційно*визвольного руху. Без опертя в народі 
й без такої його постави було б неможливо провести яку*не* 
будь політичну, а тим більше збройну, самостійницьку боротьбу. 
Серед народу одно з визначних місць займають усі ті ре*
волюційні діячі з поодиноких українських земель, які — хоч 
не деклярують себе визнавцями якої*небудь політичної партій*
ної програми — своєю поставою і своїм вкладом у боротьбу 
включають себе у широкий самостійницький фронт українсько*
го народу на плятформі визвольної боротьби УГВР. 

Передовий революційно*діючий актив народу — як і 
давніше — об'єднаний у рядах революційно*самостійницької 
Організації Українських Націоналістів (ОУН), єдиній сьогодні 
діючій політичній організації в Україні. З народу виходять до*
бровольці, які творять, поповнюють і скріпляють збройні кад*
ри Української Повстанської Армії (УПА). 

Центральне керівництво цілою політичною і військовою 
боротьбою українського народу є в руках найвищого органу 
незалежної влади в Україні — Української Головної Визволь*
ної Ради (УГВР) і її виконного органу Генерального Секрета* 
ріяту. 

Ось так виглядає сьогодні революційна Україна. Нема 
в ній розбиття на партії і партійної гризні. Ціла Україна об'єд*
нана у гігантській боротьбі проти одного ворога — більшо*
вицької Москви та її аґентур на українських землях, якими є 
т. зв. уряд УPCP з москалем Хрущовим і запроданцем Гречу* 
хою на чолі, КП(б)У і НКҐБ.  Є один народ,  надхнений одною 
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ідеєю і підпорядкований одному революційному проводові. Та*
кий стан — це без сумніву позитивне явище в житті україн*
ського народу. Таке об'єднання могло створитися тільки в твер2
дих умовах революційної боротьби за бути або не бути цілого 
народу. Воно сьогодні є дорогоцінним здобутком останніх ро*
ків визвольної боротьби. 

Для кожного зрозуміло, що революційна Україна зі свої*
ми політичними та збройними кадрами змушена діяти в твер*
дих умовах підпільного життя серед окупантської дійсности і 
звідси розгортати свою працю й боротьбу. Вправді назовні не 
тріюмфує ще українська самостійницька ідея, та вона живе й 
горить у душах цілого народу. Більшовицька Москва безсиль2
на, щоб вирвати цю ідею з душ українських народніх мас, зни2
щити її й погасити вогонь революційної боротьби. Щоб убити 
ідею, треба фізично знищити український народ. 

V. Перспективи 

На тлі нової політичної дійсности, в якій у сучасний 
момент є український народ, зарисовуються дальші питання, 
зв'язані з перспективами української революційно*визвольної 
боротьби. Перше — це питання її доцільности. При розглядан*
ні доцільности революційно*визвольної боротьби, перш усього 
треба виключити характерний підхід до неї опортуністичних 
кругів, які кожну боротьбу розглядають крізь призму воро*
жих сил, проти яких боротьба ведеться. Кожна революційно* 
визвольна боротьба якогось народу за своє визволення зустрі*
чається у своїх початках із такими противниками і такими 
труднощами, що — коли б тільки це мало рішати про те, бо*
ротись, чи припинити й залишити боротьбу — довелось би 
опустити руки, скласти зброю і вгнутись перед противником. 
В консеквенції це довело б до духової демобілізації народу та 
його капітуляції перед ворогом, бо це звичайне явище, що 
противник має гнітючу матеріяльну перевагу над народом, яко*
го поневолює. Та труднощі й вороги — це щось природне в 
кожній боротьбі і хвилева матеріяльна перевага в боротьбі ще 
не перерішує її висліду. На капітуляцію можуть рішатися тіль*
ки зневірені слабодухи, які втратили віру у власний народ і 
дали себе засліпити  або застрашити чужій ворожій силі. На* 
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томість історичний досвід повчає, що жодні імперії, хоч би і 
які могутні, не вічні й непереможні. Це знаємо з досвіду пер*
шої світової війни, це повторно потвердилось теж в останній 
війні, в якій могутня Німеччина провалилася під ударами сво*
їх противників і ніщо не залишилося з її давньої сили й мо* 
гутности. 

Тим то, припинення революційної боротьби тільки тому, 
що маємо перед собою матеріяльно сильнішого противника, 
допомогло б лише противникові закріпити себе й без труду 
розправитися з народом, який склав перед ним свою зброю. 

Український народ ніколи за час своєї довговікової істо2
рії не капітулював перед ворогом, хоч був ним хвилево пере2
можений. Тоді український народ переходив до інших форм 
самої визвольної боротьби. Ідучи слідами своїх славних пред2
ків, він не скапітулював сьогодні й не скапітулює в будучому 
перед своїм найбільшим ворогом, більшовицькою Москвою. 

Про доцільність революційно*визвольної боротьби укра*
їнського народу можуть рішати тільки наступні основні мо*
менти: 

1. Чи ідея, за яку бореться український народ, справед 
лива, переконлива і проґресивна. 

2. Наскільки революційна боротьба дає гарантію на існу 
вання нації і хоронить народ від винищення. 

3. Чи революційна боротьба конечна для здійснення на 
ціонально*визвольної концепції. 

Про переконливість, справедливість і проґресивність ідеї, 
за яку бореться український народ, не доводиться багато гово*
рити, бо про це була вже мова в іншому місці. Це ідея по*
будови Української Самостійної Соборної Держави на укра*
їнських етнографічних землях. Ніхто не може заперечувати на*
родові права, яке йому на підставі природного закону нале*
жить і яке ні в чому не нарушує прав інших народів, хіба що 
сам народ цього права на державу добровільно зрікається. 
Український народ доказав упродовж свого історичного буття, 
що ідея державности йому дорога. За цю ідею він боровся і 
до сьогодні боронить її від ворожої аґресії. 

У відповідь на питання, наскільки революційна бороть*
ба ґарантує існування нації, вийдемо від основного стверджен*
ня, що капітуляція перед більшовицькою  Москвою рівнознач2 
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на з самогубством українського народу. Факти недавнього ми*
нулого нехай за себе говорять. Коли український народ, при*
давлений більшовицькою Москвою, послабив свою революцій*
но*визвольну боротьбу проти неї 1922 p., більшовицька Москва 
за неповних двадцять років панування в Україні винищила 
голодом, розстрілами й засланнями коло дев'ять мільйонів 
українського населення, обезголовила український народ, ви*
нищуючи всі його провідні кадри. Вона довела до того, що 
— коли б не була розгорілася нова світова війна — україн*
ський народ, як народ у сьогоднішньому  соціологічному ро*
зумінні, а не в понятті безобразної маси — після ще кількох 
десятків років більшовицького поневолення, був би перестав 
існувати як відрубна одиниця. Жертви українського народу в 
роках цілої першої світової війни й у роках революції, коли 
ввесь народ активно та з великою натугою боровся за свою 
державу, неспівзвучні з мільйоновими жертвами у час послаб*
лення самої боротьби. Питаємо, котрий з народів, з німецьким 
включно, мав дев'ять мільйонів трупів на фронтах за час обох 
світових воєн? Більшовицька Москва натомість вимордувала 
стільки українців за час сімнадцяти років миру. 

На підставі статистичних даних, гітлерівська Німеччина 
вимордувала біля п'ять мільйонів жидівського мирного насе*
лення. Питаємо, чи жидівський народ мав би такі втрати, ко*
ли б був поставив організований спротив і боровся за своє 
фізичне існування? 

Та найкращим доказом того, наскільки революційна бо*
ротьба зберігає існування нації, є роки німецької окупації 
України. Найбільші втрати матеріяльні й у людях поніс укра*
їнський народ на тих теренах, на яких у самих початках не 
боронився від грабежу, насильства, вивозів, арештів і розстрі* 
лів. Не хочемо йти в дальше минуле та згадувати, скільки со*
ток тисяч козацтва й українського населення винищила дав*
ня царська Москва в час миру, коли Україна послаблювала та 
припиняла боротьбу з Москвою. 

Зрештою, доцільність революційної боротьби українсько*
го народу перерішується незмінними й рішучими плянами біль*
шовицької Москви: знищити фізично український народ. То*
му питання буде звучати: чи український народ вже сьогодні 
має себе підпорядкувати більшовицькій Москві  та дозволити 
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себе винищити без якого2небудь спротиву, чи революційно2ви2
звольною безкомпромісовою боротьбою так довго надщерблю2
вати й послаблювати силу більшовицької системи, аж доки біль2
шовицька Москва не розкладеться всередині й не впаде під 
ударами революційних сил усіх поневолених народів. Кожний, 
шануючий свою національну честь, народ вибирає боротьбу й 
тому більшовицька Москва не буде святкувати тріюмфу в 
Україні. 

При аналізі доцільности революційно*визвольної бороть*
би не вільно забувати ще таких моментів: у кожній боротьбі 

є жертви, але кожна боротьба духово й морально цементує 
народ. Вона його загартовує і робить відпорним на чужі роз*
кладові впливи, вона хоронить його від деморалізації, словом — 
виковує міцного духа народу й формує його душу, без чого 
існування нації неможливе. Вона вкінці — і цього не слід 
забувати — послаблює противника, надщерблює його сили, зри*
ває маску з його обличчя й обезцінює його та викриває пе*

ред очима цілого світу. 

Тому революційно*визвольна боротьба українського на*
роду не лише доцільна, але вона — тверда  конечність. 

Конечність революційної боротьби диктована, крім того, 

самою концепцією визвольної боротьби, яку реалізував і в бу*
дучому рішений реалізувати український самостійницький та*
бір і керівні органи українського самостійницького руху. На*

ша концепція — це орієнтація на самостійницькі сили укра*
їнського народу та всіх інших поневолених більшовицькою 
Москвою народів, які спільними зусиллями та спільною рево*
люційною боротьбою в середині Совєтського Союзу доведуть 

до його розвалу. Ми не орієнтуємося на чужу інтервенцію, але 
створюємо такі внутрішні умовини в Совєтському Союзі, які 

неминуче доведуть до його внутрішнього потрясення. Тоді в 
пориві всіх народів довершимо його повний розвал і занепад. 

Зовнішні чинники можуть бути помічними в реалізації кон*
цепції нашої визвольної боротьби, але їх ми ніколи не ста*
вимо в осередку своєї визвольної боротьби. Ми не ждемо, щоб 

нам хто*небудь приніс у дарунку волю, ми хочемо й рішені її 
самі для себе здобувати й вибороти. 

Ставляючи ось так в осередку нашої політичної кон*
цепції власні сили народу і його революційну боротьбу, не пе2 
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ресуджуємо самих форм боротьби. Форми боротьби не суттє* 
ві, про них рішає виключно доцільність їх застосування в да*
ному моменті. Вони зумовлені кожночасною дійсністю, допу* 
скають широку скалю і є змінними в залежності від тактики 
противника, від укладу внутрішніх і зовнішніх сил і т. п. 

Подібно було в час німецької окупації українських зе*
мель. Форми революційної боротьби були змінні на різних те*
ренах і в різний час, натомість зміст боротьби залишався зав*
жди незмінний. Зміст боротьби твердий і непорушний, її фор*
ми елястичні й змінні — це засада революційної боротьби. 

В сучасний момент революційно*визвольна боротьба ук*
раїнського народу проти більшовицької Москви охоплює всі 
шари української суспільности, розгортається на всіх україн*
ських землях і проводиться у змінних формах і зі змінною 
натугою. Основне є те, що ввесь народ бореться за свої на*
ціональні ідеали, а не жде пасивно, поки більшовицька Москва 
брутально й безкарно його винищить і українськими трупами 
встелить і погноїть просторі тайги Сибіру. 

Входимо в новий важкий етап боротьби українського 
народу за його існування й волю. Входимо в неї з цілим об'єд2
наним і надхненим вірою у свою перемогу українським наро2
дом, який бореться за своє життя і свою суверенну державу. 

*** 

Через революційно2визвольну боротьбу і підготову ви2
звольної революції в СРСР — до української держави! 

За національне й соціяльне визволення всіх народів СРСР! 

*** 

Єдино революційний шлях і революційні методи бороть2
би доведуть до створення української держави! 

*** 

Ясне визначення цілі, революційність, незалежність від 
чужих чинників і безкомпромісовість визначують політичну лі2
нію боротьби українського народу! 

*** 

Через національну й соціяльну революцію та знищення 
імперіялістичної сталінської реакційної твердині — до відбу2
дови  вільних національних держав  поневолених  народів! 
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З  ДОКУМЕНТІВ  БОРОТЬБИ 

У першій половині 1944 р. залишилися під німецькою 
окупацією тільки Північно*Західні й Західні Українські Землі. 
Той час почали німці використовували, щоб до решти вини*
щити ті землі. Сприяло їм ще й те, що багато сильних відділів 
УПАрмії опинилося вже по другому боці фронту, в більшо*
вицькому запіллі, а інші були заняті перегрупованням і підго*
товкою до боротьби з новим окупантом. Ці обставини й дали 
змогу німцям проводити свої злочинні акції на терені укра*
їнських земель. 

У першу чергу гітлерівські недобитки почали масово 
виселювати цілі українські села, грабуючи при тому полише*
не майно. Усіх чоловіків висилали копати рови у прифронто*
вій полосі, або забирали до Німеччини на роботи. Боєздатних 
чоловіків насильно включували в ряди СС*Дивізії, чи інших 
військових частин. Та найбільше злочинним заходом німців під 
ту пору була ловля українських юнаків у віці 14*15 літ. Різни*
ми брехливими обіцянками про добровільну й почесну служ*
бу оборони своєї батьківщини від ворожої навали, а переду*
сім силою стягали німецькі опришники український молодняк 
і включали його в ряди своєї протилітунської оборони на ні*
мецькій території. 

Метою цих гітлерівських акцій було бажання скріпити 
свої надщерблені оборонні ряди, а теж ослабити наш самостій*
ницький рух, забираючи з України людський матеріял і вини*
щуючи його на чужих фронтах, у боях за свої імперіялістичні 
цілі. Забираючи всіх чоловіків, німці мали на меті підірвати 
зненавидженій ними УПА підставу набору військової сили. 

Та український самостійницько*революційний провід на 
українських землях був свідомий тієї небезпеки й ужив від*
повідних протизаходів. За його наказами відділи УПАрмії 
збройно обороняли села, не дозволяючи гітлерівським займан* 
цям виселювати населення і грабувати майна. Часті звільнен*
ня українців із готових уже транспортів чи лаґерів були ділом 
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повстанців, що таким чином унеможливлювали новітній ні*
мецький ясир. 

Відповідною сильною пропагандою між українськими во*

яками, насильно забраними до німецьких військових частин, 
революційний провід старався паралізувати нищівну німецьку 
політику. 

Як зразок подаємо в цілості одну з багатьох таких ві*

дозв, що їх український самостійницький рух масово поширю*
вав між фронтовим вояцтвом, а також на теренах цілої Ні*
меччини. 

"Що повинен знати українець, насильно забраний до німецької 

армії?" 

"Сучасна імперіалістична війна вступила в критичну фазу. Наші доте*
перішні гнобителі, надломивши свої сили, наближуються до неминучого упадку. 
Розтративши свої власні сили, німецькі окупанти силою і терором заставляють 
тисячі українців іти в німецьку армію. Без резерв, виснажені, розбиті і зломані 
невдачами німці хочуть нашою кров'ю рятувати своє безнадійне становище, 
заставляють нас гинути за свої імперіялістичні  інтереси. 

Що ж отже повинен знати кожний українець у німецькій армії, про що  
не повинен він ніколи забувати? 

1. Не   забувай,   що   німецька   армія   це   ворог   політичних і   державних 
стремлінь українського  народу. Тому своє  примусове  перебування  у  німець* 
кій  армії  використай  для  того,   щоб  навчитися   військового   діла і   приготува* 
тись до служби свому власному народові у рядах української армії. 

2. Знай, що німецька армія сьогодні б'ється  за те, щоб німецькі  імпе* 
ріялісти   на  чолі з   Гітлером   могли   поневолювати,   грабити   й   винищувати   всі 
европейські  та  позаевропейські  народи. 

3. Будь свідомий  того,   що,   подібно  як   ми,   кожний   народ хоче   жити 

вільним  життям у  власній самостійній державі і  боротися  за свою волю. То* 
му   не  дай   себе   вжити   до   поборювання   повстанських   відділів   поневолених 
народів. 

4. Коли кинуть тебе  німці до боротьби з повстанськими  відділами по* 
неволених народів, ти  не  бийся з  ними,  покидай   ряди   німецької  армії і   пе* 
реходь на сторону повстанців. Розкажи їм  про боротьбу українського народу 
за свою самостійну державу.  Борись разом з ними  за їхню  волю. Коли там 
кров проллєш, чи  наложиш головою, то за святе діло  визволення  поневоле* 
ного народу. За тебе народ цей  віддячить Україні. 

5. Коли   попадеш   в   англо*американський   полон,  то   розкажи,   що   тебе 
мобілізували  силою.  Розкажи  про  знущання   німецьких окупантів   над  україн* 
ським народом та про його геройську боротьбу за державну самостійність. 
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6. Коли б по англо*американській стороні хотіли тебе включити в поль* 
ський  леґіон   або  віддати  більшовикам,  протестуй   проти   того,   шукай   зв'язку 
з  українськими  організаціями   й   товариствами,  які   хочуть  так як і   ти,   само* 
стійної України. 

7. Коли   німці   кинуть   тебе   на   більшовицький   фронт,   не   забувай,   що 
проти тебе в окопах можуть стояти твої рідні брати українці, або сини інших 
поневолених   Москвою   народів,   так   само   насильно   змобілізовані   в   Червону 
Армію, як ти в  німецьку. Старайся  пізнати їх,  порозумітися з  ними,  щоб  ви 
не вбивали один одного за чужі інтереси більшовиків або німців. 

8. Коли тільки маєш для цього нагоду, бери якнайбільше  зброї,  амуні* 
ції  та  переходь  до  українських  повстанських   відділів,   щоб   боротися   за   ви* 
зволення   українського   народу.   Перекажи   твоєму   братові   червоноармійцеві, 
щоб робив те саме. 

9. Більшовикам у руки не попадай, бо знай, що в них не знайдеш ні 
пощади,  ні  спасіння.  Після  упадку Німеччини  більшовики  будуть єдиним   во* 
рогом українського  народу і  з  ними доведеться  нам   звести  важкий  бій. 

 

10. З  чужинцями  поступай так,  як личить  членові   українського лицар* 
ського народу. Будь до них чемний і вічливий, шануй їх культуру й  політичні 
почування. Будь гордий за твою національну приналежність. 

11. Поширюй   наші   політичні   ідеї,   думки й   гасла.   Роз'яснюй   потребу 
спільного   фронту   всіх   поневолених   народів  у  боротьбі   проти   імперіялістів. 
Поборюй ворожу пропаґанду імпєріялістів, зокрема більшовиків, які тепер на* 
магаються   поневолити  народи  середньої Европи. 

12. Коли біля тебе є українці, то  впливай  на  них,  щоб думали так  як 
ти, щоб усі ви творили одну суцільну групу, свідому свого  важкого станови* 
ща і  своїх великих  завдань. 

13. Не  підіймай  ніколи  партійних дискусій і  спорів,  намагайся приєдна* 
ти до одного гуртка  всіх українців, засліплених  партійною  вузькістю і  нетер* 
пимістю. 

14. Живи  дружно  та   по*приятельськи   та   помагай   кожному   українцеві, 
без   уваги   на   його   освіту,   професію,   релігійні   переконання,   мову   чи   місце 
народження. Будь готовий за свого брата віддати кожночасно все, навіть життя. 

15.   Будь  постійно діяльний,  але обережний.   Бережися  зрадників,  ворожих 
аґентів і провокаторів. 

Завжди й усюди пам'ятай, що твоє життя належить Україні. На рідних землях 
залишились тисячі борців, що в найважчих умовинах ведуть криваву боротьбу за 
волю народу. Вони обороняють твоїх рідних, близьких і знайомих від ворожого 
терору, насильства і знущання. Прислухайся постійно до голосу, що йде з України. 

А коли прийде рішапьна хвилина й народ покличе тебе до дії, — не барись! 

Одинцем чи гуртами продирайтеся крізь ворожі фронти й кордони та зі зброєю в 
руках ставайте в ряди рідної армії. 
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СЛАВА УКРАЇНІ! —  ГЕРОЯМ СЛАВА!  
У   червні   1944   р. 

*** 

Наслідки такої пропаґанди українського самостійниць*
кого руху проявилися вже незабаром й українці*вояки, насиль*
но забрані до німецької армії, своєю мужньою поставою цілком 
доказали, що вони розуміють і піддержують ідеї руху і його 
думку спільної боротьби поневолених німецьким імперіялізмом 
народів. 

Вірність ідеї, що її висунув у своїй боротьбі одинокий 

український народ, а саме: Свобода народам! — засвідчили 
українці*вояки масовим переходом до повстанських визволь*
них відділів Югославії, Франції й Данії і припечатали її сво*
єю кров'ю. 

Гітлерівські загарбники покинули українські землі і їх*
нє місце зайняли нові окупанти — сталінські імперіялісти. Для 

УПАрмії і самостійницького проводу настали нові завдання в 

нових умовинах. У Червоній Армії було багато українців, що 
їх сталінські слуги — НКВД зразу забрали до армії. Геніяльні 
в своїй облуді більшовики створили т. зв. "Українські фрон*
ти" до боротьби з німецьким гітлеризмом, та заразом вони на*

магалися руками тих же українців винищити увесь український 
народ. 

Тому треба було освідомити тих українців червоноар* 

мійців, що при їхній помочі сталінці хотіли закріпостити цілу 
Україну. Зразу й появилися відповідні листівки, що розкрива*
ли несвідомим бійцям правдиве обличчя більшовицького імпе* 
ріялізму, проголошеного шумно "Вітчизняною війною". 

 

*** 
"Брати червоноармійці! 

Ви прийшли до своїх українських сіл і міст. Але німецько*більшовицькі 
імперіялісти цькують Вас на свій рідний народ. Вони забороняють Вам говорити зі 
своїми братами і сестрами! Вони заставляють Вас стріляти ваших рідних   синів і   
дочок ! 

У гітлерівців і сталінців однакова ціль. Вони хочуть вигубити українських 
робітників і   селян,  а  недобитків  перетворити у  своїх  рабів. 

Брати! Не слухайте народного ката Сталіна! Не слухайте його лакеїв 
комісарів і  партійних щурів! 

Український народ ніколи не продавався і ніколи не падав на коліна  
перед  ворогом!  Український  народ  бореться  за  свою  незалежність  з  німець* 
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ними   імперіалістами і   буде   боротися   з   більшовицькими   окупантами!   Бо   всі 

вони приносять українцям смерть, голод, Сибір, тюрми і  страшний  грабіж. 
Смерть  окупантам   української землі! 
Хай живе боротьба за самостійну Україну! 

1944 р. УКРАЇНСЬКІ  ПОВСТАНЦІ!" 

У висліді цієї акції почався оживлений рух серед укра* 

їнців*бійців Червоної Армії. Вони зразу зрозуміли, куди це їх 
веде сталінська зграя і що їхніми руками Сталін знову хоче 
обернути в "квітучий рай" цілу Україну. Пройняті слушним 

гнівом на дикунські методи гітлерівців, вони мали тільки одну 
мету: якнайскоріше прогнати ворога зі своєї батьківщини. За*
раз вони побачили, що Сталін і його соратники нічим не кра*
щі за Гітлера з його райхскомісарами. Їм стало ясно, що Ста*

лін мріє про панування над цілим світом, а вони мусять кла*
сти свої голови за його божевільні задуми. Українці*бійці Чер*
воної Армії додумалися, що сталінські наганячі гонять їх ско*

рострільним вогнем до боротьби з УПАрмією, яка єдина захи*
щає Україну і її інтереси. Тому, як відповідь червоним сатра*

пам, з'явилася листівка самих бійців до своїх ранених товари* 
шів за підписом Військової Національно*визвольної Організа* 

ції І. Українського Фронту. Подаємо її у відписі: 
***  

Смерть  гітлерівсько*сталінським  окупантам! 

До раненого бійця. 
Дорогий Брате! 

За що нас калічать? За що ми кладемо свої голови, за яке життя, за  
чиї інтереси? — Це кат Сталін хоче, замість Гітлера, панувати над народами.  
Через нього ми гниємо в госпіталях і лягаємо трупом у чистому полі! Кремлів* 
ський дракон сказав, що ми дійдемо лишень до Сяну і Бугу, а там буде би* 
тись польська армія. А що ж вийшло? Тепер нас топлять у Вислі, женуть  
автоматами на Прусію, летять наші голови під Варшавою, а кінця війни ще  
не  видно. 

На фронті гине тільки наш брат*українець. За таємним наказом Ста* 

ліна 12 січня 1944 р. СП №0047 — трудящих України гонять тільки в першу 
лінію фронту, стріляють їх сотнями тисяч, щоб пізніше легше було кувати 
Україну в більшовицько*московські кайдани. І ніхто мерців не закопує, ніхто 
важно ранених не підбирає. 

Під Львовом лежав у полі ранений Бабій Сава Олександрович — боєць 
812 полку 304 стрілецької Житомирської дивізії. Він три дні спливав кров'ю і 
ніхто з санітарів не підібрав його. Цей син Поділля, що народився в селі 
Семиківцях,  Чимеровецького  району,  помер  як  бездомний   прошак.  Так   уми* 
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рають десятки тисяч бійців*українців. Трупи валяються на боєвищах як коло*
ди, а чорні круки видовбують їм очі. Лише в час останніх наступів під 
Хол*мом не підібрано 314 трупів, під Бродами 1318, в околицях Львова 930, 
біля Ясс — 279 трупів. 

Брати! Кривавий деспот Сталін по українських кістках хоче зайти 
якнайдальше на Захід, щоб запрягти в більшовицьке ярмо нові народи. Не 
вийде. Хай сталінські держиморди самі воюють за плани мракобіса Сталіна. 
А плани його — це сон рябої кобили. 

Брати! Ми прогнали Гітлера з України. Тепер пора голову зняти 
кремлівському цареві Сталіну, його соратникам Хрущовим і терористичному 
апаратові — НКВД. Тоді настане щасливе життя на Україні — без колгоспної 
панщини, національного гніту, без Сибіру, без голоду, концтаборів, стаханов* 
щини, штрафів і надзвичайних судів. Тоді Україна, як самостійна держава, буде  
жити в дружбі і   приязні   з усіма   вільними  народами. 

Брати! Одужавши, повертайтесь додому. Український народ допомо*
же вам пробратись до рідних сіл і міст. На місцях організовуйте бойові пов*
станські загони і вливайтесь до Української Повстанської Армії — єдиної 
визвольної армії українського народу. 

Хай   живе   самостійна   Україна! 
Слава революційному урядові України — Українській Головній Визвольній   

Раді! 
Смерть   Гітлеру і   Сталіну! 

Військова   Національно*визвольна   Організація 
1*го Українського Фронту  

*** 

Лави УПАрмії поповнилися новими кадрами бійців з 

Червоної Армії, які відчули, що єдиним захисником і оборон*

цем прав українського народу є тільки Українська Повстан*

ська Армія і єдиний самостійницько*революційний провід — 

Українська Головна Визвольна Рада. 

*** 

Совєтський Союз це нечувана форма гніту, поневолення, 
визиску та винищування людини й цілих народів! 

*** 

Капітуляція українського народу перед більшовицькою 
Москвою була б рівнозначна з його самогубством! 

*** 

Місце України в сучасній політичній ситуації буде ви2
значуватися самим українським народом і питомим тягарем 
його власної революційно2визвольної боротьби! 

132 



 
 
 
 
 
Данченко  І. В. 

ЩЕ  ЛУНАЮТЬ  НАШІ   ГАСЛА   І   ВІРА  ВОГНЯНА  В  СЕРЦЯХ 

ЩЕ  НЕ   ПОГАСЛА 

(Картини краєвої дійсности) 

І 

Зажурилась Україна,  що ніде прожити... 

Над полями стояв дикий гул. Вихри бігли табунами, роз*
віваючи гриви чорних димів. Небо щільно вгорталося в багря*
ницю пожеж. Стугоніли шляхи під вагою залізних машин і зой*
ком рваного заліза дрижало повітря. Кров дзеркалилася озер*
цями і смерть натомлено присідала на природожних стовпах. 
Золото пшениці осідало на кінських копитах і голод плакав ди*
тиною. Курявою пробігали на захід широкі дороги і людське 
добро розсипалося ровами. Білий жах виповзав із хащів і на*
кидався щенюком. Безсило лопотів крилами чорний німецький 
орел, стулюючи загарбницькі кіхті. Різко, як наказ, цокотіли 
повстанські кулі, шукаючи його серця. 

Німецька армія була в відвороті. За нею тягнулася пу*
стеля і руїною крилася неозора даль України. 

А  від  надволжанських  пісків  налітав   новий  буревій. 

Далекими, сторожкими покликами перекликувалися ліси: 
вартуй! Села хмурилися в твердому завзятті. Місто, як продажна 
дівка, сміялося до нового загарбника чужинецькою зрадою. 
Полями пройшло печальним зітханням:  Готовсь!  Ідуть! 

І вони прийшли. Ті самі, що за Великого Богдана, прийшли 
"дєті тіх, кто виступал на бой с Центральной Радой", ті, що 
на кривавих штиках несли "визволення братнім народам За* 
падної Білорусії і Западної України". 

Мають ті самі руді, розсмикані прапори і ту саму брех*
ню на ненаситних устах. Є такими, як давніше. Може тільки 
більше виголоднілі і сильніше яріє жадоба в їхніх очах.  І десь 
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в холодному Кремлі розгубили може рештки моралі старих 
бойовиків за вселюдські ідеали. Бо йшли з ними в парі гра* 
беж й хабарництво, дика сваволя і кривава жорстокість. 

Рубель зробився їхнім богом і старшинська честь лягає 

перед ним у пилі. За тисячі можна в них купити звільнення з 

робіт, можна пройти тюремну решітку і в самого начальника 
достати новенький паспорт. 

Як сарана нахлинули на наш край, руйнуючи до решти. 

II  

. . .Нас Адесса встрєтіт, как хазяєв. . . 

  Підправили покинуті німцями стальні кайдани, підтяг*

нули кріпше ланцюжки і почали хазяїнувати. Від Кавказу по 
Збруч — один великий колгоспний лан. Все збіжжя — нена*
ситним сталінським наймитам. Уci чоловіки і молодші жінки 

— в армію, до відбудови заводів, шахт, міст і Дніпрострою. 
Уci старики, бабусі і діти — на лан. 

Піт струмками жолобить старечі обличчя і важка зне*
мога підкошує дитячі ноги. Пряно пахне масна земля, зрита 
тисячами знарядів.*) Над нею солодкими переливами розси*
пається жайворонків спів і весело ходить сонце небесною бла*
киттю. Нудьгою волочиться час і, не кваплячись, марудно від*
лічує сімнадцятьгодинний трудодень. Стигне на межі кисла 
юшка, ввесь заробіток колгоспників, і голод шкірить свої го*
стрі зуби. Не чути голосного стукоту тракторів і дзвінке ір*
жання коня пішло вслід за армією. Мотузяні, шорсткі шлеї 
муляють до крови жіночі плечі і відгортають тонкі скиби. І 
несеться журним спогадом туга далеких земель: "буде враг 
проклятий батьками орати, матерями волочити..." А в ясному 
повітрі ударом бича гострий, всевладний наказ: "Від зорі до 
зорі на колгоспному лані". І віється степами гірка як іронія, 
чужинецька насмішлива пісня: 

"Украйна, ти хлєбородная, нам хлєб оддала, а сама ґа* 
лодная". 

*)   снаряд   (рос.)  —   стрільно 
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III  

Прийшли. І город обступили... 

Шевченко 

Місто взяло їх у свої обійми і кинуло під ноги побиті 
плити хідників. Закружляла в повітрі лайка сталінських гонча*
ків. Нахабністю кричать на мурах широкі плахти кінових ре* 
клям: Петро І, Іван Грозний, Суворов — кращі герої Вітчиз*
ни. В театрах віє подихом українських степів, що їх звільнив 
від германського ярма "геніяльний Сталін". Крізь відчинені 
вікна каварень і барів шовком стелиться, музика. Жіноцтво з 
захватом мріє про гучні балі. 

А вуличками вештаються бездомні люди: хворі, поранені 
бійці, енкаведівська босячня і "лицарі нічного промислу". З 
усіх закутин зорко слідить сторожке око шпига і сторож 
кам'яниці похмуро глядить услід заляканому інтеліґентові. 
Колишні пани — поляки виїзджають в Польщу, або мандру*
ють в тюрми. Давня "меншина" — українці і досі є меншиною. 
Панівною групою стає тепер інтернаціональна наволоч сталін*
ського типу. Де*не*де промайне бліде, вкрай перелякане ко*
лишнім ґестапом, лице жида. 

Місто оновляється, живе. Гудуть заводи, валками пли*
вуть до праці робітники. Обличчя в морщинах жури: "Двад*
цять годин праці, двістіп'ятдесят карбованців у місяць. А в 
хаті дрібні діти і буханець хліба коштує тридцять карбован*
ців... Коробка сірників — 6 карб., горілка — 200 карб., тютюн 
— 700 карб. Зразу стало жити краще, веселіш!" — І голосний 
плювок перериває на хвилину важкі думки. 

— Жінці треба черевиків, дітям м'яса, бо хворіють з то*
го посту, а м'ясний континґент вже стягнений за 1947 рік... 
А тут увечері мітінґ — треба схвалювати резолюції, "добровіль*
но" деклярувати свою зарплату на літак, "танки наші бистрі", 
на "позику Перемоги", на боротьбу з "бандерівцями", на... Ex, 
де ж ви "хлопці з ліса?" Чи чуєте, як хороше жить? А може і 
собі до УПА? — і враз холоне в серці, бо ж і думки можуть 
відгадати. 

А в провулку таємничо нахиляється "спекулянт": 
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"Може доброго вина, шоколяди, англійського матеріалу 

на вбрання? Дешево — три тисячі карбованців". 

— Одійди, сатано! — І ноги швидше рухаються, щоб 
не запізнитися на працю. Бо "рідна радянська влада" зорко 

стежить і кожному виміряє по його заслугах і по закону "най*
кращої"  конституції. 

Старенький професор шкандибає здовж вулицею і зу*
пиняється біля плякату: "Сьогодні в Оперному Театрі вели*
кий бал..." Професор пригадує собі, що в нього є запрошення 

на баль. Він добуває з кишені папір і цікаво прочитує зміст: 
"...квиток на стіл з ікрою, шампанським, винами — чотири 
тисячі п'ятсот карбованців...". 

Професор довго витирає свої шкла очиць і думає: "Я 
трудовий інтеліґент — професор університету. Влада опікуєть*
ся мною. Маю талони, що за лих в Держторзі можу дістати 
все по зниженій ціні. Такі талони мають тільки люди надійні, 
на державних посадах, партійці та інші достойники. Маю мі*
сячної платні 3000 карбованців. З того: податок доходовий, 
позика, убезпечення й інші драчки — 2150 карб., остає 850 
карб. На квиток бракує ще 3650 карб. — Хе, чиста тобі каль*
куляція! Ну, обійдемося без балю з ікрою". 

Професор купує в будці дві "булки" і швидко дрібо*

тить до хати. По дорозі обдумує статтю до "Вільної України". 

Стаття має називатися: "Бандерівці з УПА — підлі пси Гіт* 

лера". 

Професорові очиці заходять мрякою: "Не напишу, кра*

ще згину! Або сам піду в підпілля!" — Професор простує по*

хилі старі плечі і наче молодіє. Довго дивиться вслід прохо*

жій красуні з полтавським сонцем ув очах і всміхається. 

Раптово вуличний продавець газет сполохує його своїм 

криком: "Вільна Україна за 10 копійок! Банди УПА зліквідо*

вані! Наймити гітлерівські з Юра арештовані! Всі греко*като*

лики просять Уряд УCCP прийняти їх до руської православної 

церкви!" — Професор чує, як його радість відлітає вслід за 

обдертим хлопчиною. Він втулює свою худу шию між раме*

на і чимдуж спішить до хати. Писати статтю. 

136 



З закруту вулиці вибігає дітвора. Голосно накликує їх 
трамвайний дзвінок і діти, як зграя голубів, перебігають ву*
лицю. Сміх котиться за ними м'ячиком. 

— А сьогодні казала мені вчителька, та з Москви, що я 
мушу записатися до комсомолу! Всі школярі мусять запи*
сатися, — чорнявий  хлопчина  звертається  до   свого  друга. 

— А ти що їй сказав? — цікавиться товариш. Хлопець 
кладе свою руку на шию товариша і нахиляється до його вуха: 

— А дзуськи!  Мій брат у повстанцях, а я  піду також. 
Але я їй сказав, що добре! —Гамір парадної колони глушить 

дітей і вони вмовкають.  В  одкритому авті нахабно  пролітає, 
ввесь  у  золоті,  достойник.   Хідниками   снуються   ситі,   добре 
вдягнені енкаведисти. Заводські гудки кричать довго, протяж 

но. Місто живе, оновлюється. 

IV  

...Землі дасть нову міць Микула новочасний. 

Сонце злазить на верховіття дерев і цікаво зазирає в 
шибку будинку сільради. Потому, як великий золотий павук, 
повзе по стінах. Стіни вкриті широкими паперами відозв. Гурт 
жінок, старших дядьків і малих дітей товпиться біля будинку. 
Читають. 

— А то тільки того наліплено, що і загати на зиму не 
треба! — завважує одна бабуся. 

"Вступайте в ряди Червоної Армії..." Поволі, складаючи 
букви, голосно читає відозву мале хлоп'я. 

— Вступило б вас у могилу! — бурмоче під вусом дядь 
ко.  Він високий, поставний.  Очі яріють молодим вогнем, але 
довгий чупер і кострубата борода пристарюють його на добрий 
десяток років. Дядько добуває з кишені газету і відриває шма 
ток. Повагом скручує цигарку і з насолодою затягається ди 
мом. При тому його очі біжать у даль, де на межі піль майоріє 
ліс. На чолі з'являється темна брижа. Дядько міркує: "Сховок 
добрий, що правда, ліпший може, як в інших, але чортові діти 
—  "шміраки"  не дадуть дихати.  Вступай!...  А чорта пухлого 
не  хоч?  Десь там є  ще  "фінка",  треба  йди  до  хлопців".  — 
Дядько непомітно, але твердим кроком прямує до хати. 

137 



— "Працюйте спільно, супрягою... Помагайте один од* 
ному...  Радянська влада не змушує нікого  йди до  колгоспу, 
але спільна праця приносить великі користі...". 

"Дивись, який мудрий найшовся!" — дивується старий 

чолов'яга. 

"Супрягою, каже! Мой, небоже, та тебе, хрущику ста*

лінський, ще й не було, як наші тати так робили! А він нас 
хоче вчити!" 

— "Ну,  дідько  б  їх  взяв з тими  нормами.  Вже  знову 
треба за місяць вивезти 1200 кубометрів дерева. І чим тут во* 
зити? Коней нема, а як є, то плати за коня податок 150 руб 

лів, а заробиш 50 рублів". 

— "Файний зарібок, але я на нього не лечу!", — малий 

кремезний дядько крутить головою. 

— Колись то каже мені голова сільради, чому я не вожу 
дерева? — А я йому кажу: то їдь сам, та й вози, коли такий 
мудрий! — Кінь слабий, а до ліса не пускають. Поїхав я раз, 
а з ліса вискочили ті*о партизани та й до мене:  "Не вольно, 
кажуть, рубати, бо то наш ліс!" — Дядько хитро підсміхається 
під довгим вусом. 

— "Ой, то я вам кажу, кумо", — голос якоїсь жінки 
дрижить журною нотою, — "ті податки то кара Божа. Грошей 
нема, продати ніяк, бо "хлопці" кажуть не годувати тих 
заво*локів, що в місті, а податки плати. Воєнний, особовий, чи 
хлоп, чи жінка — плати, замужня без дітей — плати. Від хати 
плати, від коня плати, за корову дай, навіть за кожний улик 
три рублі деруть ті нехристи. Від поля плати, або йди в той 
колгосп. Нічого не продаєш, а оборотовий податок беруть, як 
за рідну маму. Кажуть, що хлоп продає на "паску", то мусить 
дати 30% державі. Холєри на них мало! Маєш ти п'ять морґів, 
то за рік назбирається зо три тисячі рублів податку". 

"А я вам кажу, що в нас ще добре", — кума потішає 
зажурену. — "А там, де колгоспи, то ще гірше. Казала та наша 
вчителька, що то її нам прислали десь аж з*під Харкова, що 
там навіть чоловік не має своєї хати. Держава дає людям ді* 
мочки на сплати, але і так після сплати вони є власністю дер*
жави, а не людей". 
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"Та вчителька, то добра жінка, дай їй Боже здоров'я", 
завважує сусідка. — "Дітей вчить по*нашому, а не по*більшо* 
вицьки, вчить історії України, не якогось там Йоська". 

З будинку вийшов голова сільради і громада втихла. Го*
лова повів очима по стінах, почухався в потилицю, міркуючи, 
де приліпити б ще одно оголошення. 

"То хіба драпайтеся, куме, на дах!" — Підсмішковують* 
ся люди. Голова важко зідхнув і почав розліплювати. Голоси 
втихли, цікаві очі впилися в чорні рядки. 

— "Звернення Уряду і Комуністичної Партії більшови*
ків Радянської України до всіх підпольних організацій: банде*
рівців, УПА, УГВР, СБ... 

...Хто добровільно зголоситься і покине банди... тому 
буде прощено всі його провини..." 

Довгу хвилину царює мовчанка. Великі чорні літери 
"звернення" грозять суворими карами за непослух, безпощад*
ним знищенням і вивозом сім'ї. Товпа мовчки розглядає під*
писи голови Верховної Ради УCCP Гречухи, прем'єра Хрущова, 
секретаря Коротченка. 

Та враз мовчанка уривається. 
"Ну і дурні ж ті гречухові хрущі, Бог би їм простив!" 

— підголосом дивується дядько. — "Десь набрав тілько органі*
зацій?" 

Гострі, повні дотепу завваги схрещуються шпадами. 
Нудьга сірого життя зникає. Приємно так забавитися отаким 
читанням. А он, іде поштар і несе повно газет. Знову буде в 
чім курити. Газетний більшовицький папір добрий до махорки. 

А ввечорі буде в читальні доповідь. Прийде свій чоловік, 

розкаже, повчить, оповість, як там у світі. Зараз треба йти. Є 
робота на господарстві і "хлопцям" треба помогти. 

V 

Є ще порох в порохівницях, не пощербилися шаблі, 
не гнуться ще козаки. Гоголь 

Ліс насунув на чуба зелену шапку і дрімає. Часом про*

кинеться, тряхне верховіттям, розправить костомахи гиляк і 

знову западає в сон. Купаючись у сонці, пропливуть сірі ястру* 
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би, зачеркотить цікава сорока. Сторожко скрадаючись, про*
майне рудою іскрою лис. Заєць, загублений в химерній петлі 
своїх слідів, зведеться на задні лапки і стоїть, як статуйка лі*
сового божка, доки невідомий жах не метне його опукою в 
зелену гущу. 

М'яким шарудінням листя вирине з лісової тиші сіра 
постать. Дужі, широкі груди, пружні високі ноги. Лице в по*
золоті сонця і смазі вітрів. У руках машинова пістоля. Зоркі 
очі пильно мірять даль. Постать зливається з високим стовбу*
ром дерева і застигає в безруху. 

Поле підбігає до лісу і нашіптує йому свої таємниці. 

На обрії замислилися малі селянські хати. З*поміж хат вири*
нають люди. Сонце грається на металевих ґудзиках, цікаво тор*

кається сталевих дул, з острахом зазирає в широкі пащі гар*
мат, де дрімає смерть. 

Постать зорить довго, як людський вуж просовується 
полями. Враз зникає. Ліс мовчить, насупившись. Тільки про*
стукотить зеленочубий дятель і затріщить гиляка. 

Сталеве кільце вужа міцніше огортає ліс. Дві дивізії 
"кращого" війська НКВД під проводом генералів, що їм сам 
Сталін зволив ласкаво подати ручку, загони червоних харци*
зів, п'яних кров'ю і людською кривдою, сотки "сталінських 
дітей" і хмари "істрєбітєльних атрядів" з продажних душ ки*
даються на ліс. Сам НКҐБ з Києва, специ по боротьбі з "парти*
занськими бандами", організують ці лови. Вони чваняться, що 
вже "прочистили від бандерівців кілька районів". Зараз підуть 
на ліс, у саме його серце, де зайняла позиції Українська Пов*
станська Армія. Вони знають, що в "хлопців" є зброя, є свої 
маґазини харчів, одягів, ліків. Знають, що недавно закінчила*
ся школа повстанських старшин, що поповнилися кадри бій*
ців. Вони свідомі, що в тих позірно тихих лісах чаїться смерть 
того, що зветься "тюрмою народів" — СРСР. І тому висилали 
вони вже своїх аґентів і донощиків, що слизькою, отруйною 
гадюкою мали проповзти в ряди повстанців. Кидали своїх 
бандитів. Вони грозили страшними карами і нищенням родин, 
зганяли робітників і трудову інтеліґенцію, яка схвалювала 
"знищити підлих псів УПА — ворогів народу". Сам Хрущов 
їздив по селах і взивав хлопців покинути ліс. 
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Їздили збирати ганьбу на свої голови Рильський — "спі*
вець рибалок — меду й Навзикеї", Остап Вишня, що заразив 
свою душу Соловецьким багном, Тичина, який забув про 

"Скорбну Матір". Всі вони, як послушні лакеї, кинулися на 
села, щоб брехнею своїх слів виманити з лісу повстанців. 

Та насмішкувато шумів ліс і наругою зустріли їх білі 
села. Вітер рвав шматками недоречні слова "Звернення Уряду 
і Комуністичної Партії Радянської України" і чорні ворони за*
бирали його на свої гнізда. 

З центру телефонними іскрами летіли догани, і НКҐБ 
лютувало. Тому рухнули важкі танки, заторохкотіли литі стал*
лю гармати. Села принишкли і зеленим верховіттям лісів про*
бігла гроза. 

Сорок тисяч добірних військ НКВД враз із гончаками 
лявіною ринули в ліс. А там п'ять тисяч мужніх сердець, мала 
частина великого збройного рамени українського народу, хо*
роброї Української Повстанської Армії, готувалися на крива*
вий порахунок з ворогом. 

Затріщали дерева, поникла трава, затужили під брудним 
чоботом веселі лісові квіти. Три лави ворогів, одна за одною, 
у великій розстрільній кинулися в ліс. Із*за дерев вискочив 
жах невідомого і випив з обличчя всю кров. 

А повстанці зручним маневром обійшли ворога і кину*
лися на його зади. Люто ревнули гармати, захлистуючись, 
строчили скоростріли. Ліс завмер, зронюючи зелені сльози 
свого листя. 

Вісім разів ішли до наступу ворожі тічні і вісім разів 
сміхом своїх рушниць зустрічали їх повстанці. Сонце пройшло 
круг неба і залякане сховалося за обрій. Востаннє люто вда*
рили сталінські наїздники. Весело проспівала повстанська ку*
ля і впав ворожий генерал. Жах диким котом скочив до горла 
ворога. Почалось замішання і могутнє "Слава"! продерло біль*
шовицький залізний перстень. 

Сірі тіні пройшли й огорнула їх темна, ласкава україн*
ська ніч. 

Понуро, жалібно сходили тридцятьдев'ять тисяч найкра*
щих військ НКВД. Задихані, в крові, вертались проріджені ря*
ди наємних горлорізів. Перелякані вкрай ішли "сталінські ді* 
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ти". За ними їхали ті, що їх поклали повстанські кулі. Жалібно 
хилились руді прапори над тілом генерала. 

Ліс опустів, замовк. Лісові мавки схилялись над поляг* 

лими лицарями*повстанцями і нашіптували їм, що: 
"Солодко й почесно вмирати за батьківщину". 
А в далеких лісах знову сходилися сірі тіні і слава клала 

на їхні голови дубові вінки. 

І линула*стелилася пісня про тих, що своєю груддю за* 
слонюють цілий український народ і його єдиний провід — 
Українську Головну Визвольну Раду, пісня про хоробру Укра*

їнську Повстанську Армію. 
І слухають її ліси і білі села, слухають міста і столиці, 

прислухаються райони й цілі області — слухає ціла Україна. 

Ідейно2моральна сила є єдиною запорукою тривкости 
існування  та  росту  кожного   народу! 

*** 

Держава не сміє бути деспотичним ідолом2божком, перед 
ким тремтять і якому служать позбавлені всіх людських прав 
раби, але держава це форма організованої національної спіль2 
ноти, яка служить нації та її вільним громадянам, щоб створи2
ти їм найбільш пригожі умови для всебічного розгортання й 
вияву їх творчих сил! 

ВІСТКИ  З  КРАЮ 

З широкого матеріалу звітів, що постійно напливають до 

Секретаріату УГВР, подаємо вістки теж з минулого року, щоб у 

загальному змалювати положення в краю, настрої, нищівні захо* 

ди більшовицького окупанта, як теж збройну боротьбу цілого на* 

роду з червоним режимом. 

Луцьк, серпень 1944 р. — НКВД приступило до підготовки великої акції 

переселення ненадійного елементу Західної України на Сибір. Уже визначено  

місце  на  величезний концлаґер для українців, а  саме  Ойра*Тура. 

Львів, серпень 1944 р. — Червоноармійці, які приїхали в Галичину зі 
Сходу, жаліються, що на Київщині важко проїхати: "рвуть бандєровци же* 
лєзну дарогу!" 
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Ковель, серпень 1944 p. — Під впливому діяльности НКВД, заґрад*от* 

рядів і аґентів почали в перших днях нової займанщини слабнути революційні 

настрої серед населення. Однак швидко наступило поновне оживлення актив* 

ности мас, головно в напрямі здобування зброї та відновлювання самостій*

ницьких гасел. 

Львів, жовтень 1944 р. — У високих школах урядують "спец*відділи"  

НКВД, які докладно провіряють минуле кожного студента. Склад студентів 

львівського університету: 20% із західніх областей, 80% зі східніх. Перева* 

жають   жінки. 

Коломия, жовтень 1944 р. — В одному коломийському ресторані заве*

лася розмова між старшинами Червоної Армії на тему УПА. Один лейтенант  

різко твердив, що "как ми унічтожаєм ґерманцов, так унічтожім і УПА!" —  

На це відізвався старий полковник, що УПА не так легко перемогти, бо вона  

має нову зброю, якої не має тепер світ. "Єто ix маладая ідєя — свабода народам — 

свабода человєку!  Єто оружіє нє льогко  побєдіть!" 

Косів, вересень 1944 р, — У селі Смодне знищено дня 25 ц. м. 10 біль*

шовицьких сексотів. 

Львів, квітень 1945 р. — У львівській газеті "Вільна Україна* і в київ* 
ській "Радянська Україна", з дня 8 квітня ц.p., появилася велика стаття Во* 
лодимира  Росовича  під  наголовком  "З хрестом  чи  з  ножем?" 

Стаття починається "історичним" вступом: "Тіні забутих предків". Року 
1701 польський гетьман Яблоновський напав з жовнірами на Успенську цер* 

кву, викинув із неї православного священика і на його місце назначив уніята 
Шумлянського. З того часу почалось на західньоукраїнських землях "насиль* 
не" впровадження унії, яку ще започаткував король Казимир В. Українці довго 
боролися, вкінці знеможені улягли. Яскравим прикладом тієї боротьби ще в  
19 сторіччі був — на думку автора статті — Іван Наумович, що "повернувся  
до віри предків і закликав піти цим шляхом своїх співвітчизників" (цебто до 
православ'я — прим. наша). Та Ватикан його отруїв. У розділі "Історія одної  
кар'єри" автор знову "історично" змальовує шляхи кар'єри покійного митро*
полита Щептицького. Канцлер Бісмарк а далі і Вільгельм II порозумілися з 
Ватиканом і поділилися акціями уніятської церкви Західньої України. Віль*
гельм II враз із Ватиканом почали шукати людини, що зуміла б "підкорити 
непокірливий європейський Схід". Вибір упав на молодого, "українізованого 
поляка", графа Шептицького. Висвячений у священики 1891 року, починав 
Шептицький "головокружну кар'єру". Як митрополит, зовсім виправдує споді*
вання своїх "покровителів". Заводить латинізацію української церкви, але ро*
бить це дуже дипломатично, гамуючи навіть латинізаційні заходи інших укра*
їнських єпископів. Маючи великі фонди власні і з "Ватикану та Німеччини", 
стає меценатом українського духового життя, і так добуває впливи. Та його  
це не вдоволяє. "Ні його, ні його зверхників". Він хоче стати "екзархом всієї 
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України і всієї Росії від Збруча по Владивосток". — Задумам цим сприяє світова 
війна і вивіз митрополита в глибину Росії. Звільнений під час березневої 
революції, Шептицький призначує "Уніатських екзархів Петрограда та Києва і 
виїзджає на Україну, де стає почесним  гостем Центральної Ради". 

Дальші пляни митрополита перекреслює хід історичних подій. Під час 

окупації ЗУЗ Польщею, він "бере курс на фашизм", даючи в себе захист деяким 
членам ОУН. 

Приходить 1939 р. — "Чистилище". Прихід більшовиків завдає митро*
политові "страшного удару". — "Однак ця людина не розгублюється", — пише 
автор статті. Митрополит вірить у здійснення своїх задумів і жде на прихід 
Гітлера. Заразом своїми писаннями виховує відповідно підчинене йому 
духовенство. Наслідки були такі, що — як твердить Росович — "деякі священики, 

які вдень носили хрест на грудях, вночі, озброєні пістолетами, пліч*о*пліч з   
оунівськими   бандитами   вбивали   радянських   активістів". 

З вибухом німецько*совітської війни відчиняється митрополитові "Рай". 
Шептицький без надуми визнає "оперетковий уряд Степана Бандери з його 
прем'єром   Ярославом   Стецьком" і  далі   мріє  про   патріярший  стіл. 

У розділі під наголовком "Пекло", замість святкових дзвонів київської 
Софії на честь Шептицькому — папському леґатові, митрополит чує неумов* 
каючі крики мордованих німцями... Шептицького інформують про подвиги 
його вихованців з УПА, які з небувалим в історії людства озвірінням і садизмом 
ріжуть цілі села... Шептицький бачить кров на руках деяких уніятських свя*
щеників. І тоді відзивається "Голос у пустині". Митрополит бачить свою по*
разку і хоче завернути. Але впливи його зникли. Він не находить послуху навіть 
у духовенства. Найближчі його співробітники, як єпископ Сліпий та інші стали 
"Примарами". Митрополит вагається і про його заломання довідується Ватикан.  
Приходить надто скора смерть. 

"Перед лицем смерти" проспівує митрополит свою лебедину пісню, зро*
зумівши, що "наш народ (після приходу більшовиків) знайде тепер в тепе* 
рішних управителях краю ту справедливість, що межує з любов'ю і на любові 
спирається". 

Митрополит умирає й автор думає, що "майбутнє покаже, чи в хви* 
лину його таємничої смерти не з'явилась над ним скорбна тінь Івана Наумо* 
вича". У дальшому розділі статті п.н. "Ті, що вибрали прокляття", Росович 
запитує, де ділося завіщання митрополита і чому його слова не дійшли до 
вірних? Автор закидає греко*католицькому духовенству, що воно радше під*
держує "бандерівський рух", ніж помагає органам влади. Він запитує, коли  
те духовенство дасть такі докази патріотизму та відданости радянській дер*
жаві, як дало духовенство православне, головно московське у великій вітчиз*
няній   війні. 
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(Ми нарочито подали зміст цієї статті, що її зараз передрукувала вся 
західньоукраїнська більшовицька преса, щоб показати, як почалася нагінка на 
нашу Церкву). 

Львів, листопад 1944 р. — У похоронах Митрополита Андрея Шептиць* 

кого взяв участь прем'єр УССР Микита Хрущов, який поклав на гробі вінок від 
Сталіна. 

Львів, квітень 1945 р. — Дня 12 ц. м. НКВД арештувало митрополита 

Йосифа Сліпого, єпископа*помічника Н. Будку, єпископа М. Чарнецького, а в 
Станиславові єпископів Г. Хомишина і Лятушевського. Арештованих вивезли в 
невідомому напрямі. 

Станиславів, квітень 1945 р. — На всі церковні відправи мусять мати 

священики спеціяльний дозвіл від Обвиконкому. 

Городенка, квітень 1945 р. — За почином УПА переведено широку 
акцію проти  колгоспів. 

Житомир, квітень 1945 р. — Більшовики організують т. зв. "недільни* 

ків", цебто всі робітники й урядники мусять працювати в неділі при відбудові і 
прикрашенні  міст. У Києві вже відновили таким чином Хрещатик. 

Львів, травень 1945 р. — Появилося чергове "Звернення Уряду і Партії 

Радянської України" до підпільних українських організацій покинути "зло*

чинну" роботу. 

Станиславів, жовтень 1944 р. — В околиці сіл: Гута, Пороги й Маня*ва, 

пов. Надвірна, відділ УПА звів кілька боїв із більшовицькими частинами, які 

нараховували до 1200 людей. 

Долина, листопад 1944 р. — Відділи УПА захопили в днях 3*20 X. ц. р. 

Перегінсько і   Рожнітів.  Зліквідовано  всі  більшовицькі  уряди. 

Галич, серпень 1944 р. — Відділ УПА здобув районове місто Букачівці. 
В руки українських повстанців попали працівники більшовицької 
адміністрації та НКВД*исти. 

Рогатин, серпень 1944 р. — В околиці сіл: Васючин, Довге і Конюшки 

відділ УПА звів бій із частинами НКВД. Бій тривав цілу добу. Відділ зайняв добрі 
позиції і скосив кулеметним вогнем понад 200 наступаючих більшовиків. 

Підгайці, листопад 1944 р. — У днях 1*6 ц. м. відділи УПА звели ряд 
боїв із більшовиками, що наступали силою двох дивізій. Українські повстанці 
розбили зовсім два ворожі батальйони. Здобуто багато зброї, м. ін. 15 кулеметів 
"Максима". 

Крем'янець, травень 1944 р. — У великій квітневій акції проти Кре* 
м'янеччини більшовики кинули 30*тисячну армію військ НКВД. Дня 23 квітня  
ц. р. розгорівся бій у селах: Антонівка, Забари, Андрушівка, Обгів та інших. 
Перед переважаючими силами ворога відділи УПА відступили в ліс  по  лінії: 
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Майданські гори, Гурби, Мости, Святе, Мощаниця, Обгів. З'єднання УПА на 
лічували 5000 бійців. До головного бою прийшло дня 24 ц. м. у Гурбах. Після 
сильного ґранатометного вогню та при співдіянні всіх родів зброї, включно 
з танками, ворог ішов кілька разів до наступу. Завзятий бій тривав без пе 
редишки цілий день. Уночі відділи УПА вийшли з ворожого кільця і частина 
з них прорвалася в Суразькі ліси, а головні сили взяли напрям на Полісся. 
У Буші українські відділи звели другий великий бій з більшовиками та про 
боєм пройшли шосу Рівне*Київ.  

Дубно, квітень 1945 р. — Біля села Літовищі, на шляху Шумськ*Дубно, 

українські повстанці збили кілька більшовицьких літаків. Крім того, з ПТР 

("протитанкове ружйо") розбили 5 більшовицьких танків. 

Тернопіль, квітень 1945 р. — Велика більшовицька акція проти УПА 

охопила райони: Бережани, Підгайці, Перемишляни, Рогатин. Акція ця не дала 

більшовикам  сподіваних  вислідів. 

Коростень, квітень 1945 р. — Для поборювання відділів УПА вислали 

більшовики  дивізію   військ  НКВД. 

Київ, травень 1945 р. — "Істрєбітільні" батальйони НКВД ведуть сильну 

акцію  проти УПА в  Чернігівських лісах. 

Калуш, січень 1945 р. — Курінь УПА під проводом Різуна зліквідував 6 
ц. м. т. зв. "випадний пункт" більшовиків у Рип'янці. Згинуло 126 енкаве* 
дистів. 

Фастів, травень 1945 р. — Діяльність УПА охоплює Правобережжя, 

починаючи від Києва, Поділля та Волині, де дії повстанських відділів най* 

сильніші. Відділи УПА мають важку зброю. В одному бою під Васильковом, в 

квітні ц. p., брало участь по стороні повстанців 7 танків. 

Черкаси, травень 1945 р. — На шляху Черкаси — Канів відділи УПА з 

"Холодного Яру" розбили сотню більшовиків. 
               Хай живе єдність краю і еміґрації! 

                                                    *** 
Все  на  допомогу  краєві,  який  бореться! 

*** 

За     спільний    всеукраїнський    революційно2визвольний 
фронт  боротьби!  

*** 

Демаскуйте і бийте молочного гітлерівського брата Йо2 
сифа Сталіна і йога інтернаціональну, імперіялістичну кліку 
та всіх його аґентів у краю і закордоном! 

*** 
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Всі на боротьбу проти антинароднього, реакційного, ста2
лінського, імперіялістичного центру! 

*** 

Читайте й поширюйте краєві революційно2самостійницькі 
підпільні видання: 

ВІСНИК — орган Президії Української Головної Визво2
льної Ради (УГВР),  

ПОВСТАНЕЦЬ — орган Пресової Кватири Української 
Повстанської Армії (УПА), 

ІДЕЯ І ЧИН — орган Проводу Організації Українських 
Націоналістів (ОУН), 

ЗА САМОСТІЙНУ УКРАЇНУ — орган Краєвого Проводу 
ОУН на ОСУЗ,  

ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ — орган Краєвого 
Проводу ОУН на ЗУЗ,  

ПЕРЕЦЬ — сатирично2гумористигний журнал україн2
ських повстанців. 

Ориґінал: Архів ЗП УГВР; фотокопія: Архів «Літопису 
У П А» .  

*** 

VISNYK:   PRESS ORGAN  OF TH E  PRESIDIUM  OF THE  SUP REM E 
UKRAINIAN LIBERATION COUNCIL, Vol. 2, No. 4 (7), August,  1945 

(Summary) 

In their introduction, the editors state that this issue of the 
"Visnyk" is directed at Ukrainians living abroad, in order to inform 
them about the liberation struggle in Ukraine and to strengthen "ide*
ological and spiritual bonds" with them. The following materials are 

included in this issue: official proclamations of the Supreme Ukrainian 
Liberation Council to Ukrainians living abroad and, separately, to 
Ukrainian soldiers living abroad, informational documents and other 

materials, a literary sketch and two theoretical articles about the 
activities and the policies of the Ukrainian resistance. 
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Official Documents and Notices 

The proclamation to Ukrainians living abroad is entitled, "To 
all our brothers and sisters taken by force from Ukraine and those 
compelled to leave their native land, to all Ukrainians abroad: proc*
lamation of the Presidium of the Supreme Ukrainian Liberation Council 
and the UPA Supreme Command". The proclamation is written in a 
lofty, emotional style. It provides a short history of the armed struggle 
for Ukrainian liberation during the periods of the German, and the 
new Soviet, occupations and analyzes the political program of the 
Ukrainian resistance, emphasizing the fact that people from all social 
strata are participating in the struggle. The proclamation also includes 
general information about the inhuman persecution of members of 
the Ukrainian resistance and population as a whole by both the Ger*
mans and the Soviets. It goes on to speak of the establishment of  
the Supreme Ukrainian Liberation Council and to describe the Coun*
cil's program, aims and goals. The proclamation ends by calling on 
Ukrainians living abroad to support the Ukrainian liberation struggle, 
to inform the free nations of the world about it and to organize as*
sistance for it. 

Similar in content, but considerably shorter, is the proclamation 
to Ukrainian soldiers, which is also signed by the Secretariat of Mili* 
tary Affairs of the Supreme Ukrainian Liberation Council ("To all 
Ukrainian soldiers living away from their motherland"). This procla*
mation includes an appeal to those who are "ready to fight in the 
difficult conditions of insurgent life" to return to Ukraine and strength*
en the ranks of the UPA and a plea to all soldiers to work for the  
success of the liberation  struggle. 

Separate notices inform of the deaths on the field of battle  
of members of the Supreme Ukrainian Liberation Council, Rostyslav 

Voloshyn ("Pavlenko") and losyp Pozychaniuk ("Shakhai"), as well as 
UPA Major "lastrub". The notices provide information about the 
activities of these three men. The public and political activist R. Vo*

loshyn came from Volyn. He was an organizer of the UPA in Volyn  
and most recently, a member of the General Secretariat of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council and of the OUN Leadership. He was killed 
in August, 1944. The writer lo. Pozychaniuk came from the Vinnytska 

Oblast. He was an organizer of the UPA*South and later, a member  
of   the  Supreme   Ukrainian   Liberation   Council   and   the   chief   of   the 
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political division of the UPA Supreme Command. He was killed in February, 
1945. Major "Iastrub", a former officer of the Red Army, came from Odessa. 
He was an organizer of the UPA*South and the commander of a military 
detachment of the UPA. He was killed in May, 1945. These death notices are 
signed by the Presidium of the Supreme Ukrainian Liberation Council and 
the UPA Supreme Command. The notice about the death of R. Voloshyn is 
also signed by the OUN  Leadership. 

Two further notices announce that Major "Iastrub" has been 

decorated with the Golden Cross of Merit First Class and that Major  

"Hutsul" (Ivan Butkovskyi), who was the commander of the UPA's  

Fourth (Stanyslaviv) Military Okruh, has received the Golden Cross  

of Battle Merit Second Class. It is noted that Major "Iastrub" is the  

first UPA officer to receive this highest decoration. 

The article, "From the Annals of Battle", discusses three leaflets, 
which it reprints in full. The most interesting of these, entitled "What 

Every Ukrainian Who Is Taken by Force into the German Army Should 
Know", gives a series of fifteen instructions and recommendations. 

Among other things, it advises the Ukrainian inducted by force into the 
German army to learn the skills of a soldier, but to refrain from fighting 
Ukrainian or other insurgents who are battling for freedom. He should, 

the leaflet states, cross over to join their ranks when the opportunity to 
do so arises. The leaflet is unsigned. The short leaflet, "Brothers of the 
Red Army", which is signed, "Ukrainian Insurgents", calls on Red Army 
soldiers to refrain from fighting Ukrainian insurgents, for they are 

struggling for freedom. The leaflet also compares German oppression 
to the Soviet and calls on Red Army soldiers to fight against Stalin as 
well as the Germans. The leaflet, "To the Wounded Fighter", which is 

signed by the Military Organization for National Liberty of the First 

Ukrainian Front, criticizes Soviet military policy towards Ukrainians 
(the Soviets drive untrained people to the front lines and shoot them 
by the thousands) and the Soviets' negligence of the wounded and 

those fallen in battle (they fail to bury the dead; they do not pick up the 
wounded or, if they do, they treat them in unhygienic conditions). The 
leaflet goes on to criticize the Soviet system and to call on Red Army 
soldiers to overturn  it after their victory over Germany. 
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The chapter entitled "News From Home" includes short notices  
about various events in Ukraine, in particular, about acts of Soviet  
terror, Soviet policy towards Ukraine and UPA battles. All that is  
given in greater detail is the content of an article by Volodymyr Ro* 
sovych, "With a Cross or a Knife?", with which the Soviet govern* 
ment began its campaign for the destruction of the Ukrainian Greek* 
Catholic Church. The introduction to this chapter notes that the  
news items were prepared on the basis of local reports received by  
the Secretariat of  the Supreme Ukrainian  Liberation  Council. 

V. M. RADOVYCH: "IN A COMMON, ALL
UKRAINIAN FRONT OF REVO

LUTIONARY   BATTLE   FOR   LIBERATION:   THE   ORIGINS  OF  THE 

SUPREME UKRAINIAN  LIBERATION  COUNCIL" 

This article gives the political history of the struggle for Ukraini*
an sovereignty, from 1917 to the time of the establishment of the 
Supreme Ukrainian Liberation Council. The author gives only a brief 
description of the different forms taken by the struggle in the years 
1917*1941. However, he provides a detailed analysis of the Ukrainian 
armed resistance in the period of the Second World War. At the same 
time he analyses the policies of occupation of the two warring sides, 
Germany and the USSR, both of which fought unscrupulously against 
all attempts by Ukrainians to attain their freedom. The author empha*
sizes the role played in the development of the armed resistance by 
the OUN which, in the time of war, became the only mass under*
ground political organization and which, in the midst of the very dif*
ficult conditions brought about by the German occupation, organized 
the nation's resistance movement. In separate sub*sections of the 
article, there are descriptions of the OUN's political program and 
activities during the time. The author terms the period of armed 
resistance —the rise of the UPA — a separate stage in the struggle for 
sovereignty. At that time, the struggle became a mass movement, 
joined by people of varying political convictions and from all social 
strata. This mass struggle necessitated the establishment of a non*
partisan political centre to direct it. The Supreme Ukrainian Liberation 
Council became that centre. In his analysis of these events, the author 
devotes separate chapters to the development of the political program 
of   the   Ukrainian   resistance:   "A  New   Social   Context"  —   the   social 
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program of the underground, "A Revolutionary Concept of Liberation" 
— the principle of the national state as the basis for international co*
existence, "Democracy" — the organization of the Supreme Ukrainian 
Liberation Council and of the future Ukrainian state. The article ends 
with the author's reflections about co*operation with Ukrainian po*
litical parties abroad and the goals of Ukrainian political action in the  
immediate future. 

I.  M . NAS T ASY N :  "IN  TH E P RE SEN T CO N DI TIO NS "  

This article attempts to provide a general assessment of the 
Ukrainian armed resistance, a summary of its successes and an indi*
cation of its prospects for the future. The author defends the approach 
of an armed struggle for statehood as the only one possible in the  
period of the Second World War. A war was being waged on Ukrainian 
territory and for that reason, Ukrainians could not remain passive, 
particularly since both sides, the USSR and Germany, refused to recog*
nize Ukraine's right to sovereignty and took advantage of the war to 
exterminate the Ukrainian people. As a result, Ukrainians could not 
support either of the two sides. The only option that remained, under 
the conditions of occupation, was to wage an armed struggle which  
was independent of foreign powers. The main purpose of the article  
is to review the politival program of the Ukrainian resistance and to 
examine the struggle waged by the UPA, which gained total support 
from the population. The author is convinced that this armed struggle 
will lead to success, to the establishment of a Ukrainian state. But  
should this fail to be the case, he writes, the political and moral  
capital accumulated during that struggle will stimulate a future battle  
for a Ukrainian state. 

I. V. DANCHENKO: "OUR SLOGANS STILL RESOUND AND FAITH STILL 
BURNS IN OUR H EARTS  (SCENES FROM TH E P RESEN T,  REALITY  

IN  UKRAINE)" 

This literary sketch is written as a film scenario, which shows 

the   life   in a   Ukrainian   city   and   village   after   the   return   of   Soviet 
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rule. The sketch includes scenes that depict the movement of the front, 
mobilization and the life of intellectuals, workers and peasants. There 
are also scenes of raids carried out on forests and villages by NKVD units 

and of battles with the UPA. 
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СТАТТІ й МАТЕРІЯЛИ 

м. к. 
УКРАЇНСЬКА  ГОЛОВНА ВИЗВОЛЬНА  РАДА 

У грізний час, коли на українських землях шаліли, ви*
снажуючись у кривавій війні, дві ворожі тотальні окупаційні 
сили — німецько*гітлерівський і московсько*більшовицький 
імперіялізми, сталась в Україна велика історична подія: ство*
рилась Українська Головна Визвольна Рада. Створилась вона 
на Великому Зборі в середині 1944 р. з представників усіх на*
ціонально*визвольних сил українського народу на всіх рідних 
землях і поза кордоном, які визнали за єдиноправильний — 
самостійницький принцип у боротьбі за Українську Самостійну 
Соборну Державу. 

На Великому Зборі, розглянувши докладно внутрішнє й 
міжнародне становище України, представники опрацювали й 
одноголосно прийняли свою політичну Платформу і свій вну*
трішній Устрій та видали перший Універсал до Українського 
Народу. Незабаром після цього Українська Головна Визвольна 
Рада видала друком свою Плятформу й Універсал у великих 
накладах у формі афіш і листівок, які розійшлися широко се*
ред українського народу в краю і за кордоном. 

З уваги на важливість заіснування Української Головної 
Визвольної Ради та розгорнення її діяльности, з'ясовуємо до*
кладніше її видання. 

ПЛЯТФОРМА УГВР  

схоплена у трьох розділах, які вияснюють ідею, цілі та про*
грамові основи УГВР. Ось вони: 

1. Загальне положення. У вступі нав'язує УГВР до слав*
ної нашої традиції створення самостійної Української Держа*
ви та боротьби за її закріплення в 1917 — 1921 pp., пригадує, 
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що ця "Українська Держава впала внаслідок чужого завою*
вання, зумовленого недостатнім внутрішнім об'єднанням укра*
їнських національних сил", указує, що "це чуже панування 
позначилось небувалим гнітом, масовим грабіжництвом укра*
їнського народу, поверненням селянства й робітництва в справ* 
жнє кріпацтво разом з нещадною експлуатацією і винищен*
ням мільйонових мас голодом і терором"; стверджує, що "це 
страшне і криваве лихоліття впродовж 25*ти років навчило 
українські народні маси, що ніякий чужий політичний та со* 
ціяльний устрій не піде їм на користь і що тільки власна на2
ціональна суверенна держава є єдиною передумовою і запо2
рукою нормального життя і розвитку нації та її культури, ма2 
теріяльного і духовного добробуту народних мас". 

Далі виявляє, що "сучасна війна між двома тотальними 
силами, московсько*більшовицьким та німецько*гітлерівським 
імперіялізмами, ведеться за оволодіння в першу чергу укра*
їнських земель як вихідних позицій до панування в східній, а 
навіть у всій Европі". Стверджує, що "обидві ці сили — непри2
миренні вороги ідеї української державности". 

Але ж "ця війна виснажує також наших ворогів і  про*

вадить їх до соціяльного і політичного розкладу". І "це ство*
рює сприятливі умовини для визвольних прагнень поневолених* 
народів та полегшить їм остаточну перемогу". 

Тим то "необхідно: 
"а) у вирі сучасної тотальної війни оборонити україн2

ський народ та його провідні кадри перед фізичним знищенням, 

б) повести його до боротьби за своє визволення і власну 
суверенну державу". 

"Для здійснення цих завдань потрібний єдиний всеукра2
їнський національний фронт, організований на основі об'єд2
нання всіх діючих національних українських сил, які прагнуть 

до української суверенної держави". 

"Тому за ініціятивою Української Повстанчої Армії (УПА), 
що утворилася в процесі збройної боротьби українського 
народу проти грабунків і насильства окупантів над мирним 
українським населенням, зорганізувався з представників усіх 
українських земель та українських політичних середовищ  все2 
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український провідний центр під назвою: Українська Головна 
Визвольна Рада (УГВР)". 

ІІ. Цілі і завдання УГВР. Цілі: "Об'єднати і координу2
вати дії всіх самостійницько2визвольних сил українського народу 
на всіх землях України та поза ними для національно2ви2
звольної боротьби проти всіх ворогів українського народу, зо*

крема проти московсько*більшовицького і німецько*гітлерів*
ського імперіялізмів, за створення Української Самостійної Со2
борної  Держави (УССД)". 

УГВР перейняла на себе такі три головні завдання: 
"Керувати всією національно*визвольною боротьбою ук*

раїнського народу, аж до здобуття державної незалежности і 
створення органів незалежної державної влади на Україні. 

Репрезентувати як верховний всеукраїнський центр су*
часну політичну боротьбу українського народу в краю і за кор*

доном. 
Створити перший український державний уряд та скли2

кати перше українське всенародне представництво". 

III. Основні ідейно2програмові принципи. З уваги на те, що 
перша й найвища наша мета — це "збереження життя нації, 
національної єдности й культури" та що головною запорукою 
цього збереження і нормального розвитку нації є "національна 
суверенна держава", то "українська нація в цей час повинна 
віддати всі свої сили для здобуття і закріплення власної держави". 
Тим то "всі політично*активні українські чинники повинні 
сконсолідуватися в боротьбі за самостійну українську державу" 
— з тим, що боротьба ця "буде провадитися незалежно від 
політичних впливів сторонніх сил". 

"На цій підставі УГВР визнає такі принципи своєї діяль* 
ности: 

1. УГВР  прагне  до  відбудови  Української  Самостійної 
Соборної Держави на всіх землях українського народу засо 
бами революційної боротьби проти всіх ворогів державної са* 
мостійности українського народу, зокрема проти більшовиць 
ких і німецьких окупантів, та у співпраці з усіма прихильни 
ками такої самостійности. 

2. УГВР твориться на принципі повної політичної неза 
лежности своїх прагнень від впливів сторонніх сил  і чинників. 
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3. УГВР об'єднує всі українські політично*провідні еле* 
менти незалежно від їх ідейного світогляду та політично*гру* 
пової приналежности, що стоять на грунті політичної суверен* 

ности української держави та політичної незалежности укра* 
їнських визвольних прагнень". 

4. У політично*соціяльній ділянці УГВР визнає і прагне 
забезпечити: 

"а) народно*демократичний спосіб визначення політич*
ного устрою в українській державі шляхом загального народ*
ного представництва; б) свободу науки, світогляду і віри; в) ро*
звиток української національної культури; г) справедливий со* 
ціяльний лад в українській державі без клясового визиску і 
гноблення; д) справжню законність в українській державі і 
рівність усіх громадян перед законом; е) громадянські права 
всім національним меншостям на Україні; є) право рівних 
спроможностей на освіту для всіх громадян; ж) вільну ініція* 
тиву у трудовій господарській діяльності для всіх громадян, 
регульовану вимогами і потребами цілости нації; з) вільну 
форму трудового землекористування з визначенням мінімаль*
них і максимальних розмірів для індивідуального землекори*
стування; и) усуспільнення основних природних багатств Укра*
їни: землі, лісів, вод і підземних скарбів, — з передачею віль*
них земель у постійне користування трудових хліборобських 
господарств; й) удержавлення важкої індустрії і важкого тран*
спорту, передачу кооперативним об'єднанням легкої і харчо*
вої індустрії, право широкого вільного кооперування дрібних 
продуцентів; і) вільну торгівлю в нормованих законодавством 
межах; к) вільний розвиток ремесла та право на творення інди*
відуальних ремісничих майстерень і підприємств; л) право на 
вільну працю для фізичних і розумових працівників та охоро*
ну інтересів селянства й робітництва соціяльним законодав*
ством. 

5. УГВР провадитиме свою боротьбу за УССД в союзі з 
усіма поневоленими народами Европи й Азії, які борються за 
своє визволення і визнають право України на політичну її неза 
лежність. 

6. УГВР прагне до порозуміння і до мирного співжиття 

з   усіма  сусідами   України  на  принципі   взаємного   визнання 
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права мати власні держави на етнографічних землях кожного 
народу". 

УСТРІЙ  УГВР  

схоплений у шести розділах: І. Ціль і завдання; II. Великий 

Збір; III. Президія; IV. Генеральний Секретаріят; V. Генераль*
ний Суддя і VI. Генеральний Контрольний. Устрій цей з'ясо*

вує докладно: організаційну побудову УГВР, завдання, обо*
в'язки, права і відповідальність її членів. За постановами цьо*
го устрою, на першому Великому Зборі одноголосно обрано: 
Президента, трьох його Заступників і чотирьох Членів Прези2
дії. УГВР; обрано Голову Генерального Секретаріяту, який для 
поодиноких ділянок праці покликав окремих Генеральних Се*
кретарів — це виконавча влада УГВР; нарешті, обрано Гене2
рального Суддю та Генерального Контрольного, які створили 
свої Колеґіі. 

УГВР як найвищий керівний орган українського народу 
затримує за собою виключне право єдиного репрезентанта по*

літичної волі всього українського народу перед зовнішнім сві2
том. Тим то УГВР, що діє безпосередньо на рідній землі, має 
своє Представництво за кордоном, що пов'язується найтісніше 
з життям свого народу та опирається на реальні сили Рідного 

Краю. 
Перший Великий Збір видав до Українського Народу 

перший 

УНІВЕРСАЛ   УГВР ,  

що основується на найсуттєвіших думках Плятформи УГВР. 
Універсал цей у врочистих словах нав'язує до будови Укра*
їнської Держави в 19І7*18 pp., до кривавої боротьби за Неї, 
яку Український Народ зберіг у своїй душі посьогодні як свя*
щенну спадщину предків і на сторожі своєї волі поставив від 
карпатських верхів по Дін і Кавказ збройні кадри своїх синів 
— Українську Повстанську Армію. 

"Сучасне українське покоління нехай буде горде, що 
саме йому доведеться в геройській боротьбі завершити будову 
української держави. 

Це велетенське завдання вимагає ще більшого, ніж до* 
сі, завзяття, ще більшої відданости справі, а перш за все об'єд2 
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нання   всіх  самостійницьких  сил  під  одним  політичним   про2
водом. 

І тому, щоб об'єднати всі національно*визвольні сили 

українського народу, щоб з одного центру керувати його ви*
звольною боротьбою, щоб перед зовнішнім світом репрезенту*
вати його політичну волю та щоб протиставитися спробам во*

рогів української держави розбивати єдиний самостійницький 

український фронт, — створилася Українська Головна Визволь2
на Рада. Вона переймає відтепер керівництво визвольною бо*
ротьбою українського народу". 

"Українська Головна Визвольна Рада є найвищим і єди*
ним керівним органом українського народу на час його рево*
люційної боротьби, аж до створення Уряду Української Само*
стійної Соборної Держави. 

Українська Головна Визвольна Рада присягає Тобі, Укра*
їнський Народе: 

Боротись за те, щоб Ти був єдиним володарем на своїй 

землі, за справедливий соціяльний лад без гніту й визиску, за 

знищення кріпацтва і вільну працю селянина на власній землі, 
за вільну працю робітника, за широку ініціятиву трудящого 
населення в усіх галузях господарської діяльности, за повноту 

розвитку української національної культури. 
Українська Головна Визвольна Рада кладе на вівтар бо* 

ротьми за ідеали свою працю і своє життя". 
"Українська Головна Визвольна Рада вітає боротьбу ін*

ших поневолених народів за своє визволення. З ними, зокре*
ма з нашими сусідами, бажаємо жити в добросусідських вза*
єминах та співпрацювати у боротьбі проти спільних ворогів". 

Нарешті, клянучись пам'яттю героїчної боротьби і ли*
царської смерти наших славних предків, Українська Головна 

Визвольна Рада закликає увесь Український Народ: 
"Ставай до боротьби за свою Волю і за свою Державу, 

єднайся у своїй боротьбі,  кріпись у своїй вірі!" 

Два місяці пізніше, у вересні 1944 p., появилась за кор*

доном 

ВІДОЗВА  УГВР  

"до всіх насильно вивезених з України земляків наших та тих, 
що  були  змушені покидати  свої  рідні землі". 
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Відозву цю видало закордонне Представництво УГВР. 
Звернена вона до українців на чужині взагалі та головно у Ні*
меччині, де тепер перебуває понад три мільйони українців, в 
тому щонайменше половина боєздатних чоловіків. 

Відозва ця починається ствердженням, що проти нена*
висних, гітлерівського і сталінського, імперіялізмів створився 
великий  революційний  фронт  поневолених  народів. 

"На Сході перед веде у цій святій боротьбі український 
народ. Сотні тисяч його вірних синів і дочок — наших бра*

тів і сестер з фанатизмом і самопожертвою героїв одчайдушно 

борються проти імперіялістичних загарбників, зразково об'єд*
нані в дисципліновану й ідейно могутню Українську Повстан*
ську Армію. Вони борються за свою суверенну, справді вільну і 
ні  від кого незалежну Українську Державу". 

Далі Відозва сповіщає, що в Україні створилась Укра*
їнська Головна Визвольна Рада, яка очолює революційну бо*

ротьбу за Українську  Самостійну  Соборну Державу. 

"На цей шлях боротьби вступив увесь український на*
род. На всіх українських землях, від Кавзаку до Карпат, від 
Прип'яті до Чорного моря, йде сьогодні завзята боротьба укра*
їнського народу проти сталінсько*більшовицьких загарбників, 
що знову поневолюють Україну. На сталінські намагання зни*
щити нас як націю український народ відповів активно — 
збройною боротьбою проти окупанта". 

Далі Відозва закликає всіх українців на чужині "на 

службу великій визвольній справі, на допомогу нашим рідним 
землям". 

"В новій дійсності мусять усі українці... виступити од*
ною лавою як незалежний політичний чинник, що бореться 
тільки за Українську Державу у спілці з усіма народами, які 
готові визнати право українського народу на державне життя 
та його боротьбу проти німецького та московського імперія*
лізмів". 

Нарешті, закликається усіх українців, "які розкинені 

сьогодні по чужині, перш усього до єдности, до спільної бо2
ротьби рам'я в рам'я з нашими братами з рідних земель". 
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"Хай велика ідея нашого визволення і кривава боротьба 
наших братів єднає нас в одному всеукраїнському визвольному 
фронті". 

*** 

Ось ідейно*політичне обличчя Української Головної Ви*

звольної Ради та початкова її діяльність у краю і за кордоном 
у світлі її власних друкованих видань. І треба ствердити, що 

з'ясована тут її ідеологія була віддавна мрією і тугою всіх на*
ціонально*думаючих українців. А викристалізувалася вона в 
конкретну політичну дію у вогні революційно*визвольної бо*

ротьби українського народу проти ненависних і людожерних 
німецько*гітлерівських і московсько*більшовицького імперія* 
лізмів. Тим то створення Української Головної Визвольної Ра*
ди в середині 1944 р. — це справді одна з найзамітніших і най*

більших національно*політичних подій в Україні за останню 

чверть сторіччя. 

Організація Українських Націоналістів, що завжди ста*

вилась позитивно до всіх здорових національних починів, що 
завжди організовувала й виховувала народ до найбільших зав*

дань нації, що справу революційної боротьби за Українську 
Самостійну Соборну Державу завжди ставила на першому міс*
ці, — вітає створення і діяльність Української Головної Ви*
звольної Ради. 

Передрук з  "Ідеї і чин",  н. 8,  1945,  cтop.  8212.  Ориґінал: 
Архів ЗП  УГВР;  фотокопія:  Архів   "Літопису   УПА". 

*** 

М.   К.:   THE   SUPREME   UKRAINIAN   LIBERATION   COUNCIL 

(Summary) 

This article informs of the establishment of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council and above all, provides a review of its 

principal documents — "Platform of the Supreme Ukrainian Liberation 
Council", "Organization of the Supreme Ukrainian Liberation Council", 
"General  Proclamation  of   the  Supreme   Ukrainian   Liberation  Council" 
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and "Proclamation of the Supreme Ukrainian Liberation Council to 
all its countrymen taken by force from Ukraine and those compelled 
to leave their native land". (All these documents are printed in this 
book). The article is structured in the following manner: short state*
ments and commentaries by the author are supported by longer ci*
tations from the above*mentioned documents of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council, which constitute the principal 
contents of the article. Certain parts of documents or even whole 
documents are summed up only briefly. Herein lies the interest of the 
article. A further point of interest is the fact that the article appeared 
in the organ of the Leadership of the OUN, "Ideia і chyn'', and thus 
reflected the official  views of that organization. 

M. K.'s article provides a detailed exposition of the political 
program of the Supreme Ukrainian Liberation Council, as laid out in 
the Council's "Platform". Here the author cites in full the points re* 
qarding the political and economic system of the future Ukrainian  
state. These points differ somewhat from the OUN's program of the 
time, which was more radical (left*wing) in its solutions to certain 
problems. The author speaks extensively of the "General Proclamation" 
and the "Proclamation of the Supreme Ukrainian Liberation Council", 
particularly of those parts of these documents which shed light on new 
matters that were not touched upon in the "Platform of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council". However, he writes only briefly of the 
"Organization of the Supreme Ukrainian Liberation Council". Here he 
simply provides information about the chief bodies of the Supreme 
Ukrainian Liberation Council and the composition of the Presidium. 
He does not name any individuals. This can be explained by the need 
for secrecy. 

The author terms the establishment of the Supreme Ukrainian 

Liberation Council, "a great historical event of the last quarter*centu*
ry" in Ukraine and takes a positive attitude to its program and its 
goals. He ends by saluting the establishment of the Supreme Ukrainian 
Liberation Council  and  its activities  in  the name of the OUN. 
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Арсен Панасенко 

БОРОТЬБА  УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ  З   ДРУГОЮ 
БІЛЬШОВИЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ* 

У другій половині 1944 р. завершилась повна окупація, 

чи пак «визволення», українських земель сталінсько*більшо* 
вицькими імперіялістами. В середині жовтня цей факт відмі*
чено більшовиками в окремих святкуваннях, акцентуючи при 

тому з особливою увагою допомогу «старшого брата» — ро*
сійського народу «під мудрим керівництвом батька народів і 
геніяльного полководця маршала Сталіна». З наказу черво*
ного Кремля московсько*сталінські висланники в Києві не за*

були скласти «всенародну щиру подяку великому російсько*
му народові..., більшовицькій партії... і главі радянського уря*
ду, великому вождю народів і героїчної Червоної армії за мо*

гутню і рятівну допомогу, подану українському народові в 
організації боротьби проти німецьких загарбників і згуртуванні 

сил народу на відбиття і розгром ворога, у відбудові зруй*
нованого німецькими окупантами народного господарства Ра*

дянської України». 
Немов на кивок чародійної палички, посипалися в Мос*

кву заздалегідь зредаґовані сталінськими найманими слугами 
подяки, привіти, телеграми, мов тресовані собаки завили на всі 

лади менші й більші більшовицькі ґавляйтери і ґебітскомісари 
на честь «найгеніяльнішого, наймудрішого»... 

А тим часом московський більшовизм як вірний пере* 

ємець і продовжувач великодержавницьких заповітів і тради*
цій старої «російської тюрми народів» щодо всіх поневолених 

* Машинописна версія цієї статті має ще додатковий заголовок: 

"Друга більшовицька окупація і УГВР", а над заголовком визначене 

призначення машинопису: "На допомогу пропаґандистам і політвиховни* 

кам". Машинопис має незначні пропуски й зміни, мабуть, спричинені 

"вільним" переписуванням статті з журналу "Ідея і чин". (Ориґінал ма* 

шинопису: Архів ЗП УГВР, А6*1)  
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Москвою народів, а зокрема щодо українського народу, і в дру*
гій окупації України у всіх своїх виявах і методах поневолен*
ня такий же самий як і за час свого попереднього чверть* 

сторічного панування. Окупуючи вдруге Україну, він повів з 
особливою гостротою наступ на: 1) ідейно2політичні позиції  
і на 2) фізичне й матеріяльне знищування українського наро2
ду та його революційно2визвольного руху. 

І. 

Наступаючи на наші ідейно*політичні позиції, сталін* 

сько*московські імперіалісти намагаються в першу чергу вбити 
віру українського народу в можливість вільного життя без все2 
бічної «допомоги старшого брата» — російського народу. На 
підтвердження такого наскрізь фальшивого погляду вони не 

вагаються до своїх «арґументів» нагинати і нашу історію, «до*
казуючи», що Україна без Росії не могла б проіснувати, що 
все, що було в Україні позитивне, сильне, гарне і могутнє, 
Україна завдячує Росії, що «волелюбний український народ на 

протязі всієї своєї історії мужньо відстоював свої землі і неза*
лежність проти ворожих полчищ татар*кочовиків, тевтонських 
гунів, турецьких яничарів, польської шляхти, угорських маґнатів, 

шведських баронів... у братерському єднанні з великим ро2
сійським народом, зв'язаним з ним спільною історичною до2
лею». З такого наскрізь фальшивого реакційного становища 
оцінюється й насвітлюється наше минуле й сьогочасне. І тому 

деспот*цар бездумно*шаблоновий «европеїзатор» Росії Петро І, 
не зважаючи на те, що винищував чужі волелюбиві народи, 
що вогнем і кров'ю позначив свій шлях наїзду на Україну 

(1709 p.), славиться і далі більшовиками, як і за царських часі», 
а Мазепа, якого величав Шевченко, і тепер, як і за часів біло* 
російських імперіялістів, — «ізмєннік» — зрадник. «Із*мєннікі 
— зрадники всі ті, що коли*небудь змагали до самостійної 

України. Зрадниками називаються творці славетних 22*их 

Січнів 1918 і 19 pp., Петлюру, Коновальця, Міхновського, 
тавром зрадництва більшовики припечатують і сьогочасний 
український революційно*визвольний рух. 

В наступі на наші ідейно*політичні позиції московсько* 
більшовицькі   імперіялісти  намагаються   вказати  народові   на 
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«повсякденне піклування більшовицької партії й уряду Радян*
ського Союзу» українським народом. На кожному місці у своїх 
писаннях більшовики стараються підкреслити народові, що 
тільки «під сонцем сталінської конституції» українському на2
родові живеться «щасливо, радісно і заможно». І тому «робітнича 
кляса Радянської України виявила залізну волю, незламність 

духу в боротьбі за... свою рідну радянську владу»; «ба* 

гатомільйонове селянство Радянської України, що з допомо*
гою партії і радянської влади створило свій колгоспний лад, 
зажило заможним, радісним і щасливим життям»; «інтеліґенція 

дістала найширші можливості для застосування своїх здіб*
ностей і талантів». 

Та в цьому прекрасному змальовуванні «більшовицького 
раю» з повною послідовністю промовчуються горезвісні голо* 

дівки в Україні 1922 і 1932*33 pp., коли то гинули мільйони 
українських селян і робітників, не згадуються масові вивози 
на Сибір і Соловки, страшне знищування на біломорканалах, 

промовчуються розстріли українських письменників і вчених, 

які, змагаючи до справжнього розквіту націоналньої культури, 
не погодилися «творити» бездумні і гидкі дитирамби на честь 
Сталіна і партії, а кинули грізне для більшовиків гасло: «Геть 

від Москви!» 

Нарешті, третім виявом більшовицького наступу на наші 
ідейно*політичні позиції є заїлий наступ на український ре*
волюційно*визвольний рух, намагання вбивати більшовицький 

клин між українськими широкими народними масами і їх про*
відним аванґардом — українськими революціонерами*самостій* 
никами. Найбільше більшовицьке намагання в цій площині під 

сучасну пору — скомпромітувати в очах світу революційно2 
визвольну боротьбу українського народу. Щоб одурманити тих, 
які не знають справжнього стану, більшовики називають укра*
їнських самостійників*революціонерів «українсько*німецькими 

націоналістами». 

Та такі ворожі методи — компромітувати перекручуван*
ням історичної науки, фальшуванням правди та веденням брех*
ливої пропаґандивної роботи, спрямованої проти революційно* 
визвольної боротьби — не нові. Адже українському народові 

добре відомі ще недавні намагання білої Росії  переконати світ, 
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що «Украіни нє било, нєт і бить нє может». Білі російські 
імперіалісти намагалися «доказати», що немає українського са*
мостійного народу, що українці — це тільки «малороссійскоє 

плємя», невідривна частина великоросійського народу, яка ли*
ше мовним діялектом різниться від нього. 

Подібне заперечування самостійного українського народу 

застушита й німецька політика. Зразу ж після вступлення нім*

ців на українські землі 1941 р. пішли в хід всякі «ґотські тео*
рії», в більшості офіційних німецьких звернень писалося про 
українців не інакше, як лише про «тубільне населення», забо*

ронено поширювати літературу історичного і політичного змі* 
сту, а натомість розповсюджувано всякі псевдонаукові «твори» 
про німецькі впливи на українську мову, фольклор, письмен*
ство, музику, мистецтво, архітектуру... 

А тим часом український народ, не зважаючи на всякі 
намагання імперіялістів*загарбників, іде з повною послідовні*
стю шляхом до здобуття державної самостійности. Про це знає 

ввесь світ, і не можна цього промовчати або перед світом при*

ховати. І тут вороги вирішили за всяку ціну обезцінити, запля*
мувати, скомпромітувати змагання українського народу до са*
мостійности. Такої методи вживали ще недавно німецькі оку*

панти. Вони кричали перед світом, що український національ*
но*революційний самостійницький рух — це аґентура червоно* 
го Кремля. Тепер цю саму зброю підносять і більшовики, на*

зиваючи українських самостійників аґентами такого ж самого, 
як і більшовицький, кривавого гітлерівсько*німецького імпері* 
ялізму. 

Та успіху тут більшовикам не ждати. Український народ 

і цілий світ мали змогу не раз переконатися про однаково во*
роже ставлення українського самостійницького руху як до біль*

шовиків, так і до німецьких імперіялістів. Народ знав про це 
з підпільних самостійницьких звернень і багатої літератури. 

Вороже ставлення до обидвох — німецького і більшовицького 
— імперіялізмів визначили найкращі сини народу своєю кро*
в'ю у боротьбі з ними. 

II. 

Крім наступу на наші ідейно*політичні позиції, більшо2
вики намагаються з повною послідовністю  винищувати  україн2 
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ський народ фізично та руйнувати його матеріяльні надбання, що 
в більшовицькій інтерпретації зветься «допомогою в організації 
боротьби проти німецьких загарбників і згуртуванням сил 

народу» та «відбудовою народного господарства України». 
Ще далеко до другої окупації більшовиками українських 

земель скрізь появилися більшовицькі партизани, які своєю 

руїнницькою роботою перешкоджали у визвольній боротьбі ук*

раїнського народу, допомагали затягати народ у гітлерівське 
ярмо та не гірше за німецьких ґестапівських опричників стрі*
ляли український свідомий елемент, палили та грабували укра*

їнські села, а то й, вибившись на німецькі урядові становища 
(головним чином у поліційних органах), німецькими ж таки 
руками завдавали українському народові важких ударів. 

Спільність менш чи більш координованих дій більшо*
вицьких і німецьких загарбників проти українського народу і 
його визвольного руху, спільність подвійного наступу обидвох 
імперіялістичних хижаків скрізь там, де йшлось про знищуван*
ня третьої, незалежної від них сили українського народу, дає 
повні підстави називати їх сталінсько2гітлерівськими імперія2
лістами. 

Зразу ж після більшовицького «визволення» України 
проголошено мобілізацію в Червону армію 32*ох річників. В 
Червону армію забирано старих і молодих, здорових та напів* 
калік і часто без військового вишколу або з 2*тижневим виш*
колом, незодягнених і виголоднілих кидано на «передову фрон*
ту», де вони масово гинули під ворожим обстрілом. 

Більшовицька мобілізація на Україні спричинена не тіль*
ки вимогами поповнити ряди Червоної армії, вона — засіб фі2 
зичного знищування народу. В наслідок того добровільно на 
мобілізацію майже ніхто не пішов. 

На Західних Українських Землях для успішного переве*
дення «мобілізації» застосовано облави. Звичайно в ранішніх 
годинах або ще звечора обставлювано села військами і відді*
лами НКВД, а потім уже починалася «мобілізація». Але і такі 
методи не стрізь приносили більшовикам бажаний успіх. 
При «мобілізації» майже ніколи не обходилося без розстрілів 
зовсім неповинних громадян, шибениць або підпалів. Щодо цьо*
го нові  «визволителі»  аж ніяк не відстали від  своїх  горезвіс* 
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них попередників — гітлерівських вішателів. Наприклад, упро*
довж тільки весняних місяців 1944 р. в невеличкому містечку 
Висоцьке (ПЗУЗ) публічно повішали більшовики понад 100 

людей з цивільного населення. Родини повішаних вивезено на 
заслання, хати порозбирано, майно зграбовано. 

Разом з «мобілізацією» проходять на українських землях 

страшний матеріяльний грабунок, підпали і терор. Ось тільки 
деякі приклади: 

В серпні 1944 р. енкаведисти, проводячи «мобілізацію» 
облавами, пограбували населення та знасилували при тому 
жінок у таких селах Сокальщини: Корчин, Стоянів, Потори* 

ця, Грушка, Зубків, Волиця Комарева, Андріївка, а в с. Ку*
личків (14. VIIІ) розстріляно понад 30 людей, в тому числі і 
жінок. На сільське кладовище, де стояв штаб енкаведівського 
відділу, звожувано пограбоване в селах майно. 

24. VІІІ. 1944 р. відділ НКВД робив облаву на с. Глинку, 
б. Козівки (Тернопільщина). Виїжджаючи, енкаведисти 
запалили з двох боків село. 

Під час облав 19. VIII. 1944 р. в Станиславівщині по*
грабовано такі села: Липа, Лужки, Слобода Болехівська, Цер* 
ківна, Кальна, Розтічки, Мізунь, Кропивник, Пшеничник, Вел* 
діж.  У деяких з цих сіл пограбовано навіть церкви. 

1 — 2. X. 1944 р. в с. Чижичах, Новострілецького р*ну, 

Дрогобицької области, під час облави тероризовано в нечува* 
ний спосіб населення. В Анни Пасічник більшовицькі кати 
повибивали вікна, запалили стіжок сіна, побили Осипу Пасіч*
ник, а потім наказали обидвом жінкам копати для себе яму і 

стріляли фінками їм понад  голови. 
Прикладом більшовицького грабунку українського на*

селення можуть послужити такі дані: в одній тільки Полтав*

ській області більшовики здерли з населення 340 мільйонів 
карб. на танкові колони і 480 мільйонів крб. на сталінські 
позики в той час, коли середньо колгоспник заробляє за тру*
додень 75 коп. 

За часів німецької окупації на українських землях про*
голошено німцями т. зв. збірну відповідальність. Наслідок то*
го був такий, що населення даних місцевостей відповідало жит*
тям і майном за будь*яку шкоду, заподіяну  німецьким «госпо* 
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дарям». М. ін., цей момент використовували більшовицькі емі*
сари й часто провокували різні виступи, щоб таким чином ні*
мецькими руками винищувати мирне українське населення. 

Сьогодні вже і в більшовицьких опричників існує т. зв. 

родинна, а на ділі і збірна відповідальність. Про родинну від*

повідальність пише в своєму «розпорядженні» начальник львів*
ського обласного управління НКВД, комісар міліції II ранґу 
Е. Грушко таке: «Сім'ї всіх осіб, які ухилятимуться від явки 

до органів радянської влади, а також і окремі члени їх сімей 
будуть негайно заарештовані і виселятимуться до Сибіру, а 
майно їх буде конфісковано». Розпорядження появилося в гру*

дні 1944 p., але вже багато раніше була більшовиками засто*
совувана не тільки родинна (вивози), але і, за німецькими 
зразками,  збірна відповідальність.  Ось деякі приклади: 

21. IX. 1944 р. стрілець Верба в Ходорівському р*ні, Дро*

гобицької области, вбив майора — начальника НКВД. Розлю*
чені енкаведиети заїхали до с. Букавина і розстріляли за те 
зовсім невинних людей: Петра Павлишина (58 років), Миколу 
Матуша (40 p.), Івана Брика (45 p.), Тимка Лучака (40 p.), 

Івана Ката  (45 р.)  і Миколу Шарана  (50 p.). 
27. IX. 1944 p. ходорівське НКВД спалило в с. Піддні* 

стрянах господарства Анни Федор і Василя Гунцева за те, що 
їх сини не пішли в Червону армію. 

Одною з метод фізичного знищування є вивози україн2
ського населення на заслання, де воно наражене на каторжні 
роботи і повільне голодове конання. 

Дня 8. XI. 1944 р. поморянське НКВД, Львівської обла*

сти, наїхало на село Снович і арештувало 4 родини на вивіз 
у Сибір. Місцеві селяни зробили за селом засідку і в наслідку 
розігнали  енкаведівських   собак  та   звільнили   односельчан. 

Тільки в м. жовтні 1944 р. в трьох підльвівських райо*

нах більшовики вбили 69 цивільних осіб, поранили 4, арешту*
вали 158, в тому числі 42 дічини, вивезли на заслання 25 ро*
дин, спалили 250 господарств. 

В зимових місяцях більшовики почали більш масово ви*

возити населення. Тільки в місяці грудні запляновано вивезти з 
Новострілецького району, Дрогобицької области, 210 родин. 
Вивезено лише 140 родин,  але  не в повному складі, бо насе* 
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лення не давало себе вивозити й ховалося від більшовицьких 
людоловів. 

Самооборона українського народу незвичайно турбує ста*

лінських імперіялістів. Найбільше їхня увага звернена тепер 

на вишукування нових способів і засоби «усмірєнія» україн*
ського народу. В цьому перше місце займає сталінський терор. 
Сталінські гади тероризують українське населення нечувани* 

ми методами. Відділ НКВД Золочівського району, Львівської 
области, проводив 14. XI. 1944 р. облаву на с. Тростянець Ма*
лий. Відділ УПА під ком. Т., що стаціонував у цьому селі, з 

боєм відступив із села. В бою вбито одного лейтенанта і двох 
енкаведистів. Озвірілі сталінські гади, вертаючись до Золочева, 
по дорозі зустріли 12 робітників, що вертались із праці на шахті, 
і в дикунський спосіб їх, ні в чому неповинних, помордували. 

Між робітниками був 60*річний старик і 16*річний юнак. 

Одним з більшовицьких засобів ожебрачування і зни*
щування українського населення є т. зв. переселенча акція. 750 
тисячам українців на захід від т. зв. лінії Керзона наказано 
покинути свою батьківську землю і переїздити на схід. Таке 
«переселення» тісно зв'язаних з батьківською землею головним 
чином українських селянських родин рівняється повному 
ма*теріяльному ожебраченню. Українське населення Холмщини, 
Підляшшя, Лемківщини і Засяння аж ніяк не бажає покида*
ти своєї прадідівської землі. За більшовицькими дорученнями, 
т. зв. міліція обивательська, на спілку з деякими більшовиць*
кими імперіялістичними прихвостнями — польськими шовіні*
стами, старається терором дошкулити українцям і таким чи*
ном змусити їх покинути рідні землі. Озвірілі більшовицькі мі* 
ліціянти разом з дикунськими польськими шовіністичними ви*
родками в деяких селах Холмщини (Пересоловиця, Черничин, 
Гвоздів і ін.) помордували і повкидали в криниці неповинних 
українських чоловік, жінок і дітей. 

У відповідь на нечуваний в історії більшовицький терор, 
на примусову гонитву на фронт до боротьби за чужі, ворожі 
інтереси сталінських вельмож, у відповідь на шибениці і роз*
стріли, на грабунок матеріяльних надбань народу, насилуван*
ня, на вивози на каторжні роботи, на фізичне винищування, 
український народ розгорнув широку  самооборонну  боротьбу. 
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Перше місце в цій боротьбі займає збройна сила українського 
народу — Українська Повстанська Армія. Подаємо деякі само*
оборонні збройні виступи УПА: 

Від 5. ІІ. по 5. IV. 1944 р. Українська Повстанська Армія 
звела успішні бої в Костопільському, Лубенському, Крем'я* 
нецькому, Бердичівському районах та в лісах Житомирщини. 
В боях загинуло 850 чекістів, внутрішні війська НКВД зазнали 
дошкульних ударів. Здобуто поважну кількість зброї. 

В засідці на шосе між Рівним і Гощею відділ УПА ро*
збив колону автомашин, в якій їхав генерал Ватутін, коман*
дуючий І*шим українським фронтом зі своїм штабом. Ране*
ний генерал встиг утекти, залишивши свою шинелю і доку*
менти, які забрали повстанці. Від ран Ватутін помер у Києві. 
Більшовики проголосили, ніби він помер у наслідок «важкої 
недуги». 

26. III. 1944 р. в с. Яполоть, на Рівенщині, повстанчий 
відділ розбив 26*тий батальйон внутрішніх військ НКВД. Уби*
то близько 100 сталінських гайдуків, стільки ж поранено. Здо*
буто 4 кулемети, багато крісів і автоматів. 

На Волині повстанці збили кілька більшовицьких літаків, 
які тероризували мирне населення. Одного літака, що 
примушений був стати під лісом, захоплено неушкодженим. З 
протитанкових крісів повстанці підбили кілька танків. 

12. IV. —15. IV. 1944 p. відбулися бої відділів УПА з 
загонами НКВД на Рівенщині. Убито 80 ворогів та коло 150 
ранено. 

15. IV. 1944 р. в р*ні Людвиполя (Полісся) загін УПА 
звів бій з більшовицьким прикордонним полком. Бій тривав 
цілий день, повстанці проломили чотири ворожі лінії. Окупан*
ти залишили на полі бою 147 убитих. Здобуто 1 важкий і 4 
легкі кулемети, 1 гранатомет, 22 кріси і кілька тисяч амуніції. 

В середині квітня 1944 р. в Огризкіцях (Лановецький 
р*н) і Вайжулові 3000 сталінських терористів, які готувались 
напасти на мирне населення, оточили три сотні повстанців. 
Червоні погромники розбіглись під димовою заслоною з запа*
леного ними села, залишивши свій табір і 30 трупів. 

23 — 24. IV. 1944 р. великі бої звели загони УПА з біль*
шовиками на Гурбах  (Крем'янеччина). Ворог  кинув  у  бій 30 
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тисяч військ НКВД, оснащених всіма родами зброї. Повстанці 
в цьому бою виявили велику відвагу і хоробрість. Червоні тіль*
ки на одному відтинкові втратили 120 убитими. 

29. IV. 1944 р. одне із з'єднань відділів УПА прийняло 
бій зі спецвідділами військ НКВД, які нараховували до 2 ти*
сячі. Терористи саме в той час готувались напасти на мирні 
українські села. У наслідок бою, в якому більшовики засто*
совували танки, вбито 203 енкаведисти, в тому числі  і  майора, 
2 капітанів, 11 лейтенантів.  Знищено цілий штаб рівенського 
спецвідділу. Повстанці здобули зброю й важливі документи. 

Від 23. IV. до 22. V. 1944 р. одне із з'єднань УПА на 

Поліссі звело 7 боїв з військами НКВД. Убито 465 і ранено 

190 ворогів. 

5. VI. 1944 р. біля с. Сандраки, Хмельницького р*ну (Він* 

ничина), 500 більшовицьких окупантів заатакували нашу пов* 
станчу сотню. Бій тривав 2 години. Ворожі втрати коло 75 вби*
тими і 50 раненими. 

Активну діяльність проявляє місцевий відділ УПА в Ка* 

м'янецькому (Дніпропетровщина). Повстанці в багатьох селах 
винищили аґентів більшовицького імперіалізму, роззброїли 
«стрибків», голів сільрад і колгоспів. Населення захоплене бо*
ротьбою українських повстанців і всіляко їм допомагає. 

2. VIII. 1944 p. один з відділів самооборони в бою біля 

с. Первятичі, Сокальського р*ну, вбив більшовицького капіта*
на, лейтенанта і взяв у полон 5 рядових бійців, яких нагодо*
вано і звільнено. 

9 — 11. VIII. 1944 р. коло с. Головеське (Дрогобицька 
область)  сотня УПА під командуванням хорунжого Р. у бою 
з більшовицькою групою в силі куреня, знищила кілька де 
сятків сталінських наймитів. 

У серпні 1944 р. один з відділів УПА на Підкарпатті 
звів 3*годинний бій з 2000*ною більшовицькою групою. Оку*
панти втратили 30 вбитих (серед них майора і лейтенанта) і 
мали 7 підвід ранених. У цьому бою хоробро бився друг Заєць 
зі Східніх Земель, що кілька разів поривав свій рій до руко*
пашного бою, поки не впав від ворожої кулі з окликом: «Друзі! 
Вперед! За Україну!» 
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10. VIII. 1944 p. повстанці знищили біля с. Тростянця 

(Бережанщина)   14 енкаведистів. 

12. VIII. 1944 р. відділ УПА розбив загін з 200 енкаве 

дистів, які провадили до Золочева зловлених на облаві людей. 

Їx усіх звільнено. 

13. VIII.  1944 р. біля с.  Сердиці, Городецького р*ну, са 

мооборонний  відділ   зробив  засідку  на  енкаведистів,   підміну 
вавши дорогу, якою вони їхали тероризувати наші села. Міна 
вибухла, знищила авто і поранила кількох сталінських посіпак. 

13. VIII. 1944 р. в с. Тучапи, Городецького р*ну, в бою з 

50 енкаведистами повстанці знищили 8, між ними полковника, 
майора,  2 лейтенантів і  одного сержанта НКВД. 

16 — 18. VIII. 1944 р. відділ УПА під командуванням Г. 
відбив від більшевицьких посіпак до 250 арештованих українців. 

17. VІІІ. 1944 p. два енкаведисти провадили до Комарна 
(Дрогобиччина) 20 арештованих українців. Один озброєний 

селянин, зустрівши їх, убив одного конвоїра і звільнив усіх 
арештованих. 

17. VIII. 1944 p. відділ повстанців під командуванням П. 
зробив наскок на райцентр Комарно. Після одногодинного бою 
повстанці розбили тюрму і визволили 25 арештованих енкаве*
дистами мирних українських людей. Приміщення НКВД заки*
дали ґранатами. Після цих відвідин у Комарні 3 дні не було 
сталінської влади, а енкаведисти майже цілий місяць виїздили 
з міста наніч. 

17. VIII. 1944 р. відбувся цілоденний бій між 200 оку*

пантами і самооборонними відділами в с. Руда (Рогатинський 

р*н). Вбито підполковника, 4 старшин та коло 80 дрібніших 
бандитів. 

17. VІІІ. 1944 p. дві сотні більшовицьких погромників при 
допомозі двох танкеток і двох мінометів оточили ліс біля с. 
Підгороддя (Рогатинщина), де було 80 чоловік самооборони. 

Після цілоденного бою окупанти відступили, втративши 3 авта, 
лейтенанта і 19 рядових погромників. 

21. VІІI. 1944 р. 27 енкаведистів провадили арештованих 

українських селян. У засідці самоборонного відділу біля с. Піс* 
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ки, Щирецького р*ну, знищено міною авто, вбито всіх конвоїрів 

і звільнено арештованих. 

23. VІІІ. 1944 p. в околиці с. Жовчів, Рогатинського р*ну, 

відбила самооборона 150 зловлених людей, яких провадили 

енкаведисти з Галича до Рогатина. 

28. VIII. 1944 р. біля с. Соколє, Сокальського р*ну, від*

бувся 6*годинний бій між куренем більшовицьких окупантів та 
самообороною разом з відділом УПА під командуванням Л. Во*
рог втратив 25 убитими та багато раненими. 

28. VIII. 1944 р. невеликий повстанчий відділ вдерся до 
райцентру Копичинці (Тернопільщина), розбив будинок НКВД 

та інші окупаційні установи і в повному бойовому порядку 
повернувся до свого місця постою. 

2. IX. 1944 р. біля с. Рекшин і Стриганці, Бережанського 

р*ну, самооборона в бою з червоними вбила 20 бандитів і кіль*

кох ранила. 

2. IX. 1944 р. відділ УПА під командуванням Р. відбив 

біля с. Войнилова (Станиславівщина) біля 100 арештованих 
українців, убито 20 окупантів. 

2. IX. 1944 р. банда енкаведівських грабіжників, йдучи 
на людоловку, натрапила за с. Дерешевом (Поморянський р*н, 
Львівщина) на заставу самооборонного відділу. Втративши 5 
вбитими, бандити подалися в напрямі с. Стриганці, але попали 
на нову засідку, де згинуло 20 ворогів. 

Повстанча група ім. Перуна між сс. Грабине і Підзві* 
ринець, Комарнянського р*ну, відбила 4. IX. 1944 р. 7 арешто*
ваних з с. Повергів. Із 57 погромників*конвоїрів убито 45, 
одного полонено. 

Великий бій розгорівся між ватагою енкаведистів і від*

ділом УПА під командуванням сотенного Ю. 5. IX. біля с. Ба*
рані Перетоки, Сокальського р*ну. Знищено 70 бандитів. В цьо*
му ж р*ні 15. IX. повстанці розгромили сталінських людоловів 

біля с. Київець. Ворог утратив 80 убитими і мав 120 ранених.  

На початку вересня біля с. Колодіївки (Станиславівщи* 

на) зав'язався бій між рейдуючим відділом УПА і енкаведів* 
ськими грабіжниками. Вмілим маневром командир X. увів в 

оману окупантів, і вони довгий час стріляли по своїх. Вороги 
втратили 50 убитими. 
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7. IX. 1944 p. повстанці під командуванням Г. зліквіду*

вали 11 енкаведистів, між ними 9 старшин. 

9. IX. 1944 р. біля с. Стоки (Бібрецький р*н, Львівщина) 

відділ УПА під командуванням Г. звів два бої з великими від*
ділами енкаведистів, підтримуваних артилерією й танками. Пов*

станці знищили до 300 окупантів, між ними 12 старшин. 

Невелика група українських повстанців зробила 11. IX. 

1944 р. сміливий наскок на районну тюрму в Струсові (Терно*
пільщина). Всіх арештованих визволено, а тюрму спалено. Уби*
то 6 енкаведистів, між ними начальника НКВД і секретаря 
НКҐБ, здобуто 2 кулемети і 6 автоматів. 

12. IX. 1944 р. відділ УПА під командуванням Р. зробив 

наскок на м. Лисець і Богородчани (Станиславівщина), де бу* 

ла залога з 1300 окупантів. Убито коло 170 сталінських по* 
сіпак,  знищено будинок воєнкомату та інші будинки. 

13. IX. 1944 р. біля с. Воля Велика (Миколаївський р*н), 
над Дністром, відділ УПА звів бій з більшовицьким відділом 
в силі куреня. Ворог утратив 38 убитими. 

15. IX. 1944 р. відділи УПА під командуванням Б. і К. 
витримали цілоденний бій з переважаючими силами сталінських 
погромників, які втратили в бою полковника, 18 старшин і коло 

80 рядових розбійників. 

18. IX. 1944 р. в с. Гайдайка, Теребовельського р*ну, пов*

станці знищили 14 енкаведистів. 

18. IX. 1944 р. транспорт арештованих українців під кон* 

воєм 30 енкаведистів на шляху Лопатин — Радехів попав на 
засідку самооборони. Конвоїри в паніці втекли, залишаючи кіль* 
ка вбитих, серед них 2 лейтенантів. Арештованих звільнено. 

19. IX. 1944 р. відділи УПА під командуванням О. і Б. 
в бою з трьома сотнями більшовиків  біля  Урманя і Вульки, 
Бережанського р*ну, вбили 97 червоних посіпак, здобули 3 мі* 

номети та іншу зброю й амуніцію. 

У другій половині вересня сталінські погромники, вер*

таючись з облави на с. Гостів, Товмацького р*ну, попали на 
повстанчу засідку. Ворог втратив 5 авт та коло 30 вбитими і 
раненими, між ними майора й лейтенанта. 
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20. IX. 1944 p. в c. Качанівка вбито секретаря підволо* 
чиського райпарткому Багренцова. 

21. IX. 1944 р. біля с. Букавина, Ходорівського р*ну, 25 

енкаведистів зустрілися з повстанцем — розвідником Вербою. 

З револьвера Верба вбив начальника райвідділу НКВД і ма* 
йора та ранив ще двох терористів. Під ворожим обстрілом Верба 
віддалився і виконав своє розвідувальне завдання. 

23. IX. 1944 р. біля с. Трійця (Львівська обл.) самообо*

ронний відділ звів 3*годинний бій з 1000*ним загоном більшо*

виків, які втратили багато вбитими і раненими. Вбитих вивезли 
вони 6 підводами, а ранених — кількома автами. 

23. IX. 1944 р. в с. Дібринів, Рогатинського р*ну, відділ С. 
звів бій з одною сотнею червоних загарбників. Ворог утратив 
коло 50 вбитими, між ними ст. лейтенанта рогатинського НКВД, 

та кілька десятків раненими.  Здобуто 3 кулемети, 3  «фінки» 
і 21 кріс. 

24. IX. 1944 р. сотня УПА під командуванням Ш. і са* 
мооборонний відділ цілий день вели бій з окупантами в с. Оле* 
ші   (Станиславівщина).     Ворог  утратив  майора,  капітана,   ст. 

лейтенанта і понад 120 рядових більшовицьких наймитів. 

30. IX. 1944 р. біля сс. Унів і Пнятин (Львівщина) 700 

червоних окупантів 26 разів атакували відділ УПА. Червоні 

втратили коло 170 вбитими (в тому числі полковника і 7 лей*
тенантів)  та до 120 раненими. 

В одному з останніх рейдів по Острівському і Здолбунів* 

ському р*нах (Волинь) відділи УПА зробили 48 засідок та 

звели кілька відкритих боїв, у яких знищено 300 енкаведистів, 
здобуто 13 кулеметів, 23 автомати, 18 півавтоматів, 48 крісів, 
14 тис. амуніції, відбито 148 змобілізованих чоловіків. Повстан*

ці на здобутих автомашинах проїхали з піснями через 16 місце*
востей,  де провели значну масово*політичну роботу. 

В с. Березів Старий, біля шоси Коломия — Делятин, 
вночі з 13. на 14. IX. 1944 р. енкаведисти влаштували собі за*
баву. Користуючись з темної ночі, під будинок, де забавлялися 
енкаведисти, підійшов відділ УПА під ком. С. На знак червоної 
ракети повстанці обскочили всі виходи. У наслідку короткого 
бою по більшовицькому боці впало 52 вбитими. 
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19. IX. 1944 p. сотня УПА ім. Богуна під ком. Н. звела 
два успішні бої з прикордонними військами НКВД б. гори Ра* 
бинець, в Коломийщині. В боях вбито 14 енкаведистів і ба*

гато ранено. 

24. IX. 1944 р. відділ УПА під ком. С. зробив наскок на 
містечко Солотвина, в Станиславівській області. Дві чоти пов*

станців вдерлися до міста, спалили будинки НКҐБ, НКВД та 
випустили біля 80 в'язнів. Вбито 17 більшовиків, 12 ранено. 

6. X. 1944 р. відділи УПА під ком. О. і С. звели бій з 

енкаведистами в Космачі, б. Коломиї. Убито 17 сталінських 
бандитів. 

9. X. 1944 р. в Берездові Середньому (Коломийщина) на*
ша боївка звела бій з енкаведистами, при чому по ворожому 
боці  впали  1 майор,  4 старшини і   17 рядовиків*енкаведистів. 

На полонинах, б. села Грамітни (Коломийщина), довгий 
час перебував вишкільний табір УПА. Зібравши про табір ін*
формації, більшовики заплянували на нього вдарити 10. X. 
1944 р. о 6 год. ранку. В силі 3*ьох сотень вони почали з двох 
боків наступати, намагаючись провести оточувальний маневр. 
Після цілоденного бою більшовики відступили, втративши 49 
убитими і багато раненими. 

На відділ УПА ім.  Бо гуна наск очив 12.  X.  1944 р.  в  
с. Жукотині (Коломийщина) відділ енкаведистів Коршівсько* 
го району в кількості 29 осіб. Після короткої перестрілки пов*
станці пішли в наступ. Вбито 13 сталінських посіпак, а 6 по*
лонено. Між убитими: начальник коршівського НКВД, 1 стар*
ший лейтенант, 4 молодші лейтенанти, прокурор і секретар ра*
йонного комсомолу. 

22. X. 1944 р. на стаціонуючий в с. Ліщава Горішня 
(Бір*чанщина) відділ УПА повели наступ великі відділи НКВД 
у кількості понад 1500 бандитів з трьома танками. Відділ прий*
няв ворогів боєм, в якому згинуло коло 100 більшовиків, ба*
гато ранено та знищено 2 танки. 

22. X. 1944 р. повстанці відділу УПА ім. Богуна зроби*
ли засідку на шляху, що веде з Заболотова до Косова (Коло*
мийщина). Дорогою над'їхали 4 енкаведисти. Повстанці під*
пустили їх на близьку віддаль і коротким вогнем усіх знищи*
ли. Згодом над'їхало ще 2 підводи енкаведистів, і  по них від* 
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крито вогонь. У загальному вбито 14 енкаведистів, в тому числі 
1 молодшого лейтенанта, начальника районного НКВД, началь* 
ника «стрибків», прокурора і 2 сержантів. 

16 — 17. XI. 1944 р. більшовики робили облави на села 

й ліси Галицького р*ну. В с. Селищі вони наскочили на відділ 

УПА, що ним командував Р. Відділ звів бій, в якому впало 
понад 100 більшовиків убитими. 

Під час рейду відділу УПА «Стріла» під ком. X. знище*

но 29. XI. 1944 р. б. Перегінська (Станиславівщина) більшо*
вицьке авто і двох більшовиків, 21. XI. звільнено цим відділом 
з більшовицьких рук 15 арештованих громадян, 23. XI. 

спалено 
2 великі мости на р. Лімниця. 

24. XI. 1944 р. о 22 год. відділ УПА в силі двох роїв на*
пав на будинок НКҐБ у Станиславові. Обстріляно кулеметами 
стійкових. Другий відділ у той час почав обстрілювати центр 
міста ґранатометами. Більшовики, не зорієтувавшись у ситу*
ації, почали між собою стрілятися. У місті зчинилася паніка. 
Повстанці відступили без втрат, вбивши кількадесят окупантів. 

4. XII. 1944 р. відділ УПА «Орли» під ком. Ж. вдарив 
на районний центр Тисьменицю, Станиславівської области. Зни*
щено будинки НКҐБ, НКВД і воєнкомату, вбито біля 30 біль*
шовиків. 

20. ХІІ. 1944 р. більшовики робили облаву на Малечів 
(Стрийщина). Одна сотня УПА наскочила на них і вбила 22 
сталінських бандитів. 

20. XII. 1944 р. сотня «Змії» під ком. П. вдарила на ра*
йонний центр  Товмач,   Станиславівської  области,   звільнюючи 
з тюрми 45 в'язнів. У вуличних боях убито біля 60 більшовиків, 
знищено будинок міліції і тюрму. 

28. ХІІ. 1944 р. сотня «Полтавці» під ком. сл. п. сотен*
ного Максима звела великий бій з десятикратно більшими си*
лами наступаючих більшовиків біля с. Кореличі, Перемишлян* 
ського р*ну, Львівської области. В цьому бою впало 367 біль*
шовиків убитими і понад 150 раненими. По боці повстанців за*
гинуло 19 вбитими, між ними і сл. п. сотенний Максим, та 6 
легко ранено. 

На українських землях проходить важка боротьба всьо*
го українського народу з більшовицькими наїзниками.  У цій 
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боротьбі й українському народові доводиться платити великими 
кривавими жертвами. Та це боротьби не припинює і не при*
пинить, український народ і далі боротиметься, аж до повної 
перемоги за Українську Самостійну Соборну Державу! 

Передок з підпільного журналу «Ідея і чин», видання 
Проводу ОУН, р. 4, ч. 8, 1945 p., 29 х 22 цм, стор. 20227. 
Ориґінал: Архів ЗП УГВР, Г22Б; фотокопія: Архів «Лі2
топису УПА». 

*** 

ARSEN   PANASENKO:   THE   UKRAINIAN   NATIONAL   STRUGGLE 
AGAINST THE  SECOND  SOVIET  OCCUPATION  

(Summary) 

This is an informational article which examines the struggle 
waged by the Ukrainian resistance at the time of the new Soviet oc*
cupation. The article consists of a general review and some short  
notices in which the author provides facts to support his principal 
assertions. 

After the return of Soviet rule to Ukraine, the government of  
the Ukrainian Soviet Socialist Republic launched a vociferous campaign 
of thanks to the communist party and the Russian people for "liberating" 
Ukraine. An integral part of this exercise was the promulgation of racist 
theories concerning the inferiority of the Ukrainian people. At the same 
time, a campaign of slander was launched against the Ukrainian 
resistance and NKVD police units began an offensive aimed at the 
"physical and material destruction of the Ukrainian nation and its   
revolutionary   liberation   movement". 

To begin his review of Soviet policy in Ukraine, the author 
examines the period of German occupation, when secret agents of the 
NKVD who were working for the Nazis used the Germans to eliminate 
members of the Ukrainian independence movement. Soviet partisans 
also murdered vast numbers of nationally*conscious Ukrainians and 
often   pacified  whole Ukrainian  villages. 

Mobilization to the Red Army became a means of extermination, 
for   mobilized   soldiers   were  sent   to   the  front    untrained    and    inade* 
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quately armed. Since in western Ukraine almost nobody responded 
to the mobilization, NKVD units organized massive raids on villages 
to take men by force into the army. These raids were accompanied by 
terror, plunder, burning and killing. The death penalty was applied 
on a massive scale; there were many public hangings (more than one 
hundred people were hung in the town of Vysotske in Volyn'). The 
principle of common responsibility for the "offensess' of individual 
persons was officially announced. This common responsibility extended 
not only to the family of the "guilty party", but to others as well, and 
even to whole towns. Another means of exterminating Ukrainians 
has been the wholesale deportation of entire families to Siberia, 
where they faced enforced labour and starvation. The same policy lay 
behind the "transfer" of 750 thousand Ukrainians from Poland. They 
were not allowed to bring their goods with them and in their new 
places of settlement they were not provided with any assistance. All 
these Soviet actions are described in considerable detail. The author 
supports   his  assertions   with   many   references   to   specific  facts. 

About half of this article is a chronicle of military actions car*
ried out by the UPA. Individual battles are described very briefly, 
but each description provides basic information concerning date, 
place, the strength of each side, the nature of the battle and its result. 
The chronicle covers the period from March, 1944, to the end of that 
year. The chronicle is valuable because the descriptions it provides 
are often the only sources of information about a given battle or 
event. 
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JARLAN* 

UPIÓR FASZYZMU 

Wsz dzie faszystowska reakcja! Jeste my wiadkami w wiecie 
dzisiejszym niezwykle interesuj cego zjawiska jakim jest zaci ta walka, 
tocz ca si  wokó  problemu tak zwanego faszyzmu pomimo przegranej 
przez ten e faszyzm wojny. Zdawa oby si  przecie , e po tak g bokiej, 
druzgoc cej kl sce tak militarnej jak i równie politycznej, które spot- 
ka y obydwa re imy b d ce w Europie i w ca ym wiecie uosobieniem 
poj cia faszyzmu — gruntownej "totalnej" kl ski uwie czonej mierci
obu wodzów i przedstawicieli owych faszystowskich re imów — nie b -
dzie ju  chyba miejsca w spo ecze stwie, przynajmniej na d ugi czas, 
na podobne skompromitowanie zjawiska. 

A jednak... kwestia ta jeszcze nigdy nie by a tak aktualna i g o-
na, jeszcze nigdy nie walczono i nie pisano tyle i tak gor co o tym 

problemie jak w a nie dzisiaj. Wsz dzie gdzie tylko spojrzymy, w ka dej 
gazecie, w wypowiedziach i publikacjach, na ka dej stronicy spotykamy 
jedno i to samo: "niebezpiecze stwo faszyzmu", "walka z faszystowsk
reakcj ", itp. Istnieje, yje dalej, a nawet urasta i rozszerza si  to nie-
bezpiecze stwo w ca ym wiecie... na Ukrainie i w Finlandii, w Polsce  
i Jugos awii, Grecji, Turcji, w Chinach i w Portugalii, nie omijaj c
i Ameryki, gdzie jak pisz  gazety, "kongresowa komisja do spraw ba-
dania antyameryka skiej dzia alno ci" jest równie  niczym innym jak 
tylko typow  reakcyjn , faszystowsk  instytucj , która zajmuje si  prze-
ladowaniem najlepszych ameryka skich patriotów i demokratów... Ni-

gdy przed tym, nawet w czasie najwi kszych sukcesów Mussoliniego  
i Hitlera, jak np. w 1939 roku i d ugo po tym, nie pisano o tym tyle  
i tak arliwie jak w a nie dzisiaj, po ich kl sce i mierci... 

Widmo faszyzmu dalej straszy i wstrz sa wiatem swymi 
upiorami... 

S usznym by oby zapozna  si  bli ej z w a ciw  tre ci  tego po-
j cia i z problemem, który rozbudza tak  zaci t  walk . 

Zacznijmy od rozpatrzenia podstawowego zagadnienia ca ej spra-
wy i zapytajmy: 

Co to jest w a ciwie faszyzm? 
Przez d u ej ni  dwadzie cia lat a  do wybuchu ostatniej wojny 

na wschodzie uczono nas, e faszyzm jest g ównym bastionem kapitali-
stycznego ustroju. Ustrój kapitalistyczny, zgni y u swoich podstaw, nie 
mo e dalej utrzyma  si  i spe nia  swych normalnych funkcji  wskutek 

* Справжнє прізвище автора:  Ярослав Старух. 
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wewn trznej s abo ci, narastaj cych sprzeczno ci oraz trwaj cej walki 
klasowej. A eby jednak za wszelk  cen  utrzyma  si , chwyta si  ostat- 
niej deski ratunku jak  jest dla niego, na jaki  czas, faszystowska dyk-
tatura. Faszyzm w tym na wietleniu jest wi c ostatnim zjawiskiem 
umieraj cego kapitalizmu. 

Argumentacja ta nie wytrzyma a jednak próby ycia. Do walki  
z faszystowskimi W ochami i hitlerowskimi Niemcami pierwsze wyst -
pi y w a nie pa stwa kapitalizmu i demokracji — Wielka Brytania, Ame-
ryka i inne. Pierwszymi ofiarami rozbojów i napa ci faszystowskich 
pad y Czechos owacja, Polska i inne kraje równie  o ustroju mniej lub 
wi cej kapitalistycznym. Nie da o si  to w aden najbardziej wykr tny 
sposób podci gn  pod poj cie walki klasowe! w której faszyzm mia by 
by  narz dziem bur uazji u ytym przeciwko robotnikom. Przeciw napa- 
ci i niszczycielskiemu terrorowi pa stw fasziystowskich wyst pi y soli-

darnie ca e narody. 
Walka przeciw najazdowi pa stw faszystowskich nabra a wsz dzie 

najwyra niej charakteru walki o narodowe wyzwolenie, o przywrócenie 
niezale no ci pa stwowej narodom ujarzmionym przemoc  na pocz tku 
wojny przez agresywny, zaborczy imperializm pa stw faszystowskich. 
Tak wi c walka przeciw blokowi faszystowskiemu, jaka rozgorza a w cza- 
sie ostatniej wojny, nie by a walk  o taki lub inny ustrój ekonomiczny,  
o kapitalizm, socjalizm czy komunizm, ale by a walk o wolno   ludzi, 
o prawa jednostki i prawa narodów zniweczone przez ideologi  faszyzmu 
i zdeptane brutalnie przez przemoc wyros ych na tej ideologii pa stw. 

Dopiero teraz, w obliczu nieszcz  cudzej okupacji, niewoli rz -
dów terrorystycznych nieznanych dotychczas wielu narodom, pozna a
ludzko  prawdziw , niczym nie zast pion  warto  wolno ci, której wy-
razem i r kojmi  s  niezale ne pa stwa zbudowane na zasadach ustroju 
demokratycznego. 

Wy oni y si  wi c w tej wojnie zupe nie wyra nie dwa przeciwne 
sobie ideowo obozy, mi dzy którymi toczy a si  decyduj ca walka: obóz 
agresji, imperializmu i terroru zwany faszystowskim, oraz obóz wolno ci, 
zwany obozem demokratycznym. 

Podzia  ten nie zawsze jednak by  zupe nie wyra ny. Jedni przy-
st pili do wojny po tej czy tamtej stronie dobrowolnie, inni zmuszeni 
okoliczno ciami lub chc cy wyci gn  w razie zwyci stwa w asne korzy- 
ci. W ten sposób w obozie pa stw walcz cych przeciw blokowi faszy-

stowskiemu znalaz y si  si y, które zmuszone by y konieczno ci  prowa-
dzi  wojn  przeciw zagra aj cej im agresji s siadów, ale w gruncie rzeczy 
nie mia y i nie maj  poza tym nic wspólnego z wolno ciowym obozem 
demokracji. 

Niejasny ten podzia  ideologiczny zaciemni  si  jeszcze bardziej 
po wojnie. Zwyci skie sztandary wolno ciowych hase  staraj  si  wyko-
rzysta  dla swoich celów wszyscy spekulanci polityczni nawet ci, którzy  
w  gruncie rzeczy maj  zupe nie inne cele i  prowadz  polityk  sprzeczn  
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z poj ciem demokracji. Ca y szereg politycznych oszustów na mniejsz
lub te  na wi ksz wiatow  skal  stara si  ukry  swoje prawdziwe cele 
pod has ami i wykrzykiwaniami o demokracji, przypisuj c ch tnie swym 
przeciwnikom politycznym wykl te pi tno faszyzmu. Szermuje si  wi c
dzisiaj poj ciem demokracji i faszyzmu na prawo i na lewo tak szeroko  
i obficie, e przeci tny cz owiek traci wszelk  orientacj  co w a ciwie 
te poj cia oznaczaj . 

Dlatego w a nie jest rzecz  konieczn  ustali  w a ciw  tre  po-
j cia faszyzmu i demokracji, jak na to wskazali my ju  na wst pie, a eby 
rozró ni  obiektywnie co i kto nale y do obozu demokracji, a kto do 
obozu faszyzmu. 

W niniejszym artykule postaramy si  wyja ni  istot  faszyzmu. 
Pocz tki ruchu faszystowskiego. A eby wyja ni  istot  faszyzmu 

trzeba t  kwesti  przeanalizowa  gruntownie. Faszystowski ruch naro- 
dzi  si  we W oszech bezpo rednio po pierwszej wojnie wiatowej. Po-
cz tkowo mia  on charakter antykomunistyczny i antyanarchiczny, d y
do utrzymania jedno ci i porz dku w pa stwie w oskim, jednak nie 
mia  od razu wyrobionej i skrystalizowanej w asnej ideologii. Z biegiem 
czasu, po doj ciu do w adzy i d ugich latach rz dzenia pa stwem wyro- 
bi  sobie w asn , wyra nie okre lon  ideologi , która znalaz a odpowied- 
nie oparcie i potwierdzenie w d ugoletniej praktyce. Jednocze nie z roz-
wojem i zwyci stwem faszystowskiego ruchu we W oszech powsta y
tak e w niektórych innych krajach ówczesnej Europy mniej lub wi cej 
podobne polityczne ruchy, które niezale nie od ich poszczególnych nazw 
okre lano cz sto ruchami faszystowskimi na wzór ich w oskiego proto- 
typu. Najwybitniejszym przedstawicielem tego politycznego kierunku 
poza W ochami by  hitlerowski ruch w Niemczech. Obydwa te ruchy 
pozostawi y po sobie bardzo bogat  spu cizn  d ugoletniej praktyki spra-
wowania rz dów i obfit  literatur  polityczn , co daje nam mo liwo
sprecyzowania zupe nie jasno zasad i charakteru tych ruchów. 

Podstawowe zasady faszyzmu 
Totalna dyktatura. Obiektywn  charakterystyk  faszyzmu mo na 

przedstawi  krótko nast puj co: Faszyzm jest to system totalitarnego 
ustroju pa stwowego. Opiera si  on w pierwszym rz dzie na bezwzgl d- 
nej dyktaturze osoby kieruj cej pa stwem — ducze, fiihrera, wodza, itp. 
Ona sprawuje w adz  opieraj c si  na partii, przy pomocy której dosz a
do w adzy. W praktyce nie ma w re imie faszystowskim adnych kon-
stytucyjnych, obywatelskich praw i swobód. We wszystkim obowi zuje 
wy czna wola czy swawola dyktatora oraz jego najbli szych zaufanych. 
Je eli czasem zostawia si  obywatelowi jakiekolwiek teoretyczne czy  
i praktyczne uprawnienia, to nie s  one oparte o zasadnicze, konstytu-
cyjne prawne podstawy, nie maj  cech trwa o ci  zale ne s  od woli 
dyktatora — mog  by  w ka dej chwili cofni te czy zmienione. Do sze- 
regu takich ograniczonych obywatelskich uprawnie , jakie  spotyka si  
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w niektórych systemach totalitarnych nale  m.inn. pewne pozosta o ci 
form demokratycznych, jak np. instytucja wyborów przedstawicielstwa 
parlamentarnego. S  one zazwyczaj bardzo mierne, maj  zupe nie zmie-
nion , przekr con , zdeformowan  form , i s  w praktyce tak stosowane, 
e instytucje te trac  w a ciwie w zupe no ci swoje pierwotne znaczenie  

i pozostaj  w r ku dyktatora gi tkim instrumentem do wykonywania, 
jego nieograniczonej woli. Wszelkie wybory i przedstawicielstwa w syste-
mach totalitarnych nie maj  nic wspólnego z prawdziwym przedstawi-
cielstwem narodowym. 

Zupe ne pomini cie jednostki ludzkiej. Pa stwo w stosunku do 
obywatela przestaje by  w systemie totalitarnym organizacj  prawn ,
lecz jest reprezentantem si y i przemocy. W oficjalnej ideologii okre la 
si  to ró nymi, pi knymi frazesami: "nadrz dno  pa stwa nad jednostk ", 
"nadrz dno  interesu ogó u, jaki reprezentuje pa stwo nad ego-
istycznymi interesami jednostki", itp. W rzeczywisto ci jednak ukrywa, 
si  za tym pozbawienie jednostki wszystkich podstawowych obywatel-
skich, a wi c ogólnoludzkich praw na korzy  wszechpot nego, dykta-
torskiego aparatu pa stwowego. Cz owiek jako jednostka znika coraz 
bardziej, ro nie natomiast znaczenie oraz ingerencja pa stwa we wszy-
stkie dziedziny indywidualnego i zbiorowego ycia. Cz owiek przemienia 
si  w s ug  i niewolnika pa stwa, to jest garstki ludzi z aparatu pa st-
wowego, którzy uwa aj  siebie za jedynych przedstawicieli pa stwa. 

W tym systemie poj cie wszechmocy totalitarnego, dyktatorskiego 
pa stwa rozrasta si  tak dalece, e usuwa cz sto na drugi plan nawet 
samo poj cie narodu, uwa aj c go za czynnik drugorz dny albo w ogóle 
"przestarza y". Pa stwu i jego sile nadawa a doktryna faszyzmu tak 
ogromne, decyduj ce znaczenie w yciu ludzkim, e nie tylko usuwa a
zupe nie jednostk , ale tak e i zbiorowo  narodow . Aparat pa stwowy 
przemieni  si  w tym systemie we wszechpot n  totaln  maszyn , a cz o-
wiek zosta  w niej niem rubeczk , któr  kr c  u góry jak chc . 

Wszystkie totalitarne re imy rozwija y si  coraz bardziej w tym 
w a nie kierunku. Od dawna jest ju  wiadomo, e ka da w adza abso-
lutna nie maj c ogranicze  d y z natury rzeczy do rozszerzania si  a
do maksymalnych granic totalitaryzmu. 

System centralistyczny. Logiczn  konsekwencj  tego systemu by
te  coraz wi kszy centralizm pa stwowy. Ca o ycia wielkich obszarów 
pa stwowych kierowana do najmniejszych drobiazgów tward , dykta-
torsk  r k  z centrali pa stwowej, stwarza a elementy pot gi totalitar-
nych re imów, którymi one tak d ugi czas w niektórych dziedzinach 
pozornie imponowa y reszcie wiata. Taki centralistyczny system stwa-
rza  du o fa szywego blasku, którym upajali si  dyktatorzy. 

Terror policyjny. Rz dy totalitarne nazywaj  cz sto i zupe nie 
s usznie, rz dami policyjnymi. Szeroka policyjna kontrola i terror poli-
cyjny s  najcz ciej g ówn  podpor  re imów totalitarnych. Wymownym 
przyk adem tego mo e by  hitlerowski re im nie tylko w  okupowanych 
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krajach Europy, ale te  we w asnym kraju. Bezwzgl dny, krwawy system 
policyjnego terroru daje dyktatorskiej, totalitarnej w adzy poczucie jej 
wszechw adzy i pot gi. Jest wi c jedn  z g ównych charakterystycznych 
cech wszelkiego totalitaryzmu. Totalitaryzm jako ustrojowa forma faszyzmu 
— to w pierwszym rz dzie terror policyjny. 

Urz dowa propaganda. Podobn  charakterystyczn  cech  totali-
tarnych re imów jest rozd ta, zmonopolizowana propaganda pa stwowa. 
Wszyscy obywatele maj  usta zamkni te policyjn  kontrol  i terrorem. 
Natomiast urz dowa propaganda rozporz dza nieograniczonymi rodkami 
pa stwowego aparatu. W takich warunkach spe nia ona nie tylko zadanie 
mobilizacji opinii na korzy  panuj cego re imu, lecz umacnia równie
bardzo skutecznie terror policyjny i ci y jak kamie  grozy i bicz nad g ow
pozbawionego wszelkich praw, "zglajchszaltowanego" cz owieka.   

Gloryfikacja osoby dyktatora. Gloryfikacja osoby ducze, führe- 
ra, wodza itp., z pocz tku organizatora i przywódcy danego ruchu 
politycznego, pó niej za , po doj ciu do w adzy — dyktatora, traci wszelk
zdrow  miar  i przemienia si ; w bezgraniczne wychwalanie go — jest on 
"wielkim", "genialnym", nadcz owiekiem i prawie Bogiem. Owo bezgraniczne, 
ba wochwalcze gloryfikowanie osoby dyktatora jest równie  bardzo 
charakterystyczn  cech  wszystkich faszystowsko-totalitarnych re imów. 

Megalomania. Wszystkie totalitaryzmy odznaczaj  si  m. inn. 
bardzo siln  sk onno ci  do manii wielko ci. Wyp ywa to nie tyle ze 
sprzyjaj cych takim d eniom warunków centralistycznej gospodarki ile 
raczej z pobudek psychologicznych, a mianowicie z pychy i zarozu-
mia o ci poszczególnych w adców, jak to ilustruje nam jaskrawi  ju
najdawniejsza biblijna historia gigantycznej wie y babilo skiej, mniej-  
sza o to fantastyczna czy prawdziwa, niemniej przeto zupe nie wierna  
w na wietleniu pod o a psychologicznego tego zjawiska. Wszyscy abso-
lutni w adcy — dyktatorzy usi uj  zwykle za przyk adam dawnych 
egipskich faraonów — twórców piramid, zbudowa  sobie trwa e pomniki. 
Staraj  si  zapisa  swoje imi  w historii jakimi  niebywa ymi wyczynami, 
wi c osuszaj  ogromne obszary b ot, kopi  nowe, niebywa ych rozmiarów 
kana y, buduj  olbrzymie fabryki i drogi, olbrzymie "najwi ksze w wiecie" 
gigantyczne, reprezentacyjne budowle i du o innych podobnych 
"najwi kszych w wiecie" przedsi wzi ... Któ  przecie  z yj cych czy 
jeszcze w wi kszej mierze spomi dzy potomnych móg by zaprzeczy , e
to s  przedsi wzi cia i dzie a dobre, a. nawet rzeczywi cie wielkie...  
A jednak wszystko to wygl da zupe nie inaczej je eli si  zwa y, e owe 
same w sobie bardzo cz sto po yteczne dzie a realizuj  dyktatorzy  
nie dla dobra ogó u, lecz dla swojej chwa y oraz pychy i wykonuj
najcz ciej metodami przemocy i niewolniczej pracy podw adnych. Tak 
jak w tych wietnych staro ytnych tysi cletnich piramidach, czy w pysz-
nych zamkach redniowiecznych panów — tak samo, i jeszcze tysi ckro  
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wi cej, w owych gigantycznych gmachach i innych wspó czesnych nam 
dzie ach obecnych satrapów i tyranów — ka dy kamie  i ka dy metr 
wykopanej ziemi oblane s  strugami le i krwi nowoczesnych niewol-
ników, milionów nieszcz snych ofiar dyktatorów-tyr nów. 

Có  z tego, e owe pot ne gmachy, fabryki i kana y s u y  mog
kiedy  mo e i dobrym celom — kiedy dzi  wyrastaj  one z niewoli, nie 
szcz cia, przemocy, ez i krwi — kiedy za cen  ich wspania o ci i przy 
sz ej u yteczno ci chcieliby tyrani kupi  sobie uznania, s aw  i "niepa 
mi " dla swoich zbrodni. adne najwi ksze i najbardziej gigantyczne 
dzie a nie usprawiedliwiaj  w najmniejszej mierze, w ocenie prawdziwie 
kulturalnych ludzi, zbrodniczych metod terroru i niewolnictwa, stosowa 
nych przy wykonaniu tych dzie . Zamiast zachwyca  si  gigantycznymi 
wyczynami, jakie oznajmia wiatu raz po raz propaganda totalistycznych 
pa stw, zapytajmy przede wszystkim jakimi rodkami, czyj  prac  i czyim 
kosztem zosta y one wykonane, ile tysi cy nieszcz liwych skaza ców 
obozów koncentracyjnych przy tym pracowa o, ilu zgin o, ilu rozstrze 
lano, ile ez i krwi przelano zanim wybudowano te kana y, gmachy 
i zak ady przemys owe w pustyniach, b otach czy w podbiegunowych 
tajgach, ku chwale tyranów.  

Te same dzie a wykonane innymi metodami, w warunkach wol-
no ci, by yby nieraz bardzo po yteczne i godne pochwa y. Wykonane 
jednak przemoc  i niewolnicz  prac , kosztem ycia i cierpie  setek ty-
si cy ludzi, wykonane dla pychy i chwa y dyktatora albo dla zwi kszenia 
pot gi jego niepohamowanych zaborczych apetytów — przynosz  ogó-
owi ludno ci nie po ytek i szcz cie, lecz jeszcze wi kszy ci ar i jarzmo, a 
dyktatorom przynosz  one nie upragnion  s aw , lecz wieczne prze-
kle stwo. 

Partie monopolistyczne. Jeszcze jedna, bardzo charakterystyczna 
cecha wszystkich totalitarystycznych ustrojów, wed ug której te  mo na 
rozró ni  je bez trudno ci od innych typów ustrojów jest monopol jed- 
nej partii. Totalistyczne pa stwa dopuszczaj  dzia alno  tylko jednej 
partii — narz dzia dyktatora. Wszystkie inne partie, ugrupowania poli-
tyczne, nawet przekonania polityczne, wszelka niezale na, my l w asna 
cz owieka s  najcz ciej zakazane i prze ladowane. 

W ostatnim czasie owa na wskro  reakcyjna, tyranistyczna mono- 
partyjna polityka d awi ca w swoich skutkach rozwój ducha ludzkiego, 
sprzeczna z natur  i z sam  istot  ludzko ci, maskowan  jest w niektó-
rych krajach fa szywym szyldem kilku urz dowych partii czy takiego
bloku. Ta pozorna wielopartyjno  jest wynikiem nacisku wiatowej 
opinii publicznej, jednak e w rzeczywisto ci jest to tylko propagandowy 
fa sz obliczony na "nabieranie" naiwnych. Dyktatura i totalitaryzm boj
si  wszelkiej prawdy i krytyki, boj  si  wolno ci ludzkiej, nie s  w sta- 
nie wytrzyma wiat a — dlatego trzymaj  si  kurczowo w cieniu ciem-
nych, reakcyjnych si  przemocy. 
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Albowiem tam, gdzie przychodzi do g osu wolny duch ludzki i 
wiat o prawdy, zgnilizna monopartyjnej dyktatury nie da si  utrzyma . 

Nawrót do redniowiecza. Wszystkie f szystowsko-totalitarne ru-
chy wi  bardzo ch tnie swoj  ideologi  z ubieg ymi dziejami rednio-
wiecza, a nawet zamierzch ych czasów staro ytnych. Stamt d czerpi  one 
najcz ciej swoje natchnienie. W tych czasach znajduj  bowiem umi o-
wane postaci srogich, absolutnych w adców, królów, carów, cesarzy i wo-
dzów, którzy swoim samow adztwem, wojowniczo ci  i b yskiem pot gi
imponuj  pe nym zachwytu dzisiejszym na ladowcom i kandydatom na 
takich e samow adnych panów, w awców i tyranów zapominaj cych o ca-
ych wiekach dziel cych te epoki i o post pie ludzkim, który w tym 
okresie nast pi . Odgrzebuj c i gloryfikuj c te minione dzieje, szukaj  w 
nich przede wszystkim usprawiedliwienia i wzmocnienia w a nie 
owych metod absolutyzmu, "wodzostwa", zaborczo ci, okrutnej bez-
wzgl dno ci, itp. Jest to wiadomy odwrót ze szlaku rozwoju post pu
ludzkiego w czasy barbarzy stwa redniowiecznego. 

Militaryzm. Faszystowsko-totalitarne re imy usi uj  osi gn  ma-
ksymaln  pot g  militarn . Dla tego celu po wi caj  one wszystkie mo -
liwe rodki. Przeprowadzaj  militaryzacj  ca okszta tu ycia, wyt on
rozbudow  przemys u zbrojeniowego, mobilizacj  ca ej opinii dla wo-
jennych celów. Skutkiem tego pa stwo przemienia si  w jeden obóz 
wojskowy. Ko czy si  to zwykle, pr dzej czy pó niej, wybuchem wojny. 
Raz rozp tane niszczycielskie ywio y furii wojowniczo ci szukaj  swego 
uj cia i p dz  op tanych nimi do kataklizmu wojennego. Zreszt  armat, 
wozów pancernych, amunicji, dynamitu, bomb nikt dla zabawy nie pro-
dukuje ani nie szkoli w tym celu setek tysi cy specjalistów wojskowych. 
Ci g a zabawa w wojn  ko czy si  zawsze prawdziw  wojn . Totalna 
militaryzacja pa stw faszystowskich stwarza sta e niebezpiecze stwo dla 
innych narodów i krajów. 

Imperializm. Totalitarne systemy odznaczaj  si  w swej zagranicznej 
polityce jaskrawym, zaborczym imperializmem. Ca a ideologi  faszyzmu i 
wszystkie jego najbardziej charakterystyczne cechy znajduj  w a nie w 
niepohamowanym, krwio erczym, zaborczym imperializmie swój 
najlepszy wyraz, uwie czenie i uj cie. Bezwgl dna dyktatura, cen-
tralistyczna organizacja ca ego ycia, zupe ne podporz dkowanie jed-
nostki i po wi cenie jej interesów i ycia woli oraz kierownictwu bogów 
totalnych, wybuja y militaryzm oraz wszystkie inne cechy totalitarnego 
ustroju prowadz  niechybnie do coraz wi kszego rozognienia apetytów 
imperialistycz ych, do stosowania si y, przemocy i zaborczo ci równie  i 
w stosunkach zewn trznych. S usznie przypomnia  niedawno ameryka ski 
minister spraw zagranicznych Byrnes, e pochód hitlerowski w celu 
podboju wiata rozpocz  si  od terroru i tyranii wewn trz w asnego 
pa stwa. Zwraca on równie  uwag , e tego bardzo pouczaj cego faktu 
nie wolno zapomina . Albowiem w adza pa stwowa rozszerzona do ma-
ksymalnych granic  mo liwo ci  kosztem wolno ci i praw obywateli, przy- 
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zwyczajona do metod terroru i bezwzgl dnego szafowania yciem swoich 
podw adnych, nie znajduj c w niczym adnych ogranicze  d y zupe nie 
naturalnie do coraz wi kszego rozszerzania si  tak e i na zewn trz. 

Rasizm. Swój krwio erczy, zaborczy imperializm staraj  si  ideo-
lodzy i kierownicy pa stw faszystowskich "usprawiedliwi " tez  o rze-
komej "wy szo ci" swego narodu nad innymi narodami i rasami, lub w 
innych przypadkach rzekomym kulturalnym pos annictwem, czy te
mniej lub wi cej mesjanistycznym pos annictwem pewnych idei. W rze-
czywisto ci jest to zwyk y rozbój i przemoc silniejszego nad s abszym. 
Uzbrojony od stóp do g ów, wychowany w dzikim, wojowniczym, zabor-
czym militarystycznym duchu drapie ca napada na s abszego i usi uje 
zniszczy  go albo sobie podporz dkowa . Nie ma to nic wspólnego z g o-
szonymi zasadami ideowymi. S u  one jedynie dla przys oni cia praw-
dziwej tre ci. Specjalnie jaskraw  i niebezpieczn  w swoim rasistowskim 
ob dzie by a ideologia i praktyk  niemieckiego hitleryzmu, która g osi a
otwarcie i przeprowadza a zupe ne wyniszczanie wszystkich innych na-
rodów i ras. Nie wszyscy drapie cy imperialistyczni przyznaj  si  w 
swojej ideologii tak otwarcie do tego, ale wszyscy oni marz  o swojej 
"wy szo ci", "powo aniu" i "przeznaczeniu" do "wyzwalania" i "uszcz -
liwiania" innych, co oznacza  ma ich opanowanie. 

Przekre lenie zasad moralnych. Polityka pa stw faszystowskich 
nie uznaje adnych wi cych zobowi za  lub jakichkolwiek zasad mo-
ralno ci. Polityka w ogóle znana jest wsz dzie i we wszystkich czasach 
ze swej, delikatnie mówi c, "elastyczno ci", zmienno ci i przewrotno ci w 
rezultacie czego doczeka a si  licznych, najbardziej soczystych okre le .
Wszystko to jednak co by o dotychczas znane w historii dyplomacji zblad o
zupe nie w porównaniu z przewrotnymi metodami podst pu, fa szu i 
najbardziej wyrafinowanego makiawelizmu pa stw typu faszystowskiego. 
Polityka normalnych pa stw mimo najbardziej "gi tkich" metod musi si
wszak e liczy  z opini  ogó u, jest do pewnego stopnia zale na, musi si
liczy  z zasadami i przekonaniami jakie ten ogó  wyznaje. Natomiast 
polityka pa stw faszystowskich, nie licz c si  z nikim i z niczym, stosuje 
obok metod totalnego gwa tu podobne metody totalnego k amstwa i 
przewrotno ci. Wszystkie zobowi zania, traktaty, zapewnienia wieczystej 
przyja ni, wszystkie zasady na jakich ludzko  mog aby budowa  swoje 
stosunki i zbiorowe ycie, trac  wszelkie praktyczne znaczenie w 
zetkni ciu z polityk  totalnego k amstwa i gwa tu pa stw 
faszystow-sko-totalitarnych, jakiej obecnie jeste my wiadkami. 

*** 

Taki oto by by krótki przegl d g ównych charakterystycznych cech 
ustrojów typu faszystowskiego. Daje to mo liwo  rozró nienia ich na- 
wet w tych przypadkach, kiedy s  maskowane innymi zewn trznymi 
has ami. Trzeba tylko w ka dym w tpliwym przypadku, w którym spo- 
tyka si lepe szermowanie tym mianem ustali  natychmiast stan rze- 
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czywisty. Odpowied  b dzie atwa i jasna: faszyzm jest tam, gdzie jest 
dyktatura, totalitarny ustrój, pogwa cenie praw jednostki, centralizm 
pa stwowy, obozy koncentracyjne — gdzie jest system monopartyjny i 
urz dowa propaganda, gdzie panuje urz dowe, przymusowe wywy szanie 
i uwielbianie panuj cego dyktatora, gdzie panuje militaryzm i zaborczy 
imperializm, gdzie nie ma wolno ci narodowej i osobistej, gdzie nie ma 
wolno ci sumienia, my li, s owa, druku i stowarzysze , gdzie nie ma 
prawdziwych, zupe nie wolnych wyborów i rz dów parlamentarnych, gdzie 
nie ma cz owiecze stwa, humanizmu, a jest nienawi , terror i 
rozbój. 

Oto obraz tego czarnego widma, które straszy dotychczas ludzko
swymi upiorami. Wszystkie narody i wszyscy ludzie, którzy pragn  za-
bezpieczy  siebie i jeszcze bardziej dzieci i potomków swoich przed 
straszliwymi skutkami niewolnictwa i ludobójstwa, musz  podj  zdecy-
dowan  walk  o uwolnienie wiata raz na zawsze od tego niebezpiecze -
stwa, o usuni cie z kuli ziemskiej wszelkich systemów dyktatury i to-
talitaryzmu. 

*** 

Czerwony antyfaszyzm 
Jak e  inaczej wygl da ten jasny obraz w s owach i czynach tych, 

którzy dzi  wszczynaj  najwi cej wrzawy wobec niebezpiecze stwa fa-
szyzmu, najwi cej tym poj ciem szermuj  i innych nim szkaluj  przy-
pisuj c sobie miano antyfaszystów, ale wcale nie wyja niaj  co w a ciwie 
wed ug nich oznacza to tak cz sto u ywane poj cie. W pierwszej cz ci 
wyja nili my poj cie faszyzmu; poni ej za  b dziemy si  stara  ustali
pozycje oraz w a ciwe znaczenie poj cia czerwonego i prawdziwego 
antyfaszyzmu. 

K amstwo i fa szerstwo. Propaganda bolszewicka ukrywa dzi  naj-
cz ciej swoje oblicze za parawanem antyfaszyzmu, faszyzmem za  pi t-
nuje wszystkich przeciwników bolszewizmu. Pos uguj c si  takimi me-
todami znajduje ona bardzo cz sto to okrzyczane niebezpiecze stwo 
faszyzmu nie u wielkich imperialistycznych, totalistycznych mocarstw, 
gdzie by si  tego najbardziej nale a o spodziewa , lecz w... Szwajcarii, 
Finlandii, na Ukrainie, Litwie, itp. Dziwi wi c nas od razu jaki to faszyzm, 
jakie niebezpiecze stwo znajduj  oni w malutkiej, wysoce rozwini tej, na 
wskro  demokratycznej i z dawnych ju  czasów pokojowej, 
czteromilionowej Szwajcarii? Albo w takiej samej malutkiej Finlandii? 
Albo te  — Ukrainie, która sama gn biona ca ymi wiekami przez wielkie 
imperializmy nienawidzi ich jak najbardziej i sama niczego wi cej nie 
pragnie, jak tylko swego wyzwolenia i wolno ci, pragnie eby w ca ym 
wiecie zapanowa  system wolnych pa stw narodowych, system wolno ci, 

równo ci i sprawiedliwo ci, humanizmu, kultury oraz zapanowa y sto-
sunki prawdziwie demokratyczne, które by i nam Ukrai com, tak samo 
jak i innym narodom, pomog y w ostatecznym  zabezpieczeniu  równych 
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praw. Nam przecie  ju  z samego wzgl du na nasze dotychczasowe po-
o enie i ca y przebieg naszej historii, jak równie  ze wzgl du na g boko 
zakorzenione naturalne cechy narodowe, nie ma i nie mo e by  nic bar-
dziej obcego i przeciwnego jak jakiekolwiek dyktatury i totalizmy, sys-
temy przemocy, wyzysku i imperializmu, które tyle cierpie  i nieszcz
przynios y naszemu narodowi. Dlatego te  wszystkie d enia narodu 
ukrai skiego maj  najbardziej post powy, wolno ciowy charakter. 

Faszystowsko-totalitarne, militarystyczno-imperialistyczne systemy 
rodz  si , znajduj  odpowiedni grunt i dochodz  do w adzy nie u ma ych 
czy te ujarzmionych narodów lecz przeciwnie, z regu y i z prawa natury, u 
wielkich, panuj cych pa stw i narodów, które d  do rozszerzenia swej 
pot gi i panowania. Faszystowsko-totalitarne ideologie i systemy, jak to 
wykazano w poprzednich wywodach, s  wyrazem wielkomocarstwowych, 
imperialistycznych d e . Wyzwole czy, wolno ciowy ruch narodu 
ukrai skiego, najbardziej post powy i radykalny we wszy- 
skich dziedzinach ycia, walcz cy o niepodleg e pa stwo ukrai skie, 
jak równie  i inne podobne ruchy wolno ciowe ochrzczone dzi  przez 
propagand  bolszewick  mianem faszyzmu, nie maj  z nim oczywi cie 
nic wspólnego. Nie mo na te  przyczepi  tej nazwy faszyzmu do szczerze 
demokratycznych lecz przeciwnych bolszewizmowi politycznym kierun-
kom dominuj cym w Szwajcarii, Finlandii, oraz w innych podobnych 
krajach, które przecie  nikomu nie zagra aj  a w swoich wewn trznych 
stosunkach przestrzegaj  zasady demokratyczne. Je eli spotykamy si
dzi  z takimi zarzutami, to jest to oczywiste k amstwo i fa szerstwo. 

Gdzie szuka  rzeczywistego niebezpiecze stwa faszystowskiego? 
Prawdziwe realne niebezpiecze stwo faszyzmu, groza wojny, niebezpie-
cze stwo totalnej dyktatury, totalnego terroru, mi itaryzmu, zaborczego i 
krwio erczego imperializmu oraz wszystkich nieszcz  z tym zwi zanych, 
istnia o i istnieje zupe nie gdzie indziej. 

Niebezpiecze stwo to by o dla niektórych narodów przez d ugi 
czas w faszystowskich W oszech. W jeszcze wi kszej mierze istnia o ono 
dla ca ej Europy, a nawet dla ca ego wiata, w hitlerowskich Niemczech. 
W najwi kszej jednak mierze by o i jest do dzi  dnia to faszystowskie 
niebezpiecze stwo w a nie nie gdzie indziej, lecz w bolszewickiej Rosji, 
w a nie tej, która tyle krzyczy o rzekomym "antyfaszy mie". 

Dla niektórych ludzi w Europie, którzy nie znaj  praktyki rosyj-
skiego bolszewizmu tylko jego krzykliw  propagand , którzy dotychczas 
jeszcze oceniaj  Rosj  bolszewick  wed ug teorii socjalizmu, komunizmu 
lub te  internacjonalizmu, b dzie mo e powy sze nasze twierdzenie o jej 
faszystowskim obliczu wielk  niespodziank  tym bardziej, e w ostatniej 
wojnie Zwi zek Sowiecki bra  tak ywy i wielki udzia  w rozgromieniu 
Niemiec hitlerowskich. 

Jednak e dla narodu ukrai skiego, który prze y  wszystki okru-
cie stwa hitlerowskiego faszyzmu w jego najstraszniejszym "zachodnim" 
wydaniu w czasie niedawnej trzyletniej okupacji niemieckiej, który  prze- 
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y  równie  d u ej ni  25 lat pod rz dami sowieckimi i teraz z powrotem, 
po rozgromieniu Niemców, prze y  ju  pod tymi rz dami na nowo dwa 
lata — dla narodu ukrai skiego, który przeszed  w ten sposób naj-  
bardziej gruntown  praktyk  obydwu systemów — jest rzecz  jasn , e
dwa te re imy swoj  praktyk  s  do siebie zupe nie podobne i obydwa 
nale  do jednego i tego samego faszystowskiego typu. 

Porównanie. Twierdzenie nasze, e moskiewski bolszewizm odpo-
wiada swoimi podstawowymi charakterystycznymi cechami poj ciu czy-
stego, klasycznego prawie faszyzmu w jego najgorszym i w najbardziej 
niebezpiecznym wydaniu opieramy, jak ju  wspomnieli my, na naszej 
bezpo redniej d ugoletniej obserwacji jego rzeczywisto ci. Przegl d i po-
równanie charakterystycznych cech moskiewskiego bolszewizmu z wy-
liczonymi poprzednio cechami faszyzmu potwierdza niezbicie nasze 
twierdzenie.   

Bolszewizm moskiewski, nie w teorii komunizmu lecz w swojej 
praktyce, jest to przede wszystkim bezwzgl dna tyra ska dyktatura do-
prowadzona do maksymalnych granic. Jest to system wszechw adnego i 
wszechogarniaj cego totalizmu i centralizmu pa stwowego nigdy i ni-
gdzie dotychczas w takiej wybuja ej formie jeszcze nie spotykanego. 
Równocze nie towarzyszy temu — jak zawsze we wszystkich totalistycz- 
nych ustrojach — totalny terror. Rozmiary terroru bolszewickiego w 
niczym nie ust puj  najkrwawszym praktykom hitleryzmu. W prak-     
tyce bolszewizmu spotykamy równie , znane z innych faszystowskich 
ustrojów, bezwzgl dne panowanie dyktatora, niczym nie ograniczonego 
absolutnego w adcy i krwawego tyrana, oraz uprawiane na jego rozkaz i 
yczenie ba wochwalcze uwielbianie jego w asnej osoby. 

Nigdzie w wiecie, w adnej religii ludzie nie uwielbiaj  i nie 
ubóstwiaj  tak swoich bogów jak musz  w raju bolszewickim jego przy-
musowi mieszka cy i zarazem skaza cy upodlaj c siebie k ania  si ,
uwielbia  i g o no ubóstwia  krwawego bo ka kremlowskiego... Bolsze-
wizm moskiewski jest to równie  jeden ogromny system obozów koncen-
tracyjnych, zes a  sybirskich, niewolniczej pracy przymusowej wielo-
milionowej rzeszy wi niów politycznych oraz masowych wyroków 
mierci. Obozy zgrozy, upadku i zwyrodnienia ludzkiego, owe s ynne 

fabryki mierci — O wi cimy i Majdanki — by y nie tylko u zachod- 
niego barbarzy cy totalistycznego, ale by y i s  do dzi  dnia w nie mniej-
szej ilo ci tak e u jego, jakby rodzonego, braciszka wschodniego. Jedyn
ró nic  jest to, e o milionach nieszcz snych ofiar tych obozów nikt nie 
mówi, z wyj tkiem chyba wypadku Katynia. A jest tych wschodnich 
O wi cimów, Majdanków, Winnic i Katyniów na pewno nie mniej jak w 
hitlerowskich Niemczech... Nikt jednak nie widzi co si  dzieje w tych 
obozach mierci i udr ki ludzkiej, na wyspach So owieckich, w tudrach i 
niegach podbiegunowych, na dalekich brzegach Peczory, Wo ogdy, 

Oceanu Lodowatego... Bolszewiccy oprawcy  lepiej strzeg   swoich strasz- 
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nych tajemnic i lepiej si  maskuj  od swoich kolegów po rze nicko- 
ludobójczym fachu spod hitlerowskiego znaku... 

Jednak dla niezliczonych milionów ofiar tego terroru nie ma 
wcale ró nicy kto ich katuje i morduje. Jest tylko jedno g bokie prze-
konanie i zarazem najbardziej prawdziwe stwierdzenie, e s  to jedna-
kowe terrorystyczne metody, jednakowe systemy i jednakowi zbrodnia- 
rze — ludobójcy. 

Bolszewicki system jest systemem zbiorowej odpowiedzialno ci. 
System taki jest odrzucony w cywilizowanym wiecie opartym na prawie. 
Tutaj jednak w systemie bolszewickim za my li i czyny cz owieka nie 
odpowiada on sam ale równie ona, dzieci, rodzice, krewni, znajomi i 
bliscy, czasem nawet zwykli s siedzi, nawet wspó mieszka cy danej 
miejscowo ci. Pod represj  wymaga si  bowiem od wszystkich obywateli 
naj ci lejszego, aktywnego wspó dzia ania z policj  w formie sta ego
donosicielstwa. Kto jest opiesza y, za ma o aktywny, tego uwa a si  za 
wroga i wspó winnego, za przeciwnika bolszewizmu, a wi c kandydata 
do jednego z grobów masowych lub koncentracyjnych obozów podbie-
gunowych. 

System bolszewicki jest systemem jednej urz dowej partii mono-
polistycznej. Wszystkie inne partie polityczne, ugrupowania czy chocia -
by tylko najbardziej niewinne przejawy w asnej, niezale nej my li poli-
tycznej zosta y tutaj wykl te, okrzyczane za "wrog  kontr-rewolucyjn
dzia alno " i krwawo zniszczone. Nawet w tej e rz dz cej, monopoli-
stycznej partii bolszewickiej st umiono krwawo najmniejsze przejawy 
samodzielnego my lenia. Wszystko co nie jest lepym wykonywaniem 
rozkazów, co nie zaczyna si  i ko czy ba wochwalczym uwielbieniem ty-
rana, skazane jest na prze ladowanie i zniszczenie. 

Nie tylko za inne przekonania polityczne ale te , na przyk ad, za 
u ycie w s owniku naukowym innego s owa ni  to sobie yczy rz dz -         
ca klika, karze si mierci  dziesi tki uczonych. Kilka zespo ów redak-
cyjnych z o onych z najwybitniejszych profesorów lingwistów rozstrze-
lano w komplecie jedynie za to, e u yli w s owniku ukrai sko-rosyjskim, 
jak oficjalnie potem og oszono, okre lenia "dwoje wiader" zamiast "dwa 
wiadra", czy jeszcze kilka podobnych wyrazów. Nie domy lili si  nie-
szcz ni, e oprawcom kremlowskim to si  nie spodoba i spreparuj  oni 
okre lenie "faszystowski sabota  w celu oderwania mowy ukrai skiej 
od rosyjskiej..." A ile  to ju  by o w przeci gu jednego 25-cio leci  bol-
szewizmu tych zmian s owników oraz podr czników historii i innych 
zmian, za ka dym prawie razem krwawych! Terror i mier  rz dz  w re-
imie bolszewickim tak e my l  ludzk  i nauk . Pa stwo sowieckie zre-

alizowa o przecie  "socjalizm", usun o analfabetyzm — szkó  teraz ma- 
my dosy  — nie potrzebujemy troszczy  si  jak w innych krajach, e
zabraknie nam uczonych, a na miejsce jednego czy drugiego tysi ca 
rozstrzelanych wyprodukuje si  przecie  "udarnym" tempem podwójny 
nak ad  nowych, z pewno ci   bardziej pos usznych i uleg ych, którzy 
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nauczeni do wiadczeniem i nale ycie wytresowani b d  natychmiast od-
gadywa  my li i yczenia swego zleceniodawcy i chlebodawcy, b d  go 
ustawicznie s awi  i chwali . 

Jak we wszystkich znanych nam przypadkach ustrojów faszystow-
skich tak samo, a nawet jeszcze bardziej w ustroju bolszewickim, jed-
nostka jest ca kowicie pozbawiona swoich zasadniczych praw, "zglajch- 
szaltowana" i zniewolona do roli niemej rubki w olbrzymiej machinie 
pa stwowej, do martwego materia u budowlanego w r ku nielicznej 
garstki uprzywilejowanych majstrów — wszechw adnych kierowników 
aparatu pa stwowego. Nie ma nawet mowy o adnych wyborach, kon-
stytucji, przedstawicielstwie, itp., o instytucjach w takim znaczeniu, w ja- 
kim s  one znane w reszcie cywilizowanego wiata. S  jednak pewne 
"ersatze" i pozosta o ci tych instytucji; bardzo g o no mówi si  o wy-
borach, wszystkimi dost pnymi rodkami reklamuje si  stalinowsk
"najdemokratyczniejsz  w wiecie konstytucj ", lecz wszystko to jest 
jednym wielkim totalnym k amstwem i oszustwem. W rzeczywisto ci 
wcale nie ma tych demokratycznych instytucji, jest tylko terrorystyczna, 
totalna dyktatur  maskowana mniej lub wi cej zr cznie propagando- 
wym blufem. Wystarczy oby na przyk ad przyjrze  si  bli ej i zbada
szczegó owo chocia by tylko same oficjalne postanowienia tej e "naj- 
demokratyczniejszej konstytucji", a eby stwierdzi  dokumentalnie ca y
ogrom fa szu propagandy bolszewickiej. Nie tylko bowiem praktyka, lecz 
nawet sama oficjalna konstytucja jest w swojej najistotniejszej tre ci 
antydemokratyczna, zabezpieczaj c wyra nie rz dy i panowanie nie zgod-  
nie z suwerenn  wol  ludu, lecz zgodnie z kierownictwem dyktatorskiej 
kliki — jedynej, monopolistycznej partii komunistycznej. W praktyce 
za  jedyn  rzeczywist  konstytucj  jest terror policji bolszewickiej: 
NKWD-NKGB. W systemie bolszewickim przekre lone zosta y wszystkie 
zdobycze wielkiej rewolucji francuskiej, deklaracje praw cz owieka i oby-
watela, przekre lone zdobycze wiat ych epok rozwoju ludzkiej cywili-
zacji i kultury. Cofni to ycie z drogi post pu na drog  totalitarnego 
barbarzy stwa. Pewne uzasadnienie tego twierdzenia znajdziemy te ,
je eli si  bli ej przypatrzymy dalszym charakterystycznym cechom 
wspólnym wszystkim ustrojom totalitarno-faszystowskim, a mianowicie 
wspomnianej ju  manii wielko ci, wstecznemu nawrotowi do ideologii 
redniowiecza, monopolistycznej, rz dowej propagandzie, militaryzmowi, 

imperializmowi, rasizmowi i innym. 
Sowiecka mania wielko ci jest tak ogólnie znana i tak przez sa-

mych bolszewików a  do przesady reklamowana, e nie trzeba wcale 
udowadnia  istnienia u nich tej choroby totalitarystycznej. Przypomina-  
my tylko jeszcze raz psychologiczne pobudki, które le  u podstaw tego 
zjawiska w a ciwego wszystkim totalizmom, a mianowicie bezgraniczna 
pycha i megalomania dyktatorów, którzy chc  siebie w ten sposób 
"uwieczni ",  nie dobro i szcz cie ogó u obywateli. Nale y równie
przypomnie   bezprzyk adny  wyzysk wszystkich ludzi i niewolnicz  prac , 
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stosowan  przy budowie monumentalnych obiektów i olbrzymich zespo- 
ów przemys owych. Nie wiadomego w a ciwego stanu rzeczy widza, któ- 
ry przygl da si  tym sowieckim kolosom z daleka w takiej prawie sy- 
tuacji, w jakiej my dzi  przypatrujemy si  piramidom faraonów, mog
czasem ol ni  rozmiary tych przedsi wzi . Na to w a nie liczy bolsze-
wicka propaganda. My jednak wiemy z w asnych straszliwych prze y ,
e te wszystkie wspania e gmachy i kana y, te nowe koleje, drogi, ko-

palnie i miasta, które wyrastaj  jak grzyby po deszczu hen a  po brzegi 
Oceanu Lodowatego, zbudowane s  na bezprzyk adnym w ca ej dotych-
czasowej historii wiata niewolnictwie i wyzysku, na krwi i dos ownie 
na ko ciach ludzkich. Buduj  te kolosy miliony robotników przykutych 
jawni przymusem do pracy w warunkach nigdzie nie spotykanych i 
wprost niewiarygodnie ci kich. Inne, jeszcze wi ksze kolosy, w ogrom- 
nym podbiegunowym pa stwie koncentracyjnych obozów NKWD, budo-
wane s  r koma milionów wi ni politycznych skazanych na tortury   
i zag ad . 

Istniej  jednak pewne sukcesy centralistycznej gospodarki totali-
tarnej, ujawniaj ce si  mi dzy innymi równie  w niektórych wielkich 
przedsi wzi ciach. Mia y przecie  te sukcesy i maj  wszystkie tyranie, 
absolutyzmy i ustroje totalitarne i to sukcesy bardzo cz sto wcale nie 
mniejsze od sowieckich. Mia  je niemiecki hitleryzm i w oski faszyzm, 
mia y je i inne pa stwa tak w czasach wspó czesnych jak i przesz ych, 
rz dzone absolutystycznie i centralistycznie. 

Propaganda bolszewicka twierdzi uporczywie, i  najwymowniej-
szym dowodem ich sukcesów  zarazem s uszno ci ich polityki jest fakt, 
e Rosja Sowiecka wyros a pod ich rz dami w przeci gu 25 lat na wielk

pot g wiatow . Tak, to jest prawda. Prawda ta jednak potwierdza tylko 
nasz  podstawow  argumentacj  o podobie stwie re imów tot listycz- 
nych. Albowiem tak samo jest prawd , i  re im hitlerowski doprowadzi  w 
o po ow  jeszcze krótszym czasie pobite, rozdzielone, zubo a e i roz- 
brojone Niemcy powersalskie do jeszcze wy szego szczytu pot gi tak, e
po sze ciu latach swego panowania ju  si ga  po panowanie nad wiatem. 
Wynika by z tego tylko taki wniosek, e metodami wojennej mobilizacji, 
przymusu, terroru, itp. mo na rzeczywi cie czasem wi cej potu i wysi ku 
wydoby  z ludzi i niejedno przedsi wzi cie zrealizowa . Tego przecie
nikt nie zaprzecza. Inaczej jednak nale y je ocenia , je eli si  te osi g-
ni cia mierzy nie chwilowym, zewn trznym sukcesem lecz miar  s usz-
no ci, sprawiedliwo ci, zgodno ci z obowi zuj cymi zasadami i miar  ich 
dziejowej warto ci. W tym wietle osza amiaj ce sukcesy hitleryzmu 
bynajmniej nie przynios y narodowi niemieckiemu szcz cia i lepszego 
bytu. Tak samo sko cz  si  te  i sukcesy moskiewskiego bolszewizmu. 
Jest rzecz  zupe nie jasn  i naturaln , e wielka planowa gospodarka 
ma swoje niezaprzeczalne zalety. Mo e kto  ma inne pogl dy w tej dzie-
dzinie, my jednak przyznajemy to otwarcie i jeste my gotowi zawsze 
wyci gn  z tego faktu odpowiednie, pozytywne wnioski. 
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Czy by my jednak mieli dla tych, powiedzmy nawet, sukcesów 
hitleryzmu, faszyzmu i bolszewizmu w dziedzinie wielkiej centralistycz- 
nej gospodarki pa stwowej wyrzec si  naszych idea ów wolno ci? Czy -
by dlatego mieliby my si  wyrzec tego najdro szego skarbu jaki istnieje w 
yciu ludzkim, bez którego nie ma i nie mo e by  cz owiecze stwa, chyba 

jedynie tylko n dzny, zwierz cy ywot niewolniczy? Czy by to by o
prawd , e dla uporz dkowania ycia gospodarczego konieczne jest 
wyrzeczenie si  wolno ci ludzkiej i wprowadzenie totalizmu pa -
stwowego? 

Nie, i po stokro  nie! Ani wi c nie zamierzamy nigdy, za adn
cen  wyrzec si  skarbu wolno ci, ani nie wierzymy i nie uwierzymy 
k amliwej propagandzie, która usi uje wmawia  konieczno  dyktatury i 
totalizmu rzekomymi wzgl dami planowej gospodarki. Wierzymy na-
tomiast i wiemy, e wszystkie sprawy gospodarcze naszego wiata mo na 
zupe nie dobrze uporz dkowa  dla dobra i szcz cia ca ej ludzko ci bez 
jakiejkolwiek dyktatury totalitarnej. Wierzymy te , e mo e ju  w nie-
d ugim czasie to nast pi i nie przez zwyci stwo totalizmu lecz w a nie 
przez jego upadek. Wró my jednak do pocz tku naszego a cucha lo-
gicznego rozumowania i argumentacji, którego nast pnym ogniwem 
jest wysuni te ju  przez nas twierdzenie o wstecznym nawrocie ideologii 
bolszewickiej do ideologii redniowiecznego barbarzy stwa. 

Zarzut ten z pewno ci  bardziej ni  jakikolwiek inny mo e na 
pierwszy rzut oka wyda  si  dziwnym wszystkim, którzy nie prze yli i 
nie znaj  tych g bokich, ideologicznych przemian jakie przesz a Rosja 
Sowiecka w ci gu ostatnich dziesi ciu lat, a by y one bardzo gruntowne. 
Dzi ki zastosowaniu bezwzgl dnych metod najdalej posuni tej centrali-
stycznej gospodarki i bezwzgl dnego, kra cowego totalizmu, dzi ki pod-
porz dkowaniu ca ego ycia wymogom mobilizacji wojennej, potrafi a
Rosj  Sowiecka tymi bezwzgl dnymi, nieludzkimi metodami wydusi  ze 
170 milionów swoich obywateli, w tym przede wszystkim z Ukrainy, 
maksymalny wk ad pracy i kosztów, by wyrosn  w ci gu tego czasu na 
jedn  z pot g wiatowych. 

Równocze nie jednak ze stosowaniem tych faszystowsko-totalitar- 
nych metod w ca o ci zjawisk ycia pa stwowego odbywa y si  równo-
legle, si  naturalnych praw socjologii, zwi zane z nimi nierozerwalnie 
procesy przemian ideologicznych. Czerwono-internacjonalistyczny pocz t-
kowo mesjanizm bolszewicki zabarwia  si  coraz bardziej elementami 
zwyk ego nacjonalizmu i imperializmu o wi kszych jednak ni  normalnie 
proporcjach, zupe nie podobnie zreszt  jak w innych typach ustrojów 
faszystowskich. Dzia a y w tym procesie najrozmaitsze si y i prawa zbio-
rowej psychologii, tak ogólne jak i zwi zane specjalnie z natur  i histo- 
ri  narodu rosyjskiego. Dzia a o jednak w niema ym stopniu równie  i 
na ladownictwo zasad oraz metod ruchów faszystowskich. Dyktatorom 
bolszewickim imponowa y pocz tkowe sukcesy ich faszystowskich kon-
kurentów. Pragn li  wi c w niejednym na ladowa   ich metody i wyko- 
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rzysta  te si y, na których tamci budowali swoj  pot g . W rezultacie 
mo na by o wi c zaobserwowa  coraz wi ksze wzajemne na ladownictwo i 
faktyczne podobie stwo owych konkuruj cych ze sob  totalizmów... 

Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów tego procesu by
wyra ny, radykalny zwrot w stosunkach narodowo ciowych i w nauce 
historii.  

Gdy w pierwszym okresie bolszewizmu os dzono gruntownie ca
minion  przesz o  Rosji carskiej, os dzono i napi tnowano tak wewn -
trzn  reakcyjn  jak i zewn trzn  reakcyjn  polityk  carów — to teraz, 
wraz ze wzrostem si y nowej Rosji bolszewickiej, zawrócono radykalnie 
w dziedzinie historiografii do wr cz przeciwnej kra cowo ci, a miano-
wicie do tradycjonalizmu, do wybielania i ubóstwiania ca ej historii 
rosyjskiej. Zapomniano nagle o reakcjoni mie i imperiali mie carów, 
o zaborczej polityce oraz ucisku i gn bieniu innych narodów, zapomnia- 
no o wszystkim czego dotychczas uczono jako niewzruszonej wi to ci 
historycznej nauki marksistowskiej i powrócono do tego wszystkiego, 
co by o do tego czasu wykl te i okre lone poj ciem faszyzmu i reakcji. 

Zupe nie podobnie wi c jak hitlerowcy niemieccy i faszy ci w o- 
scy, którzy szukali swego natchnienia, idea ów i wzorów w minionych 
epokach redniowiecznego czy staro ytnego germanizmu, po ród cesa- 
rzy, wodzów i legionów rzymskich, tak i bolszewicy ze swej strony si g- 
n li do podobnych wzorów. Odgrzebano wi c i wci gni to w poczet 
bo ków "post powych" wielkiego imperialist  i gn biciela innych naro- 
dów — cara Piotra I, genera ów carycy Katarzyny II i ca y szereg innych 
historycznych i pó -historycznych postaci. Poz ocono ich i wci gni to w 
szereg niemal wi tych bohaterów. Prze cigni to w tym nag ym pa- 
triotyczno-nacjonalistycznym, imperialistycznym zapale ca  dawn  hi-
storiografi  carsk . Odgrzebano te  ostatnio posta  cara Iwana Gro nego. 
Nawet nowsza historiografia carska wstydzi a si  idealizowa  posta  tego 
redniowiecznego, prawie ob kanego barbarzy cy, s ynnego w ca ym 
wiecie ze swego zacofania i ciemnoty, szalonych wymys ów i okru-

cie stw. Dzi  jednak bolszewicka historia, film, prasa i literatur , s awi  
i wynosz  pod niebiosa jego posta  jako wzór najlepszego w adcy, bu- 
downiczego i twórcy imperium rosyjskiego, który chcia  przeobrazi
Moskw  w "trzeci Rzym". Jego szalone imperialistyczne plany i apetyty 
tak ogromnie podoba y si  dzisiejszym czerwonym tyranom kremlow- 
skim, e usprawiedliwiaj  oni i wybielaj  wszystkie jego okrucie stwa 
i zbrodnie, przemilczaj  jego ob kania i wci gaj  w poczet swoich 
" wi tych". 

Czytamy ostatnio w prasie, e nawet na zagranicznych ekranach 
maj  si  wkrótce pojawi  filmy sowieckiej produkcji o Iwanie Gro nym. 
Tak oto genera owie i carowie rosyjscy przeskoczyli nagle z obozu re-
akcjonistów, imperialistów i faszystów w poczet patronów "post pu"   
i "demokracji" sowieckiej. Poniewa  jednak jest faktem zupe nie pew- 
nym, e po tylu wiekach pozostali oni  takimi samymi  reakcjonistami, 
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wrogami wolno ci i post pu ludzkiego jakimi byli za swego ycia, wynika 
st d jasny wniosek, e to nie oni ale ich najnowsi czciciele dokonali 
tego kr tego skoku  wy yn szumnych teorii socjalizmu, komunizmu i 
internacjonalizmu, w nag  faszystowsk , imperialistyczn  rzeczywi- 
sto . Okaza o si , e ta sama totalistyczna metoda prowadzi do tych 
samych celów. Pisali o tym nadzwyczaj trafnie, prawie e proroczo, 
jeszcze przed 40-tu kilku laty niektórzy wielcy wolnomy liciele i rewo-
lucjoni ci rosyjscy. Przewidywali oni ju  wtedy, e je eli Lenin ze swoj
grup  doszed by do w adzy, to zosta by nowym czerwonym carem jesz- 
cze bardziej despotycznym od ówczesnych bia ych carów rosyjskich. 
Centralistyczne pogl dy jakie g osi  Lenin na amach emigracyjnego 
pisma rosyjskiego w Londynie "Iskra" oraz stanowisko, jakie zajmowa a
ówczesna grupa Lenina w ró nych sprawach, a przede wszystkim w kwe- 
stii niepodleg o ciowych d e  Ukrainy, Polski, Finlandii i innych na-
rodów ujarzmionych przez Rosj , wskazywa y ju  wtedy zupe nie wyra -
nie, e znajduj  si  oni na drodze, która prowadzi  musi niechybnie do 
takich rezultatów. Ka d  bowiem w adza si  naturalnych tendencji roz-
wojowych d y do rozszerzania swoich kompetencji, je eli za  nie znaj- 
duje na tej drodze dostatecznie silnych ogranicze  a jest ju  w swoich 
za o eniach centralistyczn  i absolutystyczn , musi przemieni  si  z cza-
sem w despotyczn  tyrani . 

Na tym jednak nie koniec. Owych wspólnych cech mi dzy ideo-
logi  i praktyk  czerwonego, bolszewickiego totalizmu a tak e ideologi
i praktyk  czarnego faszystowskiego totalizmu jest du o wi cej. Jednymi z 
nich s  jednakowe we wszystkich faszystowsko-totalistycznych re i-
mach, niezwykle silne tendencje militarystyczne. W pa stwie sowieckim 
tendencje te przybra y tak olbrzymie rozmiary, e nada y dominuj cy 
charakter ca o ci ycia gospodarczego, wychowaniu m odzie y i innym 
dziedzinom. S ynne pi ciolatki przemys u sowieckiego to te  nic innego, 
jak w a nie program rozbudowy przemys u wojennego. Ca y aparat pa -
stwowy pracuje gor czkowo nad dalsz  militaryzacj ycia. Wszystkie 
si y jakie tylko da o si  zmobilizowa  rzucono do tego olbrzymiego wy-

cigu zbroje  i przygotowa  wojennych. ycie i dobrobyt, wolno , i 
szcz cie obywateli po wi cono w ofierze nienasyconemu molochowi 
imperialistycznego militaryzmu. Dyktatorzy moskiewscy marz  o tym, 
by zosta  pierwsz  pot g  militarn wiata, podobnie jak o tym marzy
niedawno krwawy bóg niemieckiego faszyzmu — Hitler. 

Uwie czeniem tych wszystkich cech ustroju bolszewickiego jest 
tak samo jak w hitleryzmie niemieckim i faszyzmie w oskim, zaborczy 
imperializm. Imperializm Rosji bolszewickiej jest jednak wielokrotnie 
silniejszy od imperializmu Rosji carskiej. Rosja bolszewicka id c lada- 
mi swoich poprzedników carskich, podbi a zbrojnym najazdem i prze-
moc  wpierw Ukrain , Bia oru  i Kaukaz, pó niej kraje ba tyckie i Fin-
landi , teraz za  id c tym e szlakiem historycznym wyruszy a na podbój 
Polski i Ba kanów. W marzeniach za , i  nie tylko w marzeniach  ale 
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i w planach i przygotowaniach, jest nast pny etap walki o panowanie 
nad wiatem. Niepohamowana dza panowania nad wiatem ubrana w 
szaty propagandowe ró nych idei — panslawizmu, socjalizmu i komu-
nizmu, jest w a nie g ówn  cech  rosyjskiego bolszewizmu. Czerwony 
imperializm rosyjski — to najbardziej jaskrawy i niebezpieczny imperia-
lizm naszych czasów, z którym móg  równa  si  co do swoich apetytów i 
rozmiarów jeden tylko chyba imperializm Niemiec hitlerowskich. 

Ideologia bolszewizmu rosyjskiego nie jest pozbawiona tak e sil-
nych akcentów rasistowskiego ob du. Szermuj c w propagandzie ze-
wn trznej niezwykle atrakcyjnym has em równo ci wszystkich narodów i 
wszystkich ludzi, traktuj  bolszewicy te zasady wy cznie jako has o
propagandowe. W polityce wewn trz swego imperium stosuje rz d so-
wiecki wr cz odmienne zasady. Od pewnego czasu oficjalne czynniki 
rz dowe i prasa, jak równie  ca a propaganda wewn trzna, zerwa y wy-
ra nie z zasad  równo ci rasowo-narodowo ciowej i rozpocz y siln
kampani  wywy szania narodu rosyjskiego jako narodu "pierwszego" 
w ród innych, najbardziej zas u onego, "specjalnie zdolnego", "kieruj -
cego", itp., za  wszystkie inne narody winny s ucha  swego "starszego, 
kieruj cego brata". On jest przecie  powo any do kierowania, a inni 
do s uchania i wykonywania. W prostej, zrozumia ej interpretacji "kie-
rowanie" równoznaczne jest zawsze i wsz dzie z panowaniem. Bajka o 
narodzie rosyjskim rzekomo "wybranym" i "powo anym" do panowa-    
nia nad innymi narodami, potrzebuj cymi jego opieki i kierownictwa, 
jest przejawem tego samego ob du rasistowskiego, który w innym wy-
daniu widzieli my niedawno w Niemczech hitlerowskich. 

Do szeregu wspólnych cech, które cz  ustrój bolszewicki z in-
nymi ustrojami faszystowskimi nale y te  instytucja monopolistycznej 
propagandy urz dowej. W systemie bolszewickim jest ona prawdziw
zmor  i plag  wszystkich obywateli. Do jej dyspozycji oddano olbrzymie, 
nieograniczone rodki materialne. ci gni to z piedesta u wi tyni ducha 
ludzkiego ca y dotychczasowy dorobek sztuk pi knych i literatury i za-
prz gni to wraz z pras , kinem, radio do us ug propagandy. Nawet 
instytucj  ko cio a, przez d ugi czas gn bion  i prze ladowan , cz ciowo 
restytuowano, obsadzaj c pozycje kierownicze zaufanymi cz onkami par- 
tii oraz policji i wprz gni to do wozu propagandy urz dowej. Na froncie 
zewn trznym propaganda jest pierwsz  broni  ofensywn , która toruje 
drog  imperializmowi bolszewickiemu. Na froncie wewn trznym uzupe -
nia ona terror policyjny i pe ni funkcj  bicza, smagaj cego nieustannie 
ogó  obywateli i zmuszaj cego ich do wyt onej pracy ponad wszelkie 
normy i si y ludzkie, by przyspo y  czerwonym tyranom wi cej rodków, 
potrzebnych dla ziszczenia ich szalonych planów podboju wiata. 

Podobnie te  w obchodzeniu i amaniu umów mi dzynarodowych, 
zobowi za  i przyrzecze , politycy i dyplomaci sowieccy prze cign li 
wszystkich swoich faszystowskich kolegów. Polityka sowiecka nie uznaje 
w ogóle adnych zasad moralnych i  wy miewa je cynicznie jako prze- 
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s dy. Polityka sowiecka to sztuka k amstwa i oszustwa, perfidii i wyrafi-
nowanego makiawelizmu. Politycy i dyplomaci sowieccy uwa aj  z dum
za swoj  najwi ksz  rewolucyjn  metod  sztuk  cynicznego wyg aszania 
wznios ych ogólnoludzkich hase , operowania najbardziej wznios ymi 
ideami jakie by y dotychczas marzeniem i wi to ci  ludzko ci w tym 
tylko celu, by z zimnym, perfidnym wyrachowaniem wykorzysta  je dla 
swoich imperialistycznych celów. Nie ma takich wi to ci i takiego s owa w 
mowie ludzkiej, których by oni nie zdeptali szermuj c nimi jako bro-      
ni  propagandow , nie troszcz c si  wcale o wprowadzenie w ycie owych 
wznios ych zasad. Najbardziej wznios e has a propagandowe nie prze-
szkadzaj  im stosowa  codzienn , najbardziej nieludzk , okrutn  prak- 
tyk . Równie  w dziedzinie stosunków mi dzynarodowych, umów, trak-
tatów i sojuszów, dzieje si  to samo. Wymownym dowodem tego mog
by  pó roczne, przewlek e pertraktacje z Angli  i z innymi mocarstwami 
zachodnimi w roku 1939 w sprawie sojuszu przeciw Hitlerowi, a po tym 
zupe nie niespodzianie nag y sojusz sowiecki z tym e Hitlerem. Wszyscy 
przeciwnicy bolszewizmu, w ich propagandzie, to teraz faszy ci i hitle-
rowcy chocia by mieli za sob  d ugie lata walki przeciw faszyzmowi, 
d ugie lata wi zie  i obozów koncentracyjnych, chocia by byli w swoich 
przekonaniach najbardziej uczciwymi i szczerymi demokratami. Jedynie 
tylko bolszewicy maj  w swoim mniemaniu prawo i monopol na "anty- 
faszyzm" mimo, e oni to w a nie zawierali z Hitlerem przyjacielskie 
umowy, posy ali mu nieprzebrane ilo ci pszenicy, benzyny i elaza, 
storpedowali w najbardziej krytycznych chwilach 1939 roku stworzenie 
bloku antyhitlerowskiego i po rednio dopomogli Hitlerowi swoj  per- 
fidn  polityk  a bezpo rednio swoim sojuszem, pszenic  i benzyn  do 
wywo ania wojny i zalania krwi  po owy Europy. Oni dopomogli Hitle- 
rowi wywo a  wojn  i podbi  po ow  Europy. Hitler pomóg  im ujarzmi
Litw , otw , Estoni , opanowa  zachodni  Ukrain , Besarabi , po u- 
dniowo-wschodni  Finlandi . Wszystko wi c w porz dku, bo bolszewikom 
wszystko mo na, nawet przyja ni  si  i wspó pracowa  z samym diab em 
czy Hitlerem, wszystko jedno, byleby tylko ich interesy imperialistyczne 
na tym korzysta y, a e to jest sprzeczne z wszystkimi zasadami mo-
ralno ci, e to jest nieuczciwe i pod e, e za to musz  p aci  miliony 
ludzi swoimi cierpieniami i krwi , e to s  w a nie owe pot pione w ca- 
ym wiecie metody totalistyczno-faszystowskie, có  to ich wszystko ob-
chodzi? 

W tym przecie  celu rozbudowali oni olbrzymi aparat swojej 
propagandy, która ma czarne wybieli , bia e zas oni , jedno wykr ci ,
drugie przekr ci , ludzi uczciwych i szlachetnych przedstawi  jako fa-
szystów a z notorycznych totalistów, niedawnych sojuszników i pomocni-
ków Hitlera zrobi  "antyfaszystów". 

*** 
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Przegl d g ównych cech charakterystycznych rosyjskiego bolsze- 
wizmu, który usi uje odegra  w opinii wiatowej rol  zasadniczego ruchu 
antyfaszystowskiego, wykazuje jednak nie tylko wielkie podobie stwo 
ale wr cz identyczno  re imu bolszewickiego z typowymi re imami fa-
szystowskimi. 

Jest to ten sam totalitarno-dyktatorski, militarystyczno-imperiali- 
styczny system, tylko jeszcze bardziej jaskrawy. 

Faszyzm w oski, hitleryzm niemiecki i bolszewizm rosyjski s  to 
jednakowo totalitarne ruchy i systemy, które powsta y i rozwin y si  w 
ró nych krajach europejskich po pierwszej wojnie wiatowej. Wszyst-   
kie one nale  do typowych ustrojów totalitarnych i s  tak dalece do 
siebie podobne, e bolszewizm mo na by nazwa  zupe nie mia o rosyj-
skim faszyzmem, czy jeszcze lepiej rosyjskim hitleryzmem, a hitleryzm 
mo na by tak samo dobrze nazwa  niemieckim bolszewizmem. 

Istniej  bezsprzecznie mi dzy nimi tak e niektóre ró nice. Mia
swoje w a ciwo ci w oski faszyzm, mia  je i niemiecki hitleryzm, ma je 
tak e i rosyjski bolszewizm. rodowisko danego narodu, w ród którego 
zrodzi  si  i wyrós  jego nowoczesny totalistyczny, imperialistyczny ruch, 
nadaje mu niejedne osobliwe cechy. 

Wszech wiatowy zasi g wspó czesnego imperializmu rosyjskiego, 
którego wyrazicielem i realizatorem jest bolszewizm, ró ni si  w nie-
jednym od w oskiego faszyzmu, który by  wyrazicielem imperializmu 
m odego jeszcze i stosunkowo ma ego pa stwa w oskiego. Spo ród innych 
ró nic najwi ksza jest w zakresie teoretycznej doktryny ideologicznej. 

Bolszewizm rosyjski przyj  jako wyraz swoich niezwykle silnych 
tendencji imperialistycznych szerok  doktryn  internacjonalizmu. Da o
to mu najszerszy wszech wiatowy zasi g i umo liwi o zastosowanie spec-
jalnej taktyki i propagandy, która wszystkie najwyra niejsze d enia i 
zdobycze imperialistyczne zas ania rzekomym internacjonalizmem. W 
tym w a nie jest on najbardziej niebezpieczny spomi dzy grona 
swoich totalistycznych, faszystowskich kompanów których doktryny, o 
wiele w sze i mniej zamaskowane, nie daj  im tak szerokiego zasi -    
gu ani tak gi tkiej, niebezpiecznej taktyki. 

Tym bardziej dzi , po upadku czarnego w oskiego faszyzmu i bru-
natnego niemieckiego hitleryzmu, nale y zwróci  piln  uwag  na fakt, 
e pozosta  jeszcze jeden cz onek tej "zacnej" familii — czerwony fa-

szyzm, czyli moskiewski bolszewizm — ostatni najgorszy wróg wolno ci 
ludzkiej, który ukrywa swoje prawdziwe imperialistyczne oblicze za pa-
rawanem internacjonalizmu, a swój totalizm za fa szywym "demokra- 
tyzmem". 

Do walki z tym upiorem czerwonego faszyzmu, niebezpiecze stwo 
którego jest znacznie wi ksze ni  to si  wielu ludziom w Europie i poza 
Europ  wydaje, winna wyst pi  solidarnie ca  cywilizowana ludzko .
Heroiczna walka któr  prowadzi naród ukrai ski od d ugiego szeregu 
lat przeciw imperializmowi i  tyranii bolszewickiej o zrzucenie  jego jarz- 
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ma i wywalczenie swojej niepodleg o ci pa stwowej, winna by  ostrze-
eniem i przyk adem dla tych narodów, które jeszcze nie znaj  bolsze- 

wizmu z w asnej, bezpo redniej obserwacji. 
Jak d ugo na olbrzymich terytoriach rodkowo-wschodniej Europy i 

Azji panowa  b dzie system imperializmu i tyranii, tak d ugo b dzie on 
ród em miertelnego niebezpiecze stwa dla innych narodów. Prze-  

kona y si  o tym w czasie tej wojny Litwa, otwa, Estonia, Finlandia, 
Polska, Rumunia, Bu garia, W gry i cz ciowo inne narody. Przekonuj
si  teraz o tym Turcja, Persja i Chiny. Przekonaj  si  wkrótce te  inne 
narody i ca y wiat. Tylko likwidacja bolszewizmu i rozbicie tego olbrzy-
miego wi zienia, ludów na poszczególne sk adowe cz ci narodowe zbu-
dowane na zasadach samostanowienia narodów, na zasadach wolno ci, 
równo ci i sprawiedliwo ci, mo e zlikwidowa  trwa e ród o tego niebez-
piecze stwa. 
(Przet umaczono z broszury drukowanej w j zyku ukrai skim wydanej przez 
ukrai skie podziemne organizacje rewolucyjne) 

Передрук циклостилевої брошури, виданої у 1946 p., 
cтop. 29. Ориґінал: Архів ЗП УГВР, Е421; фотокопія: 
Архів "Літопису УПА". 

"IARLAN"   (IAROSLAV  STARUKH):   "UPIOR  FASZYZMU" 

(Summary) 

All political opponents of the Soviet Union, even the public 

figures of traditionally democratic countries, are called "fascists" by 

Soviet propaganda, in spite of the fact that the Soviet regime is itself 

typically fascist. This is the main thesis put forward in la. Starukh's 

theoretical pamphlet about fascism. The author uses the term "fas-

cism" in the broad sense of the word, that is, to refer to a totali-  

tarian regime or political movement which has a single official ide- 

ology and a police system of government. The author begins by de-

scribing the fundamental characteristics of the fascist regimes that 

exist in the totalitarian states of Europe; he then demonstrates that 

the USSR functions according to the same principles. 

The basic characteristics of a fascist regime are summarized as 

follows: 
Fascism is a system of totalitarian dictatorship by the head of 

state — the "Duce", the "Fuhrer", the leader — who obtains his sup- 

port from the single polit ical party which helped him to come to 

power. The  government  of  the  fascist  state  is  characterized  by  an 
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all-embracing centralism, which systematically abolishes all the autono-    

mous rights of territories, governing bodies and state and public in-       

stitutions. The state is governed not in accord with binding laws, but                    

on the basis of the arbitrary decisions of the dictator and the state        

apparatus which he controls. There is a ban on the activity of political        

parties and an abrogation of the rights and freedoms of citizens                       

who, according to official theory, are simply to serve the goals of                        

the state. An integral part of the state administration is an extensive 

apparatus of official propaganda, whose purpose is to "shape" public 

opinion, and the application of police terror, which nips in the bud                   

all opposition and every manifestation of independent political thought. 

From here, the author easily demonstrates that all these features of     

fascist states are equally characteristic of the Soviet regime; in fact,         

they are often even more pronounced than in Fascist Italy or National- 

Socialist Germany. For example, in the USSR, all church organizations 

have been suppressed and the state has taken over all the economic 

activity of the country. This has not been the case in the fascist states          

of   Europe. 
Another attribute of the totalitarian regime is the glorification  

of the dictator, whom propagandists laud to such a degree that all  

sense of proportion is lost. The author points out that the eulogies  

of Stalin's "genius" have reached a point of even greater absurdity  

that the praise of Hitler in Germany or Mussolini in Italy. Fascism  

is further characterized by its mania for greatness (megalomania) —  

its impetus to erect imposing buildings, enterprises, roads, canals and  

so on. The roots of this megalomania are psychological — the pom- 

posity and arrogance of the dictator. But an important factor as well  

is the propaganda effect that results from this glorification of gran- 

deur: the state hopes to blind its adherents and the disentitled mas- 

ses with its "enormous" achievements. The communist Soviet Union  

is no less infected with this disease than are the fascist states of  

Europe. In their ideology, fascists hark back to ancient times and to  

the Middle Ages; they glorify the stern ways of absolute rulers, military 

leaders and conquerors, holding them up as examples to follow. And  

this is also the case with Soviet fascism. In the USSR, Russian tsars  

and generals are now lauded, even those as bloodthirsty as Ivan the 

Terrible,  of  whom   even   tsarist   historians   were  ashamed. 

Fascist regimes have been marked by militarism, and imperi-

alism, by a drive to conquer. The whole economy of a  fascist country 
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and all public institutions are subjected to the goal of increasing military 

might and preparing for war. In their foreign policy, fascist states strive to 

gain spheres of influence; they provoke international conflicts and initiate 

military actions. The USSR stepped onto the path of militarism at the time of 

its first Five Year Plan and it has met great success in its foreign conquests, 

unlike the European fascists, who suffered defeat  in  the  last world war. 
Yet another attribute of fascism is racism: the belief in the superiority 

of one's nation or one's political system, in one's mission to spread culture 

or a given idea throughout the world. This feature is also found in Soviet 

ideology, in its "theories" concerning the preeminence of Russians, the 

superiority of the nationalized economy, the mission of communism and so 

on. In their international and internal policies, fascist states do not guide 

themselves by any moral principles. Unbound by any scruples, they 

disregard all principles of law and break their own commitments, resorting 

to demagogy and patent lies in order to justify their moves and to score 

successes in the   realm  of  propaganda. 
In his article, laroslav Starukh also defends the political program of 

the Ukrainian underground, which is termed "fascist" by communist 

propaganda. He attempts to demonstrate that the Ukrainian underground 

offers the most progressive political program, for it is fighting for only one 

goal: to establish a national Ukrainian state with a  democratic   and  

socially-progressive   regime. 

laroslav Starukh (pseudonyms "Stiah", "larlan" and others) was the 

head of the OUN Leadership in the Zakerzon Krai (Ukrainian territories 

under Polish occupation). He had been granted authorization from the 

Supreme Ukrainian Liberation Council to take command of the whole 

Ukrainian underground in this region. He was killed in battle in 1947. 

Starukh was the author of several theoretical political pamphlets. His 

pamphet, "Upiór faszyzmu" (in Ukrainian "Fashystivs'ke strashylo" — "The 

Spectre of Fascism"), appeared in several editions in the Ukrainian 

language and was used in the training of UPA soldiers and cadres of the 

Ukrainian underground, in order to instill in them a democratic spirit. The 

pamphlet was also translated into Polish, Slovak, French and English. It 

was distributed in Poland and Czechoslovakia and sent by post to other 

countries. We are reprinting here the Polish translation of this brochure, 

because we have been unable to   locate   the  Ukrainian   original. 
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Д. Шахай 

ТАКТИКА ЩОДО РОСІЙСЬКОГО НАРОДУ *) 

При умові реалізації основного тактичного завдання, 

розглянутого в розділі першому, а саме: Створення єдиного 
всеукраїнського позапартійного проводу, як речника єдиного 

народного фронту України (підкреслюємо народного), без чого 
в теперішній ситуації осягнення мети в самостійній боротьбі 
українського народу за свою державу немислиме (про необхід*
ність існування міцної, високовартісної партії, яка керувала б 

боротьбою, говорилося зразу,  як про першу передумову), — 

*  Справжнє прізвище автора — Йосип Позичанюк. Походив він з Да* 

шівського району, Вінницької області, за професією був письменником і жур*

налістом. Перейшов радянські й німецькі тюрми. В підпіллі він був автором 

відозв, статтей і новель, працював редактором газет "За Україну" й "За укра*

їнську державу", а опісля керівником Політичного відділу ГК УПА на Волині 

та під командою ген. Романа Шухевича і згодом — членом УГВР. Загинув у 

лютому 1945 у віці 34 роки. 
Ця стаття є другим розділом праці автора "До питань боротьби за 

УССД", написана 1943 p., а доповнена (частина про "власівщину") 1944 р. 

Праця була меморандумом, призначеним для керівних кадрів підпілля, бо над 

заголовком має напис: "Широкому розголосові й публікації не підлягає". Во*

на цікава з двох причин. Поперше, це рідкісний документ тодішньої дискусії 

серед керівних кругів українського підпілля про переоцінку політичних пози*

цій і визначення стратегії та тактики визвольного руху. Подруге, теоретичні 

засновки автора в основному однозгідні з пізнішими писаннями керівних пуб* 

цистів підпілля, передусім такими як О. Горновий, У. Кужіль, П. Полтава та 

інші. Тож автор належав до тих, які мали вплив на формування думки укра*

їнського підпілля. 
Меморандум починається таким mottom: "Російський народ це люд* 

ський каркас, на якому тримається вся споруда, звана СРСР. Збурити, поко* 

лоти цей каркас ідейно політичними диверсіями, збаламутити, здезорієнту* 

вавши одних, зорієнтувавши проти більшовизму других, паралізувати третіх 

— це значить тим самим розвалити цей каркас; насамперед нам це потрібно. 

Це те, у чому ми зацікавлені в першій вирішальній стадії боротьби. Розвали* 

ти цей каркас — мета нашої тактики "в теперішній ситуації". (Ш. Д. "Шлях" 

1943 р.) (Ред. "Літопису УПА") 
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другим основним завданням є правильна і спритна політика 
 щодо російського народу, що для нас мусить базуватись на за*    
саді: ми переслідуємо мету не конструктивну щодо російсько2 
го народу, а деструктивну щодо більшовицької московської 
імперії, в розвалі якої російський народ мусить відіграти свою 
історичну ролю. Свідомість цього диктує відповідну політичну 
лінію стосовно російського народу. Лінію використання ро*
сійського народу, без чого наша боротьба так само буде або 
немислима взагалі або приречена на фіяско. 

Насамперед мусимо спинитися на принциповому питан* 

ні, а також на внутрішній та зовнішній ситуації в СРСР і на 
деяких історичних аналогіях. 

Виходячи з тверезої оцінки всього комплексу передумов 
і співвідношення сил, перш за все мусимо для себе (і не тільки 
для себе) визначити, яка ж тепер мусить бути основна на*
прямна нашої політики (після всіх подій і наслідків, що від*
булись, відбуваються і відбудуться завтра, передбачаючи й по*
переджаючи їх). Чи ми й далі йдемо по вузькій лінії розпа*
лювання національного українсько*російського й українсько* 
польського антагонізму й діємо, як сила суто націоналістично*
го й вузько льокального характеру, не зважаючи на гасло про 
"народи сходу", а чи ставимо питання в площину боротьби 
"всесоюзного" значення під ідейно*політичним (тактично) огля*
дом, у площину орієнтації й підтримування революції соціяль* 
но*політичної і національної в цілім СРСР, і насамперед в Ро* 
сії, базуючись на всіх існуючих передумовах до того. Тримає*
мо курс на використання всіх соціяльних, політичних і націо*
нальних протиріч у СРСР та на опертя на всі антагоністичні 
сили, ідеї й ходи там і тим самим діємо, як ініціятивна (так*
тично деструктивна) сила всесоюзного значення. 

Мавши до діла з більшовизмом, в інтересах УССД, ми 
мусимо вибрати останнє — шлях соціяльно*політичної боротьби, 
соціяльно*політичної (а значить і національної) революції в 
цілому СРСР. Клин треба вибивати відповідним клином. Біль*
шовики нас били і б'ють у всесоюзному маштабі, і насамперед 
своєю ідеологією. Ми мусимо їхню ідеологію й їхні методи 
обернути проти них самих і то у всесоюзному маштабі (бодай 
ідейно*політично),  використовуючи всі його такі рясні проти* 
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річчя та розбіжності й мобілізуючи найширші маси, і насам*
перед російські проти нього його ж методами, оскільки він мо*
білізує їх увесь час проти нас. Ворога б'ють його ж зброєю. 

Можуть сказати, що більшовизм сам сів на націоналі*
стичного коника. Так, але це якраз і показник його слабости 
та ідейно*політичного банкрутства в масах, і насамперед у ро*
сійських. Саме цей коник і скине його (мусить скинути), бо 
більшовизм сам створив для цього передумови за 25 років у 
народі, вбивши інший світогляд у голови. Всіма останніми 
змінами курсу остаточно послабив свої ідейні позиції в масах, 
а "націоналістичним" проросійським курсом спричинив розвал 
національного антагонізму. Більшовики, або докладніше ке*
рівна верхівка, не мали іншого вибору в критичний момент і 
в цім їхнє найслабше місце і як ідеології, і як державно*полі*
тичної системи. Той антагонізм, як і всі інші протиріччя, му*
сить бути повернений проти них же, як проти спричинника 
міжнаціональної (суттєвої, що витікає з курсу партії) ворож*
нечі. 

Ми протиставляємо йому не "зоологічний" націоналізм, 
за який вони привчили маси ненавидіти нас, і не інтернаціо*
налізм, що його маси ненавидять після всієї більшовицької 
практики, а поступову ідею національної співпраці, миру й 
єдности на принципі волі, незалежности та дружби народів, як 
рівний з рівним. Ми більшовицьку палку, якою вони нас лу*
пили, як представників "націонал*фашизму", повертаємо проти 
них же, як організаторів потворного неонаціонал*фашизму, сі*
вачів міжнаціональної ворожнечі, і то не в інтересах, скаже*
мо, російського народу, а в інтересах правлячої плутократич*
ної інтернаціональної кліки, нової кляси узурпаторів, що діє 
за принципом "розділяй і володій". 

Отже ми виступаємо в ролі реставраторів і носіїв най*
більшої, так і не зреалізованої в жовтневій революції, але най*
більш рушійної в ній, ідеї дружби й братерства народів. (Нага*
дуємо, що ми трактуємо тут питання тактики). Не у власній 
ідеології ми щепимо цю ідею (за якою, до речі, всі народи СРСР 
стужилися, як за нездійсненою мрією, що окриляла їх, стиму*
люючи до першого розгрому імперії, до революції 1917 p., тим 
то піднести її знову на прапори було б розумно) — ні, ми по* 
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вертаємо більшовицьку зброю проти них самих. Ми ставимо 
питання в площину соціяльно*політичної боротьби насамперед 
не під гаслами національної ворожнечі, а національної єдности 
в боротьбі з режимом загальної павперизації, соціяльної нерів* 
ности, жорстокої експлуатації, визиску, безправ'я, приречено* 
сти на жертву в інтересах партійної верхівки і т. д. Всюди ак*

цент і на російськім народі, як однаково визискуванім і фак*

тично безправнім. 

Коротше, ми мусимо внести рішучі корективи в маґі*

стральну лінію української політики й чину, нині і потім, а 
згідно з цим поставити, як кажуть "ребром", ряд питань, (що 
їх ставить само життя) і вголос відповісти на них: 

1. А втім, з ким ми боремося (під оглядом тактики зви* 
чайно),     з  більшовизмом   чи   з   одвічним   північним   ворогом, 

"московським   народом",   "москалями",   "лапотниками",   "мос* 
ковським імперіялізмом" і т. д.? 

2. За що ми боремося насамперед? Чи зразу ж з місця 
в галоп за вимріяну проблематичну українську імперію від Ху* 
сту до  Казахстану, чи перше  за розвал  СРСР,  за  повалення 
більшовизму, за розвал більшовицької імперії, а тоді вже за 
конкретну українську державу в максимально можливих ме* 
жах, умовлених конкретними можливостями, ситуацією, у спе* 
цифічних витворених складних умовах та передумовах. Чи орі* 
єнтуємося на ближчі дні чи починаємо з далекого майбутньо* 
го, чи орієнтуємося спершу на синицю в руках чи на журавля 
в небі. А звідси — чи ми непримиренно й неухильно крутимось 
у суто українськім колі проблем і мірил (як білка на колесі), 
чи беремо ширше, тримаючи насамперед курс на розвал СРСР, 
на революцію (чи анархію, якщо це більше подобається), як 
на першу й головну передумову для творення УССД. 

3. Як ми боремося? 

Чи сподіватись нам на зовнішнє, і тільки на зовнішнє, 

втручання, як це майже всі наставлені серед українських про*
відних кіл, без чого, мовляв, українська держава не постане. 

Чи, сподіємося на те, що "Схід видасть належні сили і 
провід" і започаткує, мовляв, і вивершить і т. д., як багато 

хто любить заколисуватись. 
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Чи, нарешті, ставши на шлях самостійного, широко за*
кроєного чину (в стратегічно*політичному розумінні), не спо*
діватись нам на зовнішнє втручання й не узалежнювати долю 

української держави від нього. І, нарешті. 
4. З ким ми спілкуємося? З ким пліч*о*пліч боремося? Чи 

з усіма поневоленими народами проти російського народу, 

московської культури, російської аґресії і т. д.? Тобто — про*

тиставимось російському народові. Чи навпаки — втягаємо 
його (і насамперед його) в єдиний фронт проти більшовизму, 
як політичної й соціальної системи, тотального режиму, що 

його російський народ ненавидів і ненавидить у такій же мі* 
рі, як і інші народи (мусить ненавидіти); втягаємо, пам'ятаю*
чи, що від того, в якій позиції до більшовизму стоятиме ро*
сійський народ, залежить, зрештою, бути чи не бути україн*

ській державі. 

Парадоксально, але так. 
Ось такі стоять питання. І ми мусимо на них ясно й рі*

шуче відповісти. 

1. Ми сьогодні боремось не з "одвічним північним во*
рогом", "москалями", "лапотниками" тощо (весь цей дешевий 
патріотичний мотлох треба вже рішуче викинути з ужитку в 
пропаґанді й узагалі в політичній термінології, познімавши, до 

речі, всі акценти з власного войовничого націоналізму, бо не 
націоналістичний галас нам потрібний, а націоналістична ме* 
та, в ім'я якої ми йдемо на все). Ми боремося не з російським 
народом, а з більшовизмом. Ми хочемо завалити не Росію, як 

символ російського патріотизму, не Москву (нагадуючи мос*
калям усі історичні кривди — знайшли для того час! — а 
особливо більшовицькі кривди, перекладаючи відповідальність 

на весь російський народ) і не московську російську культу* 

ру, але тотальний більшовицький режим, більшовицьку (анти* 
народню й антиросійську) культуру, червоний Кремль, як орга*
нізатора й керівника ґрандіозної тотальної імперіалістичної 

машини, в поваленні якої ми зацікавлені. 

Імперію бо організував і тримає не російський народ і 

не російська культура, але більшовизм і його доктрина, біль*

шовицька (до  речі, інтернаціональна за складом)  партія,  ре* 
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жим, ідеологія (інтернаціональна), державний тотальний апа*
рат (інтернаціональний, без чого та імперія не існувала б). 
Тоді питання наших стосунків з російським народом стояло б 

у зовсім іншій площині, ніж ми тут його ставимо. 

2. Ми боротьбу ведемо не в вузьких суто українських 
націоналістичних рамках, а в імені єдиного народнього фронту 
України і єдиного фронту поневолених  народів, даємо їй як* 
найширший ідейно*політичний розгін, пам'ятаючи, що "інтер* 
націоналістичний"   більшовизм  протистоїть  українському   на* 
ціоналізмові не на вузько українському полі, а в маштабі все* 
союзному, світовому, поборюючи всякий найменший прояв цьо* 
го, як і всякого іншого націоналізму. Відкидаючи більшовиць* 
ку практику (що проростає корінням з його ідеології, як зброї), 
ми мусимо йому протиставитись у відповідний спосіб,  тобто 
— протиставити ідеологію й гасла не провінції, а ті, які діяли 
б у самому його серці, в найбільш надійному для нього сере* 
довищі, гасла, які сьогодні є найпоступовіші і якими черева* 
тий сам СРСР, — гасла найширшого справжнього демократиз* 
му, гасла перебудови "тюрми народів" на основі демократич* 
них принципів. Ми будемо протиставити більшовизмові гасла 
соціяльного й політичного переустрою, завершення  "клясової 
боротьби", знищення найбільш паразитарної кляси інтернаціо* 
нальної плутократії (що надто болюче далась у знаки в СРСР), 
знесення  державного  капіталізму і т. д.,  словом  — гасла со2 
ціальної, політичної й національної революції і то в самій ос* 
нові СРСР — в Росії насамперед, даючи поштовх тим внутрі* 
шнім  силам,  які  діяли й які  існують і  тепер  лише  загальмо* 
вані з  ряду  причин, а  про  них  нижче. 

Ми боремося за конкретну українську незалежну де*
мократичну державу. Але так само ми боремося і за російську, 
і за демократичні держави інших народів старого й нового 
СРСР. Гасло "воля народам, воля людині" мусить стосуватись 
і росіян. На цім мусить стояти спеціальний акцент, щоб напра*
вити  попереднє. Це гасло треба їм інтенсивно прищеплювати. 

3. Ми   боротьбу   з   більшовизмом (тобто   за   УССД)   не 

узалежнюємо  остаточно  від зовнішнього втручання.  Ми три* 
маємо  свій  курс,   курс   єдиноправильний, і   при   зовнішньому 

втручанні, і без  нього, бо він базується на такій основі: Зов* 
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нішнього втручання може і не бути (от як не буде), то все 
таки СРСР розпадеться, бо мусить розпастися. І УССД поста*
не, бо мусить постати. І не тому, що нам так хочеться, а тому 

що це буде логічним вислідом усіх подій, суспільно*політично*
го розвитку й революційної боротьби на сході. Так мусить бу*
ти. Ми це далі арґументуємо, як неминучу конечність. 

Шкідлива теорія — така, на жаль, поширена нині — 
що більшовизму без зовнішного втручання не можна розвали*

ти (а значить, не можна й збудувати українську державу) не 
витримує ніякої критики. Це небезпечна теорія, бо розрахо*
вана на пасивне вичікування. Справді не можна розвалити. 

Ну, а як того втручання не буде. 
А як же з таким цікавим фактом, як розпад одної (ку*

ди міцнішої під кожним оглядом ніж більшовицька) імперії 
в 1917 році. І то розпаду цілком без зовнішнього втручання, 

що її розвалювало б, а навпаки — при втручанні, що хотіло 
її врятувати від розвалу. Як з цим фактом? 

А імперія Романових мала не більші протиріччя вну*
трішні в 1917 році, ніж має їх імперія Сталіна сьогодні, проти*
річчя, що розсаджують ту імперію зсередини від двадцяти ро*

ків, а надто ці суперечності мусять вступити в дію тепер, по 
5*ти роках воєн... Але про це нижче, як і про комплекс інших 
питань. 

Отже ми ні в якому разі боротьбу за УССД не узалеж* 
нюємо, на цім етапі, від зовнішнього втручання (що в ліпшім 
випадку може лише полегшити справу, а в гіршім утруднити, 
як німецьке втручання). Тим більше, що є підстава сподівати*

ся, що англійське втручання дасть для УССД не більше, як 

дало німецьке. А то ще може бути й так, що коли це втру*
чання діятиме в розріз з інтересами російського, східньо*укра* 
їнського та інших народів (коли не зуміє роз'єднати народ і 

партію, для чого самого збройного втручання мало), то воно 
дасть зворотні наслідки в боротьбі з більшовизмом, як німець*
ке втручання, або втручання тих самих альянтів у 1917*20 ро*

ках у боротьбі з більшовизмом. Але тепер ми на цьому не 
спиняємо уваги, а спиняємо ось на чім: 

Виключну ролю в розвалі імперії Романових відіграв 

саме російський народ. Він  не тільки розвалив  імперію,  зла* 
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мавши соціяльний і політичний устрій, але і стер на порох 
свій "вітчизняний", тобто — російський ультра*націоналізм 
денікіних, колчаків, юденічів, каппелів, вранґелів і т. д., і т. п. 

Це ось цікавий і вартий уваги факт. Корінь цього криється 
не у фразеології, а трохи глибше, що ми мусимо знати. Це 
криється в низці поважних (існуючих і тепер) причин і у вла*

стивостях отого народу, якого ми не знаємо й не хочемо знати, 

але мусимо знати, бо мусимо скористуватися з властивостей 
і нахилів того народу, від постави якого залежатиме зрештою 
доля більшовизму. Не вдаючись у зайві подробиці тепер, ро*

бимо акцент на тім, що більшовизм завдячує свій вихід на 
історичну арену цим властивостям, цього народу насамперед, 
їм же він завдячуватиме й свою смерть, так як імперія Рома* 
нових. 

Тактично ми прагнемо повторення того самого, що мало 

місце, як історичний факт у попередній революції. 

Знаючи особливості російського народу й усі протиріч*
чя в СРСР і виходячи з усіх існуючих нині від'ємних і корис*
них передумов, ми категорично твердимо, що доля більшовизму 
та його імперії залежить у більшій мірі саме від російського 
народу, ніж від зовнішнього втручання. Це ліпше від усіх і 
раніше від усіх зрозуміли самі більшовики, від п'ятьох років 
перед грядущими подіями зразу завернули на 180 градусів і 
тактично дали російському народові керму в руки. Бо зрозу*
міли, що доля їхня залежатиме від того: чи матимуть чи не ма*
тимуть вони опертя в якнайширших масах. А тому що інші 
народи ненадійні, бо національний "Гордіїв вузол" так і ли*
шився нерозв'язаний, то за ту масу вони обрали російський 
народ як націю, підносячи і підтримуючи його всіляко. Якщо 
буде вестись боротьба ззовні проти російського народу, ото*
тожнюючи його з більшовизмом (правильніше, не роз'єднавши 
його до кінця з більшовизмом) — ніяке зовнішнє втручання 
не повалить більшовизму. Бо цей народ — то каркас, на яко*
му тримається цілий СРСР. І навпаки. Стане російський на*
род разом з іншими народами проти більшовизму на шлях 
соціяльної політичної революції (до чого він таки нераз пори*
вався) — то ніщо, навіть ніяке зовнішнє втручання його не 
врятує, як не врятувало імперії Романових. 
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Це не тому, що ми, мовляв, маємо пієтет до російського 
народу. А тому, що знову ж таки самі більшовики ліпше ніж 
хто інший здають собі з цього справу з усім властивим їм 

умінням дивитись у корінь правди. А корінь у тих внутрішніх 
соціяльно*політичних протиріччях, що неодноразово загрожу*
вали зсадити більшовиків з коня посеред дороги та й мало не 

зсадили в найнесподіваніший момент — в момент проголошен*

ня "священної вітчизняної війни", врятувало лише зовнішнє 
втручання Гітлера. 

Отже до суті, дивлячись у корінь, ми мусимо відповісти 

(і не тільки для самих себе заявити) на питання, з ким поруч 
ми боремось у революційному фронті. 

4. Ми боремось рука об руку з російським народом про*

ти більшовизму. Ми прагнемо цього. І то з російським наро*
дом насамперед. В цьому наша тактична задача і в цьому за*
порука нашого успіху. Нам немає ніякого діла до політичних 
обивателів, гурра*патріотів, що "будують Україну" неприми*

ренними мріями, стоячи догори ногами. Так само, як немає 
нам і діла до того, як після деструкції росіяни будуть будува*
ти свою національну Росію, і яка вона буде. То нас найменше 
обходить. Наш принцип: не конструктивна мета щодо росій*
ської майбутньої держави, а деструктивна щодо більшовицької 
імперії, до теперішньої "російської" держави. (Конструктивну 

місію ми лишаємо Власову, хай він попробує при слушній на*

шій тактиці впоратись з цим). Щодо внутрішньоросійських на*
ціональних справ, то наш інтерес тепер так далеко не сягає. 
Тепер він кінчиться там, де кінчається спільний антибільшо*
вицький фронт. Нам ідеться про те, щоб росіяни допомогли 

повторити 1917 рік і розвалили тотальну імперію Сталіна. Ко*
ли не цілком, то частково і в чим більшій мірі, тим ліпше. А 
вони поривались уже повторяти це так чи так неодноразово. 

(Згадаймо всі політичні процеси, що відбулися в СРСР, не 
тільки судові, а й інші). Ось у цьому ми зацікавлені. 

Вічний нахил російського народу до соціяльної бороть*

би, до соціяльних революцій (підсилений великим досвідом і 
невдачею), до демагогічного анархізму, до зрадливої "свобо*

ди", хворобливий стихійний рух нігілізму, руйнації, — все це 
мусить бути використане. 
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Тож, ведучи боротьбу проти більшовизму й застосовую*

чи тактику творення єдиного фронту в якнайширшому машта* 

бі, ми мусимо виразно сказати, чи російський народ ми розгля*

даємо теж у числі поневолених і ставимо його в єдиний фронт, 

чи виключаємо й розглядаємо його, як аґресора. Цебто — 

народ. 

Чи ототожнюємо його з більшовизмом з усіма від цього 

висновками, чи навпаки, гостро розмежовуємо, його з держа*
вою, урядом, партією, протиставляючи його в числі інших на*

родів більшовизмові. 

Досі було так, що наша пропаґанда в ліпшому випадку 

обходила російський народ мовчанкою, лишала зумисне збоку 
як невиразне визначення. Взагалі ж було навпаки — ставився 
недвозначний акцент на тім, що нашим ворогом є саме росій*

ський народ, що ми боремося саме проти російського народу, 
московської, російської культури, російського імперіялізму і 
т. д. Коли в суті справи це правильно, то в тактичному відно*

шенні, та ще в цей час, це глупість, всі оті ототожнення ро*

сійського народу з більшовизмом — нерозсудливі. Так само, і 
обминання дразливого питання туманними загальниками — 
шкідливі. Всі оті загальники чи неясності мають конкретне 
політичне значення, невигідне для нас. Найпроґресивніші гасла 

на сході "воля народам — воля людині", та "єдиний фронт по*
неволених народів", ідучи в парі з гаслами проти "російського 
імперіялізму", проти "московської культури", і на тлі тих га*

сел виключають російський народ з фронту поневолених; це 
ніби само собою зрозуміле у тім комплексі політичних кон*
цепцій, які лежать в основі всіх політично*пропаґандивних і 
організаційних починань. Скажемо, в цім гаслі про фронт по*

неволених, хоч і не сказано прямо, але само собою треба вба*
чати таку настанову щодо російського народу, бо ні разу ні*
де й ніколи не поставлено акценту на нетотожності російсько*

го народу з більшовизмом. Навпаки, зроблено всі акценти, 
щоб змішати ці два поняття, і робляться й тепер увесь час. 
Ми не кажемо вже про тривалу давню й теперішню гуppa* 
націоналістичну, антиросійську прапаґанду, писану й устну, що 

витворила певну традиційну кваліфікацію української полі*
тики. 
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Ми не збираємось з москалями христити дітей. Але ми 
не збираємось христити дітей з власними політичними "недо*
ростками". 

Зло, загроза нашому існуванню, сила нашого "північно*
го ворога" сьогодні криється в більшовизмі, в його державно* 
політичному апараті, а не в російському народі. В ідеології 
більшовизму, в організації, в апараті управління й поневолен*
ня — ось тут криється корінь нашого лиха (бо той більшо*
визм піддержують не тільки росіяни, а й мільйони українців, 
учора з ідейности, нині з інерції, не мавши чогось ліпшого й 
віригідного, щоб підтримувати), а не в російському народі. І 
це треба тямити. 

В російському ж народі, навпаки, криються поважні або 
й вирішальні передумови до розвалу того  більшовизму.* 

Згадані передумови існували й існують. І цього не треба 
забувати. 

Більшовизм намагається усунути ці суперечності, щоб 
спиратись на російський народ у боротьбі проти всіх і проти 
нас. 

Ми ж мусимо спертися на ті протиріччя й використати 
російський народ у боротьбі проти більшовизму. Тож під цим 
оглядом, чи розумно нам сьогодні підіймати питання національ*
ного антагонізму між українським і російським народами. Це 
питання завтрішнього дня. Лишаємо це Донцову розмахувати 
паперовим мечем. Сьогодні ж інша мета. Боротьба за УССД 
складається з двох етапів. Перший з них — розвал більшовиць*
кої імперії. Це початок. Тільки дурень починає справу з кінця. 

Успіх цього початку за всякої ситуації залежить від уча*
сти й співдії російського народу. Шлях до нього лежить у 
кожному разі не через розпалювання обопільного антагонізму. 
Більшовики його й так розпалили, далі нікуди, бо в цьому був 
їхній інтерес. Іти й нам цією дорогою — так потрібно для біль*
шовиків — це значить бути, не скажем ослами, а прямими 
ворогами   української   справи.   Складний   комплекс   заходів   і 

* Відтоді, як написано ці рядки, дещо змінилося, але не настільки, щоб ми 

змінили свою думку. Змінилась тільки більшовицька тактика пропаґанди, а не 

стан  речей.  (Примітка автора) 
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маневрів нашої політики, що їх вимагає конкретна боротьба 
за конкретну українську державу в конкретній дійсності, во*
істину мусить бути ідеально спроектований і проведений, щоб 

ми в нашім становищі боротьбу виграли. 

Отже мусимо розбити весь отой обопільний антагонізм 

і розпрацювати потрібну нам тактику. 

Політично український народ (коли говорити в цілому) 
дозріліший ніж російський. Крім того, український народ має 
могутню ідею в цілій своїй масі. Російський народ по суті не 
має рівноцінної ідеї, хібащо ідею нової соціяльної революції, 
що її симптоми виявились неодноразово. Сталінський блеф з 
російським інтернаціональним месіянізмом переїв цьому на*
родові печінки і не є ідеєю мас. У зв'язку з цим і нова ста*
лінська націоналістична ідея — це короткотривала фікція, до*
за політичного опію тактичного значення. Подув здорового ві*
тру на одур швидко це видме з голодних і знекровлених росій*
ських "радянських" мас. Справжні ж носії російського націо*
налізму — еміґрація — засильно ізольована. Єдиною ідеєю 
мас, що їх вона в силі захопити, може бути й є ідея соціяльно* 
політичної революції. Вона існує. Її лише треба всіляко під*
тримати. 

Тож тут політичний провід українського народу мусить 
знайти свою ініціятивну ролю, своє провідне місце, але не під*
порядковане вузькому "ізмові". 

Наша льокально*територіяльна національна боротьба не 

співзвучна російському народові (вона й явно ворожа, мобілі* 
зуюча його для опору). Ідея ж боротьби соціяльно*політичної 
всесоюзного (всенаціонального) значення цілком співзвучна 

всім і пропаґанда, як і всі заходи в цьому напрямі, діятимуть 
безпомилково. 

Багатьох наших гурра*патріотів сама така постановка 

питання щодо співдії з російським народом кине в сказ, ви*

кличе страшне обурення й закиди авторові з більшовизмі, і 

ще чорт зна в чім. Ми не полемізуємо з політобивателями. 

Взагалі тут нема чого полемізувати. 

Сподіватись лише на зовнішнє втручання — небезпечно 

і шкідливо. 
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Думати, що можна змагатись з більшовизмом, оголо*
сивши війну цілому російському народові — це хоробро, але 
нерозумно. 

Обійти взагалі питання російського народу мовчанкою, 
ухилитись від нього (мовляв, якось то воно буде; звичайно 
буде і то напевно, але як щодо наших інтересів) — наївно і 
так само шкідливо. 

Одно з двох — або боротьбу вести — значить треба її 
вести. І вести насамперед з більшовизмом, насамперед розва*
лювати імперію, а тоді вже будувати державу. Або — сказати 
"пас", скласти руки й чекати, поки та держава збудується, 
чекати "зовнішнього втручання". 

Тільки знову — можна сміливо твердити, що ніяке зов*
нішнє втручання ніколи не буде піддержувати ідею УССД, то 
шкода мови. Воно підримуватиме Польщу "од можа до мо* 
жа", підтримуватиме Кавказ, підтримуватиме російський на*
ціоналізм в особі відповідних російських Бадоліо, чи на зра*
зок старих Денікінів та Вранґелів, тільки не УССД через низку 
достатніх політичних причин. 

Скоріше піддержуватиме цю ідею російський народ, ма* 
са, при умілій нашій тактиці, підтримуватиме принаймні об'єк*
тивно, як і інші народи СРСР, ніж буде хто з Берліну (ми 
вже мали науку і то жорстоку), чи з Лондону (теж у свій час 
мали науку), чи ще відкілясь. Піддержати її насамперед му*
симо ми самі, пробиваючи всі шляхи. 

І Берлін, і Лондон, і Вашінґтон, так чи так, опирати*
меться на російську еміґрантську великодержавницьку шуш*
валь, що її народ викинув був геть і що назад не пустить її 
без бою. Підтримувати цю поставу народу, як і підтримувати 
всі антибільшовицькі тенденції й рухи — розумніше, аніж 
покладатись на зовнішнє втручання. 

Треба сказати, що російський народ, як і український, 
і всі народи СРСР, виростили достатні кадри за 27 років, до*
статні для того, щоб, як до чого дійде, дати раду зі Сталіном 
і його клікою, та і з архівним еміґраційним мотлохом, — ка*
дри достатні, щоб маршерували вперед, а не назад, рестав*
руючи покійників. Що ці кадри по якімсь часі доведуть і до 
зудару Росії  з Україною — це так. Але це не зразу. Поки є 
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спільна мета — буде й спільний шлях. Шляхи розійдуться, 
то буде видно, як тоді поведеться Росії. 

Поки існує більшовицька московська імперія нерозва* 
лена й неподолана, смішно говорити про майбутню боротьбу 
незалежної України з Росією, не нагадуючи отого анекдотич*
ного цигана з майбутнім лошам. 

Отже ми боремось пліч*о*пліч з російським народом про*

ти більшовизму. 

І нарешті. 

4. Щодо сподіванок "на східні землі та їхню вирішальну 
ролю". Що східні землі, цебто — східня Україна, дадуть вкін*

ці і провід, і політичні кадри, і армії — це так. Але в пасив*

них сподіванках на це криється велика небезпека. 

А як не видадуть? Не взагалі, про те не може бути й 
мови, але як не дадуть вчасно. Як не дадуть вчасно отого по*
чатку й тієї надії — людей з широким діяпазоном, великої 
потенціяльної сили, — ось таких, яких Сталін перестріляв ти*
сячі (щоб не сказати десятки тисяч) за останнє десятиріччя. А 
це може статись. Не треба забувати, що східні землі та весь 
людський матеріял там стоїть у розпорядженні більшовицької 
тотальної системи, що абсолютно виключає не тільки органі*
зований антибільшовицький чин, а й організаційно*підготовчу 
роботу. 

Східні землі мають великі сили, але історія (з нашою 
допомогою) може втнути поганий жарт, — сили ті не відігра*
ють ролі. Бо, бувши розтикані і розпорошені спритним Ста* 
ліном по всіх закутках "нєобнятной родіни", роз'єднані й пиль*
новані не зможуть провести підготовчу роботу. Ці сили не ма*
ли, та й не мають, тих можливостей, що їх мали й мають укра*
їнські сили поза межами СРСР — можливостей до підготовчої 
організації й чину. Тому на ці останні падає історична місія 
— бути може й чорноробами, але тими, від кого багато за*
лежить, бути отими "першими хоробрими", що їх "підтрима*
ють мільйони", тими, що ставлять правильний дороговказ, що 
започатковують великий чин, що беруть керму і ставлять ві*
хи, на які мають тримати курс всі інші може й сильніші й 
здібніші, але міцніше приборкані. 
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Розрубати велетневі перші вузли на раменах — зможе 
і мусить кожен, хто допне ножа. 

Може ця аналогія й невдала, але в кожному разі ті 

українські сили, які (досить імпозантні) перебувають поза сфе*

рою досягнення Сталіна, мусять започаткувати той курс укра*
їнської політики, який лише може гідно протистояти більшо*
вицькій політичній школі (в тім числі і власовщині, про яку 
буде окремо далі) і який забезпечить швидкий розклад сил у 

таборі самого ворога, переставляючи значну їх кількість об'єк*

тивно в нашу (українського народу) користь. 

*** 

Внутрішні протиріччя в СРСР, це й гарантія його роз2
паду. 

Природа більшовизму й парадоксальна зміна віх, це 
тактика убезпечення. Сліпий кут і шукання виходу — в екс2 
пансіі в Европу тощо. 

Власовщина, її сильні і слабі сторони. Ідея власовщини 
— це реставрація найбільш рушійної ідеї Жовтневої револю2 
ції, в імперії Романових, і як ідея міжнаціонального проводу. 
Перспективи власовщини і її небезпека для нас. 

Наша тактика і власовщина: упівська ідея єдиного фрон2
ту поневолених як найправильніший тактичний крок україн2
ської політики для досягнення цієї спроби. 

Ідея "східняків" (східньоукраїнського націоналізму) — 
ідея революційного всесоюзного міжнаціонального проводу як 
шлях до мети. 

Безідейність російського народу. Ідея для російського 
народу. 

Клич —творення єдиного фронту народів СРСР, творен2
ня всесоюзного всенаціонального опору більшовизмові й вла2
совщині — це єдиноправильний шлях до мети. 

На початку ми висунули твердження, що існуюча тео*
рія орієнтації на зовнішнє втручання (тобто на конфлікт між 

альянтами й СРСР) це сьогодні шкідлива теорія. Тепер уже 
від зовнішнього втручання не можна й не треба ставити у 

залежність справу УССД. Шлях до повстання УССД лежить 
зовсім не в зовнішньому  втручанні, але в розвалі більшовиць* 
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кої імперії. Цей розвал — конечний, незалежно від зовнішньо*
го втручання, він залежний від достатніх передумов, так би 
мовити, від втручання втутрішнього. 

Як це не звучить парадоксально для політичних обива*
телів, але це так. 

Що втручання зовнішніх чинників може прискорити па*
діння більшовизму — це, скажемо, так. Хоч може й не при*
скорити, а навпаки, бо зовнішнє втручання німців не тільки 
не прискорило, а зміцнило позицію більшовизму і то насампе*
ред у  російському  народі.  Але,  скажем,  прискорить. 

Але чи прискорить і чи вирішить це втручання виник*
нення й усталення УССД, без деяких інших передумов, що 
критимуться в політичному проводі українського народу, в 
маштабі боротьби, яку він вестиме, і в тактиці тієї боротьби. 
Це перше. А друге, ну, а що як того зовнішнього втручання 
не буде? Тоді що? А його може й не бути принаймні яких 10* 
15 років. Тоді, як з УССД? Тоді, значить, крапка. 

Ось чому ця, як і всі подібні теорії й теорійки, стає 
шкідлива. Саме тому, що замазує перспективи й демобілізує, 
неслушно ставить у залежність те, чого не можна поставити 
вже в залежність від проблематичних чинників, бо доля його 
залежить від чинників інших, і в великій мірі від наших суб'єк*
тивних. 

Коротше — сьогодні (по 5 роках війни) вже не можна 
ставити в залежність долю більшовизму від зовшнішнього втру*
чання, а тим більше поставити у залежність від цього УССД, 
бо — втручання зовнішнє може бути, а може й не бути, але 
СРСР таки розпадеться, бо мусить розпастись. І УССД поста* 
не, бо мусить постати. І зовсім не обов'язково для цього зов*
нішнє втручання. 

Ми вже маємо досвід з розпаду одної імперії — і то мо*
гутнішої ніж більшовицька під кожним оглядом, — розпаду 
без зовнішнього втручання. І як ще тоді українська держава 
не постала, чи пак постала, але не встояла, бо тільки через 
дурноверхий провід українського народу (боронь, Боже, нас 
від повторення цього завтра). Більшовицька імперія піддана 
діянню тих же законів, що й миколаївська, і не матиме біль*
шої ласки в історії ніж миколаївська. 

218 



Не тому що нам так хочеться (як і зовнішнє втручання 
залежатиме не від нашого бажання), а тому що всупереч на*
шому бажанню й бажанню самих більшовиків, існують і діють 
інші закони, інші сили в самій більшовицькій імперії, які не 
під силу усунути й загальмувати навіть "леґендарним", "дия*
вольськи мудрим" (як наші політики говорять про них) і т. д., 
більшовикам. 

Маркс частково одкрив ці закони, частково Бакунін і 
Троцький (в російському народі), трохи Ленін, а взагалі на 
знанні й глибокому розумінні цих законів, як на конику, ви*
їхали в свій час більшовики на історичну арену. І то не ви*
падково, що вони виїхали саме в Росії. І не випадково буде, 
що більшовизм загине саме в Росії, завдяки тим самим зако*
нам, що їх породили. Коли б підійти до того з більшовицькою 
діялектичною методою мислення, то це можна б цікаво й 
"вразумітєльно" арґументувати. Але ми не вдаємось покищо 
в цю крайність, щоб не дражнити цнотливість представників 
"ідеалістичного"   світогляду. 

Теорія "перманентної революції" Троцького, що був у 
політичному відношенні "генієм" супроти твердолобого Сталіна, 
бо дійсність виявила й виявляє, що він таки був правий, — 
заслуговувала б нині на окрему увагу. Та нас цікавить тут не 
так теорія (бо розбирати її буде несприйнятливе для нашої 
ментальности), не так теорія, як той факт, що її породила са*
ме радянська, і то російська, дійсність, як і те, що вона так 
імпонувала російському народові. Ця теорія і ті закони від*
криті в ній (до речі, так добре завчена, врахована й викори*
стана потім Сталіном), є вислідом глибокого знання чинности, 
перебігу й природи суспільно*політичних процесів саме в ро*
сійській дійсності. І могли вони виникнути саме в російській 
дійсності, якої Троцький був знавцем. Недаремно Троцький 
користувався в Росії такою колосальною популярністю, а по*
роджена ним ідейно*політична опозиція мала таку силу при*
бічників і наробила стільки клопоту Сталінові. 

Тут нас цікавить не так теорія Троцького, як її під*

ґрунтя. (То не була якась демагогічна конструкція, але кон*
кретні висновки на підставі вивчення конкретної дійсности, і 

на цій основі відповідна й концепція). Нас  цікавить та дійсність, 
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що її породила, оте потенціяльне наставлення суспільних, со* 
ціяльно*політнчних стихійних сил до перманентного револю*
ційного чину, закорінене в російському народі і взагалі в усіх 
радянських народах. Корінь цієї теорії, за якою логічним ви* 
слідом розвитку історично суспільних взаємин мусить бути 
зрештою заперечення й знесення самого більшовизму (коли 
йти за більшовицькою діялектикою до кінця), криється в тих 
вічних незнищенних внутрішніх ходах. Ці завжди стояли й 
стоятимуть в опозиції до будь*якого соціяльно*політичного ре*
жиму й вони зумовлені насамперед психікою мас, а потім ком*
плексом тривалих соціяльних, політичних і національних про*
тиріч, невикорінимих у такім конґломераті як СРСР, що їх 
можна трасформувати, але ніколи усунути. Тож нас мусять 
цікавити саме ті закони, що поза всіма принциповими специ*
фічними тонкощами теорії Троцького й її призначення, так чи 
так є властивостями саме російського народу й їх констато*
вано ще до Троцького. 

Ми не хочемо завдавати політичних головоломок, тому 

лишаємо Троцького збоку, а обмежуємося лише констата*

цією знаних явищ, як висліду діяння тих законів у СРСР. А 

саме: 

Ціла історія більшовизму за 25 літ — це історія вічних 
політичних заворушень, процесів, розстрілів, заслань, ґранді*
озних репресій, словом, перманентної боротьби й перманентної 
зміни віх. Що це таке? 

Оце ті закони, вислизаючи з*під контролі найбільших 
теоретиків і практиків революційної боротьби, хвицали Сталі* 
ном і його партією на всі боки. Під їхнім тиском Ленін, а по*
тім Сталін, так спритно маневрував, зміняючи віхи на всі ла*
ди — від крайнього інтернаціоналізму до крайнього фашизму, 
до релігії й до чого хочете, від "необмеженої диктатури 
проле*таріяту" — до "найширшого в світі демократизму" і т. 
д. — аби лиш утриматись. 

Але більшовизм ішов і йде шляхом несуттєвих, а лише 

пропаґандивних півзаходів і парадоксальних компромісів, інак*

ше бо він мусів би сам себе заперечити. Компроміс же не ря*

тує справи. 
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Комплекс соціяльно*політичних і національних протиріч 
не тільки не зменшився, а ще ускладнився відтоді, як розсадив 
імперію Романових. І настільки, що можна сміливо сказати, не 

було й немає у світі держави, що мала б більші внутрішні 
протиріччя ніж СРСР. Це суцільне протиріччя між народом і 
державою, між стероризованим і обшахрованим суспільством і 

правлячою клікою інтернаціональних забріханих і жорстоких 

соціял*експериментаторів. 
Тільки під цим кутом можуть бути зрозумілі всі оті 

колосальні маштаби боротьби з "ворогами народу", де кіль*

кість тих "ворогів", посаджених в тюрми, табори, стріляних і 
мордованих, вимірювалась мільйонами (в 1939 році було в тюр*
мах і таборах СРСР 11 мільйонів ув'язнених, не рахуючи роз*
стріляних). А скільки було зачеплено в наслідок цих репресій 

на т. зв. "волі"? Рідні, брати, сестри, ближчі й дальші родичі 
попадали в орбіту антагонізму з державою (з більшовизмом). 
Вся ота "боротьба з ворогами народу" це боротьба системи 

антагонізму з народом, боротьба державно*капіталістичної си*

стеми з підкореними, нещадно експлуатованими масами, з фак*
тично безправними мільйонами спавперизованої людности. 

Викорінивши бо одні протиріччя, більшовизм створив 

інші, ще тяжчі. Особливо в стосунках соціяльних між держа* 
вою*капіталістом і промисловим пролетаріятом та між держа* 
вою*землевласником і спавперизованим (чи пак "спролетари* 

зованим") селянством. Плюс — жахливі протиріччя в націо*
нальній політиці, не кажучи вже про політичні болячки. З на*
ціональною проблемою більшовики цинічно обшахрували на*
роди. Але в останні роки тут вони виявили вершок цинізму. 

Одначе свій цинізм тут, як і в усіх питаннях, вони подають 
масам у красній пропаґандивній формі, напнявши божеську 

машкару. Здерти цю машкару, показати голий більшовизм на*
родам — одне з головних наших завдань. Тільки не так, як 

це робили німці й усі "політики німецької школи", а так, як 
роблять ті, хто той більшовизм знає до печінок, всю його суть, 
практику й тактику й так само знає радянські маси. 

Отже  комплекс  протиріч  ускладнився,  відколи  розсадив 
імперію Романових, надто ж по роках війни. 

Свій крах імперія Романових мусить завдячувати діянню 
певних законів.  Їм  же  завдячує й більшовизм  свій вихід  на 
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історичну арену. По суті вони породили більшовизм на тім 
історичнім етапі. І то саме в Росії й на Україні. Він їм завдя*
чує життя. Їм же він завдячуватиме й смерть. І то саме в Росії й 

на Україні. 

Бо, вивчивши ті закони, більшовизм з них скористався, 

але не опанував, не підкорив і не усунув їх. Новий лад, нова 
система, як плід соціяльно*політичного експериментаторства, 
не вдався; фаза, яку являє собою більшовизм, вийшла найтяж*

ча, найстрашніша, проти якої навіть царська "тюрма народів" 
з усіма її колись проклятими властивостями видається наро*
дові мрією. Протиріччя ускладнились. Ножиці між теорією й 

практикою такі великі, що годі їм дати раду, а розчарування 
таке болюче, що більшовики мусіли робити карколомні так*
тичні стрибки, аж до російського ультра*націоналізму включ*
но, щоб сяк*так зарадити справі "новою ідеєю", прищеплюючи 

її нашвидку найчисленнішому народові, всупереч кричущій ро*
збіжності між всією 25*річною соціял*інтернаціоналістичною 

практикою, і ризикуючи посіяти національну распрю в СРСР. 
Але з двох зол вибирають менше. Ліпше мати бодай один 

(найчисленніший) народ на своїм боці, аніж мати всі народи 
проти себе. 

Ліпше дати йому бодай якусь, хоч і не відповідну до 
своєї доктрини, ідею, аніж стояти перед страшним фактом 
безідейности цього народу. Він може раптом ухопитись за 

ідею — ідею знищення більшовизму, стаючи таким чином в 
один ряд з іншими народами, які до цієї ідеї вже прийшли, 
та й сам російський народ до неї дозрів. 

Вся суть у тім, що більшовизм скрахував у боротьбі з 

тими внутрішніми протиріччями, силу й значення яких він так 

добре знає. Всі "найрадикальніші" заходи аж до масового фі*

зичного винищення суспільно*політичного активу під маркою 

"клясової боротьби" включно — дали лише зворотні наслідки. 

Хто знає, як більшовизм шарпався з боку на бік, хто 
бачив всі оті "ґрандіозні" очайдушні започаткування й кон*
кретні заходи т. зв. "реконструкції людей", хто знає справжні 
рушійні пружини тих усіх ґрандіозних вівісекцій, — той знає 
й усю ґрандіозність катастрофи, яка мусить прийти. 
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Бо ніяка реконструкція людини (як суб'єкта) не може 
усунути головного, а саме соціяльно*політичних протиріч та 
ще й при наявнім факті народження нової паразитарної касти 

державної плутократії, народження й закріплення найтяжчої 
форми капіталізму — державного капіталізму — засадничого 
безправ'я мас. Більшовики це прекрасно знали (інакше не бу*

ли б вони більшовиками), але чесно усунути ті суперечності — 

це значить усунути самих себе, свою доктрину, здати свої по*
зиції, скапітулювати тоді, як вони заповзялися таки — всупе*
реч самому Марксові — збудувати "соціялізм в одній країні". 

Через те вони йшли, хоч і по хибній, але єдиноспринятливій 
для них прямій, по прямій перманентних соціяльно*політичних 
вівісекцій, терору, примусу, жертв, а пізніше ще й по прямій 
парадоксальних ватажків і ґрандіозного "очковтирання" так би 

мовити політичного чаклування, запевняючи маси (як з тим 
голим королем у казці) галасливою одурливою пропаґандою, 
що соціялізм вже є, жити стало краще" і т. д., а хто це запе*

речує, той ворог. 

Це "діяло" на збайдужілі, очманілі маси (як то роблять 
з куркою, поклавши її на землю й провівши крейдою рису по 
землі попри самі очі, мовляв — бачила. Це мотузка. Лежи ж 

бо ти зв'язана... І курка лежить). Але все те не рятує більшо*
визму як системи й як ідеології, приреченої на неминучий крах. 

Закони діють. А завтра вони з'являться з нечуваною си*

лою, бо війна ставить уже останні крапки, як в  1917 році. 

З цього здають і здавали собі справу найперше самі 

більшовики й уже 10 років тому почали інтензивну радикаль*

ну підготовку до завтрішнього  дня. 
Тим більше мусить з цього здавати собі справу той, 

хто став з більшовизмом до змагання, як нерівна організуюча 
сила і на цьому будувати свою тактику, а не орієнтуватись 

лише на зовнішнє втручання. 
Силою ж тією мусить бути політичний провід україн*

ського народу, як народу політично найбільш потенціяльного 
в СРСР. І політику свою він мусить будувати на основі всіх існу*

ючих протиріч у більшовицькій імперії (і то насамперед у Ро* 
сії) на основі правильної оцінки їх, на основі знання глибокої 
суті більшовизму й його  сприйняття  населенням, його теорії 
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й практики "клясової боротьби", знання всіх парадоксів його 
політики, знання отих ножиць між більшовизмом і народом, і 
всіма народами, на основі докладного знання наслідків діяння 

більшовицької ідеології в масах за 25 років, світогляду й спо*
собу мислення тих мас, на основі знання їхньої духової сто*
рони. Особливо російських мас. Не одмахуватись від вивчення 

цього народу, як багато хто, зводячи весь той загал або до зде* 

ґенерованих "унтерменшів", або навпаки, вважаючи його за 
високо патріотичну, ідейно вірну більшовизмові, монолітну 
націю — опору більшовизму, наділяючи його якимсь "дияволь*

ськими прикметами більшовизму" (дивись: іноді "Краківські 
вісті"). Це зовсім не так. Але назагал — це маса досить висо*
кого політичного вишколу, здібна мислити критично ще й не*
ґативно наставлена до більшовизму, що його вона знає ліпше 

за багатьох з нас, знає тонко з усіх боків. Тож у пропаґанді 
боротись з більшовизмом методами німецької політичної шко*
ли — це значить смішити людей. Коли б тим людям самим 

дати одверто покритикувати більшовизм, то вже вони його 

рознесли б. 
Ідейна атака на більшовизм мусить вестись інакше, бо*

дай рівноцінно більшовицькій школі, вивертаючи його з са*

мого нутра, влучно демаскуючи саму його суть, б'ючи його 
його ж теорією, користаючись з усіх його слабин, протиріч і 
парадоксальних  розбіжностей,  яких  не  бракує. 

Тільки атака, яка засвідчить свою ідейну й політичну 
вищість, а головне — правоту атакуючого, матиме колосаль*
ний успіх, інша ж викличе зворотні наслідки. 

Треба пам'ятати, що ми маємо діло не з ордою дику*

нів (хоч беручи українців на сході, хоч росіян, хоч навіть та*
тар), але з певною вишколеною й вихованою масою, яка (коли 

говорити про найактивнішу її, частину, в якій ми зацікавлені) 
у всіх більшовицьких теоріях і соціял*фокусах зуби з'їла й у 

більшості зневірилась, — одні цілковито, інші частково, ще 
інші на порозі до зневіри. Забивати клин у розколини — так*
тична задача нашої пропаґанди. Тільки не за німецькою шко*

лою. Таких пропаґандистів маси називають йолопами (і ціл*
ком слушно) і доходять до несподіваного для себе самих ви*
сновку: "очевидно того Сталіна ні за що вхопити, коли ме*
лють усяку нісенітницю". 
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І це тоді, коли від десятьох років більшовики, борсаючись 
у павутинні протиріч, смішили цілий народ своїми карко*
ломними трюками, жахали його небаченим і незаслуженим те*

рором,  заслуживши осуд і антипатії  від Влад[ив]остоку до Бухари. 
Особливо останні роки й місяці більшовики відчайдуш*

но вживають усіх профілактичних заходів, щоб уникнути не*

минучого краху, пускаючи в діло весь свій (насправді першо* 

клясний) політичній і тактичний сприт і досвід, в намаганні 
скріпити свій залізний режим. 

Але чи уникнуть вони долі залізного режиму імперії 

Романових? Це залежить від того, хто буде їм сьогодні проти*
ставитись і то в цілій імперії, як протиставились вони 1917 
року на чолі з Леніном і Троцьким, та зі своєю поступовою 
на той час у російській імперії (останнє підкреслюємо, бо це 

важливо) революційною ідеєю збанкрутованому реакційному 
режимові Романових і його паліятивові* — режимові Керен* 
ського. 

Хто і з якою ідеєю протиставитиметься — від цього все 

залежатиме. 
Хто зуміє скористатись з протиріч, хто в згоді з діючи*

ми законами дасть належний поштовх і стане на висоті зав*

дань, хто зуміє підняти та включити й російський народ в бо*
ротьбу проти режиму імператора Джуґашвілі (або принаймні 
виключити його, російський народ, з активної боротьби ви*

звольного фронту всіх інших народів) — той вирішуватиме 
долю Сталінової соціяльної імперії, незалежно від зовнішньо*
го втручання. 

Ми вже говорили, що історія знає один приклад розпа*

ду могутньої щодо поліційного режиму імперії, і то саме без 
ніякого зовнішнього втручання (якщо не вважати на придур*

кувату мотивацію цього розпаду тим, мовляв, німці привезли 
до Росії Леніна в запльомбованому вагоні. Аджеж Керенсько* 

го вони не привезли. А саме Керенський подавав Миколі 2*му 
підписати акт відречення). І не тільки без втручання, а біль*
ше того, коли імперія вже розпадалася, то було зовнішнє встря*

вання, щоб  її рятувати. Але ніяке втручання ззовні не вряту* 

* Паліятив — тимчасове полегшення. 
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вало її. Імперія розпалась. Російська імперія розпалась, роз*

валена насамперед російським народом. 

Дехто скаже, що то вона не розпалась, а лише переро*

дилась, як це деякі політики люблять твердити. Ми не поле*
мізуємо з явно аматорськими визначеннями. Імперія династії 

Романових, з певним соціяльним устроєм, режимом і з усім 
грандіозним державним апаратом розпалась як хатка на піску. 

Ішло до створення низки незалежних самостійних держав. 

Цьому запобігли більшовики своєю войовничою ідеєю творен*
ня комуністичного суспільства, знайшовши ключ до психоло*
гії мас і то насамперед російських, кинувши їх на боротьбу 
з російською імперією й російським націоналізмом, очолюва*

ним денікіними, колчаками, красновими тощо. Запобігли вони 
цілковитому відсепаруванню народів, об'єднавши їх комуніс*
тичною ідеєю, домагаючись творення безклясової й безнаціо*
нальної пролетарської держави, як "форпосту світової рево*

люції". Тоді це не було пустим, облудним гаслом, як це дехто 
думає. Ні, це був могутній рушій, що рухав велетенські маси 
до чину, це було евангеліє, якому вірили, інакше нічим з'ясу*

вати отой фанатизм, з яким маси, голодні й голі, бились на*
віть проти модерних армій і перемагали. Тоді смерди перемага*
ли стратегів найблакитнішої крови, найбілішої кістки. Так по*
ставлена задача була зреалізована — на місці імперії Романо*

вих постала федерація окремих республік. 

Загально відомо, що ця федерація нині, — це та ж сама 
імперія. Слушно. До цього її більшовики звели. Але звели, бо 
мусіли і в цім якраз є одно з найбільших протиріч у СРСР, 
протиріччя, яке більшовики успадкували від імперії Романо*

вих, докладніше — не так успадкували, як примушені були її 

реставрувати з конечности. Примушені були, намагаючись у 
творенні "єдиного пролетарського государства" примирити не*

примиренний марксизм, що не визнає націй, а визнає кля* 
си, з відосереднім тяжінням окремих націй до незалежности, 
тобто — примирити непримиримий інтернаціоналізм з непри*
миримим  націоналізмом. 

Де протиріччя національного порядку таке глибоке й за*
грозливе, що оті самі "геніяльні" більшовики не змогли дати 
йому  ради, тим більше, що воно переплітається з протиріччя* 
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ми соціального порядку. 25 років більшовизм безперервно 
боровся за радикальне усунення цього протиріччя шляхом 
розв'язання соціяльної (клясової) й національної проблеми вод*

нораз. Але то Сізіфовів труд. Протиріччя поглибилось. Ідучи 
в парі з іншими, може ще більше важливими, соціяльними 
протиріччями, що випливають з соціяльно*політичної струк*

тури СРСР, як форми державного капіталізму, розпирає воно 

більшовицьку імперію зсередини. Ті соціяльні протиріччя ко*
лосального для нас значення, оскільки йдеться про тактику 
щодо російського народу. Ми їх акцентуємо і саме ось чому. 

Розпад імперії Романових започаткувало саме діяння со* 

ціяльних протиріч. Розпочав боротьбу за її знесення саме ро*

сійський народ, у самім серці тієї імперії. Коли на периферії 
діяли рушійні пружини, національні поруч із соціяльними, то 
в Росії вони були тільки соціяльні, що й, зрештою, розгро*

мили старий реакційний соціяльний устрій, заразом розгро*
мили й російський націоналізм, як підпору того устрою, вже 
згадуваних великодержавницьких звитяжців — денікіних і т. 
д. Протиріччя старої імперії не були більші за протиріччя 

імперії Сталіна. Тож і кінець сталінської імперії логічно му*
сить бути не ліпший, незалежно від зовнішнього втручання 

тепер. Нині, цебто по 25 роках жорстоких вівісекцій, по 5 

роках війни, жахливих злиднів і знекровлення, при безлічі 
незведених порахунків між правлячою клікою й народом, що 
нині тримає зброю. 

Озброєний російський народ — це для більшовиків та*
ка сама палка на два кінці, як і узброєний український, гру*

зинський та інші народи. Один кінець б'є німців, другий може 
впарити кожної хвилини по них, пригадавши все одразу. Не* 
дармо оті всесильні більшовики сьогодні зраджують свій інтер*
націоналізм, акцентують всіма силами російський патріотизм. 

російську історію, грають на гонорі російського вояка (вихо*
ваного в інтернаціоналістичному дусі). Більшовики нашвидку 
перешиковуються, прагнучи в своєму "різнонаціональному" со*
юзі мати все таки націю упривілейовану, бодай формально, 

націю гегемона (на місце колишньої кляси*гегемона), щоб на 
неї спиратися в боротьбі з очікуваною ввесь час внутрішньою 
революцією. І вони не тільки грають на гонорі,  вони піддер* 
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жують російську націю практично, ставлячи її сьогодні в цій 
війні у вигідніші умовини, зберігаючи людський потенціял, 
приділяючи росіян до панцерних та моторизованих частин, 

де вони гинуть менше ніж інші народи в піхоті. Все робиться 
для того, щоб здобути в російському народі підтримку й мати 
в ньому опору й ґарантію. Але чи буде так — самі більшови*

ки в це не дуже вірять. 

Тухачевські, Камєнєви, Бухаріни, П'ятакови, Рикови, Зі* 
новєви, Пільняки, Дем'яни Бєдні, Кольцови, Блюхери, Безимен* 
ські і т. д. і т. п. — безліч інших росіян, ще й "соратників" 

Сталіна та Леніна, — були більше ніж упривілейовані, але 
хіба не вони ще за мирних часів так чи так діяли на знесення 
сталінського режиму? Нас не обходить суть і вартість кожно*
го ухилу з погляду боротьби за українську державу. Нас об*

ходить, що ці течії були й діяли — об'єктивно діяли на розвал 
СРСР, а значить і в нашу користь. А ще нас обходить, що 
вони не тільки були, але вони й є. Течії ці зверху розгромле* 

ні, а знизу? А ідеї ті розгромлені? Ні, вони лише загальмовані 

(особливо загальмовані Гітлером). 

Діяти впоперек тактичній лінії Сталіна щодо російсько*
го народу — це тактика тих, хто боротьбу хоче вести й ви*
грати. 

Але що значить діяти впоперек? 
Можна кричати, як дехто, про відповідальність моска*

лів за голод і всі нещастя на Україні, про уярмлення інших 
народів російським, про російський імперіялізм, російського 
Сталіна, російську імперію, російську армію і т. д. Саме це є 
ідіотизм. 

Сталін намагається впорскнути найбільшій нації в СРСР 

дух патріотичного героїзму, самопосвяти, готовости боротись 
і вмирати "за родіну" (сиріч — за "російську імперію", "ро*

сійську культуру", "російську гегемонію" і т. д., згідно з усі*
єю т. зв. "антибільшовицькою" пропаґандою) намагається на*
снажити його духом національної гордости (бо знає, що дух 

сталінізму замало міцний), гонору, патріотизму. Впорскнути 
найчисленнішій  нації дозу тактичного  опію й спертись на неї. 

Тож при цьому нам і всім, хто хоче з більшовизмом 

боротись, кричати про  "російську імперію",  про  "російський 
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імперіялізм" тощо й оголошувати таким чином російському 
народові війну — це значить допомагати Сталінові. Допомага*
ти йому втовкмачувати масам у голову більшовицьку тактичну 
ґаліматью,* скріпляти їхній штучний патріотизм, що для Ста*
ліна є лише засобом мобілізації мас для зовсім іншої мети, 
аніж  творення   "російської  імперії". 

Навіть коли б Сталін дійсно хотів творити російську 
імперію, то така тактика була б неправильна. Тим більше не*
правильна, що навіть смішно припускати, щоб, залучивши до 
складу СРСР Німеччину, Францію, Англію, Еспанію тощо, біль*
шовики розраховували прищепити їм російську культуру, ци*
вілізацію. Вони нав'яжуть їм марксо*ленінську ідеологію, але 
ніколи російську культуру. Більше того — сама "російська 
культура" і навіть сама більшовицька ортодоксальна ідеологія 
в такім союзі чи в такій "імперії" була б загрожена. В такій 
"імперії" Росія ніколи не була б гегемоном (це смішно на*
віть припустити) і це нікому так не ясно, як самим більшо*
викам, самому Сталінові. Але вони цим зовсім не переймають*
ся, вони це знають і вони прагнуть такого "союзу" не в ім'я 
торжества російської культури, а більшовицької марксо*ленін* 
сько*сталінської доктрини. В ім'я т. зв. політичної й економіч*
ної "диктатури пролетаріяту", тобто — комуністичної партії, 
тобто — Сталіна й його посіпак. 

Це навіть не те, що німецький фашизм. Фашизм раху*
вав на німецьку зверхність. Сталін рахує на партійну зверх*
ність, на партійну владу "в міровом масштабє", на культ 
Маркса*Леніна*Сталіна в "міровом масштабє". А якою мовою 
читатимуть йому псаломщики акафисти в світовому нтерна*
ціоналі — це йому очевидно байдуже, як і байдуже ціною чиєї 
крови він цього досягне. (З цього й росіяни здають собі справу). 

Досі час працював на нього. І всі дурні, до його "кума" 
[Гітлера?] включно, працювали й працюють на нього. Закони 
"клясової боротьби" в суспільствах були й є найсильнішою 
Сталіновою зброєю. Вони йому допомагають. Але... на заході. 
Ці ж самі закони є ґарантією його загибелі на сході. Сталін 
це знає й намагається розрубати цей Гордіїв вузол, прагнучи 

* Ґаліматья   —  нісенітниця, дурниця. 
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щошвидше в Европу по свіжі комуністичні кадри й по резер*
ви тих народів, які не знають ще справжньої ціни більшовиць*
ких соціялістичних експериментів. 

Цікаво між іншим (але це мимохідь), що в більшовиків 
довгий час точилася дискусія, чи можна побудувати соціялізм 
в одній країні, чи ні, відповідно до тези Маркса про немож*
ливість побудови соціялізму в одній країні, в капіталістич*
ному оточенні. Це здається єдиний пункт, де більшовики пе*
ревірили Маркса, розійшлися з ним і наперекір усьому вирі*
шили таки побудувати. І то вирішив Сталін. Там, де навіть 
Леніна взяв сумнів і він пішов на компроміс, вводячи т. зв. 
НЕП, Сталін вніс корективу й вирішив таки побудувати там 
соціялізм. Бо стало питання руба — бути самому більшовиз*
мові чи не бути взагалі, бути партії чи ні. А оскільки йшлося 
про життя самого більшовизму, то Сталін як вождь, вирішив 
не спинятись ні перед якими парадоксами. 

Соціялізму він не побудував (лише декретом проголо*
сив), а змасакрувавши мільйони людей, опинився там, де й 
був, — на краю провалля. Само життя внесло корективу до 
колишньої дискусії, і то таку корективу, що не тільки арґу*
ментувала неможливість побудування соціялізму в одній краї* 
ні, а більше того: перше — одбило охоту до соціялізму в ці*
лій тій "одній країні" з півтораста мільйона люда, виховавши 
з них могильників всякого соціялізму; а друге — либонь ви*
вела з моди соціял*комунізм у цілому світі. Поки Сталін екс*
периментував, світ пройшов мимо, переживши соціял*комуні* 
стичну ідею як анахронізм. 

Проте цей маніяк найменше з тим числиться. Він жене 
зневірений свій 170*мільйоновий народ далі до "маяка світо*
вої революції", впорскуючи йому додаткову (тактичного зна*
чення) націонал*патріотичну ідею — мобілізуючу ідею, як дозу 
опію, намагаючись погнати його "на*обмин" до тієї самої 
мети. Европі ж він несе ту свою стару ідею на вістрі багнета, 
не питаючись, чи вона того хоче, чи ні. І він не може не йти 
в Европу, він мусить. А мусівши, він не має з чим туди йти, 
як не зі старою ідеєю. Тож він мусить її нести. Мусить, бо для 
нього війна сьогодні небезпечніша ніж мир. Війна, цей похід 
у  Европу,  переключає  енергію  мас —  оту,   що  перманентно 
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стрясала під ним ґрунт, загрожуючи перекинути геть усе. Крім 
того, похід в Европу дає йому нове опертя, нові інтернаціо*
нальні кадри, що мають врятувати більшовизм від краху в 
нього ж дома (цебто — в Москві), бо будуть покликані зміц*
нити режим насамперед у старому СРСР. Атож! Коли за мир*
них часів, скажемо, особиста охорона Сталіна складалася з ки*
тайців або з інгушів (бо росіянам він не довіряв), то з приєд*
нанням Італії чи Еспанії, вона буде з італійців, еспанців чи 
французів. А органи НКВД будуть комплектовані знову лати*
шами (як у 1917*25 pp.) або мадярами, зулусами чи папуаса* 
ми, що наводитимуть "залізний революційний порядок" на 
Україні й у Росії, задавляючи ту революцію вдома, якої Сталін 
весь час так боявся й боїться, з якою весь час боровся й бо*
реться. 

Коли в 1920*30 pp. більшовизм кричав про "світову ре*
волюцію" і підганяв до неї маси комуністичною ідеєю, то те*
пер, коли здавалось, надійшов час реалізувати ту ідею, біль*
шовизм підганяє маси націоналізмом і пре не так до її реалі*
зації, як до самозбереження. Заплутавшись у протиріччях, Ста*
лін не має іншого виходу, як іти в Европу творити соціялізм 
у "міровом масштабє". Алеж іти в Европу творити соціялізм 
невигідно, мавши до розпорядження народ, доведений до 
розпачу, втомлений, змасакрований; ризиковно реалізувати ни*
ні тезу Маркса про соціялізм у цілому світі, бо зудару з капі*
талістичним світом дутий "соціялізм у одній країні" не ви*
тримає. Не йти ж — ще невигідніше, бо той народ (що до*
ведений до розпачу) тримає зброю і, зупинившись та прочу*
нявши від патріотичного одуру, може пустити ту зброю в діло 
в найменше бажаний спосіб, хватаючись за все одразу. 

Тож більшовизм дійшов до найвищої критичної точки. 
Або він піде в Европу й виграє та ще трохи затримається — 
рівно стільки, скільки треба масам у Европі для протвере*
зіння, — або він зупиниться й полетить в безодню, вже тепер 
під натиском внутрішніх сил, внутрішніх протиріч. 

Коротше — так чи так — Сталін має скласти іспит пе*
ред Марксом, чи можна було "побудувати соціялізм в одній 
країні" чи ні. 

І суддею тут будуть ті народи, які були за основу соці* 
яльних експериментів. В тім числі й російський народ. Остан* 
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ній мусить усвідомити собі (бо й усвідомив був давно, але 
тепер починає сумніватись), що ніякий він гегемон, що він 
перше був кріликом для експериментів, а тепер гарматне м'я*
со в боротьбі Сталіна, не за його російську гегемонію, а за ста*
лінську гегемонію, за "диктатуру світового пролетаріяту", за 
диктатуру "вождя світового пролетаріяту" Сталіна, який у на*
городу за героїзм російського вояка, за кров, за каліцтва ви*
даватиме їхнім вдовам і сиротам у ліпшому випадку по кіло 
соли без черги, або в ім'я світової революції присвоїть їм на*
зву почесних "сталінських" удів і почесних "сталінських" си*
ріт, або, як колись тим безпритульним дітям героїв жовтневої 
революції, що лягли за диктатуру партії Леніна*Сталіна, дасть 
позачергово місця в поправно*трудових колоніях та Бупрах 
у новій англійській, німецькій чи мадярській СРСР. А на їх 
землях і на їхніх фабриках орудуватиме "світовий" англій*
ський, німецький, мадярський чи китайський "пролетаріят" з 
партбілетами, як орудували вже латиші, жиди та інші інтер*
національні "строітєлі соціялізма" на Україні і в Росії. "Про*
летаріят бо не має вітчизни" — це перша заповідь Маркса та 
його апостола Сталіна, якій він буде вірний до гробу, бо ні*
чого спільного з російським народом не має. 

Ось одна з напрямних нашої пропаґанди в комплексі 
інших, що її мусимо вести ми, і насамперед ми. 

Вояк і весь російський народ мусить думати так, як він 
думав раніш, як його вчили думати цілих 25 років. Думати, 
що ніякої російської імперії немає. І що ніхто її й не хоче. І 
не хоче її й сам російський народ, розгромивши царську, що 
ніяких чужих земель він не бажає (він же ні п'яді чужої землі 
не хоче), що ніяке поневолення мас він не мусить допуска*
ти і т. д. Що все те є атрибутами капіталістичної або фашист*
ської систем, де панує каста, що звикла торгувати народньою 
кров'ю і ніколи не дбала за інтереси народу; і ті, що їх же*
нуть на масакру, б'ються не за його народні інтереси. 

І як вислід всього розбору більшовизму й останніх сві*

тових подій, мусить діяти девіз, що вийшов з самого нутра 
мас і їм імпонує: досить сталінського й гітлерівського соція* 

лізму (неодмінно ставлячи їх в парі. Більшовизм замазався 
якшанням  з  гітлеризмом і  мусить  за  це  платити).   Водночас 
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мусить бути пропаґована концепція, що український і росій*
ський народ рука об руку трощили царат 1905 і 1917 pp. Рука 
об руку вони розтрощать і сталінський кривавий режим в ім'я 
миру, свободи й справедливости. В ім'я людського життя, а не 
безправного й голодного животіння. Національна свобода, існу*
вання вільних самостійних держав не може стати на перешкоді 
дружбі цих двох найбільших слов'янських народів, а навпаки 
— є ґарантом справжньої співпраці й дружби як рівний з рів* 
ним і дружби, заснованої не на брехні й лицемірстві, побудо* 
ваної не на примусові, а на принципах вільної добросусідської 
співпраці.  Російський  й  український  народ  не  зацікавлені   в 
обопільному поневоленні, в цьому була зацікавлена правляча 
кліка провокаторів і спекулянтів, що прагнули своєї світової 
диктатури ціною народної крови. 

Поки народи СРСР мучились, жертвуючи весь свій труд 
і піт, і кров сталінській банді в "ім'я світової революції", — 
цілий світ жив і тішився, викохуючись та викохуючи свої ді*
ти, і зовсім не думав про народи "оплота мірового комунізму 
— СССР", що в голоді й нужді недосипають, недоїдають, го* 
дують воші, ростять кволі діти, ограблені Сталіном, терплять 
крайні злидні, жертвуючи все для того, щоб Сталін, той ожи* 
рілий світ визволяв. Від кого і від чого? Лише тепер народи 
СРСР переконалися, що той світ зовсім не потребував їхньої 
самопожертви. Що її потребував лише Сталін і його інтерна* 
ціональна  банда. Що  всі ті жертви —  жорстока  кривда.  Що 
життєві інтереси цілого покоління, потоптані сталінськими бре* 
хунами й кровосмоками, які самі хотіли жити й розкошувати 
за рахунок народніх жертв. 

Не світ визволяти, а самі визволятися мусять народи 
СРСР, щоб жити так, як жили оті самі народи Европи й Аме*
рики. Шлях до цього — через національну свободу кожного 
народу. В тім числі й російського. Народ, іменем якого поне*
волюють інших, сам не вільний і не може ним бути ніколи. 
Щастя народу полягає не у величині імперії: Данія, Швеція, 
Фінляндія, Норвегія, Голландія, Чехія, Швейцарія і т. д., зо*
всім не великі імперії (ніякі імперії), але хіба можна зрівняти 
життя цих народів з  життям  росіян? 

Той сам народ мусить жорстоко покарати брехню, якою 
набивали й набивають правлячі касти голову російському на* 
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родові про те, що рай для нього почнеться тоді, коли весь 
світ буде підгорнутий під царську чи сталінську руку. За це 
підгорнення народ платив і платить жахливими кривавими 
жертвами, безправ'ям і злиднями. 

З того, що український народ був поневолений за ца*
рату й за диктатури Джугашвілі*Сталіна, російський народ не 
мав ніякого зиску й ніколи не матиме. Бо сам він був і є за 
такий самий об'єкт нещадної експлуатації й таким самим крі* 
ликом для соціяльних експериментів та знаряддям у боротьбі 
за імперіялістичні цілі, за "славу" чи батюшки — "бєлоґо ца*
ря", чи Сталіна та інтернаціонального політбюра ВКП(б). 

Ось така основна лінія забивання клину між масами й 

партією. Лінія революційної мобілізації російських мас. 

Оголосити ж війну російському народові — це значить 
зміцнити більшовизм, ототожнивши його з 60*мільйонним на*
родом. В такій позиції й годі думати знекровленій і змасакро* 
ваній Україні змагатись, змобілізувавши проти себе той народ, 
народ, що має досконалий державний апарат, знаменито ви*
школений провід, потужну збройну промисловість. І хоч той 
народ, чи та "російська держава", роздирана зсередини проти*
річчями, але ті протиріччя не стануть на перешкоді нашому 
розгромові. Адже, поки стоїть питання в площині національ*
ної боротьби, поки стоїть питання про національну честь, го*
нор і життєві інтереси нації (а не імперії) — доти й проти*
річчя між російським народом і державою, між масами й 
партією не діють. Це вже було в боротьбі проти німців. Німці, 
крім зоологічного ультра*націоналізму, мали ще й ультра*мо* 
гутні армії. Крім того, спочатку їм сприяло сильніше від зброї 
діяння тих внутрішніх протиріч у СРСР і ті діяння демобілі*
зували маси очікуванням німців як сподіваного рятівника. Це 
уможливило просунення німців аж до Волги. Вони стояли 
вже на Волзі. Але коли німецька тактика виявила справжнє 
лице "визволителів", коли стало ясно, що йдеться не про бу*
ти чи не бути сталінському режимові, а про бути чи не бути 
цілому народові, про його життя й честь, то замість немину*
чого і сподіваного розвалу СРСР сталося щось діяметрально 
протилежне. Бо німці мали все, крім одного — крім політич*
ного розуму. 
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На що ж тоді сподіватись нам, якщо б ми діяли ана*
логічно до німців? Самі німці вже змінили таку настанову, хоч 
запізно (а може й не запізно). 

Політична дозрілість виміряється не самим ступнем 
ідейности, не ступнем ненависти до ворога й готовістю на 
жертви, а тверезим розумом і далекосяглістю його. Уміння 
спритно й послідовно діяти на свої і чужі маси в своїх інте*
ресах. Цього треба вчитись у тих же самих більшовиків — 
це сьогодні найвища школа політичного сприту. Проте біль*
шовики — це ще не ідеальне завершення цієї школи. Ця шко* 
ла дала не тільки своїх прапороносців, але й своїх гробарів, 
що діють на шкоду більшовизму. Ми вже сказали, що поги* 
біль більшовизму криється в нім самім, у тих його наслідках 
25*річного діяння на маси й що, зрозумівши це, більшовики 
почали в авральний* спосіб рятувати ситуацію, нашвидку при*
щеплюючи те, що весь час викорінювали, й викорінюючи те, 
що прищеплювали. Не тільки в національно*російському пи*
танні, а й в  інших. 

Не дати прищепитись тому щепленню, оддираючи його 
геть — це одно з тактичних завдань того, хто хоче з більшо* 
визмом боротись. Тим більше, що те прищеплювання зле при*
живляється після всього. 

Недарма бо згадуваний тактичний хід більшовиків з 
нащіплюванням російського націоналізму проводиться спеці* 
яльним способом — способом більшовицького ідейного дво*
рушництва. Не як одвертий і прямий російський націоналізм 
— це викликало б спротив насамперед серед провідних пар*
тійних кадрів союзних республік — але вбраний у плащик 
"радянського патріотизму", розуміючи, що одвертий націона*
лізм занадто вже суперечить попередній ідейній муштрі мас, 
що їх вони зрештою вихолостали за два з половиною десяти*
ліття від почуття всякого національного патріотизму. Варто 
спеціяльно відзначити, що раніше, аніж вдатися до прищеп*
лювання цього, хоч і замаскованого, а все ж таки російсько*
го націоналізму, кремлівські оператори перестріляли силу на*
віть  старих  партійних кадрів, що могли стати в опозиції. Та* 

* Авральний   —   поспішно   виконуваний;   "ударний". 
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ким чином послабили до мінімуму відпорну реакцію найпо* 
ступовіших політичних кіл. Плата не зависока, коли йшлось 
про врятування ситуації, про заповнення ідеєю страшної без*
ідейної  порожнечі в  російському  народі. 

Щоб сяк*так оминути суперечності глибоко ідейного по*

рядку, вони вибрали, як уже згадувано, особливу форму ро*
сійського патріотизму — "радянський патріотизм". 

Коли придивитись, то легко спостерегти, наскільки то 
кричущо*парадоксальне явище в радянській дійсності, непри*

хильно трактоване масами шахрайське намагання примирити 
"всесоюзний інтернаціоналізм" з крайнім російським всесоюз* 

ницьким фашизмом. Тактика їхня, хоч і спритна, але слизька. 

Пропаґандивно більшовики далі підтримують усіма силами свій 
інтернаціоналізм, практично підтримують усіма можливими й 
неможливими способами російський націоналізм. І зразу не 
збагнеш, на чім їм більше залежить. 

Однак, коли приперти тямущого більшовика до стіни, 
то він доведе, ще й з гордістю, що таки ніякої зміни курсу 
більшовизм не зробив, що то лише маневр, який забезпечить 
зрештою успішне розв'язання первісного — воно ж і конечне 
— завдання. 

Кричуща цинічна розбіжність між справжньою політи*
кою, що коріниться в незмінній ідеології більшовизму й їх*
ньою тактикою щодо російського народу, мусить бути вико*
ристана повністю. І то, підходячи до росіян, не як до "дикої 
юрби", а як до спільноти, хоч і з розкаряченою, двоїстою пси*
хікою, але з певними глибоко закоріненими революційними 
традиціями й рисами, зачіпаючи більшовизм глибоко за самі 
ідейні печінки, за його дику антинародню соцпрактику й ви*
вертаючи його як рукавичку, так як вивертав його той самий 
народ, піддаючи його жорстокій неофіційній критиці весь час. 

Маси мусять думати так, як їх привчили за 25 років, і 

ставитись до більшовизму так, як вони звикли ставитись за 

той час, а не так, як тепер хоче Сталін. І не так, як того до*

сягали своєю пропаґандою політики німецької школи. Ті бо 

політики й досі не змогли нічого дати тому народові до ду*

мання,  а лише штовхнули тісніше до більшовизму. Маси чека* 
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ли великої рушійної ідеї проти більшовизму, а дістали... від*
чай і розпач. 

Більшовики прищеплюють нову "велику" ідею росій*
ському народові. Ми ж мусимо виходити не від факту цієї 

нової ідеї даної йому, а від факту безідейности того росій*
ського народу. Атакуючи та демаскуючи більшовизм з його 
лжеідеєю, ми мусимо піддати російському народові іншу ідею 

й саме таку, яка перекине геть більшовицьку комбінацію, ідею, 
яка  виходитиме  корінем з  найглибших протиріч у  СРСР. 

Не треба забувати, що справжній глибокий націоналізм, 
у нашому розумінні, широким масам російського народу не 
властивий, особливо після чверть століття інтернаціоналістич*

ного вишколу, навіть після безлічі фактів (конкретних) фізич*
ного винищення більшовизмом ліпших представників росій*
ського народу, що російський народ розглядає не під кутом 
національної боротьби, а боротьби політичної й соціяльної — 

клясової. Нахил до національної боротьби російському наро*
дові був мало властивий, бо він ніколи не знав національного 
утиску. Натомість йому властивий був і є нахил до соціяльної 

боротьби й до анархії. Це було доведено безліч разів. Це ж 
буде доведено й ще раз. Ідея, яку ми повинні дати російському 
народові — це ідея соціяльно2політичної революції, ідея бо*
ротьби безклясового народу з клясою експлуататорів, ім'я якій 

— партія, інтернаціональна зграя, чужоросійська своїм скла*

дом; ідея боротьби рабів, спавперизованого селянства та інду* 
стріяльного робітництва з державним капіталізмом, з модер*
ним кріпацтвом, з цілим тотальним апаратом визиску, опано*

ваного армією нероб, дармоїдів, соціальних трутнів. Це гасла 
широкої демократії, волі совісти, друку і слова, професій, 
торгівлі і т. д. — всього того, за чим той народ стужився. 

Тим більше, що на тлі виховання і світогляду росій*
ських мас це не буде пустою демагогією. Це буде пряме по*
падання в точку. 

І як завершення цієї ідеї — ідея співпраці й дружби 

народів через національну свободу й національну незалеж*
ність, що єдине може бути ґарантом справжнього миру й до*

бросусідського  співжиття тих народів у загальних інтересах. 
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І це також не буде демагогія, бо влучає в саму точку, 

— за чверть століття російський народ привчено думати так, 
як це записано в т. зв. "сталінській конституції", визнаючи за 

кожним народом право на незалежність. Тож домагання чесної 
реалізації   незреалізованого   Сталіном   пункту   конституції,   це 

буде не тільки явищем  "законним", але й з пропаґандивного 
боку  це   буде  засіб   великої  сили.   Сама   постановка  питання 

спричинить  певну  диференціяцію  в   масах,  виключить  одних, 
послабить спротив других, спаралізує третіх, — в цілому вне* 
се дезорганізацію, вибиваючи ґрунт з*під  більшовицької про* 

паґанди, бо  вони вибили її самі  своєю довголітньою  демаго* 
гією. 

Ворога б ють його ж методами та його зброєю. 
Найдосконаліша й найсильніша зброя більшовизму — 

теорія клясової боротьби — мусить бути повернена проти них 
самих. Тим більше, що це дуже гнучка й зручна теорія, яка 
криє в собі невичерпані можливості. 

Коли більшовики впоралися вивести до ранґу героїв 

пролетарської держави найбільших деспотів усіх народів, у 
тім мислі й російського народу — царів і різних звитяжців 
російського реакційного імперіялізму, — то в десять разів лег*

ше довести радянським  масам,  шо  т. зв.   "соціялізм"  в  СРСР 
— не не що  інше,  як найжорстокіша форма  капіталістичної 
експлуатації —  державний  капіталізм,  де  навіть  профспілки 
не  можуть  обстоювати  інтереси  трудящих  перед  всесильним 

капіталістом. І що партія і весь державний прислужницький 
апарат  соц*чиновництва   (де  на  одного  трудящого  приходить 
два   підганяйли,   три   сексоти,   п'ять   партійних і   непартійних 

червоних (від крови) жандарів і дюжина енкаведистів та тю* 

ремників) — це нова ґрандіозна кляса нероб і експлуататорів, 
складна  ієрархія  трутнів і  кровосмоків  різного  калібру,  сло* 
вом — кляса паразитарна.  І що шлях до шастя й до  справ* 

жнього людського життя лежить у поваленні узурпаторського 
тоталітарного режиму. 

Окремо треба акцентувати те, що поки існує цей ре*
жим, поти існуватимуть безперервні війни, зумовлені отією 

безглуздою боротьбою його за "світову революцію". Висвітлю*
ючи це теж з позиції й останньої клясової боротьби, про яку 
тількищо говорено. 
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Чи буде це й наскільки розходитись з ученням Маркса 
про кляси — то нас найменше обходить. Хоча й з цього боку 
навіть сам Маркс не зміг би тут нічого заперечити, що СРСР 

це система державного капіталізму, де засоби виробництва (і 
то абсолютно всі) належать капіталістові*державі, а трудящі 
поставлені в абсолютну залежність і безправ'я. Тим більше, 

що ця теорія була весь час в обороні в СРСР, навіть серед ви*

щих партійних кіл і спричиняла великі нарікання та ремство. 

Отже на боротьбу з цим режимом ми мусимо змобілі* 

зувати російський народ. 
Зрештою нам байдуже, в якій формі виллється та бо*

ротьба. Нам важно, щоб вона тривала. І в чим більшому за* 

сягу, тим ліпше. По змозі ми навіть будемо конкретно піддер*
жувати її. Нам важно роз'єднати народ і партію, і чим силь*
ніше, тим краще. Тим паче, що вони не були ніколи тісно 

дуже зв'язані. Нам зрештою важне, щоб російський народ в 
якнайбільшій частині був принаймні виключений ідейно в бо*
ротьбі більшовизму проти нас. Важливо, щоб російський на*
род був бодай пасивно по боці тих народів, які боротимуться 

за незалежність. Ідеал же — досягти співдії за повалення 
більшовизму. Не в боротьбі за українську державу, а в бо*

ротьбі за повалення більшовизму. 

Щодо української держави, то тут ми не маємо що го*
ворити з російським народом. Крім того хіба, що ми ґарантує*

мо російській національній меншості на Україні всі однакові 
права, навіть право на рідну школу й мову, за що російський 
народ так само мусить ґарантувати українцям на Зеленому 

Клині й у Казахстані такі самі права. Поза цим мобілізація 
уваги росіян навколо української проблеми кінчається. Іде мо*
білізація уваги навколо питань боротьби з більшовизмом. Об* 
єктивно боротьба російського народу проти сталінського ре*

жиму сприяє нам і цього з нас досить. У цьому полягає суть 
тактичної задачі, суть єдиного фронту з російським народом. 

Ніякі завважання й гістеричний крик "ура*патріотів" 

про "одвічного непримиренного північного ворога" і т. д. тут 
не можуть іти в рахунок. Для нас ворог мусить нині визна*

чатися не географією, а ступенем активности проти нас, на*
шої ідеї й нашої тактики. Тож у це число можуть потрапити 
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й наші "ура*патріоти". "Північний же ворог" у боротьбі за 
повалення більшовизму (а значить і за ставлення УССД) мо*
же і мусить відіграти свою ролю. 

Коли б не було тих протиріч і законів, про які було ви*
ще, тоді й питання наших стосунків з російським народом 
стояло б в іншій площині. Тоді боротьба проти російського 

народу була б конечністю. Але на наше щастя справа стоїть 

зовсім інакше. 

ІДЕЯ   ВЛАСОВЩИНИ   ЯК   ПОЛІТИЧНИЙ   І   ВІЙСЬКОВИЙ   БЛЬОК 

НАРОДІВ   СРСР 

Її сила й її слабість: наша тактика до власовщини*) 

Тямущі люди розуміли це зразу, зарозумілі ж і обмежені  
(в тім числі й німці) зрозуміли це по цілій низці дорого запла*
чених помилок, а саме: що розвалити більшовизм без волі, без 
ідейної мобілізації й координації дії всіх народів СРСР (і насам*
перед росіян) — неможливо. 

Власовщина, що постала, як результат нового курсу німець*
кої політики, є в основі  правильне  розв'язання  завдання. 

Коли б німці були політиками, вони б стали на цей шлях 
зразу і з більшовизмом давно було б скінчено (а воднораз бу*      
ло б скінчено й з УССД назавжди після такої тактики). 

Проте німці (на наше щастя) підійшли до СРСР не як до 
конкретного політичного, соціяльного й національного явища, але 
як до "географічного" поняття, як до орди "унтерменшів", а не до 
суми народів, що в основі, мавши глибокі протиріччя, мають 
високо розвинене почуття власної гідности, прямування до полі*
тичної й національної свободи, і стоять на достатньо високому 
щаблі політичного розвитку з глибоким розумінням навіть склад*
ніших політичних ходів, ніж німецька політика 1941*44 pp. Але й 
тепер вони, німці, можуть ще цим маневром здобути щось і 
немало. Це перше. А друге, незалежно від цього (а може саме 
тому, що сталося за занепаду німецької, імперії), власовщина має 
досить великі шанси, а саме: 

*)   Ця   частина   меморандуму  додана в   1944   р.  (Ред.) 
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При певних умовах (а що ці умови виникнуть, можна твер*
дити безпомилково) вона обернеться на величезну, а може й ви*
рішальну, загрозу для більшовизму з одного боку, а з другого — в 

загрозу для ідеї УССД, яку власовщина кінець*кінцем виключає 
попри всі маніфести й деклярації. Це буде на випадок по*
вторення з Власовим, у тій чи в тій мірі, історії з Бадоліо. 

Однак вона має й слабий бік, що без виникнення згада*
них передумов (про передумови інші, які ґарантують за всякої 

ситуації тій власовщині крах, ми покищо пропускаємо), може 

спричинити фіяско тій власовщині, ще до того, як вона ввійде в 
силу. 

Цікаво, між іншими, відзначити, що ця власовщина, в та* 

кій чи іншій редакції, мусіла все ж таки виникнути, незалежно  
від того, чи Власов, чи хто інший очолював би її і з чиєї опіки 
вона не постала б — з німецької чи з англійської. Саме тому,  

що перш за все це збігається з настроями й заходами передо* 
вих мас у СРСР, а в інших — з боротьбою проти більшовизму,  
це найправильніший тактичний крок — мобілізація самих наро*
дів СРСР і то у всесоюзному маштабі, організація їх єдиним ідей*

но*політичним цілеспрямованням, з єдиним міжнаціональним ке*
рівництвом. Шлях боротьби з більшовизмом веде через творення 

фактичного фронту серед нього самого, підтримуючи всі антаго*

ністичні сили й тенденції, спираючись таким чином на всі ма*  
си і на російський народ. Це єдиноправильна розв'язка та ще при 
умові просування більшовизму в Европу й його спробі опертися 
на народи Европи. 

В чому сила власовщини й у чому її слабість? 

Сила її в тактично правильнім підході до справи; в її за* 

маніфестованих тенденціях міжнаціонального всесоюзного зна*
чення, у прямуваннях до ідейно*політичної мобілізації всіх наро* 

дів, у творені міжнаціонального проводу. А ще в тім, що й сам 
Власов й ті, хто коло нього стоїть, як неофіційні, але справжні 
його помічники, прекрасно знають усі тонкощі більшовизму, його 

природу та його тактику. І знають так само маси. Бувши самі 
більшовиками з першоклясним вишколом, вони з властивою для 
більшовиків меткістю зразу б'ють у корінь (що видно вже з їх*
нього маніфесту та промови самого Власова), воскрешаючи одну з 

найрушійніших  ідей  жовтневої  революції,  оту  нездійснену  мрію, 
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що рухала й завжди буде рухати масами колишньої царської, а 
тепер сталінської імперії й насамперед самим російським наро*
дом. Власов і його поплічники, яких не забракне в Росії і вза* 

галі в СРСР, ба, сюди можуть стати навіть вчорашні видатні дія* 
чі до маршалів і наркомів включно, прямі й посередні уламки 
колишніх і теперішніх опозицій, що можна сміливо твердити, 

коли згадати всіх отих правих, лівих і перпендикулярних опорту*

ністів — Бухаріних, Рикових, П'ятакових і т. д. і т. п., діждалися 
нарешті нагоди виступати в ролі могильників ненависного ста*
лінізму. 

В цім сила власовщини, і вона тим більша, що об'єктивні 

сприятливі умови для неї все назрівають і коньюнктура для неї все 

ліпшає. Коли вже навіть сьогодні, користуючись з тієї конь* 
юнктури, власовщина пропаґандивно голосить на весь світ, ко* 
ристаючись з усіх засобів, про те, що вони "не були, не є й не 

збираються бути прислужниками Німеччини", то завтра, після цієї 
"підготовки", з волі подій, які працюють на нього, Власов може 
опинитися по той бік німецької лінії, як Бадоліо. В цім може   
найбільший   козир і   перспектива   власовщини. 

Слабість власовщини полягає в спілкуванні з німцями чи  

то в прислужництві їм протягом певного часу. Але то слабість 
відносна. Сталін теж спілкував з Гітлером, Бадоліо теж. Там,  
де починається велика гра на власну руку, а не тупцювання на 
місці, навряд чи братиметься в рахунок колись закаляна репу*             

тація. Фактично бо власовщина, її історія як політичного чин* 
ника, для цілого світу починається з цього виступу її на істо* 
ричну арену, з проголошення маніфесту й організації "міжнаціо*

нального" проводу. Поперше — сталось це в період занепаду 
Німеччини; подруге — у момент задеклярування офіційно Ні*
меччиною зміни курсу політики; потрете — з наявного дозріння 
конфлінту між СРСР і альянтами. Та зрештою, там, де почина* 

ється солідна гра, там, де взята правильна політична лінія, там не 

існує цнотливости й амбіції у питанні, в кого брати зброю, там 
питання про репутацію відпадають. Особливо, коли ту зброю  

дає хоч і ворог, але вже не в ім'я свого, імперіялістичного па*
нування, а явно в ім'я свого рятунку, даючи ініціятиву й поміч 
поступово революційним силам у таборі ворога, здобувши собі 
тим спокій.  Леніна  підтримали  й  перетранспортували  в  Росію  в 
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свій час теж німці. Але нікому в СРСР ніколи в голову не при* 
йшло закинути це більшовикам. Взагалі це не вплинуло від'ємно  
на розвал царської імперії під оглядом революції. Правда, в те*

перішній ситуації з цього моменту можна досить ефективно ско*
ристатись, але це саме не вирішить долі власовщини. Та ще й 
питання, що ліпше — чи скористатись з цього, чи покищо стри*

матись, оскільки це антибільшовицька сила, застосовуючи може 

більш доцільну тактику. Про що буде нижче. 

Згаданий недолік власовщини може набрати величезного 
вирішального значення (і мусить бути використаний) лише при 
одній умові. При умові виникнення й діяння іншої організуючої 

антибільшовицької сили всесоюзного (тобто — міжнаціонально* 
го) значення, іншого керівного й то революційного центру з більш 
поступовою ідеєю, започаткованого чинниками абсолютно не з 
закаляними зв'язками з німцями, а навпаки — зарекомендова*   

ного боротьбою з ними: проводу, який би у своїй революційній 
політиці включав антибільшовицький фронт та російський народ і 

якого б російський народ підтримував. 
За цих умов власовщина приречена на абсолютний крах. 

Навіть при умові підтримки власовщини Англією. Всі сили, що  
були б до диспозиції Власова, переставилися б до диспозиції  
того центру, також і сили Червоної Армії в наслідок диферен* 

ціяції. А згідно з цим і переставилась би орієнтація альянтів на  
цей центр, як на більш реальний політичний чинник. 

Виникнення ідеї власовщини — це явище закономірне.  
Це дух часу. Це те, що давно назріло й крутилось і крутиться  

в  головах  безлічі  людей обабіч  фронту. 

Під цим оглядом був далеко раніше зроблений ще пра*
вильніший тактичний крок, а саме на Волині 1943 року. Ідеться 
про конференцію поневолених народів, організовану УПА, про 
започаткування створити єдиний фронт поневолених народів. По*
казником правильности й політичної ваги цього кроку була ре*
акція більшовиків, її швидкість і політична гострота. Політична вага 
цього кроку полягає в загрозливім для більшовиків ідейнім 
наставленні створити єдиний фронт поневолених народів під ре*
волюційними гаслами, тобто ** в тенденції охопити її всесоюз* 
ним (міжнаціональним щодо значення) проводом. І хоч зробле* 
но було помилку,  не включивши  й  не  заакцентувавши російський 
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народ, і взагаліі було чимало слабин і наївностей, але це не зни*   
зило ваги самого цього факту. Більшовиків злякала не сама кон*
ференція, як конференція (її обсяг вони очевидно прекрасно зна* 

ли), а ця мала конференція, як ембріон величезної небезпеки, їх 
злякала перспектива розвитку подій саме в цьому напрямку. 

Небезпечність цього кроку для більшовиків у тім, що це  
зброя взята з їхнього ж більшовицького випробуваного арсеналу,  
що це метода більшовицької ж школи. На жаль, в ініціаторів не 
вистачило послідовности, об'єктивних матеріяльних та інших мож*
ливостей, закріпити й поширити вдало започатковане діло, дово*
дячи його до максимального завершення. Чи не вистачило по*
слідовности й розуміння ваги, недооцінка ваги цього, тактично 
єдиного й абсолютно правильного кроку (може найправильнішо* 
го з усіх зроблених). 

Справа прив'яла в самім початку, далебі. Пояснення де* 
кого, що надавання справі ширшого маштабу спричинило б на* 
плив ворожої (енкаведівської) аґентури, як і мотивація, у зв'яз* 
ку з цим, недоцільности йти тією лінією — абсурд. І тим біль* 
ший абсурд, що це переходить в "аґентоманію" в стосунках зі 
"східняками" й взагалі з народами СРСР. А це річ дуже небез* 
печна. Як небезпечне й притуплення чуйности. 

Що ворог засилає свою аґентуру — це логічно. І тим ін*
тенсивніше він засилатиме, чим небезпечніший противник, чим 
більша політична вага його тактики, чим загрозливіша форма йо* 

го чину. Цьому не можна запобігти, це можна лише поборювати.  
І хіба інакше було колись? До цього треба бути приготованими.  
Але не згортати й самоліквідувати дії (ворогові цього й саме  
треба), а навпаки. Що ж до аґентури, то в кожній політиці існують 

належні запобіжні заходи й контрзаходи. Інакше не було ніколи,  
як ніколи це не спиняло справжніх політиків у їх чині. Переляк і 
спричинена ним гіперболізація небезпеки, невіра в східніх лю* 

дей, коріниться у власній непевності, щодо власної сили й пра*
вильности політичної лінії; коріниться в страху від тієї мало зна* 
ної людської стихії, яку треба опанувати й рухати нею (ідейно 
насамперед). 

Щодо започатнованої справи, то сказавши "А", треба ска* 
зати й "Б" та послідовно до кінця. Правильно зроблений крок  
мусить   бути   закріплений,  започаткована  справа  мусить  бути   по* 
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ширена й доведена до належного досконалого завершення в пля* 
ні вищенакресленого. Це єдиноправильний шлях української са*
мостійної політики, українського чину на першім етапі боротьби  

з більшовизмом, на етапі боротьби за розвал  імперії. 

І можна покищо сказати, що якщо розгориться боротьба  
на сході, то виданий там український політичний провід ітиме на 
цім етапі саме по цій лінії. Чи українці, чи грузини, чи росіяни — всі 
вони діятимуть у цьому аспекті, бо правильнішого немає (коли не 
говорити про всяку атаманщину, хуторянський анархізм, більш чи 
менш зафарбований націоналізмом, про всякі місцеві "рухи" 
льокального значення). Нам треба говорити про серйозну 
політику. 

Чому саме так — сказано вище. Як сказано й те, чому ми, 
українські політичні кадри за межами засягу Сталіна, чому саме ми 
мусимо взяти ініціятиву. 

Власовщина висуває проти більшовизму своєрідний полі*
тичний і військовий бльок народів СРСР. Ця власовщина має грубі 
хиби, протиріччя й темні плями. 

Більшовизм спирається на бльок тих самих народів, на*
званий СРСР. Цей бльок, роздираний колосальними внутрішніми 
протиріччями й є об'єктом нападу власовщини, альянтів та існу*
ючої серед самих мас СРСР революційної ідеї. 

Хто хоче вибити ґрунт з*під власовщини та протистояти 
більшовизмові, той мусить висунути революційний бльок тих са*
мих народів, організуючи їх і пориваючи їх ідеєю соціяльної й 
національної революції та найпоступовішими гаслами часу, кори* 
стаючись з усіх протиріч більшовизму і власовщини та на тім 
будуючи свою тактику. 

Український народ мусить тримати тут ініціятиву, якщо хо*
че боротьбу виграти. 

Українська політична партія, як провід 40*мільйонного на*
роду, в боротьбі проти вдесятеро сильніших ворогів (коли взяти їх 
разом) мусить бути широкого діяпазону й високого рівня, від*
повідно до завдань і маштабів боротьби, з нереґляментованою, 
упередженим сліпим "ізмом", гнучкою й далекосяглою стратегією. 
Але про це говорено у свій час. 

Партія, яка не спроможеться піднестись до потрібного рів* 

ня  й  до  вимог  часу,  не  спроможеться  й  опанувати  провідної ро* 
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лі, не стане проводом великої нації, а значить — у ліпшому ви* 
падну, кожна половина тієї партії буде тупцювати на місці й бу* 
де виконувати деструктивну ролю в цілому; потерпить фіяско від 
зудару зі своїми ж (українськими) політичними силами, як уже й 
було раз. А цього не мусить бути. А воно може бути знов. Скажем для 
прикладу. У Росії (при певній сприятливій ситуації) ініціятиву 
перебере власовщина в тій чи тій формі, керована вчорашніми 
антисталінськими партійними кадрами. На Україні так само можуть 
перебрати ініціятиву вчорашні комуністичні українські кадри з 
КП(б)У, ЛКСМУ тощо, оформившись у певну українську політичну 
формацію. І переберуть вони її з конечности, не зійшовшись у 
політично*тактичній лінії з ОУН. Ці сили в боротьбі проти 
сталінської імперії тактично бльокуватимуться з росіянами (до речі, 
така можливість цілком реальна). Що з цього вийде, можна уявити з 
1917*20 pp., з деякою лише відміною, але в тім мало втіхи. Це мусить 
бути унеможливлене заздалегідь. 

НАША ТАКТИ КА Щ ОДО ВЛАСОВЩ ИН И 

Як показує дійсність, власовщина вже внесла певне роз*
шарування в українські еміґраційні маси. 

Одні стали в позицію непримеренну до власовщини, ро*
зуміючи певну загрозу цього заініційованого й очоленого після 
німців представниками новітнього російського "великодержав*
ництва" руху; другі — навпаки, стали на лінію підтримування  
цього руху, оскільки він стоїть на відомих здеклярованих засадах, 
надаючи ваги його деструктивній ролі в першій фазі боротьби за 
розвал більшовицької імперії в сталінському оформлені, зв'язуючи з 
цим великі надії. І одні з них праві і другі. І навпаки — одні  не праві  й 
другі  також. 

Але це відрухи стихійні. 

Якою ж мусить бути свідома, організована лінія української 
самостійної політики до власовщини? 

Наша тактика щодо цієї власовщини буде зумовлена роз*
витком подій і розвитком самої власовщини, при нашому одна*
ковому принциповому до неї наставленні за всіх умов. Щодо так*
тичної лінії, то вона залежатиме: поперше — від того, хто, зре* 
штою,  зі  світових  потуг  піддержуватиме  ту  власовщину  в фазі без* 
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посереднього зудару з більшовизмом, а подруге — хто рівно* 
значний їй протиставитиметься на сході в боротьбі з тим біль*
шовизмом. А щодо третього — незалежно від того, хто її підтри*
муватиме, наша тактика мусить бути різна в різних фазах цієї 
власовщини, якщо їй судилося дійти до зудару з більшовицьки* 
ми силами, а вона мусить дійти до цього, бо це для нас, так чи так, 
потрібно, вигідно. 

В підготовчій фазі ми не мусимо будь*де і будь*чим проти*
діяти. Нехай, оскільки це формується сила антибільшовицька, 
озброюється й екіпірується, в тім числі (і то в абсолютній там 
більшості) українські маси, дістаючи належні засоби для зброй* 
ної боротьби. Ми тільки ведем посилену ідейно*політичну вихов* 
ну роботу серед українських мас, що їх Німеччина ставить до 
диспозиції Власову. Ми орієнтуємо їх на боротьбу не за "нову СРСР", 
а за УССД, тримаючи ті маси під своїм впливом, під ідейним 
прапором самостійної боротьби за самостійну Україну, тобто — ми 
опановуємо маси в середині самої власовщини, дістаючи там свою 
запільну мережу. 

Виступати деструктивно й активно вороже — недоцільно  
в цій фазі. Коли б, скажем, нам удалось от зразу геть ту вла* 
совщину зліквідувати, це було б ніяке досягнення. Тож і всяка  
дія в цьому напрямі — ніяка тактика, бо вона сприяє більшовикам. 
Німці організовують і озброюють антибільшовицьку силу — це для 
нас важне. Які ж пляни німці з цим зв'язують, то нам нема чого цим 
тепер перейматись, бо які б ті пляни не були, вже вони ніколи не 
можуть здійснитись. Вже рік як Німеччина не керує подіями і ніколи 
вже ними не керуватиме, попри всі сподівання німецьких туполобих 
політиків. Започаткування т. зв. "нового курсу", це єдиний розумний 
їхній захід у трьохрічній боротьбі з більшовизмом, але самі вони від 
цього мало що виграють. Виграти мусимо від цього ми. І насамперед 
ми. Тож знищувати ту власовщину сьогодні — недоцільно. Кожен 
наш випад проти неї, активний чи пропаґандивний, скапіталізують 
для себе більшовики, і то в десять раз ефективніше, ніж ми самі. 
Кожен бо такий випад матиме незрівняно більше пропаґандивне 
значення саме для більшовиків, аніж усі більшовицькі вигадані "арґу*
менти", а значить об'єктивно ми матимем більше шкоди ніж ко* 
ристи. 
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Але ми й не консолідуємось з власовщиною. В широкій 
пропаґанді ми просто ставимось до неї упереджено й тільки. Ми 
тримаємо свій самостійний курс, згідно з основною напрямною 

нашої політики й тактики боротьби за УССД. 

Одночасно, не оголошуючи війни власовщині, ми пропаґу*
ємо (і робимо конкретні заходи організаційні) ідею організації 
всесоюзного революційного єдиного фронту проти більшовизму. 

Це в підготовчій фазі. 

У фазі прямої акції проти більшовизму, якщо підтримува* 
тиме власовщину Німеччина (якщо доживе до того моменту), то 
наша позиція мусить бути відверто гостра й активно*ворожа. 
Протиставляючи їй найактивніше єдиний революційний фронт і  
всі наші кличі, прагнемо перетягти максимально її людські резер* 
ви на свій бік. Тут ми дещо втратимо від потрійного тиску —  
німці, власовщина, більшовики, — але ми колосально здобудемо 
симпатії мас і то у всесоюзному маштабі й опінію альянтів. Тим 
більше, що німецький ривок на схід, якщо й буде, то дуже 
короткотривалий. 

Якщо ж власовщину в цій першій фазі піддержуватиме  
вже Англія (припускаємо цю можливість цілком), то ми застосо*
вуємо тактику самостійного курсу, не випадаючи зразу гостро й 
відверто проти власовщини, але й не консолідуючись з нею фор*
мально (бо практично може доведеться навіть ставати до "вза* 
єодії" з багатьох достатніх мотивів). В кожному разі не заго* 
стрюємо без конечної потреби відносин, але тим часом ведемо 
посилену роботу й в середині її самої, розкладаємо її зсередини, 
відсепаровуючи всі українські й чужонаціональні сили та розкла*
даючи російські своєю революційною пропаґандою. І несподівано, з 
розвитком подій і послабленням більшовизму, виступаємо гостро й 
рішуче проти, вловивши для того найвідповідніший мо* 
мент, а саме момент, коли матимемо досить даних внутрішніх і 
зовнішньополітичних, що Гарантують змогу опанувати ситуацію й 
витримати. 

До того моменту ми повинні мати в середині самої вла*
совщини такий міцний актив і опертися на масах, що в разі по* 
треби ґарантували б навіть проведення більш радикальної опе* 
рації. 

Ось щодо взаємин з власовщиною. 
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До речі, свої позиції у середині власовщини ми мусимо 
займати зразу ж, розбудовуючись там. Але, підкреслюємо, не 
як сила лише українська, а як сила міжнаціонального значення, з 

новим тактичним курсом у російському питанні. 

ПІДСУМКИ:  ОСНОВНІ   НАПРЯМНІ   НАШОЇ   ПОЛІТИКИ   Й   ТАКТИКИ 

ТА   ОСНОВНІ   НАПРЯМНІ   НАШОЇ   ПРОПАҐАНДИ   ЩОДО 
РОСІЙСЬКОГО   НАРОДУ 

1. Пропаґанда  ідеї соціяльної й  національної  революції в 
СРСР серед усіх народів СРСР, а  найперше  серед російського 
народу. Вістря скеровано проти більшовиків, німців, інших мож* 
ливих "визволителів" і власовщини. 

2. Пропаґанда ідеї творення єдиного революційного фронту 
народів СРСР, ставлячи наголос на російському народі. Це з од* 
ного боку, а з другого — поширюючи той фронт на новопідбиті 
народи надбалтики, середньої Европи та Балкан. 

3. Конкретні заходи в творенні керівного центру, правиль* 
ніш у відношенні, поширенні й удосконаленні того самого Комі* 
тету Поневолених Народів, допрацювавши  його форму й  стиль, 
як проводу єдиного фронту поневолених народів. Надання йому 
функцій всесоюзного значення. Заходи до творення такого цен* 
тру проводяться лише від імени УГВР. 

4. Цей центр  "монополізує"  проведення  всіх тих заходів 
—  пропаґандивних,  організаційних  і  оперативних —  які   мають 
всесоюзний   (міжнаціональний)  характер;   тобто  —  заходи   про* 
водяться іменем політичного керівного центру й лише його іме* 
нем. * 

5. Відновлення  потоптаних більшовиками  найбільш  рушій* 
них ідей і гасел попередньої революції, лише трохи трансформо* 
ваних, поруч з новими гаслами соціяльно*політичними й національ* 
ними. Гасла самовизначення народів. Гасла миру, свободи й спра* 
ведливости. Гасла боротьби з нещадною експлуатацією держав* 
но*капіталістичної тотальної системи. За волю совісти, праці, сло* 
ва,  релігії, зборів, за волю профспілок, торгівлі, ремесел і т. д. 

* Важним є не організовування такого центру наново, а розбудова й 

активізація вже раз створеного. Започатковане мусить бути скапіталізоване. 

(Примітка автора). 
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Окремо гасла нової аґрарної політики (земля селянам з вільним 
виробом форм господарювання) і політики в промисловості (фа*
брики робітникам на принципі участи в розподілі не тільки засо*
бів виробництва, тобто — участи в виробництві, а й у розподілі 
прибутків, фордівська система участи робітника в акціях). 

6. Застосування більшовицької теорії "класової боротьби" 
проти більшовизму, як було  говорено. 

7. Використання  протиріч  між  вихованням,  світоглядом   і 

психікою мас (зокрема російських) і всією 25*річною практикою 
та між теперішньою "патріотичною" тактикою більшовиків. 

8. Скапіталізування й використання всіх антинародніх і ан* 

тиросійських акцій і заходів більшовизму колись і тепер. * 

9. Ідея  "світової революції" і  більшовицька  практика тут 
у світлі народніх інтересів. 

 

10. Злочинна  спекуляція   Сталіна   на  російському  патріо* 

тизмі. 

11. Окремо, як метода мобілізації мас проти більшовизму: 

гостра критика всіх протиріч в СРСР у світлі самого марксизму. 
Це швидше дійде до "найсвідомішої" частини народу, бо йтиме 
втертими шляхами мислення. 

 

12. Практика   сталінської  "клясової  боротьби",   справжня 

її суть та її висліди — а)  знищення  мільйонів ліпших людей; 

б) упокорення та знеособлення  решти;   в)  закріплення  й підне* 
сення панівної кляси інтернаціональної плутократії. 

13. Сталінський   "соціалізм",   як   злочинне   експеримента 

торство в інтересах панівної кляси. Соціялізм в СРСР і життя на* 

родів у несоціялістичній  Европі. 

14. ВКП(б),  як антиросійська зграя  політичних авантурни* 

нів з усіма тими Джуґашвілі, Дімітровими,  Каґановичами, Раде* 
ками,   Дзєржинськими,   Менжинськими,   Троцькими,   Мікоянами, 
Вандами  Васілевськими  і т. д.  і т. п.,  що нічого спільного з ро* 

сійським народом не мали й не мають. Ця інтернаціональна бан* 

*  Зокрема в питанні знищення більшовизмом ліпших представників ро*

сійського народу, висвітлити справжні причини смерти Горкого та Кірова, як 

провокаційний злочин Сталіна за зразком німецького "підпалу рейхстаґу" з 

метою виправдання репресій проти антисталінсьних революційних російських 

рухів (так зв.  "опозиційних ухилів").    (Примітка автора). 
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да Рикових, П'ятакових, Каменевих, Блюхерів, Бухаріних тощо ви*
стріляла російський найактивніший елемент. 

15. Експансія  більшовиків  в  Европу —як  антинародня  (і 
насамперед антиросійська) політика купки плутократів. Справжня 
суть цієї експансії. 

16. Теперішня  війна  й  відповідальність  Сталіна та  Гітле* 
ра за це. 

17. Окупація України німцями й відповідальність більшо* 
визму за це. 

18. Теперішній "російський" націоналізм і теперішня ста* 
дія  війни у світлі  більшовицької  інтернаціональної доктрини — 
раз; у світлі більшовицької 25*річної практики над народами СРСР 
— два; і у світлі народніх інтересів — три. 

19. Власовщина, як  продовження  більшовизму, як другий 
договір більшовизму з німцями.  Власовщина,  як  сума  найреак* 
ційніших   чинників:   більшовизм,   плюс   чорносотенна   еміґрація, 
плюс німецький кривавий фашизм. 

20. Права народів, за які вони боролися в 1917 році, т. зв. 
"сталінська  конституція" і  більшовицьке  шахрайство. 

21. Всесоюзне безправ'я,  всесоюзні  злидні, терор, націо* 
нальний антагонізм, війна, як продовження й як вічний супутник 
більшовизму. Всюди, як висновок — ідея соціяльно*політичної й 
національної революції в СРСР. Акцент на цім, як на єдиній пер* 
спективі для російського народу. 

22. І нарешті, як пропаґанда кінцевої мети. Ідея реоргані* 
зації СРСР на основі кличів ще попередньої революції, так ци* 
нічно  потоптаних  Сталіном, —  кличів за  національну  рівність, 
свободу всіх народів, їхнє право на вільний національний розви* 
ток, право на свою незалежну національну державу. Народи це 
право здобули своєю кров'ю ще в жовтневій революції. Більшо* 
визм потоптав це право, підло обдурив народи, хоч у "конститу* 
цію" записав, але не реалізував, тих же, хто добивався реаліза* 
ції, стріляв і мучив нещадно. Тепер цей пункт тієї облудної "кон* 
ституції" та ідея великої Жовтневої революції мусить бути зреа
 
лізована. 

СРСР — ця сталінська енкаведівська тюрма народів му*
сить бути зруйнована. На її місці мусить постати інша форма спів*
життя та співпраці народів — система вільних, національно й по
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літично незалежних, справді демократичних держав, не 
зв'язаних єдиним тотальним узурпаторським антинарод
 
нім режимом, а зв'язаних лише добросусідськими мир
 
ними договорами — договорами про економічну, куль
 
турну й політичну співпрацю та взаємну допомогу, 
складеними в спільних інтересах і направлених на вза

ємну користь. 

Зброя, яку тримають народи й яку вони самі 
виробили — призначена на це. 

Вона ґарант успіху.* 

1943   p., Львів**) 

Машинописна копія ориґіналу зберігається:   Архів  ЗП 
УГВР і  фотокопія: Архів  «Літопису  УПА». 

*  Не зашкодить тактично подавати ідею такої "реорганізації" СРСР в 

світлі т. зв. "ленінської національної політики", але отієї пропаґандивної, пер*

ших років революції, теоричної (оскільки цю саму "політику" називано "сталін*

ською"). Та "ленінська національна політика", власне показовий її бік (тим 

більше, що зворотний, справжній її бік широким масам невідомий), імпону*

вала масам, як і саме ім'я Леніна. Може тому, що з цим ім'ям зв'язана ро*

мантика революційної боротьби і великих надій. Використати це в боротьбі 

з сталінізмом, як і інші розходження між ленінською політикою й політикою 

Сталіна (що "спотворив Леніна") не зашкодить. Особливо з метою компромі* 

тації сталінських ґвардій серед найвідомішої частини мешканців СРСР, зде* 

більша схильних до опозиції, до опортунізму. 
Знову ж таки не тому, що ми хочемо підтримувати культ Леніна... Та 

зрештою нам байдуже, як там стоятиме справа з культом Леніна в Росії; 

щодо України, то в умовах української держави й нашої системи вихован*

ня, ми з цим "культом Леніна" вже якось дамо собі раду. Отже не тому, 

що ми хочемо піддержувати культ Леніна, а тому, що хочемо розвалити культ 

Сталіна (хоч і живосилом впроваджуваний, але ж запроваджуваний), культ нео* 

більшовизму, в чому ми зацікавлені. 
Під цим оглядом — це вдячний засіб; засіб антисталінської і взагалі 

теперішньої антибільшовицької пропаґанди, і то серед росіян насамперед. 

(Примітка автора). 
**) Після дати додана слідуюча дописка: "Доповнено питанням власов* 

щини — 1944 p., "Б".". (Ред.) 

252 



D. SHAKHAI: "OUR TACTICS WITH REGARD TO THE RUSSIAN 

PEOPLE" 

(Summary) 

The real name of the author of this article was losyp Pozycha- 

niuk. He was a writer and journalist, a member of the Supreme Ukrainian 

Liberation Council and the head of the Political Division of the UPA 

Supreme Command. Pozychaniuk came from the Vinnytsia Oblast and 

attended Soviet schools. He served time in both Soviet and German 

prisons and died in battle with the NKVD in 1945, at the age of thirty-four. 

The article reprinted here was the second part of a longer work, entitled 

"Problems Relating to the Struggle for an Independent United Ukrainian 

State." The article was not intended for print. It was a memorandum 

written for use in the discussion that was taking place at that time among 

the leading activists of the Ukrainian resistance with regard to 

re-evaluating their political, social and economic program and planning 

the political strategy and tactics of the resistance movement. The article is 

of great value, for it is probably the only existing document relating to that 

discussion, which took place in the years 1943-44. The article was written 

in 1943; a chapter about the "Vlasov movement" was added to it in 1944. 

The first part of the longer work has not survived. However, the 

author mentions that in that chapter he had discussed "the first basic 

tactical requirement" of the Ukrainian resistance: the principles of a 

democratic and socially-progressive program, the need to establish an 

all-Ukrainian political leadership of the resistance and the need to create 

"a strong, creditable party." According to the author, the second basic 

tactical requirement was to establish an intelligent policy with regard to 

the Russian people. This matter is discussed in the article reprinted here. 

In his analysis of the possibility of establishing an independent 

Ukrainian state, the author examines three different political appro-

aches: an orientation towards   external   intervention,   relying   exclu- 
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sively on the efforts of the Ukrainian people, or striving for a revolution 

in the whole of the USSR. In the view of the author, an orientation 

towards external intervention is both unrealistic and harmful to the 

Ukrainian cause. That intervention may never take place, and even if it 

does, it may well prove not to be beneficial to the cause of an 

independent Ukraine. As examples of such nonbeneficial interventions, 

he cites the intervention of the Allies in 1917-20 for the renewal of the 

Russian empire, and Hitler's war to obtain colonies in Eastern Europe. In 

any case, the author says, hoping for external intervention leads to 

passivity. On the other hand, a battle for liberation waged by 

Ukrainians alone will also prove unsuccessful, for it is hardly possible for 

the stateless Ukrainian nation, which has already been bled white, to 

struggle against the imperial machine of the whole USSR. The only 

realistic approach is to strive for a revolution in the Soviet Union as a 

whole. Only through the process of revolution will it be possible for the 

Ukrainian people to organize their forces and consolidate and defend

their newly-established state. When he speaks of revolution in the whole 

USSR, the author means above all revolution in Russia, for the Russian 

nation is the largest and thus, the stand it takes will determine the fate 

of the communist regime. A revolution of this kind took place in 1917, 

when the Romanov empire was toppled. But the ideals of that 

revolution were never fulfilled. For this reason, the revolution must be 

repeated, with the Russian people playing out their historic role. At this 

point the author lays out the principal task of the Ukrainian resistance: 

to bring the Russian people into a common front of struggle for the 

overthrow of the communist regime. 

Taking this view, the author disagrees with those Ukrainians 

who preach "racial nationalism," who favour establishing a Ukrainian 

empire, or who identify the Russian people with the Soviet system and 

blame them for all of Stalin's crimes. Writings expressing such positions 

serve only to isolate Ukrainian efforts and add fuel to Soviet 

propaganda. When Hitler took this type of approach he only succeeded 

in driving the Russian populace, which had grown dissatisfied with the 

Soviet regime, back into the Soviets' embraces. If it is to be 

successful, the Ukrainian resistance must put forward universal 

ideas, which  will serve to  mobilize all those dissatisfied  with the 
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Soviet regime and all the nations of the USSR: ideas of political freedom, 

social justice and the reconstruction of the USSR into independent 

democratic states, which will co-operate with each other on the basis of 

true equality. The propagation of these ideas is eased by the fact that 

they had been the motive power behind the October Revolution, that 

they are written into the Soviet constitution and are still made use of in 

Soviet schools and propaganda. But the communist regime has 

cynically trampled on its own rights and obligations. The goal of 

Ukrainian propaganda is to expose this cynicism and mendacity and to 

reveal the Soviet system for what it really is. 

The main part of the article is a critical analysis of the Soviet 

system. Here the author also points out how various matters should be 

dealt With in propaganda aimed at the Russians. According to the author, 

the USSR is the worst type of totalitarian state, governed by an 

all-powerful, international party bureaucracy and police apparatus. The 

economic system of the USSR is the worst type of state capitalism, for it 

encompasses all economic activity and allows workers no possibility of 

protecting themselves against exploitation. The party, bureaucracy is a 

new privileged class, concerned only with its own interests and the 

consolidation of its power. Stalin's economic experiments have failed. 

Under the guise of the so-called class straggle, millions of people were 

wiped out or sent to concentration camps, while the rest of the 

population was impoverished. Furthermore, the Soviets have failed to 

reconcile international Marxism with the nationalism of the 

subjugated nations in the USSR. By its use of terror, the regime has 

arrested the cultural and political development of those nations. These 

and other failures of the Soviet regime have created a great fear in the 

ranks of the ruling plutocracy at the prospect that the dissatisfied 

populace may rise up in revolution. This fear was the reason for all the 

mass arrests, "purges", executions and deportations, and for the 

establishment of an immense police apparatus and system of 

denunciation, which became the regime's chief method of maintaining 

itself in power. In terms of ideology, the Soviet regime careens from 

one extreme to another — for example, it swings from 

internationalism to Russian imperialism, or announces concerted 

campaigns for such things as building socialism. However, all these 

forced measures lead to no improvements; they only deepen the crisis 

and widen the contradictions between theory and practice. The author 
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regards these contradictions as guarantees of revolution and the over-

throw of the communist system. 

The author outlines two tactical stages in the struggle for a 

Ukrainian state: 1. the organization of a revolution in the whole of the 

USSR, and 2. the establishment and consolidation of the Ukrainian state. 

During the first stage, he advises, that all anti-communist forces (even the 

Russian monarchists, and the Vlasov movement) should be stimulated 

while, at the same time, a democratic front of subjugated nations must 

be organized but only with those movements that are fully committed 

to the destruction of the empire. During the second stage, he foresees 

the possibility of a conflict with those forces which might wish to 

re-establish the Russian empire and again subjugate Ukraine. However, 

the author is convinced that the imperial idea is not popular among the 

Russian people, for they have already grown accustomed to the notion 

that other nations of the USSR have a right to freedom. Furthermore, 

the Russian masses have come to realize that the maintenance of the 

Russian empire costs them their own liberty and requires of them 

great material and human sacrifices. 
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О. Бродовий 

ДО  ГЕНЕЗИ УКРАЇНСЬКО 
НІМЕЦЬКОЇ   ВІЙНИ   1941
1944   РОКІВ*) 

Невдалі ворожі  наклепи 

Завдяки своєму геополітичному положенню й матеріяль* 

ним багатствам, Україна стала в новочасній добі історії точ*
кою перетиння політичних тенденцій сусідніх з нею й подаль*
ших держав. Вони намагаються, деколи навіть спільно, втри*
мати свою зверхність на заселених українцями теренах, згля* 

дно цю зверхність їм накинути. Відповідно до тих своїх ім*
періалістичних плянів і намагань вони мають у своїй політи*
ці певну настанову, очевидно нещиру, до визвольницьких пря*

мувань автохтонів. От 1918 року Німеччина склала з Україною 
договір у Бересті над Бугом та визнала її самостійною держа*
вою, а вже кілька місяців пізніше ліквідувала українську владу, 
яка не хотіла йти їй під диктат, одночасно обвинувачуючи 

український народ у збільшовиченні. Польща йшла на Київ з 
гаслом "незалежности союзної" України після того, як зломила 
Українську Галицьку Армію при помочі армії генерала Гал* 

лера, зорганізованої за кордоном і висланої на Західні Укра*
їнські Землі для боротьби з більшовиками, а Західню область 
Української Народної Республіки представляла перед альянта* 
ми як німецьку інтриґу. Більшовики кинули клич самовизна*

чення народів і пішли війною проти "підтримуваної інтервен*

тами капіталістичної й поміщицької" України, щоб замінити 
її на "радянську". Як же ж український народ пізнав, що це 
"самовизначення" означає поневолення і підняв підпільно*ре* 

волюційну боротьбу за справжнє визволення, тоді більшовиць*
ка Росія старалася компромітувати ці українські  змагання на* 

*) На обкладинці брошури:   "Передрук  із Вісника УГВР, ч. 2, 
жовтень 1945". 

257 



клепом германофільства. Таким чином український самостій*
ницько*визвольний рух, що проводив виключно свою власну 
державницьку політику, діставав від ворогів України різні 

тавра, залежно від того, котре з них у даному моменті було 
більш одіозне на світовому та внутрішньому ринку і проти 
кого на даній частині української території цей український 

визвольний рух був спрямований. 

Пожежу Першої світової війни запалили германські дер*
жави Середньої Европи. Вони були спричинниками воєнних 
знищень. Тож самозрозуміле, що на них упала відповідаль*

ність за спричинені війною страхіття та зненавидження від 
усіх тих, що билися проти них. Народи переможної антанти й 
її сателітів ставилися крайнє ворожо до всього того, що було 
німецьке або що з Німеччиною було зв'язане. 

Тількищо вибухнула березнева революція 1917 року й 
поневоленим царською Росією народам, в тому й українцям, 
заблисла надія волі, а вже в квітні цього ж самого року поль*
ська пропаґанда на терені західньої Европи зачинає бити на 
сполох з приводу "українсько*німецької небезпеки" на Сході. 
Тим часом українська державна політика, здаючи собі справу 
з дійсної небезпеки для своєї державнотворчої праці від сво*
їх північних і західніх сусідів, пробує використати незнище* 
ний ще потенціял ворожих тоді російському імперіялізмові 
центральних потуг. Так то вже відтоді польська пропаґанда, 
а трохи згодом і польська дипломатія, іде ввесь час на руку 
московсько*більшовицькому імперіялізмові проти самостійної 
української держави, яку готова визнати — як свідчить те*
леграма з Парижу амбасадора російського Тимчасового Пра* 
вительства Маклакова до Вранґля, найбільш германофобна з 
держав — Франція. 

В період мирових праць ціла польська дипломатія була 

спрямована на знищення Німеччини на Заході й України на 

Сході. Оскільки йдеться про Схід, то всі заходи, що їх Поль*

ща мала до нього стосувати, обмірковувала вона з тієї точки 

зору, який вплив матимуть ці ходи на українську проблему. 

Вся бо та активність спиралася на хибному засновку і під*

ставі, нібито Україна за всяких умов мусіла бути ворожа Польщі, 

а прихильна Німеччині, і тому конечно її треба, в поль* 
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ському державному інтересі, поділити між Польщу й Росію. 
Такі думки, спрепаровані Дмовським, сформував ясно й від*
верто польський "Народній Комітет" у Парижі 8 лютого 1918 
року й Дмовський з'ясував їх у меморіялі до Вілсона 8 жов*
тня 1918 року. З того часу ті думки служать арґументами в 
усіх польських нотах до антанти й у всіх польських пропаґан* 
дивних писаннях проти України. 

Більшовицька пропаґанда, що намагалася причепити 

"пронімецьку" орієнтацію національним урядам України, бу*
ла безуспішна, бо народ бачив, що Петлюра проганяв німецьку 

окупаційну армію. Знову ж від 1922 року, цебто від німецько* 
радянського пакту в Рапалло й аж до приходу Гітлера до влади, 
сама більшовицька Росія жила в союзі з Німеччиною, 
відкривала їй усі тайники життя своєї держави, приятелювала 

з нею. Підводити під пронімецький напрям шумськізм, воло* 
буєвщину, діяльність Спілки Визволення України, хвильовизм, 

тобто — течію, що протиставилася радянському тоталітариз*

мові — цьому б не йняла вже віри й найбільш наївна людина. 
На всіх українських землях розвивається й тужавіє націо*
нально*державницька праця, військово*бойова акція, револю*
ційно*визвольна діяльність і то ще задовго до того, поки Ні*

меччина була в спромозі виступити з вимогою ревізії версай* 
ського та зв'язаних із ним трактатів. Та в імперіялістичному 
інтересі більшовицької Росії було якось плямувати той рух, 
що повставав проти її володіння на осередніх і східніх землях 

і який викорінював спроби її впливів на західніх землях Укра*
їни. Тут, попри боротьбу проти польської займанщини, була 
ведена теж, для підтримки східньо*українських визвольних 

змагань та солідаризації з ними, широка пропаґандивна акція, 
яка підкреслювалась час від часу демонстративними актами 
проти офіційних радянських особистостей і установ. І йшли 
в обіг наклепи на "жовтоблакитників", "капіталістичних та 

поміщицьких прихвостнів", "протинародних" петлюрівців — 
так як у сьогоднішній час зводяться різного роду обмови на 
"німецько*українських націоналістів", "бандерівців" тощо. За 

тяжкого післявоєнного періоду, ізольованого життя Радянсько*
го Союзу від решти світу, більшовики робили відповідальним 
довколишній капіталістичний світ. Вони зв'язували  з ним  укра* 
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їнську визвольну боротьбу, хоча цьому капіталістичному сві*
тові на европейському континенті патронувала Франція, краї*
на, що в найменшій мірі могла заздрити більшовикам їхніх 

теренів та багатств. Щойно з приходом націонал*соціялізму до 
влади в Німеччині будиться приспаний досі германський імпе* 
ріялізм, який, завдяки скорому ростові німецької потуги, стає 

щораз більше загрожувати Европі й світові. Примари розгор*

тання цього імперіялізму насувають світові ремісценції мину*
лих страждань Першої світової війни, спричининеної ним і піс*
лявоєнної депресії, насторожують сусідні народи та роблять йо*

го осоружним і зненавидженим у цілому майже світі. Від 
того часу знову все, що має німецьку або германофільську 
марку, викликує застереження й осуд загальної публічної опі* 
нії. Щоб заохотити її до першого ліпшого слова чи чину, ви*

стачить покликатися на німецьке походження цього чи того. 
Тим то німецькому походженню приписувати нашу визвольну 
політику стає знову в моді серед ворогів України. 

Тим часом націонал*соціялістична Німеччина зміряє до 
ревізії післявоєнних трактатів, що розбили її всередині, обкрої* 
ли тереторіяльно та позбавили підвалин для її імперіялістичних 
тенденцій. На закордонному терені розвиває вона оживлену 
пропаґандивну акцію, що приймає назву ревізіонізму, в річи*
ще якого старається спрямувати теж прямування народів, 
незадоволених поверсайським станом в Европі. Крім того, на 
европейський виднокруг стала висуватися тінь більшовицько*
го колоса, скромного дотепер у своїй внутрішній слабості. Та 
був вже останій час підтягнути себе промислово, завдячуючи 
колективізації й чужостороннім технікам. Пора вже була при*
давити бодай на деякий час — зброєю, розстрілами, заслан*
нями та голодом — сепаратистичні національно*визвольні рухи, 
розправитись з табором світової революції та поставити твер*
дий крок на шляху російського імперіялізму. Саме цього по*
чинають щораз більше побоюватись у сусідстві з Рад. Союзом 
поверсайські буферні держави. На послугах бо російсько* 
більшовицького імперіялізму стоять і надалі різного роду омани 
щодо світової соціялістичної родини, всеслов'янства, які 
знаходять численних прихильників у багатьох європейських 
країнах, прибитих національними  переслідуваннями та  загаль* 
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нопанівними нездоровими соціяльними й господарськими умо*
вами. Сама Німеччина мала перед приходом Гітлера до влади 
5 мільйонів комуністичних виборців. Може бути зрозуміла 

протибільшовицька націонал*соціялістична пропаґанда. Вона 
зближує до себе низку малих держав і народів, які з перебу*
довою Европи зв'язували надії на покращання свого станови*

ща і то зв'язували настільки, що декотрі з них і не спам'ята*

лись, як їх німецька імперіялістична політика втягнула цілко*
вито в орбіту своїх інтересів і тримала в ній аж до кінця 
останньої світової війни. 

В подібній небезпеці був і український народ. Ця не*
безпека була для нього тим більша, що його державницько* 
визвольна політика була ввесь час виставлена на всі ті лиха, 
що бувають у становищі недержавного народу. І ствердити 
треба, що, як рідкий вийняток у міжнародному житті, україн*
ська політика зуміла впродовж усього важкого часу визволь*
ної боротьби українського народу зберегти свою цілковиту 
незалежність від будь*яких закордонних чи взагалі чужих чин*
ників. Не мали успіху ніякі сторонні і, слід признати, нерідкі 
залицяння, що мали на меті звести її з цього простолінійного 
шляху; не помагали погрози та наклепи, що мали за ціль зне*
охотити до української визвольної справи народні маси та 
скомпромітувати її в очах закордонного світу. Всі ті ворожі 
спроби діставали у відповідний час усе гідну категоричну від*
повідь. Та це не значить, що ця українська самостійницько* 
визвольна політика не старалася використовувати для своїх 
цілей міжнародні ситуації й ускладнення, не відступаючи ні*
коли від засади своєї самостійности. Це мало місце й у ви*
падку ревізіоністичного руху. Діло бо в тому, що Німеччина 
була одинокою в Европі й узагалі в світі потугою, яка змагала 
до послаблення імперіялізму історичних ворогів України — і 
її прямування йшли по лінії інтересів української політики. 
Бо коли Англія, щоб припинити французьку гегемонію на евро*
пейському континенті в післявоєнному періоді, підтримує Ні*
меччину, коли та сама Англія з Францією санкціонують у Мюн*
хені 1938 року розбиття Гітлером Чехословаччини та втілення 
Чехії в німецьку державу як протекторат; коли — як свідчить 
"Французька  жовта  книга" — в час візити Ріббентропа в Па* 
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рижі, в грудні 1938 року, Бонне дає йому до зрозуміння, що 

Франція схильна дати німцям вільну руку на Сході; врешті, 

коли 23*го серпня 1939 року, більшовицька Росія укладає пакт 

з Німеччиною, — то чи вказане Україні виступати проти Ні*

меччини в таких коньюнктуральних моментах, коли вона пря*

мує до розбиття її відвічного ворога? Україна дасть чином 

ясну відповідь на клевети тим, хто посуджує її за германофіль*

ство. Одначе це буде не тоді, коли собі бажають її вороги, але 

тоді, як цього вимагатимуть цілі її власної визвольної політи*

ки. Порівняльно з деякими світовими потугами зробила вона 

це доволі скоро, бо станула відверто в протинімецькому фронті 

вже 30 червня 1941 року, тоді, як напр., Америку втягнено в 

протинімецьку війну, і то самою Німеччиною, щойно 11 гру*

дня  1941 р. 

З нечуваною досі заїлістю за "германофільство" накину*
лися були більшовики на український самостійницький рух 
від хвилини вибуху німецько*більшовицької війни, 22 червня 
1941 року так, наче б то обов'язком українців було захищати 
тиранію й насильство над ними понад двадцятилітнього воло*
діння Кремля. Український народ проводив у життя свої власні 
державницькі цілі й чинно проти німців повстав він тоді, як 
ті його цілі натрапили на спротив з німецького боку. І тоді 
покотилася німецька пропаґанда мов би луна впертого накле*
пу історичних ворогів України: німці оклеймували український 
визвольний рух... більшовицькою інтриґою. Червень 1941 року 
дав українській національно*визвольній політиці нагоду від*
крити свої карти: станути до бою з кожним, хто посміє по*
сягнути по українську землю й поневолювати український на*
род. Робили це поляки й більшовики — йшла боротьба проти 
них; стали робити це німці — вогонь був перенесений і на 
них. А для найширших українських мас і чужинецького світу 
набрали в тодішні епохальні роки вирізнення ці розвоєві тен*
денції російського та німецького народів, що їх зробили були 
обидва ворожі, в однаковій мірі для України, імперіялізми. 
Вони в якомусь апокаліптичному тяжінні один до одного, на*
висли вічною загрозою змітати з лиця землі все, що стоїть на 
шляху між ними. 
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Ілюзії  і   дійсність 

Відірваним від ґрунту елементам з*поміж підбитих і за* 
грожених народів Радянським Союзом важко було встоятися 
суґестивним впливам німецької пропаґанди. Тривога перед ка*
тегоричними майнкампфськими вимогами "життєвого просто*
ру" усунулася в тінь, як обставина, з якою доведеться мати 
діло щойно пізніше. Найперше ж важне те, щоб упала Росія. 
Труднощі ж опанувати східні простори повинні приневолити 
німців скоротити на практиці свої плановані вимоги, бодай до 
таких меж, як були змушені зробити це 1917 р. Завдяки сприт*
ній інспірації Німеччини, здавалося, що для цього вона роз* 
поряджає вистачальними політичними й мілітарними силами. 
Тоді як залякані й приголомшені гістеричними погрозами та 
зручно зааранжованими демонстраціями воєнної сили серед*
ньоєвропейські держави йшли самі в пащу гітлерівському мо* 
лохові, в українських осередках, відірваних від мас, мозольно 
вираховувано вже час, потрібний для розпорошення обезго*
ловленої червоної армії та повалення радянського устрою. В 
той самий час виходили із тих осередків твердження про сла*
бість Радянського Союзу, оперті на звичайній більшовикам са*
мокритиці та хитро інспірованій ними пропаґанді, які прийма*
лись за чисту монету в гітлерівських офіційних колах, бо йшли 
по смаку їхнім лебенсраумовим маячінням. Зроджена в лу*
кавстві фама про протибільшовицьку круціяту під проводом 
націонал*соціялізму знаходила послух у людей, обсілих нос*
тальгією за батьківщиною чи хотінням повернути собі, або 
зайняти в ній утрачені, або належні різним титулам становища 
й позиції. З другого боку доходили відгуки про небезпеку 
світового фашизму та про потребу захисту від неї трудящого 
пролетаріяту. Ця обставина ще збільшувала уроєну достовір*
ність псевдоуніверсальних цілей і одної, і другої доктрини. 
Постало переконання, що віч*на*віч один проти одного стоять 
два протилежні світогляди, виключаючи один одного, які йдуть 
до неминучого зудару. Цей конфлікт, спричинений світогля* 
довими суперечностями, приведе до основних перемін на по* 
боєвищі й дасть повний вияв проблемам — універсальним, 
суспільним, господарським, моральним, релігійним, устроєво* 
політичним та національним. 
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Фатальна ілюзія. 

Чи дійсно націонал*соціялізм прагнув знищити більшо*
визм, як систему, а більшовики — покласти на лопатки націо*
нал*соціялізм? Одне і друге неправда. Німеччина завойовувала 
землі Радянського Союзу як життєвий простір для свого 
народу; Рад. Союз — ішов далі слідами російських самодер*
жців, що змагали запровадити в Европі й у світі свій власний 
"істінно*хрістіянский" лад і розширити кордони імперії. "Дранґ 
нах Остен" і похід проти "гнилої Европи". Гітлеризм під при*
криттям знищити ворога культури й цивілізації — більшовизм, 
а більшовизм із фразами соціяльного визволення світового 
пролетаріяту та знищення його ворогів — фашизму й капіта*
лізму. Обидва — продукти своїх середовищ, не накинені 
ззовні: здеґенерований германізм і наслідник вибулих із форми 
православ'я, панславізму й "народнічества", давніших масок 
московського імперіялізму. Німеччина й СРСР — імперія* 
лістичні потуги, що їхній історичний розвиток виявляє одинокі 
в розвої людства сплетення — це, каже французький історик 
Мішле, фатальне подружжя, що його взаємини виявляються 
чергуванням розлучених зближень і кривавих зударів. Два 
партнери, які у бігу століть один одному давали стимул і кла*
лись під ноги колодою, були найближчими друзями і найлю*
тішими ворогами, давали перспективи на буйне розростання 
і стелилися темною могилою. Один одному ставали спонукою 
до найвищих польотів і найболючішого занепаду в духовому 
й суспільному житті, до світлих перемог і прикрих невдач, до 
високого добробуту й чорної нужди. Німеччина й Рад. Союз 
— це теза й антитеза. 

Не для підлещування казав Сталін Емілеві Людвіґові 
під час зустрічі 1931 p., що радянський народ симпатизує най*
більше Німеччині та німецькому народові. Це твердив він у 
свідомості того історичного процесу, що століттями формував 
комплекс питоменностей германського й російського світів, 
яких гітлеризм та більшовизм є часовими виявами, природни*
ми дітьми. Німеччина прямувала все на схід у той безмежний 
простір, куди манили її невичерпані джерела сирівців, де фас* 
цинували її творчі можливості величезні маси населення — 
майбутніх рабів. Задивлена в утопійні  перспективи свого ви* 
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живання на тих теренах, наставляє вона в тому напрямі й твор*
чість свого духа та ума. Її філософія та наука, моральні й 
етичні засади, суспільні, економічні й воєнні доктрини, устро*

єві формули й технічні конструкції — все здвигається під 
кутом Сходу Европи. Туди шле вона свої думки й машини, 
політиків у двір Петра І й Катерини II, техніків і капітал в 

роках після Рапалло, колоністів в українські степи, над Волгу 

й під Урал, стратегів і військових інструкторів у воєнні інсти*
тути й казарми. Ледви змовкнуть гармати й засклепляться 
завдані германізмові у воєнній офензиві рани, а вже знову йде 

мирна офензива думки й матерії по вікових дорогах "Дранґ 
нах Остен". 

Наскільки Росія ставила завжди опір воєнним завою*
ванням Німеччини, так після замирення стає вона отвором 
для її мирної експансії. Царський двір — згерманізований; цар*
ська рідня, правлячі круги й узагалі впливові в імперії вер*
стви виховуються на німецькій науці й на німецькій культурі. 
Хто лише "преться в люди", той поступає так, "як німець по*
каже". Однаково німецькі філософи як і стратеги, вчені й по*
ети, суспільні теоретики й інженери та конструктори запалю*
ють уми російської верхівки. Їх полонюють Кант і Гегель, Кля* 
узевіц і Шліффен, Ґете і Шіллер, Маркс і Енгельс. Росія їх 
читає; з них учиться, їх наслідує, їхні думки в себе екперимен* 
тує, їх до свого ґрунту пристосовує та поправляє. Словом, Ні*
меччина дає думку, учень її засвоює, робить з неї практичні 
досвіди й своїми необмеженими можливостями дає вчителеві 
імпульс до нових задумів. 

Німеччина творить для потреб Сходу. Німецька думка, 
творчість її духа, не може найти здійснення в обмежених 
просторах з обмеженими засобами. Її винахід "надлюдини" 
(як же ж по нутру вона прихильникам "всечеловєчества"!), 
пруські догматизм і універсалізм, пангерманський централізм, 
суспільні й господарські доктрини, устроєві форми до гітле*
рівських включно — все те не може вижитися вдома, для 
цього необхідні нові простори, врятувати становище може тіль*
ки експансія. Віковим шляхом на схід. 

Алеж учневі й не сниться жертвувати за науку самим 

собою. А втім, чи є в силі народу, хай буде тільки в засягу 
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одного покоління, завернути зі свого історичного шляху, зре* 
зиґнувати зі своїх свідомих і підсвідомих цілей? І як не можна 
було брати за чисту монету німецької націонал*соціялістичної 
пропаґанди щодо її нищівних цілей проти більшовизму, а біль*
шовицької пропаґанди щодо її захисту світу від фашизму й 
капіталізму, то в такій же мірі слід було зостатися сторож*
ким на німецько*російські тактичні кроки в Рапалло та 23 
серпня 1939 року в Москві. Бо і гітлеризм, і більшовизм, як 
уже вище сказано, були продуктами своїх середовищ; перший 
чисто германським явищем, другий чисто російським. А різ*
ниць поміж народами не дасться знівелювати, бо не є це різ*
ниці тільки політичні, ані тільки матеріяльні. Їхній корінь є 
глибше. Вони є в цілому світогляді, в ідеях і моралі. Ці ж 
елементи є вислідом протиставлення, ба навіть суперечности 
інтересів поодиноких народів, вислідом окремішности їхнього 
історичного розвитку, результатом вікових наверствувань істо*
ричних властивостей духового й матеріяльного порядку. Вони 
складаються на суму духових, моральних і матеріяльних по* 
тенціялів окремих народів і компромісу між ними не можна 
осягнути навіть тоді, якби в їх проводі стояли ідеально де*
мократичні уряди, що взялися б за це діло. Похід назад, як у 
часі так і в історії, неможливий. Так то і Німеччина як і Ро*
сія стоять на втоптаних шляхах переданих поколіннями стрем* 
лінь, незаспокоєних амбіцій і нездійснених сподівань. Одна 
лицем до Сходу, друга до Заходу. У вічній експансії, у вічному 
наступі, всеодно, чи товаришать йому слово або гріш, меч за*
войовника або плуг колоніста. 

Воєнні періоди, що слідують по мирних періодах взає*
модіянь Німеччини й Росії, належать до найжахливіших і 
найкривавіших буч в історії людства. А це найкраще свідчить 
про характер кличів, несених на штиках воюючих полків. Як*
що б Гітлер був направду ніс у Східню Европу визволення 
від більшовицької тиранії й соціяльного закріпощення, тоді 
міг би він зовсім легко дарувати собі ті звірства й насильства, 
плюндрування країв і фізичне винищування народів, почина*
ючи зараз таки від радянського кордону й далеко ще від кор*
донів правдивої радянської "нації" — російського народу. Те 
саме  стосується й  другої  сторони,  починаючи  від   перших  її 
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кроків 1917 року. Одна сторона, як і друга, кермувалися ви*
ключно політичними мотивами, змагали тільки до завоювання 
й здобуття нових просторів. Вічне взаємне тяжіння двох енер*
гій, ділених бездонною ненавистю, у прагненні зіткнутися одне 
з одним і злитися в одне. Обопільне притягання духа й ма*
терії, в фатальному гоні до симбіози, обтяженої незчисленни*
ми наслідками. Перша шукає в другої місця, щоб розряди*
тись, "життєвих просторів"; друга хотіла б заслонитися перед 
невідомим Заходу. Росія, це німецький дух, німецька думка. 
Їй незагрозливий народ, упоєний абстрактами, нежиттєвими 
для себе самого імперіялістичними теорійками. Але йому легко 
найти спільну мову з Заходом. Німеччина з Заходом — оце 
небезпека для Росії. Тому треба Росії здобути собі її прихиль*
ність по волі чи поневолі; далі на захід можна йти успішно 
тільки з німцями. Адже за твердженням Маркса, зовсім не 
Росія, але сама Німеччина є обітованою землею соціялізму, а 
німецький народ є найпоступовішим народом, німецький про* 
летаріят — передовим пролетаріятом світу, найбільш доспілим 
для того, щоб прийняти й понести в світ марксистську док*
трину. Марксизм містить у собі ідеї, що виникають з інтере*
сів німецьких і для німецьких мас призначених. Через німецькі 
маси влегшений доступ до пролетаріятів французького й 
північно*американського, які у своєму розвитку клясової сві* 
домости й життєвости слідують зараз по Німеччині. Москва — 
це тільки тимчасовий сейф, де тільки переховується наука бо*
родатого "пророка" до часу світової революції, яку з тугою 
вижидають. А покищо —експеримент революції в одній дер*
жаві. 

Ніяка бар'єра не могла встоятися під напором тих двох 
сил. Усе було рознесене, розторощене, зметене, підбите, по* 
кріпощене. Україна і Швеція, Польща і Прусія, Балкани і 
Прибалтика, Туреччина і Фінляндія. Застосовано старі полі*
тичні засоби екстермінації, підбиття, завоювання, винародов* 
лення, асиміляції, русифікації й германізації, совєтизації й 
гітлеризації. Не помагали вговорювання — йшли погроми; не 
помагав підступ — вжито сили; зачинала пропаґанда — до*
вершувало насилля. Такої самої долі зазнали й буферні дер*
жави післяверсайської Европи. 
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А Україна? 
Кінець Першої світової війни несе невдачу Німеччині. 

Ця шукає відтяження, важко бо встоятися на два фронти. З 
Заходом не найти їй спільної мови — тут стояла та сама бе*
зодня, що й пізніше, 1940 року. Треба було привести до ка*
пітуляції Схід. Як? Віковим шляхом німецько*російського об*
міну. У запломбованому вагоні їде з німецькою доктриною 
марксизму Ленін у Петроґрад. Хитке й безвольне Тимчасове 
Правительство не в силі схопити керму над розбурханими ма*
сами, що в них, природній російській душі, бездоктринальна 
анархічність, революційність і месіянізм вклали грізну потен* 
ціяльну силу. Потрібна була тільки думка, щоб озброїти ці 
маси. Потрібні були ідеї й кличі, щоб спричинити розряджен*
ня напруженої енергії. І на це з'являється Ленін. 

Та "вождь пролетаріяту" спостерігає скоро, що росій*
ському пролетаріятові треба ще неодну фазу "капіталістичного 
процесу" пройти, поки він стане на шлях соціялістичного бу*
дівництва. І він пише поправки до клясичного марксизму, що 
творять основу генеральної лінії Леніна*Сталіна. Світову ре*
волюцію полишено для дальшого назрівання в капісталістич* 
них країнах, а приступлено, з тактичних оглядів, до реаліза*
ції соціялізму в одній країні, яку проголошено базою світової 
революції. Навчання Маркса складено таким чином у Москві 
як принаду для тих, що їх треба здобути (розкладати), тоді 
як здушування й нівелювання всього находять застосування 
серед підбитих. У час останніх є й Україна. Держава є перед 
масами арґументом "реального здобутку революції", державна 
ж політика служить для підсилювання "капіталістичних супе*
речностей" в інших державах та для загострювання й викли*
кування конфліктів і зударів. В СРСР найшла втілення стара 
єдина*неділима. Більшовизм є синтезою історичних наверству* 
вань політичних нахилів і амбіцій російського народу пану*
вати в щораз ширших кордонах, над щораз дальшими краями, 
як теж сплощеної доктрини історичного матеріялізму Маркса, 
з якої викинено суспільні тенденції, а пришито політично* 
імперіялістичні. До німецького народу стравився позитивно і 
Ленін, і Сталін, як до народу, що його призначенням є запо*
чаткувати "правдиву" марксистську революцію та здійснити 
"правдивий" соціялізм. 
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На підставі цієї аналізи ясно, що Україна стояла зава*
дою на шляхах імперіялізму обидвох потуг. Найшовшися між 
молотом і ковадлом, між двома потужними силами, що були 
гробокопачами державности й головними джерелами нещасть 
та загибелі народу, вона ненавиділа однаково одного й дру*
гого ворога. На чужині українські тенденції звичайно не зна*
ходили зрозуміння, але байдужість. Ось де трагедія України. 

Як не можна відділювати більшовизму від російського 
народу, так і гітлеризму від народу німецького. Але тоді, як 
остаточна синтеза Росії — більшовицький примітивізм є яви*
щем достосованим до властивого рівня тамошніх мас, — гіт* 
леризм, синтеза германізму, є явищем наскрізь абстрактним. 
Думки, що лягли в основу російського середовища, зродилися 
з німецького захоплення його можливостями. Над їх колис*
кою неслася симфонія "неосяжної землі російської"*) з її без*
межними багатствами й незліченними можливостями. Політич*
на доктрина німецького імперіялізму, цілий твір Фридриха 
Великого й Гітлера, Клявзевіца й Шліффена, створена не для 
Німеччини, бо її творці послуговувалися не своїми, а чужи*
ми, російськими мірами. Тому гітлеризм був наперед засудже*
ний на невдачу. Кинений на безмежні простори східної Евро* 
пи, він скоро побачив катастрофічність своєї "життєво*про* 
стірної" фікції, препарованої з мішанини звірячих емоцій і 
особистих амбіцій. 

Для нас була б ця справа байдужа, якби не те, що в 
крутіж гітлерівської катастрофи було втягнено недотепними 
політиками частину нерозважної української суспільности, 
спішної на нові розв'язки. Тоді, як загал зайняв позиції, при*
значені на тих теренах України її історією, ці відірвані еле*
менти стали погноєм германізму. Результату не виправдають 
ніякі валенродські хитрування. 

Серед загалу нашої суспільности був ще свіжий спомин 
німецького "визволення" 1918 p., хоча, як уже була мова, в 
незначних відламках суспільности затерлися були ремінісцен*
ції з тих часів й зумовлені коньюнктурними заходами гітле*
ризму усипляли їхню сторожкість. Сталося це тому,  що  Гіт* 

*) В ориґіналі — "необьятной  земли русской". 
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лер, з приходом до влади, розпочав якнайгострішу кампанію 
проти комунізму, щоб таким способом, з одного боку — вво*
дити в транс маси чужих суспільств, милити їм очі мізерними 

транспарентами та оббріхувати їх крикливими демагогами й 
тим способом з'єднувати для свого діла задурманених дріб* 
номіщан і потенціяльних фашистів, — з другого боку — від*

вернути увагу земляків від плиткости й примітивізму суспіль*

них тез своєї доктрини, що їх — до речі — повитягав з ма* 
теріялістичних писань своїх світоглядових "противників". Ер* 
зацдоктрина Гітлера показалася далеко нерівномірною з марк* 

сівською доктриною, що була виявом німецької філософії. А 
втім, протикомуністична кампанія була дуже на руку авто*
рові "Майн Кампфу", що для нього суттєвою справою було 
не якесь там визволення Сходу від комунізму, але здобуття 

теренів для свого народу. Цей то підглянений "соціялізм" Гіт*
лера прихилив йому семимільйонову масу німецьких комуні*
стів, які, поперше, могли знести антибільшовицьку кампанію, 

бо не перейшли були ще процесу націоналізму, подруге ж, 

соціяльні тези Гітлера заспокоювали їх сумління з приводу 
"зради соціялізмові". З підозрінням могли до тих суспільних 
реформ підходити німецькі націоналісти, але націоналістичні 

кличі гітлерівського тоталітаризму привертали їм цілковитий 
спокій. Так представлялася націонал*соціялістична амальга*
ма*), яка на дешевому кормі наскрізь абстрактної доктрини 

та під заслоною лукавих скрутів гітлерівської політики й про*
паґанди готувалася піти слідами давніх варягів. "Майн Кампф" 
стояв незрушним дороговказом для німців і грізною осторо*
гою для українців. 

Ми прямували до зміни післявоєнної організації Европи, 

але ніколи за ціну зречення власної державности. Україна 
боролася проти совєтизації, її західні окраїни держали по*
бічний фронт, спричинений включенням їх у склад версай* 

ських буферних держав. Назагал відношення до Німеччини 

було здержливе, недовірливе. Тверда підрадянська дійсність 
навчала народ не обманювати себе ніякими мріями на посто* 
ронню поміч, але покладатися тільки на власні  спроможності. 

*)   Суміш. 
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Реальним розцінюванням тих спроможностей і серйозним дер*
жавницьким думанням слід пояснювати собі ті форми, що 
ними йшла на українських теренах визвольна боротьба. Ніхто  

не закине Україні, що була вона попутником будь*якої по*
літичної, суспільної чи ідеологічної течії. Нашептам Райхсвери  
чи крикливим фразам гітлеризму давали послух хіба відірва* 

ні від краєвого терену еміґранти та з коньюнктурних оглядів 

частина західньо*українського партійництва. Все те разом пред*
ставляло такий малий відсоток української суспільности, що 
важко було трактувати серйозно пронімецьку течію серед на* 

роду, хоча прихильники цієї течії рекрутувалися переважно 
з*поміж західньо*української інтеліґентщини. А втім, цей по*
літичний напрям треба вважати не так пронімецькою течією 
серед частини української суспільности, як радше фракцією 

українського ревізіоністичного фронту, яка заступала погляд,  
що Німеччині припаде головна роля у зміні східньо*европей* 
ського стану, але народ ставився все з недовір'ям до будь* 

якого анґажування посторонніх сил у визволенні України. 

Визвольна боротьба підбитих Рад. Союзом народів іде  
в напрямі внутрішного заломання імперії, беручи, річ ясна,  
на увагу й те, що таке заломання може й повинно бути під*  
тримане теж і зовнішнім конфліктом. З другого боку, вну*  
трішній процес розкладу СРСР почав натрапляти на щораз 
більші безоглядні міри нівеляційної політичної централізації 
більшовизму. Правдива російськість цієї доктрини стала джерелом 
атракції для безпартійних росіян. Засобами винищу* 
вання, розселювання та запроторювання в азійські простори 
стараються формувати одноцілий радянський народ, який у 
тоталітарному, централістичному й деспотичному устрою стає 
предметом у руках перечищеної партії, що є кість від кости 
провідним тілом російського народу. На свій спосіб реалізу* 
ється, і бездушно, засада: "один вождь, один народ, одна 
держава". 

Як має повестися в таких обставинах народ, що в най*
вищому напруженні сил борониться проти одного хижака,  

тоді, як уже кігті другого в нього спрямовані? Щойно німець*
ко*радянська війна поставить Україну перший раз в її історії 

тільки   поміж   два   диспозиційні    чинники:   Москву   й   Берлін. 
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Одна й друга сторона старатимуться, з більшою або меншою 
спритністю, здобути її для себе. Попри те йде щораз більше 
посиленим темпом совєтизація, що є продовженням закапту* 

реної русифікації, єдинонеділимства. В деяких українських 
еміґраційних кублах далі переховуються ще спомини, що їх 
безповоротно перекреслило чверть століття безкомпромісових 

брутальних перемін. Не вніс туди отверезіння й гітлерів*

ський експеримент з Карпатською Україною. Сторожкі на все, 
але наставлені на зміни, маси ждуть звідкись думки в обличчі 
назріваючих подій. Епохи звичайно висувають наверх людей, 

що в силі додержувати кроку їхній ході. Вони стають у про*
воді українського визвольного руху. 30 червня 1941 року, в 
день проголошення української державноети, український на*
род стає до війни з Німеччиною. 

Посіяли вітер, а пожали бурю 

"Тому, що новоздобуті простори мусять бути на постійне 
здобуті для Німеччини й Европи, рішальне значення матиме 
Ваша постава. Ви мусите собі усвідомити, що Ви є представ*
никами Великонімеччини й хорунжими націонал*соціялістичної 
революції й нової Европи на цілі століття. Тому Ви мусите з 
гідністю проводити навіть найсуворіші й найбезоглядніші за*
ходи, подиктовані державними конечностями. Недостачі ха*
рактеру в окремої особи зумовлять в основному її відкликання. 
Кого з таких причин відкличуть, той також у Райху не може 
більш стояти на вирішальному пості". Текст одної з 12 
заповідей фюрера, що з ним вирушили німці 1941 року на 
схід. Чи ж можна дивуватися, як історія мститься на тих, що 
хочуть її легкодушно творити всупереч природному бігові й 
порядкові речей, і як нещасно вони гинуть, позначуючи свої 
сліди кров'ю, попелищами, руїною, голодом і нуждою, най*
більш абстрактні гасла, витвір хоробливих маячень утопістів? 

Найважніша позиція у внутрішньому політичному жит* 
ті Радянського Союзу, Україна, була призначена на осередок 
німецької колонізаційної праці у Східній Европі. Тут мала 
станути база германського імперіялізму, спрямованого на Бли*
зький Схід та Індію, де мав він зустрінутися з імперіялізмом 
ніппонським. У кількох місяцях подолав  фельдмаршал  Рунд* 
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Генерал   Роман   Шухевич. 
(Погруддя   мистця  М.   Черешньовського) 
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Історична лісничівка на узбіччі гори Виділок у Карпатах, де відбувся Перший Великий 

Збір Української Головної Визвольної Ради [І . ВЗ УГВР) 11*15 липня 1944 року. Лісни* 

чівка була на південний захід від с. Сприня, Самбірського повіту. Всі знімки з ВЗ 

УГВР зробив  і  зберіг  Микола Лебедь. 
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Розмова між членами УГВР під час однієї з перерв Першого Великого Збору 

УГВР у липні 1944 року. На фотографії сидять Лев Шанковський і, з*заду, Іван 

Вовчук,  а  справа  стоїть  Йосип  Позичанюк. 

 

Група членів УГВР розмовляє під час перерви за часу сесій Першого Вели*

кого Збору УГВР на поляні біля лісничівки. Стоять у колі, ідучи зліва до права 

за стрілкою годинника (починаючи годиною 12): Павло Турула, Василь 

Мудрий (в ясному), Лев Шанковський, Ярослав Білецький (в ясному), Омелян 

Лоґуш,  Дарія   Ребет,   Василь   Потішко,   Катерина   Лоґуш,   Н.   Н.,   Петро   Чуйко. 
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В   обідню   перерву   група   учасників   Першого   Великого   Збору   УГВР   йде   на 

прогулянку під охороною вояка  УПА з охоронної чоти. 

 

Управителька кухні Бачинсьна (сидить) з жінками з УЧХ, які були господи*

нями на лісничівці в часі Першого Великого Збору УГВР. Між ними — ма* 

шиністка   й   медсестра. 
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Генеральний суддя УГВР Ярослав Білецький (на возі) прощається з окружним ОУН 

"Морозенком", який допильновував постачання, безпеки та інших справ, зв'язаних з 

Першим Великим Збором УГВР. Негайно після закінчення нарад Першого Великого Збо*

ру всі  учасники  розійшлися  чи   роз'їхалися   в  різні   напрями   з  огляду   на   безпеку. 

 



 
Чота УПА з сотні "Левів", яка виконувала безпосередню охорону лісничівки й учасників 

Першого Великого Збору УГВР (на фотографії лише частина чоти). Ця чота недавно 

роззброїла німецьких пограничників, від яких "отримала" добрі одяги, зброю й 

вишколеного собаку*вівчарку (ясна), що помагала виконувати охоронну службу. Зліва 

направо: сотенний Н. (мабуть), окружний ОУН "Богдан", підстаршина Н. з вівчаркою. 
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Мирослав  Прокоп,  член  президії  УГВР,  на  поляні  біля  лісничівки   в  часі   Пер*

шого   Великого   Збору   УГВР. 

 

Віцепрезиденти   УГВР  Василь  Мудрий   і  о.   д*р   Іван   Гриньох   (в  темному)   на 
розмові   в часі   перерви  під час  Першого   Великого  Збору  УГВР. 
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Великий збір УГВР 

Президент і Президія 
Президент: Кирило Осьмак 

Віце�президенти: Василь Мудрий, о. д�р Іван Гриньох, Іван Вовчук 
Члени: Зенон Пеленський, Мирослав Прокоп, Дарія Ребет 

  

    

Генеральний суд 
Генеральний Суддя: 
Ярослав Білецький 

 Контрольна 
Комісія 

Ген. контрольний 
.................................... 

 Генеральний 
Секретаріят 

Голова:  
ген. Роман Шухевич 

 
Конференції 

комісії 
Колеґії, Бюра 

 
Бюро 

інформації 
Йосип Позичанюк

   

     

Секретаріят 
внутрішніх 

справ 
секретар: 

Ростислав Волошин 

  
Секретаріят 
зовнішніх 

справ 
секретар: 

Микола Лебедь 

 

 
Секретаріят 
військових 

справ 
секретар: 

ген. Роман Шухевич 

 
Секретаріят 

фінансово%госп. 
справ 

секретар: 

................................. 

 

Інші секретарі 

 
Організаційна структура Української Головної Визвольної Ради (УГВР). Схема подає персональний склад органів УГВР на літо 

1944 року. Подані в схемі особи були вибрані на свої становища на Першому Великому Зборі УГВР. 

280 





 

Орієнтаційний   шкіц   околиць   історичної   лісничівки  в   підніжжі    гори    

Виділок,   біля с. Сприні   Самбірського   повіту  в   Карпатах,  у  якій   відбувся   

Перший   Великий   Збір   УҐВР. 
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ПОЯСНЕННЯ:

історична   

лісничівка оселі 

— залізничний   

шлях 

— шоси 

місцеві 

МАШТАБ   і: 

1СЮООО Рис. 



 

Титульна сторінка четвертого числа (другого видання) журналу "Вісник: орган 

Президії Української Головної Визвольної Ради (УГВР)" за серпень 1945 p., 

що його передруковано в цій книжці. Журнал мав 76 стор. друку, виданий 

дбайливо, оформлений доволі різноманітно — кілька шрифтів, різні технічні 

розв'язки укладу матеріялу. Точніше, це число мало таке число: рік 2, ч. 4 

(7),   серпень    1945. 
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"Універсал  Української  Головної  Визвольної  Ради",  відбитка  підпільної двосторін* 
кової  листівки, яка появилася зараз після  закінчення  Першого Великого  Збору УГВР. 



 

"Універсал  Української  Головної  Визвольної  Ради",  відбитка  підпільної двосторін* 
кової  листівки, яка появилася зараз після  закінчення  Першого Великого  Збору УГВР. 
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Перша   сторінка   журнала   "Повстанець",   видаваного   Політичним   Відділом   ГК 

УПА,  р.   1,  ч.   1,  листопад   1944   р. 
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Титульна сторінка брошури О. Бродового До генези українсько
німецької війни 
1941
44 років. Справжнє прізвище автора невідоме. Брошура мала 36 стор.,  

розмір  21   х  15  цм. 
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Титульна сторінка підпільної брошури "Ярлана" Упюр фашизму в польській 

мові. "Ярлан" — це літературний псевдонім Ярослава Старуха, голови Проводу 

ОУН Закерзонського краю у 1945*1947. Брошура вийшла вперше друком по* 

українському у 1945  р.  під  назвою  "Фашистівське  страшило". 
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штедт величезні простори майстерними блискавичними ото*

ченнями, що з них міг бути гордий кривавий переможець з*під 

Канн. Тевтонський панцирний вал пересувався в демонічному 

темпі щораз далі на схід. Позаду себе залишав ґестапівські 

страхіття та нужденні маси без даху над головою, ні перспек*

тиви на завтра. Край, що під терором попереднього режиму 

змагав до національно*політичної окремішности й єдности, опи*

нився нарешті в цілості в новій дійсності, такій подібній до 

дотогочасної. Опанований, позірно опанований воєнний об'єкт. 

Людина буде зносити недостачі й нужду, зноситиме й 

найболючіші удари й найтвердшу тиранію, якщо це наложе*

не на неї в ім'я загальних ідей і кличів, навіть таких, що їх 

здійснення відложене на дуже далекий час, навіть абстракт*

них. Бо її манить романтика, викликаючи у неї екзальтацію, 

схилюють до безмежного самовідречення, тверді, але здорові 

етичні й моральні постуляти, потреби, її полонює навіть уто*

пія. Але ніколи вона не стерпить визиску, зорганізованого на 

користь чужого чинника, якими б лукавими чи хоробливими 

"теоріями" чи "історичними ствердженнями" цей визиск не 

був виправдуваний. Вседно, чи був би це "провідний народ 

революції", чи "вища раса", чи всякий інший "вибраний народ". 

Великі простори від Сяну по Волгу перестали скоро бу*
ти побоєвищем, а нависла над ними важка політична проблема, 
їх треба було заповнити відповідним змістом. І тут вийшла 

відразу наверх облуда гітлерівської пропаґанди. Окупація по*
казалася тільки стратегічною, ніякою політичною операцією. 
Край мав залишитися надалі німецьким плацдармом. Тисячі 

новоздобутих квадратних кілометрів уводили в транс, викли*
каний перспективами й можливостями, тоді як перш за все 
треба було глянути тверезо увічі тисячам новоповсталих проб*
лем і питань. Цей широкий простір, здавалось німцям, не був 

нічим виповнений. Втім, ще більшим нічим, були для Украї*
ни реакційні та примітивно безглуздні "реформи" Розенберґа 

й Еріха Коха. Показалося на досвіді, що Гітлер не мав ніякої 

східньої політики, не мав ніякої розв'язки для окупованих те*
ренів Східньої Европи. Завойовані терени призначені були як 
добич й адміністровані як велике поле бою. Виявилось, що 
Україна, вирвана з*під російської кормиги, попала під герман* 
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ське ярмо. В таких умовинах не було для Гітлера найменшої 
перспективи на те, щоб найти компроміс із підбитими наро*
дами. Без упорядкування української проблеми, як проблеми 
першого терену німецьких експериментів, годі було думати 
про будь*які триваліші успіхи на Сході. Блискуча стратегія 
обернулася внівець у наслідок безглуздої політики. Україн*
ська територія, що її втрату так болюче відчув СРСР, стала 
тереном, на якому німецька стратегія, залюблена в блискучих 
швидких маневрах, була змушена започаткувати маневр від*
вороту зі Сходу. Великий завойовницький похід Гітлера скін*
чився суцільною авантюрою. 

Можна б завважити, що від завойовника до авантюри*
ста тільки один крок. Бо що більші успіхи, то більші небез*
пеки й риск. Та справа в тому, наскільки зростання риску 
відповідає потребам і відносинам. Справа в "політичності" 
стратегії. Більшовизм призначив стратегію на службу політи*
ці (звідси й загибель Ту[х]ачевського), в Німеччині був свого 
часу напрям робити незалежною стратегію від політики, а від 
1941 року на Сході політики взагалі не було, бо саму стра*
тегію обвантажено непосильним завданням знищити базу ро*
сійського більшовизму. Партія торувала шлях совєтському 
імперіялізмові рівними дорогами. Комінтерн провадив підривну 
роботу серед народів, державний апарат "батьківщини со* 
ціялізму" поглиблював конфлікти між державами, Червона 
армія окупувала нові терени. Після Рапалло організували німці 
радянський промисел, а після серпневого пакту 1939 року ви*
гнали більшовики всіх німецьких колоністів окупованих зе*
мель Прибалтики, Румунії, Бесарабії та Буковини. До приходу 
гітлеризму до влади йшла в Німеччині тільки стратегічна під* 
готова до східньої кампанії. Від 1933 року її посилено тільки 
схематичною пропаґандивною фразою про знищення комуніз*
му, що в остаточній збройній фазі називалося — знищенням 
СРСР як світової небезпеки більшовизму. Стільки всього. Та 
цього не вистачало навіть на кілька місяців. Ця "політика" 
не дошкандибала навіть у Сталінград чи Москву. "Дайте собі 
спокій з нюшкуванням за комуністами. Російська молодь від 
двох десятиліть виховується в комуністичному дусі. Вона не 
знає ніякого іншого виховання.  Тому немає глузду відгребу* 
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вати минуле. Ми не хочемо завертати росіян до націоналізму, 
тільки хочемо зробити їх нашим знаряддям. Ви мусите здо*
бути молодь, ставлячи перед неї завдання й атакуючи її гостро 

та караючи нещадно там, де вона саботує ті завдання, або 
їх не виконує". Це інший пункт із цитованих уже "12 запо*
відей". Аж такий багатий зміст мав заповнити простір біль*

шовизму, що мав бути знищений. Що тут балакати про рівно* 

вартність, а що вже про кращу якість нового "корму". П'я* 
стук проти ідеї (яка б вона не була), матерія проти духа, стра*
тегія проти політики. 

Від самого початку за своєю природою націонал*соція* 

лізм спростачував поняття й явища. Вважалося, що більшовицька 

доктрина й устрій прищепилися тільки поверховно на ра*
дянському терені. Вистачить струснути державою й зліквіду*
вати московський центр, шоб народ повернувся до своєї при*

родної анархістичности без доктрини й месіянізму та був 
схильний піддатися кожній новій, сильнішій ідеї, і щоб про* 
стори стали відкриті для німецького експерименту "нового ла* 
ду". Німці помилилися. Двадцять п'ять років совєтизації за*

лишили свій вплив. Вправді нововирощена суспільність мала 
переважно однобічне, більшовицьке виховання і, на випадок 

знищення більшовизму та його ідолів, була б направду най*

шлася в порожнечі. Але не піл силу гітлеризмові було більшо*
визм подолати. На Україні міг на це пірватися націоналізм. 
У Росії сприйнята марксистська доктрина, на властивий ро*
сійському духові спосіб, стала джерелом не абстрактних кли*

чів, але кличів, шо мають за собою багатовікові традиції та 
що є невідлучним елементом поставання й розвитку росій*
ської державности. Ця доктрина вспіла вже витворити нові 
сили, поставити новий диспозиційний осередок — партію, а 

підрадянським теренам узагалі надати нове обличчя. Війна з 
німецьким окупантом стала для цього народу "священной атє* 
чественной вайной". 

На завойовані східні простори принесли німці пустку. 

Станули тут з тією однобічною "думкою, що тільки в матері* 

яльних вартостях слід дошукуватися елементів могутности, як 

і слабости. Злегковажили дійсність, яку їм накидала очевид*

ність, що остаточно стоїть над усім не матерія, але дух, що 
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цей дух гине, або перемагає, залежно від того чи почався він 
з фальшу або правди, чи спрямований буде матерією на фаль*
шивий або правдивий шлях. 60*мільйонова підбита маса му* 
сіла щось думати. Хто ще навіть вагався, будь*чого надіявся, 
той переходить глибоку духову переміну. Приходить до сором*
ного банкротства "ідей" і "думок", несених на мізерних тран*
спарантах. З хаосу й цвинтарів, руїн та попелу повстав дух 
стихії, виросло в підпіллі покоління, озброєне новою, сильні*
шою мудрістю. Тоді як валенроди були ворогом демасковані, 
коньюнктуристи клали голови, а частіше посилали інших їх 
класти, ні за що, а ще інші підписували "ноти" до... Гітлера. 
Одночасно вони стягали масові криваві репресії на невинне 
населення своїм послухом таємним ворожим провокаціям, зво*
дячи свої дрібні порахунки на побічному відтинку визвольної 
боротьби. В ім'я історичної правди треба ствердити, що ці 
чудові зелені дерева української визвольної снаги, які виросли 
в зударі духових і матеріяльних світових сил, витягнули з 
українського організму вдесятеро, всотеро менше кривавих 
соків, ніж прямування "з ласки Божої та волі народу діючих 
'вождів', провідників" та інших спекулянтів, щоб вирости на 
лихолітті народу, щоб цим додати "ваги" своєму підписові на 
"нотах" до Гітлера чи щоб добитися підвищення в окупант*
ській експозитурі. 

Ніколи ще досі трагізм України не дійшов був до та*
ких глибин. До деякої міри розчарованим і обманеним у своїх 
сподіваннях, загроженим поголовною екстермінацією масам 
треба було дати якусь охорону. Подати їм віру у свою спра*
ву й своє майбутнє. Подати ідею. Треба було довести, що ця 
ідея життєздатна в конфронтації з дійсністю та що єдина дасть 
їм силу на рятунок, показати, що кинені кличі не є недосяж*
ними мріями, не є утопією, але можливі, щоб їх провести на*
віть зараз чи завтра; вони не тільки про свята, але знають 
лік на біль кожного дня, мають відповідь на кожну вимогу. 
Треба було показати, як слід умирати, щоб народ жив. На 
Україні перші все гинули революціонери, люди з маси їх на*
слідували. Треба було навчити маси, що ідея дана їм не на 
те, щоб збудувати нову тюрму й вихваляти під небеса нових 
тиранів,  але заступатися за  себе самих.  Т.  зв.  конструктивна 
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робота, т. зв. ощаджування національних сил і здобутків ста*
ли фікцією в умовах німецької окупації. Твердити навпаки 
можна було хіба в далеких еміґраційних сховищах, а не на 
руїнах українських міст і сіл та посеред трупів неповинного 
безборонного населення. Стояла тільки дилема: духове ока* 
лічення й фізичне винищення спокійного населення під будь* 
яким претекстом або провокацією, чи каторжні роботи в Ні*
меччині, а там уже концлаґери з газовими камерами, уколи 
й крематорії, — або активна боротьба на життя й смерть із 
збереженням душі народу. Щоб жити, мусів народ вибрати 
боротьбу. Значить — визвольну боротьбу або більшовизм. 

Хай ніхто не манить себе, що можна було хитрувати 
з помислами гітлерівських окупаційних практик, спрямовани*

ми на підготування України для німецької колонізації. Пода*
ємо кілька вийнятків із таємних інструкцій окупаційної адмі*
ністрації, виданих для внутрішнього вжитку в листопаді 1942 

року. 

Школи тільки 4*клясові. На другий (1943*ій) рік закрити. 
Відібрати  культурно*освітні  установи,  театри й  кіна. 
Якнайменше наукових інституцій типу лабораторій і т. п. 

Лише для війська потрібне. 

Не поборювати сухіт, тифу. Закрити лікарні для насе*
лення. 

Припинити вивчення  місцевих лікарів. 

Суди — лише німецькі. Кожний німець — суддею. 
Хуліганство каральне лиш тоді, коли шкодить німцям. 
Ширити аморальність, не карати за аборти. 

Все, що має хребет, зломити. Хочемо виховати "кнех* 
тенфольк". 

Сексоти в заводи, цехи, церкви, підприємства, бюра і т. 
д. Слідкувати за ворогами Німеччини. Попи на послуги. І т. д. 
і  т .  д.  

В січні 1943 року схвалила в Києві націонал* соціялістич* 
на партія постанови, у загальному того самого змісту, що й 
вищезгадані інструкції, а подекуди ще поширені та доклад*
ніше з'ясовані. Ось декілька з них: 

Узалежнити Церкву від ґебітскомісарів та перетворити 
її в інструмент поліції. 
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Не поборювати кримінальних злочинів, якщо вони діють 
на шкоду тільки місцевого населення. 

Не карати за аборти, поширювати алькоголізм і розпу*

сту. 

Спинити приріст населення, утруднюючи дозволи на 
шлюби від цивільних урядів. 

Заборонити зовсім комунікацію для місцевого населення. 
Не поборювати пошесних недуг, якщо вони не загро*

жують німцям. 

Забирати "расових" дітей на виховання до німецьких 
закладів. 

Дівчат забирати насильно до військових домів розпусти. 

Стільки для ілюстрації одної сторони медалі. 

А під господарським оглядом? В липні 1943 року видає 
райхскомісар України, Еріх Кох, інструкції для генерал*ґебітс* 
комісарів щодо континґентів. Читаймо від початку: "Якщо ми 
хочемо виконати поставлене перед нами фюрером завдання 
забезпечити фронт харчами, треба дбати про результати на*
шої праці у відповідному розмірі. При застосуванні потрібних 
засобів, що ведуть до виконання цього завдання, не може ма*
ти місце жодна фальшива сантиментальність супроти насе*
лення...". 

"... Думка про те, що здача контингентів зобов'язує за*
безпечити харчами також місцеве населення, помилкова й свід*
чить про цілковите незрозуміння політичного, господарського 
й військового становища. Німецькі вояки визволили цю країну 
від більшовизму жертвою своєї крови. Одинокий додаток, що 
його місцеве населення може дати за визволення, це поверну*
ти працею й континґентами Німеччині те, що вона втратила 
жертвою своїх найкращих синів. Смерть на українській землі 
полеглих вояків і перемога німецької зброї зобов'язує нас до*
кладно з'ясувати справу, що коли дуже потрібних для прохар*
чування Европи харчів не вистачає і населення мусить десь го*
лодувати, то в кожному разі не сміє голодувати німецьке насе*
лення. І якщо ми будемо поставлені перед дилемою, чи мають 
голодувати німці чи українці, то ми повинні знати наше рі*
шення. І це рішення виконати є обов'язком ґебітскомісарів і 
провідників господарства". 
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... "Для праці на Україні є тільки одна точка зору: все, 
що служить оцим вимогам, правильне, все інше — фальшиве. 
Краще привезти в Україну дешеві прикраси, тандиту й наший*
ники, ніж політичні дискусії". 

Про що властиво йдеться німцям? Хай говорить далі 
райхскомісар, намаганням якого є "підвищити харчові приділи 
восени на основі українських досягнень. Знесення хлібної 
картки — це моє найвище прагнення, моя найвища мета й 
прекрасна порада проти літунських бомбардувань". У час війни 
мають українці працювати тільки для прохарчування Німеч*
чини, все віддавати "для перемоги", самі ж можуть пухнути 
з голоду. І в цьому безпросвітньому рабстві мусять найти свою 
ціль. Ніяких інших прав. "Українці не мають права на високі 
наукові заклади" — читаємо далі. "Ми були б останніми дура* 
ками, якщо б ми щонебудь зробили для піднесення україн*
ської освіти або рівня української інтеліґенції. Фюрер бо за*
рядив, що тим часом має вистачати школа з чотирьома кля* 
сами. Там навчиться українець читати, писати й рахувати". А 
після війни? "10 годин праці: 8 годин для фюрера й 2 години 
для себе самого. Отже він не може мати ніяких домагань 
упродовж 8*годинної праці, тільки на підставі результатів з 
останніх двох годин, що робитиме теж для фюрера, але які 
виходитимуть йому на користь". Це в кращому випадку, бо 
властиво Україна мула б бути сколонізована німцями, а для 
місцевого населення, навіть уже як для рабів, не було б тут 
місця. Вже зразу "треба взяти до уваги всякі можливості для 
наших вояків після війни, тобто — переселення з заходу на 
схід. У цьому просторі мусить бути проваджена німецька ко*
лонізаційна політика. Що тоді буде з українцями? Коли, на* 
примір, мешканці знищеного міста Карльсруге перейдуть жи*
ти на Україну, то ясно, що українці мусять на таку саму від*
даль пересунутися на Схід. "На Україні мусить бути створений 
великий колонізаційний простір для німців. Простори, що ні*
коли до Европи не належали, не треба до Европи зарахову*
вати. Це історична брехня, що Україна була колинебудь евро*
пейським фактором". 

... "Головне завдання нашої праці на Україні, згідно з 

дорученням фюрера, це мобілізація стільки робітників на пра* 
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цю до Райху й видобуття стільки харчів, скільки можливо. 
Робітників до Райху ми дали 1,000,000. Наші досягнення на 
харчовому відтинку багато кращі й багато більші, як цього 

змогли досягнути радянці в мирний час. Очевидно ці наші до*
сягнення відбулись коштом українців". 

"Теза про те, що українцям треба щось дати, щоб вони 

мали що боронити, фальшива. Мільйони німців втрачають на 
заході своє майно, а тут ми мали б його роздавати?" 

"Українці співпрацюють з нами. Вони щасливі, що мають 

працю й хліб і що не мусять розжовувати політичних проб*
лем". 

Ні від кого було ждати помочі Україні. Дехто звертав 
уже очі на північ. Організовані там партизанські банди при*
носили в Україну давнє лихо. Від них населення було змуше*
не захищатися так само, як і від німців. Край став пустіти, а 
заповнявся ліс. Ніхто людей сюди не заманював, а гнала їх 
німецька нищівна політика. Тікали вивожені в Німеччину ра*
зом із родинами, бо застосована була збірна відповідальність; 
ховалися від військових публічних домів дівчата й жінки; на*
ходили захист хлібороби, що не могли здавати продуктів 
більше ніж мали, тікали туди священики, яких сумління не 
дозволяло йти на службу ворожій поліції й видавати їй своїх 
вірних. Ішли в ліс маси. Вони були виставлені або на ма* 
сакру або, в усякому іншому випадку, на смерть як бандити. 
"Лісова проблема" була вислідом тогочасної трагедії укра*
їнського народу. Ніхто її штучно не творив, вона сама ста*
нула перед народом. Нова окупаційна дійсність переконала 
маси, що без своєї влади нема можливостей життя на україн*
ській землі. Не признавати цього стану українських мас озна*
чало "про своє спасіння дбати там, де гине мільйон". Треба 
було насамперед боронити ці маси "лісовиків" від різанини й 
викурювання як бандитів; далі — запобігти цій недоцільній 
еміґрації з сіл та міст; недопустити до виголодження насе*
лення, даючи йому охорону при праці, на ріллі та від контин* 
ґентових заготівок без кінця й міри; взяти під захист людське 
життя й майно, що стали іграшкою загарбницьких цілей та 
колонізаційних плянів окупанта; зберегти й передати в май*
бутнє рештки духових, моральних та ідейних  елементів  укра* 
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їнського народу; невтралізувати ворожі, провокаційні вихват* 
ки, проводжені збаламученими українськими руками, що по*
жирали величезні криваві гекатомби неповинного населення 
всюди там, де біг подій був залишений своїй власній та ні*
мецькій і більшовицькій сваволі. Постала Українська Повстан*
ська Армія (УПА), що охопила кадрами здисциплінованої вій*
ськової організації народну стихію, дала їй доцільні й раціо*
нальні форми боротьби з німецькою окупацією, а опісля з біль*
шовицькою, та запобігла стихійному революційному поривові, 
якого трагічно*криваві наслідки важко було б нам собі уявити. 
Віримо в живучість народу та силу його духа. Трагедія  
довгих поколінь не стала його трагедією. Віримо, що й тра*
гедія цих кількох років не буде гробом епохи. Кажемо, що 
сьогодні в нас руїна. Наскільки ж більше змісту мають події 
наших днів, якщо дивитися на них, узгляднюючи історичну 
перспективу й генезу явищ. Україна здвигнула бар'єру на 
шляху нищівної симбіози двох динамічних сил германізму й 
азіято*росіянізму. УПА віддала себе Україні. З віддалі століть 
западе справедливий осуд наших змагань. І стане зрозумілі* 
ший цей історичний катаклізм, що його сьогодні слабодухи 
проклинають, а який може бути благословенням для май*
бутніх поколінь. 

Останній острів і перший бастіон 

На сході пожвавіла боротьба за свободу народам і лю*
дині. Нема там повороту до попереднього стану. Заломання 
радянських політичних, а впарі з тим і мілітарних сил на те*
ренах чужонаціональних імперій в 1941 році доказує, що 
по*невільним членам*республікам Радянського Союзу однаково 
чужий і зненавиджений є тоталітаризм гітлерівський, як і біль*
шовицький. Війна розпутала снагу до боротьби не тільки з 
фінкою й ґранатою в руках. Вона розбудила нові пристрасті, 
нові амбіції, нову тугу. Звільнила людину з різних пут і кайда*
нів. Вона нівеляцією, яку полишила, улегшила старт до ще 
жертвеннішої боротьби за краще завтра. 

Війна скінчилася, але не розв'язала ще багато давніх 
та вже новоназрілих у її бігу проблем. Людство прямує до 
абсолютної перемоги, перемоги духа й думки. Ворог  людства 
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ще непоконаний. На місце одного матеріялістичного світу при*
йшов другий, настанову германського тоталітаризму зайняв 
тоталітаризм російський. Століттями тяжіли вони один до 
одного. Єднала їх співпраця або ділила ненависть. Обидва зма*
гали до панування над Европою і світом. Ніколи не станув 
один із них до боротьби разом з другим по боці Европи, або 
ставав нещиро. Тепер Росія дійшла до німецького джерела, 
що з нього все черпала стимули для своїх необмежених мож*
ливостей: просторів, сирівців і мас. Европа в смертельній не*
безпеці. 

Зброя заходу враз із її атомовою бомбою за слаба, щоб 
ставити чоло одержимим месіяністичним шалом евроазійським 
масам. Протиставитися їм зуміють тільки пройняті високими 
ідеями народи. Сама війна ззовні хіба ще більше сцементу* 
вала б "батьківщину соціялізму". Тому припинення воєнних 
дій може роззброювати тільки тих, що кормились ілюзіями. 
Сповидний мир не усуває дальшої боротьби людства за здій*
снення тих ідей і кличів, які від віків ворушать його сумлін*
ням. Стихають згуки воєн. Назрівають вибухи революцій, а 
за ними загоряться нові воєнні вогні. 

В роки останнього світового зведення порахунків стояла 
Україна в аванґарді походу загальнолюдських ідеалів. На укра*
їнській землі найшли могилу доктриною надумані способи 
створити "новий" німецький лад. Прийшла нова дійсність. І 
тепер щойно стинається кров у жилах на думку, якою була 
б визвольна ідея та на які небезпеки фізичного знищення був 
би наражений український народ, коли б Україна пішла була 
на шалені підшепти "валенродів" та вдалася в "політичну гру" 
з німцями. Сьогодні наші прапори несплямовані та й ворог 
не має потрібного йому приводу винищувати українців за ко* 
лябораціонізм. 

Все ще мовчить тепер, мов у могилі, на широких про*
сторах Середньої і Східньої Европи. Тільки з самого центру 
спокійного моря піднімається острів, звідки лунає нездавлене 
сумління світу. Це УПА, що пощербила тевтонські щити. УПА, 
що боронить там останній острів від заливу Сходу і перший 
бастіон у наступі Заходу.    Насувається аналогія з  минулого: 
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Батий пройшов Україну, але на руїнах Києва та Львова скри*
вавились смертельно орди Тамерляна. 

Передрук цикльостилевої брошури, що була передруко2
вана з Вісника УГВР, ч. 2, жовтень 1945, cтop. 36. Ори2
ґінал: Архів ЗП УГВР, АІ2І; фотокопія: Архів "Літопису 
УПА".  

*** 

.  BRODOVYI:  "  THE GENESIS OF THE UKRAINIAN-GERMAN 

WAR, 1941-44". 

(Summary) 

The author begins by describing the political currents that 
existed in Ukraine during the period between the two world wars. As a 
result of their sad experience in the struggle for Ukrainian inde-
pendence in 1917-20, Ukrainian politicians emphasized the approach 
of relying exclusively upon the forces of Ukrainians themselves and 
strove to build up those forces. In any case, none of the world powers 
were interested in the establishment of a Ukrainian state, so there 
was no use in counting on their help. Only in the late 1930s was there 
any tendency among Ukrainians to look for possible assistance from 
Hitler's Germany. This was because Germany, or rather the whole 
block of Central Powers, was waging a strong battle against 
communism and appeared to show an interest in the destruction of 
the USSR, and thus, in the Ukrainian problem. It is not surprising that 
Ukrainians may have regarded Germany in this way, for at that time 
the Western European powers placed similar hopes on Germany's 
anti-Soviet mission, and a whole row of European nations fell into the 
orbit of German influence. Nevertheless, there were never any true 
Germanophiles in Ukraine, except, perhaps, among certian segments 
of  the  intelligentsia   in   Halychyna.       

The Germans' manner of "solving" the problem of Carpathian 
Ukraine brought Ukrainians a rude awakening, and within a few 
months of the outbreak of the German-Soviet war, any remaining 
hopes placed on Germany were completely shattered.. The Germans 
not only liquidated la. Stetsko's provisional government in Lviv and 
abolished all traces of self-administration, but they divided Ukraine 
and implemented a  repressive police regime. At the same time  it  be- 
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came evident that the Germans intended to transform Ukraine into a 
colony, for they brought to a halt all cultural activity, including the 
educational system, and began to apply an unscrupulous policy of 
economic plunder. This gave rise to the German-Ukrainian war, which 
was waged first as an underground struggle, then, from 1942, as  an  
open,  armed  partisan  battle. 

The author's analysis of the situation in Ukraine is set against 
the larger backdrop of relations between the Russian and German 
empires. At times, the two powers closely co-operated; at others, they 
were enmeshed in bitter struggle. During the periods of cooperation, 
Germany exported to Russia not only her technical products, but also 
the "products" of her culture and civilisation. However, the conflicts 
between the two powers were among the most brutal in European 
history, for Eastern Europe was regarded as "the half-savage East". 
Both empires considered Ukraine an object of subjugation. Under 
Hitler and Stalin, when Germany was in the thrall of a vulgar form of 
nationalism and the USSR, a primitivized form of socialism, the conflict 
between the two powers reached its height. 

The author devotes the greatest amount of space to the de-
scription of German policy in Ukraine. The Germans Had, in fact, no 
policy as such, for everything was to be resolved by the armed forces 
and the police. Hitler intended to transform Ukraine into a living space, 
or "Lebensraum", for the German race. The pouplation of Ukraine was 
to be in part exterminated and in part, driven further east, beyond the 
Urals; those Ukrainians who remained were to be turned into abject, 
ignorant slaves. From the very first weeks of the German occupation of 
Ukraine, the German authorities began to put this plan into action, 
particularly in the so-called Reichskommissariat Ukraine, which was 
headed by Erich Koch. The author bases his analysis on a large variety 
of materials: he begins with the writings, speeches and open and 
secret instructions of Nazi leaders and ends with various facts about 
German "policy" and terror in Ukraine. 

Also included in the brochure is an analysis of the origins of the 
armed, underground Ukrainian army, the UPA, and a description of its  
aims  and  activities. 

The author's real name is not known. His article first appeared in 
the Visnyk, the press organ of the Presidium of the Supreme Ukrainian 
Liberation Council, No. 2, October, 1945. It was later reissued as a 
brochure. 
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СПИСОК     СКОРОЧЕНЬ 

АБН — Антибільшовицький Бльок 

Народів 
б . — біля 
БУД — Братство Українських Дер* 

жавників 
бул. — булавний 
вд. — відділ, самостійно діючі сот*

ня  або  курінь 
ВЗ  ОУН —  Великий  збір ОУН 
В*к — Відтинок;  див. ТВ 
ВКП(б) — Всесоюзна Комуністична 

Партія   (більшовиків) 
ВО (в.о.; В.О.) — воєнна округа УПА 
вид. —  видання 
відтинок — тактичний відтинок  УПА 
воєнкомат — місцеві військово*мобі*

лізаційні  уряди   в   СРСР 
г. — гора  

ГВШ    —    Головний   військовий   штаб 
УПА 

ген.  — генерал 
ҐПУ — "Ґосударствєнноє політічєс* 

коє управленіє", радянська політич*

на поліція у  1920*30 pp. 
ґестапо — "Ґегайме Штатсполіцай", 

гітлерівська тайна державна полі*

ція 
д. — друг 

див. — дивись 

д*р — доктор 
ЗП   УГВР   —   Закордонне  Представ  

    ництво   УГВР  

єп. — єпископ 
Івано*Фр.   —   Івано*Франківський  

ім. — імени  

KB  —   команда  (командир) ТВ УПА 

КП(б)У — Комуністична Партія (біль*

шовиків) України 
к*р (ком.) — командир 
кол. — колишній 
ком. — комендант (теж — командир) 
кул.  —  кулеметник 
кур.  —  курінний;   курінь 
ЛКСМУ — Ленінська Комуністична 

Спілка  Молоді  України 
м. — місто;   метр 
май. — майор 
митр. — митрополит 
НЕП — нова економічна політика (в 

СРСР  у   1920  pp.) 
НКВД — "Народний комісаріят внут* 

рєнніх дєл" і назва підпорядкованої 

цьому комісаріятові політичної 

поліції 
НКҐБ — "Народний комісаріят ґосу* 

дарствєнной бєзопасності" і назва 

підпорядкованої цьому комісаріято*

ві поліції і військово*поліційних 

частин 
о. — отець 
ОСУЗ — Осередньо*східні українські 

землі 
ОУН — Організація Українських На*

ціоналістів 
обл. — область;   обласний 
окр. — округа;   окружний 
п. — пан 
ПЗУЗ — Північно*західні українські 

землі   (Волинь   і   Полісся) 
пвх. — політвиховник 
ПЖ   —   польова жандармерія  (УПА) 
парт. — партизанка 
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півд.   —  південний 
півн. — північний 
пов. — повіт;  повітовий 
полк.  —  полковник 
поль.  —  польський 
пор.  —  поручник 
пполк.   (підполк.)   —  підполковник 
пров. (пр.) — провідник 
псевд.  (псев.)  — псевдонім 
р. — ріка;  рік 
РА  —  Радянська  армія 
р*н — район 
райцентер — районовий центер, міс*

то   осідку  адміністрації  району 
ред. —  редакція;   редактор 
реф. — референт, керівник відділу 

якоїсь управи 
рой. —  ройовий 
рос. — російський 
с. — село 
СВУ   —   Спілка  Визволення  України 
СД — "Зіхергайстсдінст", "Служба 

безпеки", німецька поліція й полі* 

ційно*військові  частини 
СС — "Шуцштаффель", "Охоронні 

естафети", назва вибраних (ґвар* 

дійських) партійних гітлерівських 

військ, які виконували теж поліційні 

завдання. В часі війни в склад цих 

військ входили теж не*німецькі 

військові   формації 

СУЗ — східні  українські землі 
сан. — санітар 
сел.  —  селянин,  селянка 
сот.  (сотн.)  —  сотник 
сотен. — сотенний 
ст.  лейт. —  старший  лейтенант 
стр. — стрілець 
ТВ —  тактичний   відтинок   УПА 
ТВ 21  — Коломийський ТВ, ч. 21 
ТВ  22 — Станиславівський ТВ, ч. 22 
УВО — Українська Військова Орга*

нізація 
УГА  —  Українська   Галицька  Армія 
УГВР — Українсьна Головна Визволь*

на  Рада 
УНС — Українська Народня Самоо*

борона 
УПА — Українська Повстанська Ар*

мія 
УССД — Українська Самостійна Со*

борна Держава 
УЧХ — Український Червоний Хрест 
УЦК — Український Центральний Ко* 

мітет  
укр. — український 
хор.  —  хорунжий 
хут.   —  хутір;   присілок 
ЧА — Червона армія 
ЧЕКА — "Чрезвичайная комісія", назва 

більшовицької політичної поліції в 

часі революції 
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ПОКАЖЧИК 

"Акт 30 червня   1941   р." — 66*67, 96 

Америка —  180*181  

Англія   —  180,   198,   229,  243,   261*262 

Андріївка,   с.   в   Сокальщині   —   167 

Андрусяк   Василь   ("Грегіт",   "Різун"), 
полк., к*р ТВ 22 — 146  

Андрушівка,   с.  в    Крем'янеччині    — 
145  

Антибільшовицький   фронт   народів — 
38, 80*83,  107*109,  112*116,  156, 205* 
206,   208,    211*217,   225,    233,    237*9, 

241, 243*246. 249, 251*252  

Антонівка, с.  в Крем'янеччині — 145 

"Б.",   к*р   вд.   УПА —   174 
БУД  —   див.    Братство    Українських 

Державників  

Бабій  Сава  Олександрович,  вояк  СА 
— 131 

Бадоліо  Петро — 241 

Бандера  Степан —  144 
Барані   Перетоки,  с.  Сокальського   р* 

ну — 173 
Бесарабія  —  198,  290  

Бачинська, з УЧХ — 276  

Бердичівський р*н Житомирської обл. 
— 170, 275 

Березів  Середній,  с.  в   Коломийщині 
— 176 

Березів    Старий,   с.   в   Коломийщині 
— 175 

Бережани,  м.  Тернопільської обл. — 
146  

Бережанський   р*н  —   172*174 

Берестейський   договір,    1918    р.   — 
257 

Бєдний  Дем'ян  —  228  

Бібрський  р*н Львівської обл. — 174 

Білевич   Ірина —   15,  26  

Білецький Ярослав, член УГВР — 10, 
20,  275,  277,  280*281  

Білорусь  —  133,   196  

Бірчанщина  в Перемиському пов. — 
176 

Бісмарк Отто —  143  

Блюхер  В. К. — 228, 251  

"Богдан",  окр.   в   Самбірщині  —  278 

Богородчани, м. Івано*Фр. обл. — 174 

Богун   Іван, ім., сотня   УПА   —   див. 
Сотня  УПА ім.  Івана  Богуна 

Братство     Українських    Державників 
(БУД) * 63  

Брик   Іван,  сел.  —   168  

Броди,   м.  Львівської  обл. —   132 

Бродовий  О.,  автор   —   13*14,   24*25, 
257*272,   287,  289*300  

Буг,  р. — 257  

Будка  Н.,  єп. —  145  

Букавина,  с.   Ходорівського   р*ну   — 
168,   175 

Буковина  —  290  

Бутковський   Іван   ("Гуцул"),   пполк., 
к*р   IV  ВО —  60,   149  

Бухарін   Н.   І.  —  228,  242,  257 

ВКП(б)   — див.   КПРС 
Вайжулів, с.   Ланковецького   р*ну   — 

170  

Васильків,   м.   Київської  обл. — 67 
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Васілевська   Ванда  —  250 
Васючин, с. Рогатинського р*ну — 145 
Ватикан  —  143*144 
Ватутін   М.  Ф. —  170 
Велдіж, с. в Станиславівщині*) — 

167 
"Верба",  розвідник —  175 
"Верба",   стр.  —   168 
Верховна  Рада УРСР — 139 
Виділок, г. б. с. Сприні Самбірського 

пов. — 10, 20, 282 
Висоцьке,  м.  Волинської обл. —  167 
Вишня Остап — 177 
Відділ УПА ім. Богуна— див. Сотня 

УПА   ім.   Івана   Богуна    
Відділ УПА "Орли" — див. "Орли", вд. 

УПА 
Відділ УПА "Стріла" — див. "Стріла",  вд.   

УПА 
Військова національно*визвольна ор*

ганізація 1*го Українського фронту 

—   132 
Вілсон Томас  Вудроф — 259 
"Вільна  Україна",  газета —  136,   143 

Вінниця, м. — 67 

Вінницька обл. — 59, 67, 148, 171, 203,   

253 
"Вісник", орган президії УГВР — 7, 12,   

16,   24,   26,   47*152,   283,   300 
Власов А. А., ген. — 211, 240*248, 

251*256 * 
Власовщина — 203, 217, 240*249, 

251*256 
Вовчук Іван, член УГВР — 10, 20, 275,  

280*281 
Войнилів,   м.   Івано*Фр.   обл.   —   173 

Волинська  обл.  —  67,   143,  167 

Волинь — 7, 18, 52, 59, 146, 148, 167, 
170,  203,  243  

Волиця     Комарева,   с.   Сокальського 
р*ну —  167 

Волобуєв   Михайло — 64 Волошин      

Ростислав      ("Павленко"), 
член УГВР —  10*11, 20*21,  59, 280* 
281  

Воля  Велика,  с.  Миколаївського  р*ну 
— 174 

Вранґель  П.  Н. —  258 
Бульки, с. Бережанського р*ну — 174 

"Г",  к*р вд. УПА в  Бібрецькому р*ні 
— 174 

Гайдека,  с. Теребовельського  р*ну — 
174 

Галич,  м.   Івано*Фр.  обл.  —   173 

Галицький  р*н — 177  

Гвоздів, с.  на Холмщині  — 169  

Гегель  Георґ — 265  

Гітлер  Адольф   —   104.   131*132,   136, 
144, 180, 196, 198, 211, 228, 242, 261, 
266,   269*270,   289,   292,   299*300; 
"Майн   Кампф"   —  270  

Глинна, с. б. Козівки в Тернопільщині 
— 167 

Гоголь Микола — 139 
Голове ьке,  с. Турківського   р*ну   — 

171 
Горновий   Осип  —  див.  Дяків  Осип 

Городенка,  м.  Івано*Фр.  обл. —  145 

Городенський   р*н —   172  

Гостів,   с.   Товмацького   р*ну  —   174 

Гоща,   м.   Рівненської  обл. —  170 

*) Такі назви як Станиславівщина, Львівщина, Рівненщина, Вінниччина, 

автори вживали в подвійному значенні — для визначення території області й 

території повіту або району. Ідентифікуємо цими назвами села лише у випадку, 

коли були труднощі  визначити  в якому вони районі  (повіті). 
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Грабине,  с.  Комарнянського   р*ну   — 
173 

"Грегіт"   —  див.  Андрусяк   Василь 

Гречуха   М.  С.  —  139 

 Гриньох  Іван, о. д*р,   член   УГВР   — 
10, 13,  20, 23,  279*281 

Грушка,  с.  в  Сокальщині —  167 

Грушко   Е.,   комісар   міліції —   168 

Гурби,   с.   в   Шумському   р*ні   —   146, 
170 

Гурбинський   бій   —   145*146,   170*171 

Гунців  Василь, сел. — 168  

Гута, с.  Надвірнянського  пов. —  145 

"Гуцул" — див. Бутковський Іван 

ҐПУ — 12, 22 
Ґалянт Микола, о. д*р, член УГВР — 

11, 20*21 

Ґестапо — 86 

Ґете  Йоган — 265 

Ґорький   Максим  —  250 

Данченко І. В., автор — 133*142, 151* 
152  

Дашівський   р*н    Вінницької    обл.   — 
203 

Делятин,   м.   Івано*Фр.  обл.  —   175 

Демократія   —  9*10,   19*20,   36*37,   40, 
44*46,    155*156,   188,   202,   208,   237, 
249,   152*254  

Дерешів,  с.   Поморянського    р*ну   — 
173  

Державний    капіталізм   —   208,   221, 
223,  227,   237*239,  249,  255 

Дзєржинський  Фелікс — 250 

Дібринів, с. Рогатинського р*ну —175 

Дімітров   Ґ.   М.  —  250  

Дін, р. — 157  

Дмовскі Роман — 259  

Дніпропетровська   обл.   —   171  

Довге,   с.   Рогатинського  р*ну  —  145 

Долина,   м.   Івано*Фр.   обл.   —   145 
Донцов Дмитро — 213 
Дрогобицька  обл. —  167*168,   171*172 
Дрогобич,   м. —  67 
Лубенський р*н Рівненської обл. —170 
Дубенщина  —   176 
Дубно, м. — 146 
Дужий Микола, член УГВР — 10, 280* 

281  

Дяків   Осип   (Горновий    Осип),    член 
УГВР — 15, 25,  203 

Европа — 50*51, 56,  66,  117,  154,  182, 

189,   198,  200,  217,  231,  241,  260; 

Середня   —   129; Східня —  115,  117, 

272 
Енгельс   Фрідріх   —   265 
Естонія  —   198,  200 

"Ж",   к*р   вд.    УПА    "Орли"    —    177; 
див.   теж  —   "Орли",   вд.   УПА 

Житомир,   м.  —   145  

Житомирська  дивізія  —   131 

Житомирська  обл. — 67,   146 

Житомирщина —  170  

Жовтнева революція — 107, 205,225* 
227,  233,  251,  254*255  

Жовчів, с.  Рогатинського р*ну — 173 

Жукотин,   с.   в   Коломийщині   —   176 

ЗУЗ  — див.  Західні  українські  землі  

"За   самостійну  Україну",    орган    КП 
ОУН   ОСУЗ   —   147  

"За українську державу",   орган    КП 
ОУН   ЗУЗ  —   147,  203  

"За  Україну", газета — 203  

Забари, с.   на   Крем'янеччині   —   145 

Заболотів,  с.   в   Коломийщині   —   176 

"Заєць",  рой. —  171  

Закерзонський  край  — 202  

Засяння  —  169 
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Західні українські землі (ЗУЗ) — 65* 
66,   127,   144,   166  

Збруч,  р. —  134,   144  

Здолбунівський    р*н    Рівненської   обл. 
— 175 

Зінов'єв   Ґ.  В. — 228 
"Змії",     сотня     УПА     (Сотня     УПА 

"Змії"}  —  177 
Золочів,   м.   Львівської   обл.   —   169 

Золочівський   р*н   —   168*169  

Зубків,   с.   Сокальського  р*ну —   167 

Івахнюн   Антін   —   15,   26 

Іван   Грозний   135 
Івано*Франківська   обл.   —   176*177 

Івано*Франківськ   (Станиславів),    м. 
— 67,   145 

"Ідея   і  чин", орган  проводу ОУН — 
14, 25,   147,  178  

"Іскра",   газета  —   196 

Італія  — 103,  180, 231 

КП(б)У  —   121,   246 

КПСС   (ВКП(б))   —   107,   204*207,   220* 
225,   228*230,  234,   237,   250; 
кляса   партійних   паразитів  —   208, 
223,   237*238,   250.   255  

Кавказ — 114, 134, 157, 159,  196, 215 

Каґановіч Лазар — 250  

Казахстан  —  50  

Калуський   р*н   —   146  

Калуш,  м.   Івано*Фр.  обл. —  146  

Кальна, с.  в  Станиславівщині  —  167 

Камєнєв  Л.   В.  — 228,  251  

Кам'янецьке, (?)  в Дніпропетровщині 
— 171 

Кам'янець*Подільський,   м. —  67  

Канів,  м.  Черкаської обл. —  146  

Кант  Іммануїл  — 265 
Карпати   —   159,   274 

Катерина  II  —  195, 265 

Кат  Іван, сел. — 168 
Качанівка,    с.    Підволочиського    р*ну 

—   175 
Кейван  Зоня  —  15,  26  

Керенський   А.   Ф.  —  225  

Київ  —  11,  22,  47,  140,  146,  162,  170, 
257,  293,  299 

Київець, с.  Сокальського р*ну — 173 

Київська  обл. — 67,   146  

Китай — 180, 200  

Кіров C. M. — 269  

Кляузевіц  Карл  — 265, 269  

Ковель, м. Волинської обл. — 67, 143 

Козівка,  с.   в  Тернопільщині  —  167 

Козятин, м. Вінницької обл. — 67 

Колодіївка,  с.   в   Станиславівщині  — 
173 

Коломийщина   —   175*176  

Коломия,  м.   Івано*Фр.   обл.   —   143, 
175*176 

Кольцов М.  Ю. — 228  

Комарно, м. Дрогобицької обл. —172 

Комарнянський р*н —  172  

Коновалець Євген — 163  

Конференція     поневолених      народів   

      східньої  Европи   й  Азії,   Перша  — 59,     

      80*83,   243*246,   249,   251*252  

Конюшки,  с.   Рогатинського    р*ну   — 
145  

Копичинці,  м.  Тернопільської обл. — 
173  

Кореличі,   с.   Перемишлянського   р*ну 
—   177  

Коростень,  м.  Житомирської  обл.  — 
67,   146 

Коротченко Д. С. —141  

Корчин, с.  Сокальського  р*ну —  167 

Косів,  м.   Івано*Фр.  обл. —  176 

Косівський  р*н —  143  

Космач, с. Яблунівського р*ну — 176 
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Костопільський    р*н    Рівненської    обл. 
— 170 

Кох Еріх — 289, 294 
"Краківські   вісті",   газета   —   224 
Крем'янець,    м.    Тернопільської    обл. 

— 145 
Крем'янеччина   —   145*146,   170*171 

Кропивник,   с.   в   Станиславівщині   — 
167 

Куликів,  с. Сокальського  р*ну —  167 

Кужіль У., автор — 203 

ЛКСМУ  —  246 
Ланівецький р*н Тернопіль. обл. —170 
Латвія  —   198,  200 
Лебедь Микола, член  УГВР —10,  15, 20,   

274,  280*281 
Лемківщина   —   168 
"Леви",  сотня   УПА  (Сотня   УПА  "Леви")   

—   275 
Ленін  В.  І. —  196, 220, 225, 228, 232, 252,   

268 
Лінія  Керзона — 169 
Літовищі, с. в Дубенщині — 146 
Липа,   с.   в   Станиславівщині   —   167 
Лисець,   м.   Івано*Фр.  обл.  —  174 
Литва  —   188,   198,  200   

 ” Літопис   УПА",  Архів  —  33,   38,  41, 160,      

  178,  200,  252,  299 
Ліщава Горішня, с. Перемиського пов. 

— 176 
Лоґуш   Катерина,   член   УГВР   —   275 
Лоґуш   Омелян,   член   УГВР  — 275 
Лондон  —   196,  215 
Лопатин,   м.  Львівської  обл.   —  174 
Лопатинський   р*н  —   175 
Лужки,  с.   в   Станиславівщині   —   167 
Луцьке,  м. — 67,   142 
Лучак  Тимко,  сел.  —  168 
Людвипільський    р*н    Рівненської   обл. 

— 170 

Людвіґ   Еміль  —  264  

Лятишевський   Іван, єп. —  145  

Львів,  м. —  12, 22, 47,  66*67,  131*132, 
142*143,   145,   252,   299 

Львівська   обл.   —   174*175 

М.   К.,   автор  —   14,   153*161  

Мазепа   Іван   —   163  

Маївський   Дмитро   —   10,  22 

Майданські гори, в Крем'янеччині*Ду* 
бенщині  —   146  

Макар   Володимир —  15,  26  

Маклаков  В. А. — 258  

"Максим",   сотен.   —   177;   див.   теж 
— "Полтавці",   сотня   УПА 

Малечів,  с.  Стрийського  пов.  —  177 

Малик  Ганна — 15, 26 
Манява,   с.   Солотвинського    р*ну    — 

145 
Маркс  Карл — 230, 232, 239, 265, 268 

Матуш   Микола,  сел.  —  168  

Мельник   Андрій   —  68,   74,   101,   119 

Миколаївський    р*н    Львівської     обл. 
— 174 

Мізунь,  с.   в  Станиславівщині  —   167 

Мізоцький р*н  Рівненської обл. — 146 

Мікоян  А.   І. — 250  

Міхновський  Микола —  163 

"Морозенко",    окр.    Самбірщини     — 
277  

Москва — 64*65, 73, 98,  100,  102*103, 
105*107,  109,  111,  114,  116,  118,  122, 
124,   126,   137,   162*164,   266,   290 

Мости,   с.   Мізоцького   р*ну —   146 

Мощаниця, с. Мізоцького р*ну — 146 

Мудрий Василь, член  УГВР — 10, 20, 
275,   282  

Муссоліні   Беніто  —   180 

"Н",   к*р   сотні   ім.   І.   Богуна  —   176; 

див. теж — Сотня  ім. Івана  Богуна 
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НЕП  — 230 
НКВД — 11, 23, 78, 121,  132,  140*143, 

145,  152,  167*171,  178,   192*193,  231, 
253 

 НКҐБ  —  30,  86,  88,   141,   192; 
"чистки"  —  64*65,   190*192,  220*223, 
228,  230,  237,   250*251,  255 

Надвірнянський  р*н  Івано*Фр. обл. — 
145  

Настасин   І.   М.,   автор —  13,  24, 95* 
126,   151 

Наумович   Іван   —   143*144  

Німецька  армія  —  128  

Німеччина —  56,  71,   75,  95,   100*103, 
105*106,  118,  123,  127,  129,  149,  151, 
182, 201,  229, 242, 247,  257*272, 289* 
300 

Нова Европа — 104, 106  

"Нове  українське   слово",   газета   — 
68  

Новострілецький     р*н      Дрогобицької 
обл.  —   167*168 

"О.", к*р вд. УПА в Бережанщині — 
174 

"О.",  к*р  вд. УПА, ТВ 21—176  

ОСУЗ  — 59,   74,   75,   101  

ОУН  —  10,  12,  22,  66,  84*85, 99,   119, 
121,   148*149,   160*161,   246; 
II Великий   збір —  66; 
III Великий   збір  —  59; 
III Конференція — 72*73, 76*77  

ОУН, Закерзонський край — 288  

Обгів, с. в Крем'янеччині — 145 

Огризківці,  с. Лановецького   р*ну   — 
170 

Одеса —  140  

Ойра*Тура,    концтабір    на    Сибірі    — 
142 

Олеша,  с.  Товмацького   р*ну —   175 

"Орли", вд. УПА (Відділ УПА "Орли") 

— 177 
Орлик   Мирон   —   10,   22  

Острозький р*н  Рівненської обл. —175 

Осьмак   Кирило,  член   УГВР —  10*12, 

15,  20*22, 26, 280*281 

"П.",   к*р   сотні   "Змії"   —   177;   див. 
       теж  —   "Змії",   сотня   УПА  

"Павленко"   —   див.   Волошин   Рости*   

      слав 
Павлишин Петро, сел. — 168  

Панасенко   Арсен,  автор  —   162*179 

Пасічник Анна, сел. —  167  

Пасічник  Осипа, сел. —  167  

Париж — 258*259,  262  

Перв'ятичі,  с.  Сокальського    р*ну   — 
171  

Перегінське, м. Івано*Фр. обл. —145, 
177 

Перемишляни,   м.  Львів.  обл.  —   146 

Перемишлянський   р*н —   177 

Пересоловиця, с. Грубешівського пов. 
— 169 

"Перець",   сатиричний    журнал    УПА 
— 147 

Перун, повстанська група, ім. — див. 
Повстанська   група   ім.   Перуна 

Перший   Український   фронт   —   149 

Петлюра  Симон —  163,  259  

Петро І  — 135,  163,  195, 265  

Петроґрад   —   144,  268  

Питюра  Михайло — 15, 26 

Північно*західні   українські    землі    — 
127  

Підволочиський     р*н,     Тернопільської 
обл. — 475  

Піддністряни,   с.   Ходорівського   р*ну 
— 168 

Підгайці,  с.  Львівської   обл.   —   145* 

146 
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Підзвіринець, с. Комарнянського р*ну 
— 173 

Підкарпаття —  171 

Підляшшя   —   169 

Пільняк   Борис  — 228 
Піски, с.  Щирецького р*ну — 173 

Пнятин,   с.    Перемишлянського     р*ну 
— 175 

"Повстанець",   орган   ГК   УПА  —  41, 
147 

Повстанська   група   ім.   Перуна    (Пе*

рун,  повстанська група, ім.) — 173 

Позичанюк  Йосип (Д.  Ш.,  Шахай  Д., 
"Шугай"), член УГВР, автор —  11, 
14*15, 25, 59,  148, 203*256,  275,  280* 
281 

Полісся   —  52,   59 

Полтава П., член УГВР, автор — 203 

Полтавська  обл.  —   167  

"Полтавці",  сотня   УПА   (Сотня   УПА 
"Полтавці")   —   177  

Польща — 103, 114, 135, 179, 196, 200* 
202,  215,  257,  259,  267 

Поморянський р*н  Львівської обл. — 
145  

Пороги,   с.   Надвірнянського    р*ну   — 
145 

Потічний  Петро Й. —  15, 26  

Потішко  Василь, член  УГВР —  13*14, 
22,   26,   275  

Поториця,   с.   Сокальського    р*ну   — 
167 

Правобережжя —   146  

Прибалтика  —   114,  267, 290  

Прокоп   Мирослав, член   УГВР —  12, 
22,  279  

Пшеничники,   с.   Тисьменицького  р*ну 
— 167 

П'ясецький   Андрій  — 67 

П'ятаков Л. Л. — 228, 251 

"P.",  к*р  вд.  УПА, ТВ  21   —   174,  177 

Рабинець,   с.   в   Коломийщині   —   176 

Радехів,  м. Львівської обл. —  174 

Радович М. В., автор — 13, 24, 61*95, 
150*151 

"Радянська  Україна",   газета  —   143 

Рапалльський   договір    1922   —    226, 
274 

Ребет  Дарія,   член   УГВР   —  275 

Революція   в   СРСР  —  204,   206,  208* 
209,  217*219,  251,  253*256  

Рекшин, с. Бережанського р*ну —173 

Риков  А.  І. — 228, 242, 251  

Рильський  Максим —  141  

Рим  —   195 

Рип'янка,   с.   Калуського   р*ну   —   146 

Ріббентроп   Йоахім  — 261 

Рівенська   обл.  —  67,   170,   175 

Рівенщина — 170 

Рівне, м. — 67, 170 

"Різун"  — див. Андрусяк   Василь 

Рогатин, м. Івано*Фр. обл. — 145*146, 
173 

Рогатинський   р*н  —  145,  172*173,  175 

Рожнітів,   м.   Калуського   р*ну  —  145 

Розенберґ Альфред — 273, 289  

Розтічки, с.  в  Станиславівщині — 167 

Росія  —   107,   144,   163*164,   195,   204* 
208,  229, 298; 
революція   1917    —    205,    207,    209* 
212,     218,     221,    222,     225*227, 233, 
254,  258  

Росіяни  —   14*15,   25,   203*256; 
протибільшовицьний   фронт    —   14, 
207*208,   211*217,  243*246,   249,   251* 
254    

Росович   Володимир   —   143*144  

Руда,   с.   Рогатинсьного   р*ну  —   176 

Румунія — 200, 290 
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"С",  к*р вд. УПА, ТВ 21   —  175,  176 
СБ —  139 
СВУ — див. Спілка Визволення України 
"Самостійність", орган УГВР — 7,  16 
Самбірський   пов. —  10, 20, 274,  282 
Сандрики, с. Хмельницького р*ну — 171 
Сарни,   м.   Рівненської   обл.  —  67 
Святе, с.  Мізоцького р*ну — 146 
Семиківці, с. Чемеровецького р*ну — 

131 
Середниці, с. Городенківського р*ну —   

172 
Сибір   —   50,   126,   132,   164,   168,   178 
Скрипник   М.  О.  —   64 
Сліпий   Йосиф,   митр.  —   144*145 
Слобода Болехівська, с. Долинського 

р*ну —   167 
Смодне,  с.  Косівського  р*ну —   143 
Снович, с. Золочівського р*ну — 168 
Собор Св. Юрія у Львові (Юр, церква)   

—   136 
Сокальський р*н Львівської обл. — 171, 

173 
Сокальщина —  167 
Соколе,  с.  Сокальського р*ну —   173 
Соловки   —  164 
Солотвино,   м.   Івано*Фр.   обл. —   176 
Сотня УПА ім. Івана Богуна (Відділ УПА 

ім. Івана Богуна; Богун Іван, ім.,  сотня  

УПА), ТВ  21   —   176 
Сотня УПА "Полтавці" — див. "Полтавці",   

сотня   УПА 
Сотня УПА "Змії" — див. "Змії", сотня   

УПА 
Сотня УПА "Леви" — див. "Леви", сотня   

УПА 
Спілка Визволення України (СВУ) — 12,   

63*64,   122 
Сприня,  с.  Самбірського  пов. — 274 

Станиславів — див. Івано*Фран* 

ківськ, м. 
Станиславівщина  —   167,   173*176 
Старух Ярослав ("Стяг", "Ярлан"), 

автор — 14*15, 25*26, 180*202, 220, 

288 
Стецько Ярослав — 67, 144 
Стоки,   с.   Бібрецького   р*ну  —   174 
Стриганці, с. Бережанського р*ну — 173 
Стрийщина,  Львівська  обл. —   177 
"Стріла", вд. УПА (Відділ УПА "Стріла")   

—   177 
Струсів, с. Теребовельського р*ну — 174 
"Стяг"  — див.  Старух  Ярослав 
Суворов А.  В. —  135 
Суражські ліси, Шумський і сусідні р*ни 

— 146 
Сталін Йосиф — 104, 107, 130*132, 135, 

145*146, 162, 164, 224, 228*236, 242,  

245,  250*251,  268 
Сян, р. — 131, 289 

"Т.",   к*р   вд.   УПА  в   Золочівщині   — 
169  

Теребовельський    р*н     Тернопільської 
обл. —  174 

Тернопіль,   м.  —  67,   146 

Тернопільщина   —   167,   173*174 

Тисьмениця, м.  Івано*Фр.  обл. — 177 

Тисьменицький  р*н — 167  

Тичина Павло — 141  

Товмацький р*н Івано*Фр. обл. — 174 

Товмач,   м.  —   177 
Трійця, с. Лопатинського р*ну — 175 

Тростянець, с. в Бережанщині — 172 

Тростянець   Малий, с.   Золочівського 
р*ну —  169 

Троцький   Лев   —   219,   225,   250 

Туреччина   —   180,   200,   267 
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Турківський р*н  Львівської. обл. — 171 

Турула  Павло, член УГВР — 275 

Тухачевський   М.  Н. — 228,  274  

Тучапи,  с.   Городенківського    р*ну   — 

       172 

УВО —   65  

УГА  —   257 
УГВР — див. Українська Головна Виз*  

      вольна  Рада  

УПА — див.  Унраїнська  Повстанська 
Армія 

УПА*Південь   —   148  

УЦК —  12, 22,  101  

УЧХ —   див.   Український   Червоний 

Хрест  

Українська   Головна   Визвольна   Рада 
(УГВР)   —   7*14,  47*49,  55*60,   79,   83* 
95, 98, 110, 120*121, 132, 139, 142*143, 
148,  153*161,  202*203,   249,  253,  280* 
281,   284*285; 
Великий Збір, Перший — 10*14, 17* 
21,   26,   28*29,   44*46,   274*286; 
Закордонне     Представництво    (ЗП 
УГВР),  Архів  —  11,  15,  21,  26,  33, 
38,  41,   162,   178,   252,  299; 
Звернення   —  49*58,   148,   158; 
Плятформа — 8,  10,  12,  18, 20, 23, 
34*38,  42,   44*45,   153*157; 
Президія  —   10*12,  20*22,  29*31,  43, 
157,   279,   280*281; 
Генеральний секретаріят —  10, 20, 
31*32,   280*281; 
Універсал   —   10,   12,   20,   23*24,   38* 
42,  45*46,   157*158,  284*285; 
Устрій   —   10,   12*13,   20,   23,   27*33, 
42*44,  157*158  

Українська   Греко*Католицька   Церква 
—   150*151  

Українська Народня Республіка —34, 
62*63,  70,   150,   157,  257 

Українська Партія Соціялістів*Револю* 
ціонерів —  11, 22  

Українська  Повстанська Армія  (УПА) 
— 8*12,   16*21,  24,  26,  41, 49,  53*54, 

56*57,   72,   76*77,   82,   85*87,   89,   98, 

113,  118,  121,  127,  130*132,   135*136, 

139*142,  144*148,  150*153,   157,  169* 

170, 243, 253, 276, 278, 297*298, 300; 

бої з   НКВД —  142*151,  170*178; 

бої з Червоною армією — 142*151; 

Головне   Командування — 7, 9,   12, 

16,   19,  24,  41,  49,  55,  58*60,  203; 

заклики   до    укр.   вояків    —    55*58, 

128*132,  148*149; 
присяга —   12,  23,  41*42; 
хрести заслуги — 8, 18, 59*60, 140, 
149*150  

Українська   Центральна   Рада   —    11, 
22, 133  

Український    Червоний   Хрест   (УЧХ) 
— 276 

Успенська  церква —  143 
Унів,  с.   Перемишлянського   р*ну   — 

175 
Урал — 265, 300  

Урманя, с. Бережанського р*ну — 174 

Фастів,   м.   Київської  обл.  —  67,   146 

Фашизм —  14,  106,  180*202, 205, 220, 
229,  236,  254; 
більшовицький  фашизм  —   188*202, 
205,  220,  229,  236,  254; 
культ  вождя  —   184,  201 
манія   величности   —   184*185,   192* 
194,  201 
однопартійність     —     185*186,     191, 
200*201 
поліційний   терор   —    183*184,   190* 
192,  194, 200*201 
расизм  —  187,   197,  202,   206*207 
тоталітаризм    —    182*183,     190*191, 
200*202, 207, 208, 255 
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Федор  Анна, сел. —  168 
Фінляндія   —   180,   188,   196,  200,  233, 

267  

Франція —  130, 229, 258, 261 

"X.",  к*р  вд.  "Стріла"  —  173,  177; 
див. теж — "Стріла", вд. УПА  

Харків —  138 
Хвильовий   Микола  —  64*65 

Хмельницький  р*н  Вінницької обл. — 
171  

Ходорівський   р*н   Львівської  обл.  — 
168 

Холм,   м.  —   132  

Холмщина  —   167,   169  

Холодний Яр, в  Київській обл. — 146 

Хомишин  Г., єп. —  145  

Хрущов Н. С. —  139*140, 145 

Церківна, с.  Долинського р*ну — 167 

Чарнецький   М.,  єп.  —   145 

Чемеровецький р*н Хмельницької обл. 
—   131  

Червона  армія  —  130,  137,   143,   149, 

162,  166, 243, 290  

Черешньовський   Михайло  — 273 

Черкаси, м. — 146  

Черничин,   с.  Грубешівського  пов. — 
169 

Чернігівські   ліси   —   146 

Чехословаччина — 103,  180, 202, 233, 
261  

Чижичі,  с.  Новострілецького   р*ну  — 
167  

Чижки,   с.   Новострілецького   р*ну   — 
167 

Чуйко   Петро,  член   УГВР —  275 
Чупринка Тарас — див. Шухевич Ро*

ман 
"Ш. Д." — див. Позичанюк Йосип 
Шанковський Лев, член  УГВР — 275 
Шаран  Микола, сел. — 168 
Шахай Д. — див.  Позичанюк  Йосип 
Шевченко Тарас —  163 
Шептицький Андрей, митр. — 143* 

145 
Шліффен   Альфред  —  265,  269 
"Шлях", газета — 203 
Штепа, ред. — 68 
Шпак Степан — 15, 26 
Штендера  Євген  —  15,  26 
"Шугай"    —   див.   Позичанюк   Йосип 
Шумлянський,  о. —  143 
Шумський   —  64 
Шухевич Роман (Чупринка Тарас), ген.  

—   11,  18*21,  203,  273,  280*281 

Щирецький  р*н Львівської обл. —173 

"Ю.", сотен.  в Сокальському р*ні — 
173  

Юр, церква — див. Собор Св.  Юрія 
у Львові  

Юґославія  —  130,   180 

Яблоновський,  поль. гетьман   —   143 

Яполоть, с.  Костопільського   р*ну   — 
170 

"Ярлан" — див. Старух Ярослав  

"Яструб",   май.,   к*р   вд.   "Сіроманці" 
—  59,  148*149 

Ясси, м. — 132 
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

Літопис УПА – це серійне книжкове видання Його завдання – опуб�
лікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли
до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність
УПА та історію України того періоду взагалі. Кожний том або група
томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина
томів охоплює історію УПА за певний період на більших територіях, як,
наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею
тощо Кожна з цих територій може мати два�три, а то й більше томів.
Додаткова серія книжок буде присвячена загальним темам, або
збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на
якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в залежності від
підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок
Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом
чи хронологією подій. Документи передруковуються з дотриманням
джерельної точности, зі збереженням загальної форми ориґіналу.
Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць відзначаються
квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в примітках. Так
само відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи заголовки в
тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, меморандуми, публі�
цистика тощо – передруковуються без пропусків, проте мовні й пра�
вописні виправлення детально не відзначуються, хіба в особливих ви�
падках. Як правило, передруки беруться з ориґіналів, але при відсут�
ності ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук. В
усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих
архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний
том має довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень
та маловживаних чи незрозумілих слів.



LITOPYS UPA –
CHRONICLE OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY

Litopys UPA is the series of books, produced with the aim of publishing
source documents and materials relating to the history of the UPA, as well as
stimulating and publishing works about the activities of the UPA and, in a
more general way, the history of Ukraine of that period. Each volume or
group of volumes of Litopys UPA is devoted to a specific theme and has a
separate title. Some of the volumes deal with the history of the UPA in a
given period of time or in a given region – for example, in Volyn’, in
Halychyna, in the regions of Ukraine held by Poland and so on. Two, three,
or even more volumes may be devoted to general themes, to collections of
memories, or to single books by individual authors dealing with particular
questions. The appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends on
the pace at which successive volumes are compiled and prepared for print.
The volumes may appear in an order other that indicated above, based on a
territorial and chronological principle. In reprinting documents, we adhere
strictly to their sources and preserve the general form, language and orthog�
raphy of the originals. Places in the text where corrections have had to be
made, or where the original documents have been damaged or had to be re�
constituted, are designated with square brackets, or, if necessary, provided
with explanatory footnotes. Words, explanations, or titles inside the texts
that have been added by the editors are indicated in a similar manner. Other
underground materials – memories, memoranda, works of publicists and the
like – are also reprinted without ornmissions, but only in exceptional cases
are linguistic and orthographic corrections indicated. Reprints are based on
original texts. In cases where the original text is not available, the reprint is
based on the most reliable copy of reprint. The sources of all materials used
are clearly indicated and in the case of reprinted archival material, their
present locations are also given. Each volume is provided with an index of
names of persons and places and a glossary listing names that may not be
clear, abbreviations and rarely�used or incomprehensible words.



ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Серійне книжкове видання документів,
матеріялів і наукових праць до історії

Української Повстанської Армії

Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:

Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша: Початки
УПА; документи і матеріяли. Книга містить політичні й організаційні
документи та матеріяли до історії УПА на Волині та Поліссі. Третє,
виправлене видання, 1989 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.

Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга друга. Книга
містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на Волині
й Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 3'4. Чорний ліс: видання команди Станиславівського
тактичного відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша і друга.
Книги містять меморіяли, біографічні нариси й документи про дії
відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів –
оповідання, новели й вірші.

Том 3, книга перша: 1947 – 1948. Друге, виправлене видання, 1987
р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 4, книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Друге,
виправлене видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.

Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спомини
учасників. Книга містить спогади, рецензії і додаткові підпільні
матеріяли про дії УПА. Між мемуарами – повідомлення про договір
про ненапад між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 312 стор., мапи,
ілюстрації.

Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942'1945; книга
перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми,
повідомлення, звіти, а також переклади українських документів для
центральних політичних, військових і поліційних установ. 1983 р., 256
стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942'1945; книга
друга: Серпень 1944'1945 (продовження шостого тому). 1983 р., 272
стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.



Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи, офіційні
публікації, матеріяли; книга перша: 1944'1945. Книга містить основні
документи Першого Великого Збору УГВР, передрук органу Президії
УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945) і статті та матеріяли з 1944=45 рр.,
які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.

Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга: 1946'1948.
Книга містить видання УГВР Самостійність і Бюро інформацій УГВР та
інші матеріяли. 1982 р., 520 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи,
схеми.

Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя: 1949'
1952. Збірник містить документи, офіційні повідомлення, публікації й
матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР, вип. 4=6 і
9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української
революції в боротьбі з московсько'більшовицьким окупантом за час
від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання
містить біографії 725 осіб, які загинули на території Тернопільської
округи. Крім того, подає нові дані про смерть близько 100 невідомих
повстанців, які загинули на території округи. 1985 р., XXXII – 248
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 12. Третя подільська воєнна округа У ПА («Лисоня»):
містить видані командою воєнної округи короткі описи боїв відділів
УПА – «Лисоня» від листопада 1943 до серпня 1945 року, збірник
підпільних пісень Повстанський стяг – виданий з приводу п’ятиріччя
УПА, в 1947 році, – та інші документи й матеріяли групи УПА
«Лисоня». 1989 р., 352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 13. Перемищина — Перемиський курінь; книга перша: Денник
відділу «Бурлаки» (Володимира Щигельського) – містить денник
цього відділу («Ударники»=4, 94а) за час від жовтня 1946 до 24 жовтня
1947 року, ведений бунчужним «Буркуном», з епілогом Богдана Гука
(«Скали»). Книга має також різні документи сотні – списки вояків,
господарські документи тощо. 1986 р., 370 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга: Денники
й документи – містить денники сотенного «Крилача» (Ярослава
Коцьолка) з 1944 і 1947 років, продовжувані по його смерті сотенним
«Бурлакою» (Володимиром Щигельським), денник сотні «Крилача»
(ведений бунчужним «Орестом») і документи обох сотень. 1987 р., 262
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.



Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу
особливого призначення «УПА'Схід»; спогади. Автор – киянин –
оповідає про свої переживання від вибуху війни 1941 року до
«звільнення» з УПА і рейду на Захід в 1945 році: мобілізація до ЧА,
німецький полон, окупований Київ, участь у підпіллі ОУНм, к=р вд.
УПА (ОУНм) в Карпатах, старшинська школа УПА, мандри по Поділлі
й к=р вд. особливого призначення «УПА=Схід». 1987 р., 266 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945'1947.
Збірник містить передруки таких підпільних журналів: Тижневі вісті,
Лісовик, Інформативні вісті, Інформатор і Перемога. Всі числа цих
журналів супроводяться англомовним резюме. Збірник має статтю про
історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні та Акт
оскарження О. Лебедович. 1987 р., 608 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946'1947.
Збірник містить передруки підпільних видань: Нові Лідіце, Виселення
єпископа Коциловського, Вибори в СРСР, Нова голодова катастрофа в
Україні, Фашистське страшило, До братніх чеського і словацького
народів. 1988 р., 192 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга перша:
Документи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного
видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд тактичних
відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів УПА, 24 ТВ
УПА «Маківка». 1990 рік, 328 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга друга: Спомини,
статті та видання історично'мемуарного характеру. Включає збірку
нарисів і споминів, друкованих у підпіллі. Майже всі спомини написані
старшинами і вояками УПА ще на Україні або відразу після переходу на
еміграцію. 1992, 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга перша: 1'19 томи.
Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв,
інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші
дані про перших 19 томів «Літопису УПА». 1994, 528 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941'1943; Книга
третя: Червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти,
меморандуми, а також переклади українських документів для
центральних політичних і поліційних установ. 1991, 271 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.



Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша:
Військовий Суд Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, звіти та
кореспонденцію Військового суду Оперативної групи «Вісла» за період від
травня до вересня 1947 р. 1992, 627 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Більша частина книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів й інших
працівників санітарної служби й Українського Червоного Хреста
(УЧХ). В книзі теж поміщені підпільні документи й біографії
працівників УЧХ. 1992, 480 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942'1946. У цій книзі
передруковано головний політично=інформативний журнал Проводу
ОУН на Українських Землях, що видавався в роках 1942=1946. Журнал
містив важливі інформації про боротьбу УПА, німецьку та російську
окупаційну політику, розвиток української політичної думки. 1995, 592
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних з
боротьбою УПА. Збірник включає не тільки властиві пісні вояків УПА,
але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, чи уложені народом.
Збірник містить тексти пісень, їх варіанти, мелодію і варіанти, а також
дані про саму пісню, її авторів й оспівуваних у піснях героїв чи події.
Збірник містить понад 600 пісень чи їх варіянтів. 1997, ХХІУ+556 стор.,
тверда обкладинка, ноти.

Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні
публікації, матеріяли. Книга четверта: Документи і спогади. Збірник
містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі й інші документи:
вибір з листування президента УГВР Кирила Осьмака, переговори з
польським підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу Миколи
та Петра Дужих й інші документи. У книзі також спогади членів УГВР
й інших осіб про утворення та діяльність УГВР 2001, 658 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 27. Роман Петренко: За Україну, за її волю; спогади. Автор –
волиняк – оповідає про свою діяльність від вибуху війни у 1939 до
відходу на Захід у 1945. Спочатку автор був діячем ОУН Сарненської
округи (від січня 1942 в підпіллі), згодом – шефом господарського
відділу ШВО УПА «Заграва», від літа 1943 – ГВШ (потім КВШ УПА=
Північ, командир Дм. Клячківський) і від літа 1944 – старшиною для
особливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Лебедя.
1997, 279 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 28. Марія Савчин: Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає про
свої переживання від вибуху війни (від 1944 до 1953 – в підпіллі) до
свого приходу на еміграцію у 1954. Від 1945 була дружиною В. Галаси,



заступника пров. ОУН Закерзонського краю, від 1947 співробітника
ГОСП в Карпатах, і від 1948 – пров. ОУН ПЗУЗ. Авторка перебувала
разом з ним на Закерзонні, в Карпатах, на Волині а також – у тюрмі
КҐБ у Києві. 1995, 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 29. Іван Гарасимів («Палій»): 3 юнацьких мрій — у ряди
УПА, це розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах
та ройового в сотні У=І (94), про його бойовий шлях в УПА від осені
1943 до осені 1947 в Карпатах та на Лемківщині. Спогади дають цікаву
картину із щоденного життя повстанців та їхніх командирів, як теж про
важке становище українського населення на цих теренах. 1999, 336
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський): Крізь сміх заліза;
спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського («Хріна»),
к=ра ТВ УПА 24 «Маківка» – «Крізь сміх заліза», «Зимою в бункері» та
спогади Олекси Конопадського («Островерха») – «Спомини чотового
УПА Островерха». Автори оповідають про свої дії в УПА від 1944 до
1949 року на Лемківщині та Дрогобиччині. 2000, 552 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи
вояків УПА ТВ «Розточчя», 1943 – 1947. Книга містить спогади «Сої»,
«Спартака», «Зенона Семеніва» та інших членів відділу УПА к=ра
«Бриля». Також подаються оперативні звіти к=ра «Бриля» та к=ра
«Гамалії» («Переяслави І» та «Переяслави II») з Тактичного Відтинку
УПА «Розточчя». 2000, 324 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.

Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Книга друга. Велика частина книги – це спомини санітарів, медсестер,
медиків, лікарів і інших працівників санітарної служби й Українського
Червоного Хреста (УЧХ). 2001, 581 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26'ий «Лемко»: Лемківщина і
Перемищина (Документи і матеріяли). Книга містить документи і
матеріяли, що відносяться до історії та діяльности відділів УПА ТВ=
«Лемко» в рр. 1944=1947, оперативні звіти, накази інструкції та
вказівки, рейди УПА, та документи Підстаршинської школи ім. полк.
«Коника». 2001, 900 стор., тверда обкладинка, мапи, організаційні
схеми, ілюстрації.

Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», «Бескид»,
«Верховина»: Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл
підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, кадрову обсаду
підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з терену за роки
1944=1947, 2001, 974 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми,
ілюстрації.



Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21'34, томи
та 1'3 Нової Серії та томи 1'3 серії «Бібліотека». Книга містить
покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій,
поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про
томи «Літопису УПА» Основної та Нової Серій, як також книги
«Повстанські могили» т.1 за ред. Євгена Місила. 2002 р., 870 стор., тв.
обкл.

Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини».
Книга містить взяті з радянських архівів короткі біографії членів ОУН і
УПА, які загинули на Львівщині. 2002, 1058 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Том 37. Іван Лико, «На грані мрії і дійсності: спогади підпільника.
1945'1955». Книга містить спогади Івана Лика («Скали», «Богдана») –
«На грані мрії і дійсності» та спогади Миколи Терефенка («Медведя»)
– «На грані двох світів». Автори оповідають про пережите ними в
підпіллі на Лемківщині та в польських тюрмах. 2002 р., 644 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 38. Петро Й. Потічний‚ “Архітектура резистансу: криївки і
бункри УПА в світлі радянських документів”. Книга містить схеми та
описи різних криївок УПА й запілля, та перелік з’єднань Червоної
Армії та Внутрішніх Військ НКВД‚ які були залучені до боротьби
проти підпілля‚ зібраних в Архіві Внутрішніх військ Українського
Округу за рр. 1944=1954, який знаходиться в Колекції ім. Петра Й.
Потічного при Університеті Торонто. 2002‚ 430 стор.‚ тверда
обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації.

Том 39. Тактичний відтинок УПА 28'й “Данилів”: Холмщина і
Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії
УПА на Холмщині й Підляшші в 1945 – 1948 роках. Між документами
– звіти Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень УПА, звіти зі
зустрічей представників УПА з представниками польського резистансу
з ВіН=у («Вольносьць і Нєзавіслосьць»), звіт із зустрічі з англійським
кореспондентом, та інше. Більшість документів походить з Колекції
Петра Й. Потічного при Унівеситеті  Торонто. 2003, 1058 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27'й “Бастіон”: Люба'чівщина,
Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли. Містить огляди
й документи про дії УПА в 1945–1948 роках. Серед документів — звіти
Команди Тактичного Відтинку, хроніки відділів куреня УПА
“Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”,
господарські звіти тощо. Більшість документів походить з Колекції



Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2004, 600 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить
документи та матеріяли про Президента УГВР Кирила Осьмака, його
життя, наукову діяльність і смерть. 2004, 880 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

Готуються до друку томи:

Головний Командир УПА Генерал Роман Шухевич–Тарас
Чупринка. Книга містить документи та матеріяли про ген. Романа
Шухевича–Тараса Чупринку‚ його життя‚ підпільну діяльність і смерть.

Літопис УПА: Історія видавництва. В книзі буде подано
інформативні матеріяли про початки та розвиток “Літопису УПА”‚
видавничий комітет‚ редакцію й адміністрацію та співпрацівників і
фундаторів видавництва.

У новій серії, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом української
археографії та джерелознавства Національної Академії Наук України
Державним комітетом архівів України та Центральним державним
архівом громадських об’єднань України появилися такі томи «Літопису
УПА»:

1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі
видання: До зброї, № 16, 1943, Повстанець, № 1=6, 1944=1945,
Український перець, № 1=3, 1943=1945 та Бойовий правильник піхоти.
Київ – Торонто, 1995, 482 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи і
матеріяли. Книга містить документи Головної Команди УПА=Північ та
документи Військових Округ «Заграва», «Богун», «Турів» та
«Тютюнник». Київ – Торонто, 1999, 724 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.

3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні
документи ЦК Компартії України 1943'1959. Збірник містить
найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з’їздів,
пленумів політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються
інформативними записками, повідомленнями та довідками. У книзі
також представлені листи, стенограми засідань та виступів членів ЦК
КП(б)У. Київ=Торонто, 2001, 652 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.



4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ (1943–1959). кн. 1‚ (1943–1945). У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані
матеріяли мають інформаційно–звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚
597 стор.‚ тверда обкладинка.

5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга друга: 1946–1947. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1946–1947 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚
574 стор.‚ тверда обкладинка.

6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
нац.=визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають
інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 523 стор.‚ тверда
обкладинка.

7.Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно=визвольного руху протягом 1949–1959 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚
716 стор.‚ тверда обкладинка.

Готуються до друку томи:

Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944'1946. Документи
і матеріяли. Збірник містить документи керівництва УПА=Північ і
УПА – Південь, Краєвого проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп
(Воєнних Округ) «Заграва», «Богун», «Тютюнник» і з’єднань груп «33»
(ПЗК «Москва»), «44» (ПСК «Одеса»).

Воєнна Округа УПА «Буг» 1944'1948. Документи і матеріяли.
Збірник містить документи керівництва і окремих підрозділів ВО та
пресові видання УПА, теренові керівні і звітно=інформативні
документи ОУН.



Серія «Літопис УПА» – Бібліотека

1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор – волиняк –
оповідає про свою родину та переживання від юнацьких років (кінець
30=х) до виходу з ув’язнення в середині 50=х років. Автор є сином
начальника штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у
1943 р. пішов до УПА, де навчався у старшинській школі
«Дружинники». Після арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і
таборах Радянського Союзу. Київ, 2000, 128 стор., м’яка обкладинка,
мапи, ілюстрації.

2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини.
Монографію присвячено одному з маловідомих аспектів історії
українського національно=визвольного руху 1940=1950 років –  рейдам
УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авторові
показати розмах національно=визвольної боротьби в Україні, її вплив
на події у післявоєнній Європі, без чого неможливе правильне і
об’єктивне тлумачення суспільних процесів того часу. Львів, 2001, 208
стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.

3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани не
гоїлися: Спомини «Чорноти». У книзі описані спогади чотового
командира УПА «Чорноти» про події, що відбувалися в 1943=1945
роках на Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшовицьких
тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку
дружиною автора Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом
довгих років відтворювала розповіді свого чоловіка, уточнювала,
доповнювала та систематизувала їх. Львів, 2001, 332 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля
Львівщини і Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левковича
(“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сотен=ного Миколи Тарабана
(“Тучі”)‚  вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”)‚ Івана Василевського–
Путко (“Вуса”)‚ оргмоба Костя Міхалика (“Думи) та зв’язкової
Катерини Когут–Лялюк (“Грізної”). В книзі подана коротка згадка про
Якова І. Чорнія (“Кулю”‚ “Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира
Перемиської 6 ВО УПА, авторства Федора Лопадчака. Львів, 2003, 448
стор., тверда палітурка в суперобкладинці, ілюстрації.



5. Мирослав Горбаль. Довідник'пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без
Дрогобиччини). 1944'1947 (за архівними документами). Книга є
підсумком опрацювання архівних документів з фондів Держав=ного
архіву Львівської области за 1944=1947 роки. Ці документи  мають
інформаційно=звітний характер (також плани заходів, стенограми
нарад, протоколи засідань та допитів, підпільні документи,
прокурорські аналізи, аґентурні справи тощо) й викривають суть
боротьби комуністичного режиму проти національно=визвольного руху
на вказаних те=ренах. У довіднику подані ключові ідентифікаційні дані
про осіб, які були пов’язані з тим рухом, та джерела інформації цих
даних.  Львів, 2003, 416 стор., м’яка палітурка.
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