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ПМЧІ НА ПОБОЙОВИЩІ 

Перші намагання перенести націоналістичну ідеологію 

на rрунт практИчної політичної роботи починаються з діяль

ности Миколи Міхновського та його однодумців на переломі 

ХІХ і ХХ сторіч. Були вони сформульовані в брошурі «Само

стійна У.країна» і знайшли своє вивершення у створенні 

Революційної Української Партії (РУП). 

Визвольні змагання і збройнСІ. боротьба 1914-1920 років 
прискорили процес ідеологічного визрівання і довели до ство

рення Організації Українських Націоналістів, що започатку

вала свій родовід з націоналістичної ідеології, націоналістич
ного світосприймання і написала на своїх прапорах практич

ні суспільні й політичні гасла українського націоналізму як 

світогляду. ОУН стала формальним завершенням модерного 
українського націоналізму, руслом, куди влився націоналі

стичний рух після ідеологічних шукань та евітопоглядової 

кристалізації по другій світовій війні. А отже - ОУН не 

вирипула нізвідки на наших політичних овидах! 

Носієм ідеї організованого українського націоналізму 

стало покоління, що брало участь у світовій війні і що на його 

очах розгорнулася визвольна боротьба. Це Gув череп' живого 
націоналістичного руху, що стихійно почав розгорятися в ма

сах українського народу після невдалого закінчення визволь

них воєн 1914-1920 років. 
Війна не справдила надій українЦів і не принесла їм 

вільної держави українського народу. Закінчилася вона мілі

тарною поразкою, а відтак - дипломатично-політичною не

вдачею. Це мусіло викликати реакцію в українській суспіль

ності, що була приголомшена ударами долі, але з новою дій

сністю не погодилася і своїх національно-самостійницьких 

позицій не здавала. Її політичний і військовий проводи не 

· Незнайомі, малозрозумW й сумнівні щодо їх значення слова читач 
може nеревірити за словничком, nоданим у кінці тексту. - Peg. 
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Станомення ОУН 

скапітулювали перед ворогом, 11 армія вийшла поза межі 

України, щоб звідти продовжувати боротьбу всіма доступни

ми способами, частина ж лишилася на рідних землях в підпіл

лі і в партизанці. Цього не слід забувати, бо звідси черпала 

натхнення і мораІ\ЬНо-політичний патос нація в подальшій 

боротьбі за своє державне визволення. І небагато народів у 

світі може таким минулим пишатися! 

Одначе моральна депресія в більшій чи меншій мірі, як 

логічний соціологічний наслідок кожної програної війни, му

сіла прийти. По-різному вона себе виявляла в суспільності. 

Розчарування й огірчення доходили у декого до .надмірного 

песимізму й повної безнадії, але таких було мало, і їхній голос 

на поставі української суспільности в зіткненні з повоєнною 

дійсні~ не багато заважив. Гнів і жаль народу вилявався 

критикою тих, що стояли в його проводі під час коротко

тривалого державницького зриву, критикою не так, може, 

окремих осіб, як суспільно-політичних форм діяння, крити

кою партій і партійно-політичної системи у цілому. Критика 

розгорнулася упереміш зі взаємними обвинуваченнями: га

личан - за зраду і спілку з Деникином, намніпрянців - за 

Варшавський Договір і ві,мачу Польщі Західніх Земель, геть

манців - за федерацію з Росією. Битворилася піднесена, га

рячкова атмосфера, де вирували пристрасті і розбурхані емо

ції брали верх над холодним розумом. 

А при тому йшли шукання причин, чому понад сорок 

мільйонів українців за таких надзвичайно сприятливих істо

ричних умовин, що трапляються раз на сторіччя, не могли 

добитися того, чого осягнули народи маЛі, такі як поляки або 

фіни, або й зовсім дрібні (ЛИтва, Латвія та Естонія). Ліві й 

соціялістичні партії бачили причину у недостатній політичній 

виробленості українського народу, інші шукали виправдання 

в мілітарній перевазі ворога, в необхідності вести війну на два 

фронти, неприхильності Антанти до України. Молодий на

ц:оналістичний табір відповідав на те, що головним лихом був 

6рак віри тодішніх провідників, брак віри в себе, у свій наріg, 

брак жшучого бажання волі й незалежности. 

Ця критика велася нещадно і пристрасно, лунала криком 

наболілої душі і чулася скрізь, де тільки українець міг вільно 
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ЛІІачі на побойовuщі 

висловлювати свою думку. Ось як, наприклад, писав один з 

чільних пізніше представників націоналістичної ідеології 

полІс Микола Сціборський: 

«ЩО gа;ю нам ВиЗВО.ІlЬНа боро_mьба, ЯКі СВіЛІJІ.і образи й 
постаті, переg якими мусів би тремтіти наш національ

ний gyx? Залишила вона нам яку науку, яку траgицію, яку 
керуючу зорю? ttВчених професорів і розумових арrумен

таторів>>, які трактували ttнеуцтвою> національний гін і 

gержавницький іgеал та не могли go останнього менту зро
зуміти необхіgности самостійної віgрубности нації? Зgе

rенерованих морально й gухово, пізніше кількакратних змі

новіхавних письменників, що ввесь свій талант і темпе

рамент поклали на отруту суспільности й молоgі саgи

стично-порнографічною розбещеністю і gенаціоналізую

чим анархі•тим ttсоціялізмом», оспівуючим культ тюрем

них і істеричних пройgисвітів?! Невиразних ttкоопера

тивних ревізорів» з сумнівним і піgозрілим минулим, 

пересічних хуторянських gіячів, зgібних полагоgжувати 

справи тільки в масштабі Пирятинської повітової Упра

ви? ... Наш провіg попав go рук кабінетних і соціялістичних 
gоктринерів, ttвселюgських гуманістів», так gалеких og ре
альної роботи і кривавої бурі життя, правих ttgержавни

ків>>, що на першому ховзькому місці не знайиии нічого кра

щого, як оголосити ttволею гетьмана» феgерацію з Москвою, 
безсилих істериків, психологічних і gухових gеrенератів та 

просто gрібної ttшантрапш> 1 • 

Гострі й гіркі слова, може, не цілком справедливі, але 

щирі, з дна серця, з найглибшого переконання, крик розпуки 

гарячих сердець покоління, що з еmузіязмом кинуло в боротьбу 

за Україну своє молоде житгя, свою долю і стратила все, й то 

не ~своєї вини. 

А з другого кінця озивався з тієї ж лінії д-р Дмитро 

Донцов, що демонічним своїм словом полонив душі молодого 

покоління Західньої України. 

1 Микола Сціборськuй, Шлях націоналізму // Державна Нація, ч. 2, 
Прага, 1927, листопад. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ПРОМІНЬ НАДІЇ 

Аналіз і критика політичного проводу та його діяльности 

в часі визвольної війни та безпосередньо після неї захопили 

широкі кола української суспільности, і не самі тільки пізніші 

націоналісти вели в ній перед. Причин національної катасіра
фи шукали діячі різних ідеологічних та політичних таборів, і 

кожен робив це по-своєму та доходив до різних висновків. 

Монархістичний табір, наприклад, дав тоді глибоку студію 

історика Вячеслава Липинського, що в своїх «Листах до братів

хліборобів>> створив завершену теоретично-ідеолоrічцу осно

ву украї~ського монархізму - гетьманату. 

Молодше покоління, що рушило в боротьбу просто з шкі

льної лави чи університетської авдиторії і свою життєву шко

лу проходило не в партійній роботі, а на полі бою, відчувало 

повну зневіру в старих богах і потребу переоцінки дотеперіш

ніх цінностей ідейного і практично-політичного порядку. Ви

ливалася вона живим 1 писаним словом на зборах, сходинах, 
вічах, у дискусіях у вузькому колі, в розмовах при-випадкових 

зустрічах- на кожному кроці. Громадська дискусія заточува

ла щораз ширші кола, просякала в глибини суспільства, зна

ходила відгук не тільки в молодшому, новому поколінні, але й 

серед старших. На очах творилася нова ідеологія, що їі хвиля 

била об береги суспільної байдужности, розливалася над нею 

і загортала під свій вплив усе більше й більше нових і нових 

людей, стала основою великого суспільно-політичного руху, 

що одержав назву українського націоналізму. Вона не буті ще 

чітко здефінована і скодифікована в систему, але йшла від 

серця до серця, від голови до голови, передавалася з уст до уст 

і висіла в повітрі, назрівала, як стиглий плід, що от-от зірветь

ся з гілки. 

Головними причинами, що спородили рух українських 

націоналістів, М. Сціборський вважав: 

- анархію і безлад у національно-політичній робО"Іj 
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різних <щентрів>> та партій; 

- необхідність переоцінити вартості і ясно усвідомиrи 

майбутні шляхи, завдання та методи їх досягнення; 

-повну зневіру в «сrарих божках>>; 

- ті великі психологічні зрушення й переломи, що су-

проводили революцію і процес нaumx визвольних змагань. 

Сціборському ж належиrь блискуча криrика дотеперіш

ніх основних прикмет українських народницьких, демокра

тичних, соціялістичних і ліберальних суспільно-політичних 

формацій та їхньої ідеолс8і.ї. Ця криrика зводилася до таких 

протисrавлень: 

- провінціялізм і нездатність піднестися над локально

хуторянськими інтересами в ім'я загального національного 

ідеалу; 

- органічний нахил у психіці й політиці до симбіозу з 

сильнішим, замість прямування до панування й самостійно

державної окреслености; 

- звичка задовольнятися мінімумом, не бажаючи 

максимуму; 

- неrація власного національно-суверенного ідеалу в 

ім'я занесених з Заходу і поверхово засвоєниХ ідеалів «між

народнього братерства>> як кінцевої мети всього людства; 

- крайній раціоналізм, що гальмував буйний розвиток 

емоцій провідників і мас; 

- шукання альтруїсrичних, всесвітянських «універ

сальних правд» замість своєї еrоїсrичної .суверенно-націо

нальної правди; 

- опанування доктринами лібералізму, демократизму й 

соціялізму, які сrавили інтереси одиниці і класу понад націю; 

- пацифізм замість насrупальности, деrенерація й атро

фія творчого вольового імпульсу; 

-впливання на ворога тільки розумовими арrументами 

й компромісами, бо, мовляв, борагьба суперечна «раціоналіз

мові, етиці й розумові», і тільки наука, криrика й аналіз, а не 

інсrинкт, воля й боротьба, мають вирішиrи національну 

проблему•. 

1 д1fв.: Микола Сціборський, цитована праця. 
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ДосІПЬ переглянуги самі тільки заголовки розділів основ

ного твору Д. Донцова «Націоналізм», щоб побачити якщо не 

ідентичність, то принаймні дуже велику подібність цих кри

тичних закидів («Провансальство і політичний симбіоз»; «Су

веренність, як «забобон», підрядність національного імпера

тиву»; «Примітивний інтелектуалізм», «Науковий квієтизм»; 

«Хуторянський універсалізм»). І не тільки у змісті, але й у 

термінології є тут подібність. Це пояснюється, з одного боку, 

впливами публіцистики Д. Донцоv (чого дerro хотів би від

караскатися), але свідчІПЬ також і про оgночасне та оgнахо

ве розуміння суті справи різними осередками націоналістів 

того часу, ще не об'єднаних духово однією виробленою на

ціоналістичною ідеологією і ще не зібраних в одній політичній 

організації. 

Коли б почутгя молодого покоління виявилися тільки у 

критиці, може, до створення Організації Українських Націо

налістів справа ніколи б і не дійшла. Треба віддати належне 

ідеологічним основоположникам модерного українського 

організованого націоналізму: вони не застрягли в неrації і не 

розпливлися в туманному політичному нігілізмі. Воt~и підня

лися вище критикоманії. Вони шукали позитивного ідеалу, що 

міг би надихнути вірою український народ, відкрити перед 

ним візію великого майбутнього і підняти його на жертвеність · 
та боротьбу в ім'я того всенаціонального ідеалу. 

У пошуках суті чисто національного ідеалу, що випливає 

з глибини української національної природи, вони відкидали 

усі чужинецькі зразки і шаблони: 

((Всі наші існуючі іgеології і сторонництва мають своє 

коріння поза національним rрунтом, у чужому, несвоєму 

минулому або засаgничо нам ворожому сучасному ... Вони по
творилися віg поgуву чужого вітру. Це пережитки або 

піgпольної політичної роботи піg тягарем царського режи

му, або остатки соціялістичної і gемократичної психози, 

що огорнула Є1Jропу в ХІХ ст., або випліg парляментарної 

системи колишньої австрійської імперії; або виплив гілно

зи московсько-татарської сатрапії; що була посіла шосту 
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частину земної кулі, та червоного імлеріЯJІ.ізму Москви, що 

змагає за опанування цілим світом»1 • 

Так писав інж. Дмигра Андрієвський, один з найперших 

чільних ідеолоrів нового націоналісrичного руху, котрому 

пізніше випало дати підсумок усьому ідеолоrічному доробко

ві українського націоналізму в теоретичному рефераrі на 

Першому Конrресі Українських Націоналісrів. 

Позитивний характер і природу українського націона

лісrичного руху підкрес_І\ЮЄ також дуже виразними словами 

інший націоналістичний ідеолог rієї доби, д-р Юліян Вассиян: 

((Український націоналізм не постає в поряgку самої 

реакціі на стан національно-політичного поневолення, 

який у сучасній хви.лі gосяrнув найрізкіше виражених форм 

всестороннього погноб.лення нації. Bnpaвgi, гострота цьо

го зовнішнього ворожого натиску, може, і стала безпосе

реgньою причиною на різних місцях українського овиgу. 

Оgнак тільки незначно і переважно в перволочині можна 

вважати український націоналізм відрухам. У своїй глиби

ні є він рухом органіч1w mвopww з усіми ознаками авто

номної во.лі. Власне _на цій основі суб'єктивно безпосереg

ньої виявности розвиваються почергово нові й нові паро

сті і таким чином щораз виразніше окрес.люється прироgа 

прямувань націоналізму: зв'язатися з усіма поземими й 

gоземими сферами національної gійсності та врости опа

новуюче в серцевину і/ внутрішніх си.л. З уваги на це зав

gання націоналізму не обмежуються програмою завтріш

нього gня, але }'КАаgаються в той спосіб, щоб сяrнути 

рішально в ІІmїдальІUу буду•шість. У зв'язку з тим на

ціоналізм прямує зgобути gухову натугу світтляду, щоб 

на фунті цеї найбільшої формівної моральної си.ли gоціль

но і тривало зgійсняти свої конкретніші завgання>>2. 

Пошуки національного ідеалу, чи, точніше, пізнання йо

го як незмінно існуючого в природі української нації на 

протязі тисячолітньої їі історії, визначення його прикмет і 

1 ДмитроАнgрієвський, Наша позиція// Розбудова Нації, ч. І, J928, 
січень. 

2 Юліян Вассuян, Ідеологічні основи українського націоналізму // 
Розбудова Нації, ч. 3-4, 1929, березень-квітень. 
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сформулювання в систематичній сукупності тривало майже 

десять років. Було воно наслідком ідейного мислення і 

публіцистично-політи~пюї діяльности цілого гурту людей, не 

раз віддалених від себе широким простором, без можливости 

швидкого обміну думками і конфронтації поглядів. Здивова

ний історик побачигь, що велика ця ідеологічна праця прохо

дила не так під знаком зудару індивідуальностей і думок, як 

паралельним шляхом побіч себе та методом взаємного до

повнення. Новий світогляд кристалізувався, вбирав у себе 

викільчені й виношені в окремих осіб думки, погляди й 

переконання та укладався в упорядковану й закінчену цілість. 

А йшла вона в напрямі тісного зв'язку з житгям, проти за

костенілости в абстрактних догмах. 

«Жиmтя не зносить останнього слова про себе, -
писав Ю. Вассиян, - тому історія є властиво ІІеІюстаи

,.ою революцївю з періоgами умовної тіJІьки незмінности 

верховних засаg і вартостей ... 
Націоналізм розбуgовує свою програму метоgично, 

т(о} зн(ачить} не за абстрактними засаgами фіАософії, 

моралі й соціології, у.ложеними в схеми, але відчrtтатеям 

nотреб нації з безпосереgнього наг.ляgання ії жuття та 

визволенням засобів енерnі; необхіgних g.ля ії зgійсненню~•. 

У своїй ідеологічній роботі перші творці організованого 

націоналізму виходили з понятrя нації як цілости, що стоїть 

вище ri окремих частин, вище партикулярних інтересів оди
ниць, класів чи станів. Нація ж мусить бути кінцевою метою 

суспільно-політичної діяльности. 

Великий крок у тому напрямі зробив Д. Андрієвський 

своєю статтею «Розбудова Нації)), опублікованою вперше в 

журналі «Національна Думка)) в Празі. Деякі українські 

часописи, як-от львівське «Д)ло)), передрукували їі повністю, 

інші- широкими уривками. Викликала вона цікаву дискусію 

в українській громадськості і була назагал прихильно прий

нята більшістю громадської думки, стала неначе підсумком 

кількалітніх творчих шукань в українському націоналістич

ному середовищі. Основний хід думок статrі Андрієвського 

1 ЮАіRН Вассшш, До rоловних засад націоналізму І І Розбудова Нації, 
ч. 2, 1928, ~й. 
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такий: за десять років українська нація перейшла величезну 

еволюцію, на що інші народи витратили цілі століття. Україн

ська національна свідомість і спільність почутrя об'єднали всі 

скалки нашого народу, розкидані по різних материках. Даге

пер наша нація була аморфною етнічною масою, отже, влас

не, не булq нацією, тією живою організованою клітиною су

спільности, що є творчою, активною. Тепер вона стала нею 

психологічно, в душах, в ідеях їі чутливіших елементів, але не 

реалізувалася ще як геополітичний факт. У цій масі фермен

тує національний дух, але їй бракує реальної національної 

організації, щоб стати живим політичним тілом. Завдання 

такої організації- розбудова первісних форм нації, орієнто

вана на державність і самостійність як кінцеву мету. Розбу

дова нації мусить початися остаточним переборепням у на

ших душах раба і вщепленням до українських грудей са

мопошани та сміливости.· Мусить бути встановлена ієрархія 

національних вартостей, і на їі чільному місці стоятиме віль

ний розвиток, розріст нації, вибуяння ії фізичних і духових 

сил, поліТИЧна потужність, належна роля у міжнародньому 

житті. Розбудова нації в сучасній ії стадії зумовлює цілість, 

спаяність, монолітність нашого національного тіла. Шлях до 

неї і програми, якими вона буде здійснюватися, нічого не 

можугь змінити в основній постанові, бо життя твориться не 

програмами і не згідно з догмами, а тільки життєвим інс

тинктом і нашим органічним хотінням. Відтепер на цій меті 

треба зосередити усі наші сили. Залізна дисципліна, карність, 

підпорядкування другорядного основному, особистого гро

мадському, партикулярного загальному мусить стати зако

ном•. 

Довкола поняття нації йк ідеалу, до котрого слід пряму

вати і мя котрого треба працювати в поточній політичній 

діяльності, розгорнулася дискусія. За підсумками їі Микола 
Сціборський так уточнює місце національного ідеалу в сис

тематичній ієрархії ідеологічних вартостей: 

''ВиплекйЮІЯ і стабілізація влаgно-потужного, без
компромісного, залізного, во.левого, UІАЯХеmного іgеалу й 

1 Дмитро Анgрієвський, Розбудова Нації І І Національна Думка, ч. VII
Vlll, Прага, 1927. 
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gyxa, початком і кінцем якого має бути ((нація, нація і ще 
раз нація!» 

Нація - замість інтернаціонального космопо.літич

ного маячіння. 

Нація - замість «вічних загально.люgських правg і 

братерства». 

Нація - з волею go в.лаgи й во.лоgіння, а не істеричне 
((І}'Манне» п.лазунство і gухове .лакейство. 

Нація - як вихіgна точка й кінцева мета всієї по

.літичної gія.льности,,•. 

Завершення ідеологічної роботи мя визначення прак

тичних завдань організованого українського націоналізму ба

чимо в ідеологічному рефераті, що його виголосив Андрієв

ський на Другій Конференції Українських Націоналістів, що 

відбулася 7-8 квітня 1928 року. Ось приблизний його зміст та 
квінтесенція. 

Ідеологія - це певна система цінностей, що визначають 

відношення культурної людини до зовнішнього світу, який 

або вже існує в дійсності, або поки що в потенції, в ідеалі. Це 

підбір і класифікація життєвих, інтелектуальних та мораль

них явищ і ступенювання їх відповідно до вартости, слушно

сти і правности. Отже, ідеологія - це не штучна побудова, а 

життєве явище і рушійна сила життя. Її предмет- не минуле, 
а майбутнє, і вона не лише теоретично визначає взаємо

відношення між явищами, але намагається перевести їх у 

життя. 

Система вартостей нашого покоління базується не на 

матеріялізмі і детермінізмі, як у його попередників, а на ідеа

лізмі й волюнтаризмі. Це значить, що воно плекає в душі віру 

в ідеал, що існує сам у собі та є вищою дійсністю. Призначен

ням людини на землі є виконати свій обов'язок щодо цього 

ідеалу. 

д/Ія сучасного українського націоналіста таким ідеалом 

є Велика Самостійна Соборна Українська Держава. Україн

ська національна ідея не перекривається з українською ет

нографічною територією і не вичерпується етнічним змістом. 

1 МuкОАа Сціборський, цитована праця. 
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Вона формується на базі історичної місії, що припала нашій 

батьківщині. Розташована між європейським Заходом і азій

ським Сходом, є вона природним оборонцем менших народів, 

загрожених Московщиною. 

fv.я втримання і розбудови нації необхідна власна 

державна організація. Тільки в умовах національної дер

жавности Україна стане творчою світовою силою і справді 

матір'ю, не мачухою, власному народові. 

Суспільний лад, обумовлений, з одного боку, вдачею і 

традиціями українського народу, а з другого - умовами його 

міжнароднього існування, буде спертий на ієрархії та зріз

ничкуванні. Треба прагнути до примирення окремих функ

ціональних груп суспільства; підпорядковуючи суспільно

класове національно-державному. 

fv.я зміцнення української держави необхідні авторитет 

і послух, централізм і тверда влада. 

Щоб влада була близька &ародові, вона мусить спира

тися на його провіgну верству, в котрій були б заступлені 

інтереси і прагнення усіх суспільних груп. 

Виявлення волі нації не буде організоване через пар

лямент і загальне виборче право. Буде державний орган з 

місцем у ньому для відпоручників усіх суспільних груп. 

Насильне прищеплювання Україні угопічних форм су

спільних стосунків, таких як соціялізм і демократизм, .:._ 
небезпечне і недоречне. 

Мусить виховатися порода українців, що не зіллється 

і не розчиниться в юрбі, але триматиме своє місце в націо

нальному житті, не підпоряДкує себе настроям і відрухам ма

си, зуміє стануrи понад нею, накинуrи їй свою думку і свою 

волю'. 

Однак тодішні націоналісти не були тільки «шукачами 

правди», що вичерпують свою снагу в піднебесних меди

таціях і задовольняються пізнанням істини. Це люди, що ма

ли за собою роки кривавого змаrу не за абстрактні, хоч і святі 

ідеали, а за збереження життя народу, за його державність. 

Вони не могли обмежитися на самому тільки теоретизуван-

1 Див.:Дмитро Анgрієвський, До ідеологічно-статугарної nідготовки 
організації українських націоналістів І І Розбудова Нації, ч. б, 1928, червень. 
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ні, і теорія була д/'оЯ них тільки засобом зміцнення й доціль

ного використання наявних сил українського народу, щоб 

досягнуm того, що вихопилося йому з рук, - політичної си

ли і державної незалежности. І ці практичні речі та видні 

кожному цілі ставить перед очі націоналіетам М. Сцібор

ський: 

«Велику буgуючу працю поєgнання соборної націі: еке

рування ії зусиль в єgину точку мусить перебрати на себе 

мо.лоgий активний націоналізм як органічний живий вияв 

потенції нації. Піgносячись поверх вузького національного 

провінціялізму і gрібних ан.таrонізмів, віgкиgаючи ризико

вані комбінації в gержавній творчості, неrуючи політич

ний і gуховий баляст мину.лого, він мусить ясно накрес

.лити наrїкоротші ІU.!UIXfl соборної 1Ш14іі до держав
носmІІ. 

Гни.лі «ку.льmи» чужих си.л та хворобливі, анемічні спо

уівання манни з чужого неба націоналізм має замінити 

залізно-фанатичним ку.льтом масної си.ли соборної нації: 

вклаgаючи в свій чин три незмінні засаgи: віру в себе, ві
ру в свою націю і віру в іі' .маrїбуmІU>. Метоgична робота 

націоналізму має бути соборне поєgнання не живих мер

ців мину.лого, а активних чинників і мас сучасного»'. 

1 Микола Сціборсьхий, Соборність психології та політики - основа 
націоналізму// Розбудова Нації, ч. 1, 1928, січень. 



ІІІ 

УВО ТАІНШІ 

Нова націоналісrична віра ширилася з надзвичайною 

швидкіС'ІЮ і знаходила своїх визнавців не тільки серед ко

лишніх учасників збройної боротьби і не тільки серед осві

чених кіл суспільности. Прикметами їі були стихійність та 

спонтанність. Тими самими ідеями пройняті були одиниці й 

rурти, часто без ніякого зв'язку з собою і без того, щоб нове 

зерно правди заніс до них якийсь мандрівний апостол. Воно 

дрімало десь глибоко в душах і кільчилося та визрівало само з 

себе під вигрівальним теплом навколишньої атмосфери. 

Вже дуже скоро на тому духовому підфунті почали 

творитися більші й менші rурти ідеологічно близьких та ду

хово споріднених елементів, прибираючи різні форми й різні 

назви. Утворювалися вони, зокрема, майже в кожному осе

редку, де скупчувалися колишні вояки обидвох українських 

армій, та в університетських містах, де студіювала молодь. Їх 
було багато, може, й надто роздріблених, бо був це рух спон

танний, що не потребував ініціятиви ззовні або інструкцій з 

якогось керівного центру. 

Деякі з цих товариств чи згуртувань були ефемерид

ними, з'являлися і зникали невідомо як і коли, але декотрі не 

тільки втрималися, але й зросли на силі, почали впливати на 

своє довкілля, ставали притягальними осередками мя одно

думців, в серцях у котрих знаходили відгук голошені ними 

націоналісrичні гасла, і згодом ці гуртки почали навіть віді

гравати деяку ролю в суспільно-політичному житті. Згодом, 

коли розпочався процес інтеrрації націоналісrичного руху, 

менші гурти або л училися з сильнішими, або ліквідовували

ся, і на їхнє місце ставали відділи, керовані з якогось орга

нізаційного центру. 

Чотири з таких організацій дійшли до більшого значен

ня і стали фундаментом організованого націоналізму та вог

ненними орієнтаційними стовпами мя розсіяної маси на-

2 4-75 17 
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ціаналіетичних однодумців. Це були Українська Військова 

Організація з Начальною Командою за кордоном і Крайовою 

Командою у Львові, Група Української Національної Молоді 

в Празі, ЛеІ'ія Українських Націоналістів з центром у Подє

брадах у Чехії та Союз Української Націоналістичної Молоді 

на Західніх Землях України. 

На першому місці ставимо Українську Військову Орга

нізацію не тільки тому, що вона була хронологічно першою. 

Вона переважала інші ще й за кількістю членів, була сильна 

їхньою дисципліною, відданістю та жертвеністю, оточена ве

личезним авторитетом і престижем, вона імпонувала тради

цією продовжуваної збройної боротьби після того, як зійшли 

з поля бою реrулярні українські армії. На чолі їі Начальної 

Команди стояв полковник Євген Коновалець, колишній ко

мандир Осадного Корпусу Січових Стрільців- частини Укра

їнської Дієвої Армії. Як військовик і по-соборницьки настав

лений політик, він користувався пошаною всієї української 

суспільности по обидвох берегах Збруча, з його голосом ра

хувалися ще й. тим більше, що командував він найбільшою на 

той час реальною і від нікого не залежною силою, якою була 

Українська Військова Організація. 

УВО виникла в 1920 році і зразу ж почала діяти на всій 
українській території - над ДНіпром, над ДНістром і на емі

rрації. І хоч обставини згодом склалися так, що вона мусїла 

дещо звузити свої впливи під большевицькою займанщиною, 

та все ж вважалася і справді була організацією соборни

цькою. 

Складаючись початкова з дуже різношерстих у полі

тичному відношенні елементів, що підбиралися за своїми вій

ськовими кваліфікаціями і відповідно до бажання продов

жувати чинну боротьбу з окупантами України, вона вважа

лася збройним, військовим рам'ям української державної 

влади, а оскільки, на нещастя України, існували тоді два 

українські уряди, вона не могла ані вибрати одного з них, ані 

підпорядкуватися відразу обом державно-політичним цент

рам. Проте, через особу свого Начального Коменданта, УВО 

намагалася якомога довше підтримувати коректні стосунки з 

обома центрами. А що Уряд УНР вважав себе союзником 
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Польщі і не міг ні чинно прикладати рук, ані надавати 

моральної чи політичної підтримки організації, що діяла на 

польській (номінально, хоч українській етнографічно) тери

торії і вела боротьбу з польською окупаційною державною 

владою,- то зв'язки з ним з природи речі мусіли бути дуже 

тонкі, законспіровані і по своїй сугі прохолодні. Але вони 

існували, хоча йшли не до Уряду УНР як такого, а до окремих 

впливових військових, та й цивільнИх, осіб з оточення Голов

ного Оrамана Симона Петлюри. 

Під тиском обставин та в міру розгортання своєї бо

ротьби Українська Військова Організація з часом зовсім уса

мостійнилася, П Начальна Команда стала суверенною. Разом з 

тим мінявся і членський П склад. Відповідно до того, як від

новлювали свою діяльність довоєнні українські політичні 

партії, відходили від УВО їхні члени. Особливо різко пішов цей 

процес, коли Західню Україну рішенням Ради Амбасадорів у 

Парижі від 14 березня 1923 року передано Польщі, а в 

підбольшевицькій Україні заведено дещо ліберальніший курс 

Нової Економічної Політики та українізації. Українська 

Військова Організація вбирала в себе щораз більше націо

налістичного елементу і під його впливом почала орієнтува

тися політично на український націоналізм, хоч ще ідеоло

гічно й не зовсім вироблений та організаційно не оформле

ний. Начальна Команда Української Військової Організації 

розуміла, що коло завдань УВО поширюється, що силою 

обставин стала вона єдиним ні від кого не залежним і в собі 

суверенним, не зв'язаним ніяким союзами та зобов'язаннями 

речником не тільки збройної, але й політичної боротьби 

української нації. У П пресавому органі «Сурма)) читаємо: 

2* 

«УВО є організацією, gля якої тільки іІІmерсс 

украї11ської 11m~ii є й буgе рішальний у ії gіяльності ... Не 
gумає УВО служити інтересам чужих нароgів. Рівночасно 

оgначе УВО свіgома того, що не тільки ії завgанням, але й 

обов'язком є шукати собі союзників і вести cepeg нароgів 
світу nponaraнgy, щоб піgготовити віgловіgну основу й 

симпатії в світі gля загального зриву українського нароgу. 

УВО не ставить терористичної gіяльности як 

вrІК.ІJЮЧІІО?.о завgання ... Вона є революційною організацією, 
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якої основним завgанням є проптувати gумку загwи.ного 

революційного зриву украіRс:ького нароgу з остаточною 

метою - створити в.ласну націона.льну самостійну і 

з'єgинену gержаву»t. 

Ця ж сама думка викладена у новорічній програмовій 

статrі <<Сурми>> на 1928 рік: 
«Вступаємо в новий рік, рік gа.льших змагань і боро

тьби, рік, що має нас зблизити go переказаної нам по.ляг
.лими борцями-товаришами, а нами gа.льше меканої мети 

піgготови нового рево.люційного зgвигу украінського на

роgу, якого завершенням бу.ло б створення· вже на 

тривких фунgаментах Украінської Самостійної Собор
ної Націона.льноі Держави»2. 

<<Сурма» була незвичайно сильним і впливовим засо

бом пропаrанди. Хоч передавалася <<з xam до xam - з рук 

до рук» і через те не могла маm такого широкого засягу, як 

леrальна масова преса, зате кожне їі слово сприймалося як 

свята ісmна і глибоко западало в душу читача, зокрема У-олоді, 

селянства, робітництва. 

Була ще й та незручність, що <<Сурми» ніхто не збирав у 

повні річні комплекm, їі перечитували й передавали далі, 

ждучи на кожне чергове число. Тоді Українська Військова 

Організація виклала свої військові й політичні цілі в окремій 

брошурі <<У.В.О.» та масово поширила її на всіх теренах своєї 

діяльности. 

1 Дещо про діяльність і пляни УВО /І Сурма, 1928, квітень. 
2 З новим роком І І Сурма, 1928, січень. 
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.ЗОРЯ ДОНЦОВА 

Ще й раніше Начальна Команда УВО здавала собі спра

ву, що потребуватиме вона ідеологічної підбудовимя своєї 

чисто військової та технічно-революційної діяльности. Весь 

час обмірковувала вона способи доступу до широкої громад

ської опінії і підготовки П в дусі своєї незалежницької ре

волюційної політики. Цій справі служили не тільки власні 

пресові органи УВО, як спочатку «Наш Шлях», а пізніше 

«Сурма». Ще 1922 року, коли Коновалець перебував у Львові, 
стараннями Української Військової Організації відновлено 
видавання довоєнного «Літературно-Наукового Вістника». 

Організація, м'яко кажучи, «порадила» Видавничій Спілці, 

що була власником журналу, воскресити цей популярний 

місячник і надала у їі розпорядження потрібні фінансові за

соби під умовою, що головним редактором «Вістника» стане 

д-р Дмитро Донцов. До редакційного комітету увійшли крім 

нього ще Михайло Галущинський, Володимир Гнатюк, Воло

димир Дорошенко, Юліян Павликовський, Іван Раковський та 

Євген Коновалець. Зі зрозумілих причин і на його власне 

прохання прізвище останнього не.афішувалося в реквізитах 

«Літературно-Наукового Вістника». На першому ж засіданні 

редакційного комітету Донцов з' ясував основні принципи, що 

їх буде дотримуватися, і повторив їх у вступній статті «Наші 

цілі»: 

«Вирвати нашу національну іgею з хаосу, в якім вона 
rрозить згинути, очистити віg сміття й бОА.ота, gamи їй 

яскравий, виразний зміст, зробити з неї стяг, KOJI.O якого 

rуртувалася б ціла нація, -ось завgання, go розв'язання 
котрогоразом з іншими хоче спричинитися і віgновлений 

АНВ" 1 • 

' Волоgимир Дорошенко, Літературно-Науковий Вістник (з нагоди 50-
річчя заснування) // Літературно-Науковий Вістник, Реrенсбурr, 1948, 
травень. 

Дрлі автор додає: «Іншими словами: треба готувати бійців за україн
ську державність і, відповідно впливаючи на громадянство, передусім на 

--21--



Становлення ОУН 

Роком пізніше Українська Військова Організація ін

спірувала заснування Української Партії Національної Рево

люції (УПНР), що мала проповідувати леrальними способами 

ідеологію, на яку цшралася б УВО у своїй революційній ро

боті. Пресовим органом УПНР, що мав бути рупором ідей УВО, 

став часопис «Заграва», теж під редакцією Донцова. Ця спро

ба закінчилася невдачею, «Заграва» впала, а УПНР взяла курс 

на об'єднання з націонаЛьною демократією і злилася пізніше 
з Українським Національно-Демократичним Об'єднанням 

(УНДО). 

І втретє УВО вдалася до цього прийому 1924 року, коли 
через свого представника, сотника Юліяна Головінського, взя

ла участь у створенні газети «Новий Час» у ЛЬвові. Редакто

ром туди призначено Дмитра Паліїва, а поважною фінансо

вою підтримкою запевнено матеріяльні основи існування 

новій газеті. 

Українська Військова Організація· не розробляла до

кладніше своєї власної ідеології, не визначала точно політич

ної програми своєї діяльности. Вона була зайнята безпосе

редньою чинною боротьбою, але своїми закликами до не

примиренної боротьби проти всіх ворогів України за неза

лежну й соборну українську державу була близькою серцю 

кожного націоналіста. І з другого боку, націоналістичний рух, 

що відкидав усяке порозуміння з ворогом та с;тояв за єдність 

нації з орієнтацією на їі власні сили, почувався найближче 

ідеологічно до Української Військової Організації. Їй най
легше було перекинути мости єднання з ним. 

молодь, виховати новий тип вольової людини, беззастережно віманий 
національному ідеалові». 
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МОЛОДЬ - ПОПЕРЕДУ 

Група Української Національної Молоді, хронологічно 

друга націоналістична організація, постала 1922 року серед 
українського вояцгва в Йозефові та Ліберці в Чехословаччи
ні. Початкова задумана вона була також як ідеологічна група 

мя самооборони і боротьби з советафільством та змінові

хівщиною. 

Коли ліквідувалися табори полонених у Чехословаччині, 

багато членів Групи Української Національної Молоді роз'

їхалися по різних університетських осередках завершувати 

свої студії. З собою понесли вони й організацію і скрізь 

довкола себе почали творити такі ж групи. Незабаром поста

ли вони в Празі, Брні, Пшібрамі, Леобені, Відні і навіть у 

ЛЬвові 1• Центром мя всіх стала Прага в тому значенні, що 
празька група У~раїнської Національної Молоді була неначе 

організаційним і орієнтаційним осередком мя всіх груп по 

інших містах і країнах. А щоб їі якось залеrалізувати, 

прилучено їі на правах секції до Української Академічної 

Громади у Чехословацькій Республіці. 

У той час Українська Академічна Громада в Празі пере

живала внутрішню кризу. Підносили голову різні анархічні 

елементи, під впливом боротьби між окремими студентсь-

1 Так подає д-р Степан Нижанківський у своєму допнеі «Група 
Української Національної Молоді» («Розбудова Нації», ч. 8, 1928, серпень), 
а за ним повторяє це Володимир Мартинець («Від УВО до ОУН», стор. 148). 
Можливо, що й був у Львові відділ Групи Української Національної Моло
ді, але хіба ще в ранніх початках студентськоrо життя і мусїла вона 
проіснувати дуже недовго. Перебуваючи у Львові з осени 1924 і до весни 
1925 року, автор цих рядків не натрапив на їі слід. А восени того ж 1925 року 
творилася вже при співучасті автора крайова організація, спершу як Гру

па Української Державницької Молоді, перейменована невдовзі на Групу 
Української Націоналістичної Молоді, де ніколи не було ні мови, ні згадки 
не було про те, що існувала Група Української Національної Молоді пра
зькоrо типу, хоч ініціяторами нової Групи були і спочатку в їі провідному 
складі переважали старші студенти тайноrо українськоrо університету у 
Львові. 
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кими групами деякі з рих виступили з Академічної Громади і 

закладали власні товариства за земляцько-територіяльною чи 

ідеолоrічною ознакою. Група Української Національної Молоді 

взялася за позитивну працю в Академічній Громаді, була мя 

неї ввесь час опорою і давала підтримку ЦеСУСові як 

студентській централі. 

Одначе діяльність Групи виходила далеко поза межі сту

дентських інтересів та взагалі еміrраційних справ. Стояла вона 

у жвавому контакті з українськими землями під Польщею .. Ру
мунією та на Закарпатті, брала участь у різних національно

політичних і ДОПОМОГОВИХ акціях. 

Через Групу Української Національної Молоді пере

йшло більш як тисяча членів, серед них - приблизно 70% га
личан і ЗО% наддніпрянців. Ці відсотки самі по собі нічого не 

говорять, бо в Празі на той час наддніпрянських студентів бу

ло порівняно мало, вони жили і студіювали головним чином 

у Подєбрадах в Українській Господарській Академії, де га

личан початково було дуже небагато. Членами Групи були не 

тільки студенти, а й інші колишні військовики, що займали

ся різноманітною професійною працею. 

Новий етап діяльности Групи Української Національної 

Молоді почався з весною 1924 року, коли у Празі відбувся з'їзд 
української національної молоді. На з'їзді прийнято ідеолоrіч

ні основи, обрано Екзекутиву як центральний керівний орган 

мя всіх Груп і вирішено видавати власний пресовий орган. 

Перше число часопису «Національна Думка» вийшло в квітні 

того ж року. Був це дуже добре редаtований місячник, що 

виходив до кінця 1927 року, спершу літографічно, а від літа 
1926 року- друком. Він підготував місце «Розбудові Нації». 

Першим редактором «Національної Думки» був Іван Гижа, 

заступником - Мирон Коновалець. Після виїзду д-ра Гижі 
до ЛЬвова в 1926 році, де він став одним з директорів обез
печеневого українського товариства «Карпатія», журнал вела 

Редакційна Колеrія з двох чоловік: д-р Степан Нижанків

ський та Ілярій Ольховий. Від літа 1926 року головним ре
дактором був Олесь Бабій, а коли й він виїхав до краю влітку 

1927 року, редакцію перебрав Володимир Мартинець. Усе 
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це - імена, що назавжди записані в історію українського 

націоналістичного руху. 

На сторінках ссНаціональної Думки>>, редагованої так, 

що журнал був доступний і зрозумілий не тільки студентам та 

людям з вищою освітою, роками розроблялися nитання на

ціоналістичної ідеології, nоняття нації, їі єдности, вищости 

загальнонаціональних інтересів над класовими чи терито

ріяльно-партикулярними, неминучість боротьби, а не nере

говори і співжиття з ворогами, відношення до Совєтської 

України як державної фікції, прагнення nовної державної 

суверенности і соборности української нації. Добро української 

нації мусить стояти на nершому місці і nонад усім іншим: 

«Оgна gумка повинна нас оживляти, оgне хоmіНRЯ 

.лучити, оgна віра загрівати, оgна во.ля проваgити, оgна 

мета присвічувати, а нею є gобро української нації» 1 • 

« ... На місце інтернаціона.лізму мусимо п.лекати іgею 
націонйАЬllоЇ єgности, на місце братовбивчої КІІЯсової різ

ні - іgею співпраці, позитивізму, реа.лізму та патріо

тизму. А це виключає синтезу і компроміс, бо синтеза і 

компроміс igymь усе на шкоgу с.лабшому. НаціонйАЬJlо

gержавний принцип і КІІЯсово-інтернаціонйАЬllий кому

ністиtЩий - це вогонь і воgа. І кали хто хоче творити 

синтезу з тих gвох антипоgів, той хоче мирити вогонь з 

воgою. Ми в ту синтезу не віримо. І тому на місце ін

тернаціона.лістичних фраз несемо мич: Україна понаg 

усе!»2. 

Своєю організаційною і публіцистично-nроnаrандив

ною діяльністю Група Української Національної Молоді ши

роко nромінювала на закордонні скуnчення української вій

ськової та nолітичної еміграції і зробила великий внесок у 

вироблення націоналістичної ідеології та створення Органі

зації Українських Націоналістів. З їі лав вийшли такі люди, як 

д-р Юліян Вассиян, чільний ідеолог націоналістичного руху, 

поет д-р Олесь Бабій та інж. Володимир Мартинець, довго

літній редактор ссНаціональної Думки», ссРозбудови Нації11 і 

1 Національна д3мка, 1924, ч. З. 
2 Національна д3мка, 1927, ч. І 
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«Сурмю>, а пізніше «Українського Слова>> в Парижі та «Ново

го Шляху>> в Канаді, один з головних будівничих Організації 

Українських Націоналістів, від самих початків член Проводу 

Українських Націоналістів та Перший його секретар. Багато 

членів Групи Української Національної Молоді, покінчавши 

сrудії, вернулися до краю, позаймали такі чи інші становища 

в суспільній ієрархії, деякі з них брали активну участь у на

ціоналістичному русі до кінця своїх днів. 

Леrія Українських Націоналістів, організація дуже 

динамічна і сповнена патосом націоналістичної ідеології, зай

має визначне місце в історії українського націоналістичного 

руху. З неї вийшли визначні ідеологи й керівники пізнішо

го Проводу Українських Націоналістів. Постала вона восени 

1925 року в Чехословаччині унаслідок злиття трьох вже дав
ніше існуючих націоналістичних організацій. Були це: 

Українське Національне Об'єднання, Союз Українських Фа

шистів та Союз Визволення України, що діяли у трьох голов

них осередках, де сrудіювали українські сrуденти, у Празі, 

Брні і Подєбрадах. Про те, як і коли вони постали, яка була їх

ня політична програма - майже нічого невідомо. Їхні відпо
ручники відбУ.ли з'їзд 12 листопада 1925 року в Празі і схвали
ли на місце трьох тих організацій створити одну нову, під 

назвою: Леrія Українських Націоналістів (ЛУН). 

Центр Леrії Українських Націоналістів містився в 

Подєбрадах, де довкола Української Господарської Академії 

гуртувалися студенти і професори з їхніми родинами, май

же виключно наддніпрянці. Тільки згодом почали туди на

пливати молодші сrуденти з Волині й Галичини. А через те за 

членським складом Леrія Українських Націоналістів офор

милася як наддніпрянська організація, за своєю ідеологією і 

програмою від самого початку була вона наскрізь соборни

цькою. 

Про початкову Діяльність Леrії Українських Націона

лістів, що пізніше зіграла таку важливу ролю в об'єднанні 

українського націоналістичного руху в одну організацію, зна

ємо мало. У небагатьох мемуаристів знаходимо тільки дуже 

скупі вісті. З допису в першому числі «Розбудови Нації>>, 

підписаного криптонімом С. (ймовірно - Микола Сцібор-
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ський), довідуємося, що: 

«Перший періоg існування Леnі Українських Націо

налістів пройшов піg знаком важкої організаційної праці. 

Big самого заснування зустріну.11.ася Леtія з неГативним 
віgношенням go себе з боку всіх політичних угрупувань. 
Протягом півроку витворено й усталено організаційну 

схему- перевеgено необхіgну аr'ітаційну роботу>~ 1 • 

Знаємо, що спочатку в Леrії змагалися з собою різні те

чії і минуло м~е два роки, заки вона стала однорідною на

ціоналістичною організацією. Вже при злитгі трьох організа

цій в одну Леrію Українських Націоналістів зійшлися у ній 

дві головні внугрішньополітичні течії. Більшість їі членів ще з 

1917 року брали участь у революційному рухові, - а бу ли між 

ними й такі, що належали до Українського Військового Клюбу 

ім. гетьмана Павла Полуботка в Києві 1917 року, на чолі кот
рого стояв Микола Міхновський, -за джерело свого світогля

ду вважали традиції двох державних періодів України, а то 

Козацької Держави та державницького періоду Української 

Народньої Республіки. На ці традиції вони покликалися і на 

них будували свою ідеолоnчно-підставову програму. 

У другій групі, чисельно меншій, зібралося вояцтво, що 

шукало зв'язку з новими політичними ідеями Заходу та орієн

тувало українську націоналістичну ідеологію на різні нові 

європейські рухи, що виникли після світової війни. Проти 

наслідування чужих зразків рішуче й відразу виступив голо

ва Леrії Українських Націоналістів, і його погляди перева

жили2. 

Крім того, в складі Леrії змагалися ще два орієнтаційні 

курси відношення їі до сучасних політичних українських 

осередків. Частина членства схилялася до українського мо

нархізму з гетьманом Павлом Скоропадським у проводі (реч

ником тієї групи був інж. Леонід Костарів). Друга ж група, що 

збиралася довкола полк. Архипа Кмети, дарувала свою при

хильність еміграційному урядові УНР. Та це були залишки 

1 З діяльности організацій - Леrія Українських Націоналістів І І 
Розбудова Нації, ч. І, 1928, січень. 

2 ДИв.: Юрій Артюшенко, Події і люди на моєму шляху боротьби за 
державу 1911-1966. Чікаrо, 1966. 
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минулого, і дуже швидко перемогла чисто націоналісrична 

ідеологія з відмежуванням себе від усіх інших поліrnчних 

центрів і парrійних проводів 1 • 

Леrtя Українських Націоналістів засновувала свої відді

ли і по інших університетських осередках та скупченнях 

українських поселенців, таких як Прага, Берлін, Відень, Па

риж. Були спроби закоренитися на інших континентах, як, 

наприклад, в Єmпті та в Вінніпеrу в Канаді. Один зі шляхів 

еміtрації з України, головно з Криму. та Кубані, проходив че

рез Туреччину та Балкани. дt..я зв'язку з оДнодумцями Леrія 

мала своїх зв'язков~ у Царгороді та в інших містах Туреч

чини, крім того утримувала постійного представника на Бал

канах. 

Рухливий осередок Леrtї Українських Націоналістів по
став у Парижі, де, як і в решті Франції, знайшлася поважна 

кількість української наддніпрянської еміrрації. 22 липня 
1928 року відбулися установчі збори. Відпоручник централі 
Леrtї виголосив доповідь. Збори винесли рішення створити 

секцію Леrtї Українських Націоналістів, котру очолив інж. 

Г. Калюжний, сотника М. Антоненка зроблено заступником 

голови, а ·сотника П. Василіва - секретарем2• 

У маленькому Люксембурзі знайшла собі пристановище 

невелика українська колонія. Були в ній колишні студенти 

Української Господарської Академії з Подєбрад. Після деякої 

підготовчої роботи Центрального Комітету Леrtї заложено там 

Секцію Леrtї Українських Націоналістів 17 жовтня 1928 року. 
Головою обрано Твардовського, секретарем- сотника Олексу 

Чуба. 

Леrtя Українських Націоналістів статуrом зобов'язувала 

членів до ідеологічно-поліrnчного вишколу. Потреба його від

чувалася ще й тому, що Леrtя постала з різнорідних елементів, 

і потрібна була наполеглива ідеологічна праця, щоб переку

вати їх в одну цілість. 

Вживалися в Леrtї Українських Націоналістів членські 

відзнаки у формі щита в українських національних барвах з 

1 Д;Ів.: Юрій Артюшенхо, Леrія Українських Націоналістів І І Зб.: По 
торах борців за правду і волю, Чікаrо, 1957. 

2 Д;Ів.: Секція Леrії Українських Націоналістів у Парижі І І Розбудова 
Нації, ч. 8, 1928, серпень. 
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державним тризубом. Щит охоплював колом ланцюг, як сим

вол соборности, з-під щита виднілися руків'я і кінець леза 

меча, що перехрещував щит. На щиті надпис: <<Думка- дум

кою, меч - мечем!>> 

Це була перша організація, що безпосередньо вжила 

назви <<націоналіст>> на місці колишніх <<національний>>, 

<<державницькиЙ>>, <<незалежницький>> тощо. Перебрані з Ле
Іії означення <<націоналіст)) і «націоналістичний>> прийняли

ся пізніше в Організації Українських Націоналістів і в ціло

му українському націоналістичному русі. Від ЛУН пішло 

також націоналістичне привітання <<Слава Україні!>> 1 • 

Леrію Українських Націоналістів складали переважно 

студенти, головно в Чехословаччині, але й інші стани та фахо

ві групи були там репрезентовані. З викладачів Української 

Господарської Академії входили туди тільки д-р Микола Віку л 

і доцент д-р Яків Моралевич. Бачимо в списках прізвища 

Євгена Маланюка й Леоніда Мосендза, Миколи Сціборсь

кого, д-ра Дмитра Демчука, інж. Юрія Руденка, інж. Леоніда 

Костаріва, Петра Кожевникова, інж. Дмитра Трояна. З інших 

членів Леrії Українських Націоналістів слід згадати Олексу 

Жлудкина, Панаса Заворицького, Олексу Мартиніва, Олек

сандра Гайдд.я:, Григора Божнка, Михайла Первака, Володи

мираДрикаловича, Івана Кузнецева- всі з Подєбрад. А в Пра

зі- Теофіль, Дмитро і ще третій з братів Пасічників, О.Че

хівський, Д. Малько, М. Тобілевич, К. Дударів, у Брні - Хме

льовський та інші2. 

Великою прихильницею Леrії була Олена Шовгенівна, у 

шлюбі, поезії та історії України - Олена Теліга. 

З галичан- їх у Подєбрадах було мало- приступили 

до неї відразу Ярослав Герасимович, Михайло Селешко, 

Петро Вигнанський, Василь Виноградник, Роман Минів та 

інші. Пізнішими роками стали напливати студенти з Волині, 

вони підсилили членство Леrії молодняком. Серед них ви

значилися Микола Ніцкевич, пізніший відпоручник ОУН у 

Болгарії, де він і згинув з большевицької руки, та Євген 

1 Юрій Артюшенко («По торах борців за правду і волю») звертає на 
це увагу, підк~ючи, що привіту «Слава Україні - Слава Україні, 
слава!» постійно вживав Кінний Полк Чорних Запорожців. 

2 Прізвища членів ЛУН взяті зі спогадів Юрія Артюшеика. 
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Омельчук, що поліг у лавах УПА. 

Інтенсивна ідеолоrічно-пропаrсuwmна діяльність Леrtї 

Українських Націоналістів довела до того, що до неї гуртом 

приступила й націоналістичну ідеолоrію перейняла група 

ссхліборобів-демокраrів» на чолі з проф. Леонідом Фроловом, 

студентами Панасом Заворицьким1 та Олексою Мартино

вим. 

Організаційна структура Леrtї полягала на тому, що в 
окремих місцевинах, де було більше членів, творилися Сек

ції Леrtї Українських Націоналістів. Де членів не вистачало, 

щоб утворити Секцію, там призначався відпоручник Леrtї. На 

чолі Леrtї Українських Націоналісrів стояв Центральний Ко

мітет, до складу якого входили референти різних ділянок 

праці. його обирав Делеrатський З'їзд, скликуваний на засаді 
пропорційности заступництв Секцій. Коли ж діяльність Леrtї 

розгорнулася ширше, вирипула потреба пристосувати по

будову організації до нових умовин. Це сталося на Надзви

чайному Делеrатському З'їзді, що відбувся 17 і 18 березня 
1928 року в Подєбрадах за участю представників усіх Секцій. 
Замість Делеrатського З'їзду, що міг складатися з випадкових 

людей, встановлено постійну Генеральну Раду, куди незмінно 

входили члени центральних органів та особи, що їх вибрала 

сама Генеральна Рада. Там само, в Подєбрадах, відбулося й 

перше засідання Генеральної Ради. Головою . Центрального 
Комітету обрано Сціборського, а на його пропозицію затвер

джено новий склад Центрального Комітету: Руденко - ге

неральний писар, Костарів - політичний референт, Кажев

ників - референт преси і пропаrанди, Кордонський -
фінансовий референт, Герасимович - секретар2. 

На тому ж засіданні прийнято до відома засади майбут

ньої діяльности Леrtї Українських Націоналістів: 

1. Найбільш активна підготовка, спільно з Проводом 
Українських Націоналістів, Конrресу, що має завершити об'

єднання всіх націоналістичних груп і перетворення руху 

1 Виїхав пізніше до Франції, співдіяв при заснуванні націоналістич
ної суспільно-громадської організації <<Український Народний Союз», 
відновленої після війни під назвою «Українська Національна Єдність», і був 
деякий час ії головою. Помер у Парижі в часі другої світової війни. 

2 Див.: З діяльности організацій - Леrія Українських Націоналістів 
І І Розбудова Нації, ч. 4, 1928, квітень. 
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українських націоналістів у впливовий чинник національно

політичного житrя. 

2. Психологічне, ідеологічне й організаційне об'єднан
ня націоналістів з усіх земель 'України як перший етап ре
волюційно-конструктивної, соборно-державницької чинности. 

З. Дотримання виразно опозиційної політики супроти 

окупаційних режимів на українських землях, а тим самим до 

тих українських політичних груп, які в своїй діяльності 

спираються на той чи інший окупаційний режим. 

4. Ведення рішучої акції проти політичних груп, що 
прибирають назву «націоналістичних», а разом з тим прова

дять особисто-авантюрничу або угодову діяльність, провоку

ючи і компрометуючи націоналістичний організований рух. 

5. Дальше організаційне поширення впливів Леrії Укра
їнських Націоналістів на різних теренах 1 • 

Повна динамічної енерrії, що переливалася через вінця 

своїх організаційних рам, Леrія Українських Націоналістів 
не могла задовольнитися самою тільки ідеологічно-вишкіль

ною діяльністю між своїми членами та аrітаційною роботою, 

спрямованою на приєднування нових членів і придбання 

прихильників серед української громадськости. Вона всіляко 

намагалася виявити себе в загальноукраїнському громад

ському жИтті. Коли вбито в Парижі Головного Огамана СИ
мона Петлюру, Леrія зорганізувала й провела велике жалоб

не віче в Празі і виступила з ініціятивою творити Комітет для 

оборони пам' яті Покійного. Вона прикладала теж чимало зу

силь, щоб створити Всеукраїнське Національно-Політичне 

Об'єднання. Спроба не вдалася, бо партійні та вузькі ідеоло

гічні інтереси сприсяглися, щоб не підпорядкуватися справі 

боротьби за українську незалежну соборну національну дер

жаву. Вигідніший їм був партійний розгардіяш на політи

чному гуляйпіллі, де кожен собі пан і робить, як сам захоче. 

Про те докладніше довідуємося від одного з сучасників, 

члена Леrії Українських Націоналістів: 

11 У ліgготовчій роботі go конференціі: що мала за
саgничо вирішити питання, чи треба такого Об'єgнання, 

1 д1f,в. там само. 
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центральна управа АУн віgбула хільха переgконференцій
них нараg з преgставниками інших політичних угрупу

вань, а зокрема з групою, яку очолював М. Шаповал. 

Конференція віgбулаСя в Празі, на Сміхові, в кав'ярні 
«Опера», і тривала три gні ... ВЗЯАи в ній участь преg
ставнихи таких політичних угрупувань: усі політичні гру

пи, скупчені навколо центру УНР, що іх репрезентував 

проф. Олексанgер Шу.ІІЬІ1lн; гетьманці з проф. Дмитром 

Дорошенком; соціялісти-рево.люціонери піg провоgом Михи
ти Шаповала й Никифора Григорfєва; соціялісти-gемо

храти на чалі з проф. Ісааком Мазепою; gруга група соціял

gемохратів на чолі з М. Галаrоном; Аеtія Українських Націо

налістів на чалі з М. Сціборським та Д. Демчуком; Група 

Української Національної Молоgі на чолі з О. Бойgуником 

та В. Мартинцем; Українська Військова Організація і ху

банці на чалі з А. Бичем, який і керував нараgами конфе

ренції. 

І mogi, коли зgавалося, що конференція gобігає вже 
go успішного кінця, на третій gень у конференційній залі 
появилися gва свіжовиgані журнали, oguн - орган лівої і 

gругий - правої партії, що на своїх сторінках звоgили між 

собою порахунки на тлі розхоужень щоgо майбутньої фор

ми gержавного правління в Україні. Поява тих журналів 

так вплинула на gальший xig конференції, що ії gискусії 
стали обертатися вихлючно навхало проблеми майбут

ньої форми gержавного правління України. Усі намагання 

АУН погоgити суперечності скінчилися невgачею, і конфе

ренція розбилася, бо партії не могли gійти go згоgи щоgо 
майбутнього gержавного лаgу» 1 • 

Енерrtйний Центральний Комітет Леrtї Українських На

ціоналісrів під головуванням Сціборського та рухливі його 

референти кидалися no всіх еміІ'раційних скупченнях 

українства в Європі, відбували збори, віча, читали доповіді. 

При тому теж і в тій діяльності випливали на бистрі води, 

щоб не замикатися в тісному гУРті однодумців і впливати на 
широку українську громадськісrь. Націоналістична преса в 

той час була ще ((в пелюшкахІІ, у немовлячому віці непе-

1 Юрій Артюшенко, Леrіи Українських Націоналістів та їі ідеолоrіч
но-світоглядове «вірую» І І Рукопис, цитуємо з дозволу автора. 
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ріодичних випусків та, в кращому разі, щомісячників, тому 

тепер важко позбирати сліди цієї рухливої пропаtаJWІвної 

діяльности Леrії Українських Націоналістів. Про одне з вели

ких масових віч, що відбулося 11 квітня 1928 року в Подєбра
дах з виступами членів Проводу Українських Націоналістів 

Андрієвського, Кожевникова, Мартинця і Сціборського, чи

таємо вичерпне повідомлення в «Розбудові Нації>> 1• 

Віче вдалося багатолюдне, як ніколи доти. ЗмобWзували

ся на нього всі партії, виславши своїх представників навіть з 

інших місцевостей, опоненти солідно готувалися, запасаю

чись виписками з тодішньої націоналістичної преси та про

ПаtаJWІвної літератури, і з'явилися на вічі з тією думкою, що 

будуть свідками публічного розгрому націоналістів. Помимо 

демагогічних виступів різних противників націоналістичного 

руху, серед котрих чи не першу скрипку грав колишній 

прем'єр і соціял-демократ Ісаак Мазепа, а за ним- соціяліст

революціонер Спиридон Довгаль, і· помимо провокаційних 

вигуків та запитань деяких соціялістичних учасників віча, 

доповW членів ПУН, а особливо їхні репліm опозиційним 

дискутантам захопили і повели за собою слухачів. Віче за

кінчилося бурею оваційних оплесків у нагороду оргаНізато

рам віча та промовцям-націоналістам. 

Леrtя Українських Націоналістів мала свій орган, що 

виходив на правах рукопису неперіо,а;ичними збірниками в 

1926 і 1927 роках під назвою «Державна Нація». Редаrувала 
його колегія, куди входили Сціборський, Кожевників і Дем
чук, але в дійсності, почавши з другого числа, фактичним 

редактором «Державної Нації» був Євген Маланюк. Робили

ся спроби притягнути до співпраці Донцова, але той відмо

вився, хоч Маланюк був постійним його співробітником у 

<<Літературно-Науковому Вістнику», як і Мосендз, що багато 

писав до «Державної Нації». 

Назву «Державна Нація» обрано для того, щоб підкрес

лити основне прагнення визвольних змагань, започаткова

них українською армією: повернути українсЬкому народові 

його суверенну волю. 

1 /JJfв.: З діяльности організацій - ЛеІ'іи Українських Націоналістів 
І І Розбудова Нації, ч. 4, 1928, квітень. 
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Крім Маланюка та згаданих вже членів редакційної 

колегії, писали в <<Державній Нації'' Л. Мосендз, М. Вікул, 
Я. Моралевич, Л. Костарів, М. Загривний (літературний псев

донім- М. Грива), брати Пасічники, Д. Малько, (Я.?) Хме

льовський та О. Чуб'. 

Діяльність Леrії Українських Націоналістів відкривала 

очі еміrраційній українській громадськості, а головно молоді, 

на справжні цілі націоналізму і протоптувала тверді стежки 

для пізнішої Організації Українських Націоналістів. Централь

ною постатло Леrії Українських Націоналістів був Микола 

Сціборський, голова їі Центрального Комітету, визначний 

ідеолог-теоретик та видатний публіцист, що гострим своїм 

пером безжально таврував кожен негативний прояв укра

їнського партійницrва. Член Проводу Українських Націоналі

стів від самого початку, голова Першого Конrресу Українсь

ких Націоналістів, на зміну організаційний і пропаrандивний 

референт ПУН, він був головним організатором націона

лістичної української преси, інформаційної пресової служби з 

їі бюрамн і філіями по цілому світі. Його книжки політичного 
й економічного змісту, хоч писані були для потреб націона

лістичного руху, до сьогодні зберегли свою вартість. Це була 

одна з найвидатніших постатей українського націоналістич

ного руху, що залишила свій глибокий слід в Організації 

Українських Націоналістів до сьогоднішнього дня. 

' Дані взяті з недрукованої статrі Ю. Артюшенка. Згадує він ще, що 
Леrія Українських Націоналістів випускала різного роду відозви, ме

морандуми, плякати тощо. Підкидано це студентам до їхніх лавок у ви
кладових залях. Видавалися ці речі з пожертов студентів, що віддавали на 

ту ціль частину своїх грошей зо стипендій чи з літніх заробітків при будо-
вах, направі доріг, реrуляції річок і т.п. · 



VI 

ПАНОРАМА ПЕРFЛЛЕННЯ 
·~· 

Початки українського націоналістичного руху на Захід

ніх Землях України після падіння Західньо-Української На

родньої Республіки, якщо не рахувати Української Військової 

Організації, губляться в туманному мряковинні. Приголомше

на упадком своєї державности, країна стояла віч-на-віч з поль

ською окупацією. Д,Т..Я успіху в протистоянні необхідна була 

солідарна постава усього українського народу, тому на внут

рішньополітичному фронті настало перемир'я, припинення 

суперництва в змаганні партій за впливи на суспільність. Опір 

загарбникам чинився двома шляхами: активні елементи 

суспільности - під прапором Української Військової Орга

нізації, а широкі народні маси - опозицією окупаційному 

режимові та польській державній діяльності на українській 

національній території на rрунті традиційної істориЧної не
нависті до Польщі, підсиленої пансько-шляхетською бундюч

ністю представників влади з їх офіційним курсом на вина

родовлення українців. Навряд чи розумно було братися за та

ке державі, у котрій одну третину людности становили 

національні меншини. Це тільки загострювало внутрішні 

стосунки й ставило під сумнів саме існування польської 

держави. 

Інакше проходила ця боротьба в Галичині, інакше на 

Волині, Холмщині, Підляшші й Поліссі. Галицький Уряд 

{тобто Уряд Західньо-Української НародньОї Республіки) за

лишив межі Польщі і продовжував боротьбу дипломатични

ми заходами за кордоном. Це підтримувало на дусі галицьку 

українську суспільність, що стала на шлях заперечення поль

ської суверенности на Західньо-Українських Землях і повної 

підтримки свого еміграційного Уряду. У порозумінні з ним {хоч 

і без прямого підпорядкування) діяла на рідних землях 

Українська Військова Організація, перебуваючи в постійному 
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тісному контакті з політичними колами суспільности через 

Міжпартійну Раду. 

Набагато важчим було політичне сrановище патріотич

них сил на Північно-Західніх Землях України. Вони входи

ли до складу Української НароднІ><JЇ Республіки, а Уряд їі Вар

шавським Договором 1920 року зрікся своєї влади на тих 
землях, передавши всю повноту їі Польщі. Тому підтримка 

руху опору на Волині, Холмщині, Поліссій Підляшші була б 

порушенням договору і доброВільно прийнятих на себе зобо

в'язань щодо країни, що на території їі Уряд УНР знайшов со

бі притулок (в місті Тарнові і часrинно в Варшаві). Серед са
мої української суспільности на Північно-Західніх Землях 

давалася взнаки дезорієнтація; адже боротьба проти поль

ської окупації мусіла б сrати одночасно боротьбою проти 

власного Уряду, зв'язаного союзом з Польщею. 

Народ не мав чого сподіватися від свого Уряду, не міг 

покладати надій на його дипломатичну акцію за кордоном -
доля його на той час була вирішена. До того ж національно

політична свідомісrь широких мас на тих землях стояла не 

надто високо, тож нічого й дивуватися, що там сrихійно 

спалахували й жевріли надії на поміч Совєтської України. 

СовєтофL<J.,·rку орієнтацію, хоч з чисто національних моти

вів пусrила вона коріння в політичних організаціях, що по

чали виникати на Північно-Західніх Землях, штучно підтри

мувала Комунісrична Партія Західньої України, експлуатую

чи чисто національні гасла. Найбільша організація тамош

ніх українців, «Селянський Союз>>, підпала під комуністич

ний вплив. Та все ж було б помилкою думати, що Волинь 

скомунізувалася. У своїй основі залишилася вона національно 

здорова, головним чином серед молоді - найактивнішого 

ферменту відродження, і Волинь крок за кроком примушу

вала комуністів здавати свої позиції. Тільки дуже незначна 

часrина лівого крила залишилася при комунізмі, а праве -
через сrворену та фінансовану поляками організацію Волин

ське Українське Об'єднання (ВУО) під проводом Петра Пев

ного, колишнього чільного діяча УНР,- з головою пірнуло в 

багно суперлояльності до Польщі. Що ж до переважної біль

шости волиняків, то вони сприйняли ідеї і гасла націоналізму. 
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Волинь стала одною з найміцніших Т'Іердинь нації у бурем

ні роки другої світової війни. 

Клопоти щоденної боротьби на широкому протиполь

ському фронrі не дуже сприяли зрізвичкуванню політичної 

думки та теоретичній політичній роботі. Кожен день ставив 

нові практичні завдання, ніколи було думати про світогляди і 

програми. Суцільний фронт проти спільного ворога - ось 

головне завдання і головний клич того часу. Щойно коли по

літичні стосунки почали стабілізуватися і остаточно з'ясува

лося, що попереду довга, важка й затяжна боротьба, тоді 

почали відроджуватися старі, довоєнні форми політичної ор

ганізації громадянства, воскресали й реорганізувалися полі

тичні партії. Рух починався з верхів, від партійних центрів і 

поширювався, головним чином і в першу чергу, на давні, до

свідчені партійні кадри. І сталося якось так, що серед політич

ної метушні всі неначе забули про молодь, немовби ще не 

прийшла пора братися до неї, не впоравшись з актуальніши

ми вимогами партійної реорганізації. 

А ця молодь вже мала за собою велику життєву школу. 

Вона була свідком (а часто і учасником) творення й падіння 

українськоїдержавности, і це не могло не позначитися на їі 

ідеологічних та політичних пориваннях, котрих вона не знала 

як здійснити. Не могла вона спертися ні на одну з уже існу

ючих політичних партій, бо в масі своїй не знаходила духової 

близькости з ними. Налаштована критично до старого партійно

політичного світу ідей та осіб, відповідальних, в їі розумінні, за 

падіння державної української незалежности, ця молодь 

знайшла Шлях до націоналізму і радо, як спрагла земля не

бесну вологу, сприйняла націоналістичний світогляд. 

Один з представників наймолодшого покоління -
пізніший голова Союзу Української Націоналістичної Молоді, 

чільний студентський і націоналістичний діяч Богдан Крав

ців подає три причини небувалого розмаху націоналістичних 

настроїв на Західньо-Українськ:Их Землях. Це були: бойоваді

яльність Української Військової Організації, створення під

пільного українського університету у Львові та боротьба за 

його втримання і, нарешті, іJУбліцистична діяльність д-ра 
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Дмитра Донцова1 • Усе це так, в основному. Кожен із цих 

трьох факторів зіграв свою ролю в розвитку націоналістич

ного руху. Українська Військова Організація дала йому ро

мантику збройної боротьби, український тайний університет 

видав перші кадри організаторів, писання д-ра Донцова на

повнили їх ідеологічним змістом, а головним чином -
відвернули увагу молоді від інтернаціоналізму та совєтофіль

ства. Необхідно додати ще й четвертий фактор, а саме -
свіжий і живий приклад націоналістичного руху за кордо

ном і та загальноєвропейська чи й світова ідеологічно-світо

глядова дискусія, що виникла як наслідок його реальних по

літичних здобутків. 

Ідеологічні гуртки на rрунті українського націоналізму 

існували в Західній Україні вже давніше, хоч і не мали по

мітного впливу та не приймали ширших організованих форм. 

Перша власне націоналістична організація виникла з ініція

тиви колишніх студентів підпільного українського універси

тету у Львові 1925 року2 • Якраз було тоді припинено бойкот 

польських державних високих шкіл. До університетських 

осередків, а головно до Львова, ринули тисячі випускників 

середніх шкіл, котрі чи щойно, чи вже давніше їх покінчали, 

але не мали засобів виїхати на навчання за кордон. Старші 

студентські діячі, організатори таємного українського уні

верситету, до польських шкіл не пішли. Вони всякли в громад

ське українське життя, познаходивши собі пристановища на 

посадах урядовців та організаторів «Просвіти», «Сокола», 

«Рідної Школи», кооперативних ревізорів тощо. Перед своїм 

відходом хотіли вони ще впорядкувати студентський відти

нок і приклали чимало зусиль, щоб новонаплила студент

ська молодь утрималася в рамах і традиціях Українського Сту

дентського Союзу, хоч характер нових академічних товариств 

з природи речі мусів тепер бути інший, залежний від уні

верситетської влади. Виявилося при тому, що ця молодь, у 

1 /V-fв.: Богgан Кравців, Перші гасла і перші стріли (до історії розвитку 
націоналістичного руху на ЗУЗ) І І Вісник ООЧСУ, Нью-Йорк, ч. І (48), 
січень-березень 1951. 

2 Коли не рахувати Відділу Групи Української Національної Молоді 
з ЧСР, що про неї згадували Мартинець і Нижанківський, але на їі слід автор 
не натрапив, навіть у розмовах. 
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великій більшосrі ідейна і патріотична, готова до працІ 1 

жертви мя України, але малорозвинуга політично й податна 

на різні ідеологічні впливи. Потрібно було довгої і тривалої 

праці, щоб надати їй виразного політичного обличчя і зроби

ти здібною не тільки до професійної праці після закінчення 

студій, але й до національно-політичної боротьби у продов

женні традицій недавніх визвольних змагань. 

Ці теми дебатувалися поміж представниками старшо

го й нового студентства. Постановлено створити організацію 

з чисто ідеологічно-політичними цілями, а в їі рамах гуртува

ти ідейну молодь, дати їй змогу міцніти світоглядово і поволі 

залучати ії до громадської праці й політичної боротьби з 

позицій незалежности й соборности національної україн

ської держави. Після тих початкових розмов і дискусій, що 

відбувалися при всяких нагодах, у приватних мешканнях і в 

ресторанах, а то й під голим небом на вулиці чи в парку, ді

йшло до загальних зборів у бібліотеці матірнього товариства 

«Просвіта» у Львові, Ринок, ч. 10. Присутні на них були між 
іншими Дмитро Квасниця, Володимир Гафткович, Іван По

люга, Ярослав Хмілевський, Іван(?) Павлик, Саварин, Іван 

Дранчук (і, може, й брат його Гриць) та ще дехто з представ

ників колишнього <<Профорусу» 1 , а з новіших студентів були 

Богдан Кравців, Зиновій Книш, Василь Француз та іншР. 

Збори відкрив Дмитро Квасниця, а короткий статут пропо~ 

нованої організації зачитав і прокоментував Дмитро Паліїв. 

Це ім'я свідчить, що за всією акцією стояла Українська Вій

ськова Організація, бо Паліїв тоді був політичним референтом 

у Крайовій Команді УВО3• · 

Такі були перші початки націоналістичної організації 

молоді в Галичині, що пізніше поширилася на всю Західню 

1 Скорочено з «Професійний Союз Українського Студенства», орга
нізації, що фактично угрямувала й вела тайний український університет. 

2 По стількох роках авторові важко пригадати інших членів-за
сновників, особливо з молодших студентів. 

3 Твердження д-ра Петра Мірчука («Нарис історії ОУН», стор. 55), 
начебто до цієї першої групи належав та був одним з провідних їі членів 
д-р Юліян Вассиян, не відповідає дійсності. Ю. Вассияя ніколи не був 
членом Групи Української Державницької Молоді. Він виїхав на студії до 
Праги ще до їі угворення, а повернувся (членом ПУНу) напровесні 1930 
року, коли вже навіть Союз Української Націоналістичної Молоді не діяв, 

увійшовши до ОУН. 
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Україну і на ті університетські осередки й більші міста в 

Польщі, де жили українці. Були різні думки щодо назви нової 

організації. Прийнято офіційно - Група Української Дер

жавницької Молоді, в поточному жиrrі більш відома як Група 
Української Націоналістичної Молоді. Члени їі вважали себе 

сснаціоналістамюІ. Термін ссдержавницькиЙІІ уживався тоді 

досить широко під впливом сеЛистів до братів-хліборобів)) 

В.ЛИпинського. Запропонував його в назву ввести Д. Квасни

ця, що так само, як деякі інші члени-засновники Групи, пиль

но студіював цей твір. Навряд чи були вони монархістами, 

але кожному з них імпонувала усяка позитивність як проти

лежність розперезаній демагогії і туманним всесвітямським 

ідеалам та соціялістичним закликам. 

Першим головою Групи Української Державницької Мо

лоді обрано Дмитра Квасницю. Група негайно почала діяти, 

насамперед серед студенства Львова, об'єднуючи довкола се

бе прихильників, влаштовуючи реrулярні збори своїх членів і 

загальностудентські дискусійні збори та віча, на яких промови 

та доповіді виголошували відомі українські суспільні діячі. 

Назагал діяльність Групи Української Державницької Молоді 

в тому першому періоді на переломі 1925/1926 років зводила
ся до праці над політичним виробленням своїх членів, 

вишкільних курсів політичної освіти, дискусій над перечита

ними творами з політичної літератури, обговорювання подій 

з поточного українського політичного житrя тощо. Сходини 

відбувалися звичайно в більшій залі, т. зв. ссавліІІ Академічно

го Дому nри вул. Супинського, ч. 21, лекції й курси- в кан

целярії управителя Академічного Дому, студента-старшокурс

ника Дмитра Ерстенюка, що дуже прихильно ставився до Гру

пи і допомагав чим міг. 

Через кілька місяців Група Української Державницької 

Молоді набрала стільки членів, що треба було їі ділити на мен

ші групки. Названо їх ссзвенамюІ, а керівників, призначува

них Управою Групи, звали ссзвеновимюІ. На той час ядро за

сновників Групи, що складалося в основному з колишніх 

студентів львівського підпільного університету, почало від

ступати в тінь під тиском молодняку. На чоло Групи вису

нувся студент з Коломийщипи Зенон Диденко. Напровесні 
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1926 року зага.\Ьні сходини обрали його головою Групи 

Української Державницької Молоді. Тоді ж почався процес 

кристалізації членського складу Групи, куди спочатку йшов 

кожен, хто не почувався соціялістом чи комуністом. Найперше 

вWйшли гетьманці, за ними - католики, лишився тільки 

невеликий осередок переконаних націоналістів, оточений 

ще не зовсім ідеологічно свідомою та загартованою масою 

молоді. Це був період остаточного вибору, що виявився най

перше у відмові від старого означення «держаJ;Іницька)) в на

зві. Тоді саме почався рішальний вплив Донцова та його 

ідеології на західнюукраїнську молодь. Голова Групи, Зенон 

А;Іденко, познайомився з Дмитром Донцовом, частенько бував 

у нього вдома і радився з ним. Сам Донцов ніколи не прихо

див на дискусійні сходини чи на доповW в Групі, зате 

приходила і виступала його дружина Марія Бачинська-Дон

цова та їі сестра, в заміжжі Голубець, пізніше-дружина адво

ката Самійла Підгірського. 

Був це час, коли леrальні українські політичні партії або 

докінчили свою реорганізацію, або стояли наприкінці своєї 

уніфікації і щораз частіше почали зиркати на студентську 

молодь, шукаючи в ній поповнення і кандидатів у майбуrні 

діячі. На Групу Української Націоналістичної Молоді зверну

ло увагу Українське Національно-Демократичне Об'єднання 

(УНДО). Тодішній голова Групи, Зенон А;Іденко, хоч і не від

мовлявся від співпраці, але через свої зв'язки з Дмитром 

Донцовом не влаштовував УНДО; тому різними закулісними 

заходами доведено до зміни проводу Групи. Дяденко вW

йшов зовсім, а секретар Зиновій Книш залишився тільки зве

новим та зв'язковим до ремісничої групи. Новим головою 

обрано Осипа Боднаровича, також колишнього студента укра

їнського університету і навіть свого часу члена УВО, але тепер 

явного прихильника УНДО. 

Унаслідок цих змін на сходинах і дискусійних рефера

тах Групи Української Націоналістичної Молоді щораз час

тіше стали з'являтися як гості, дискутанти й доповідачі чільні 

члени УНДО Паліїв, Целевич, Макарушка, Біляк, начальник 

канцелярії УНДО Гладишовський та інші. Спочатку це не 

викликало ні здивування, ані спротиву, усі знали, що перші 
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три з них займали колись високі позиції в УВО і ще й тепер 

не поривали з нею зв'язків. Це був перший етап інфільтра

ції УНДО в націоналістичну організацію студентської молоді. 

На другому Управа їі почала посилати студентів-націоналі

стів на допомогу аЛтаторам УНДО у вічевих акціях з нагоди 

виборів органів самоврядування і, пізніше, виборів до поль

ського сойму й сенату. Третій етап мав закінчитися цілко

витим переходом націоналістичної організації на позиції 

УНДО і повного з ним злиття. Але тут націоналістична молодь 

стала оконем і поламала всі плани нацдемократів. 

У міжчасі Група Української Націоналістичної Молоді 

значно розрослася вширш. У Львові члени їі працювали по 

таких товариствах, як читальні «Просвіти», відділи «Сокола», 

ремісничі й робітничі товариства, з котрих найсильніше було 

товариство українських ремісників «Зорю> при вул. Вірмен

ській. В'язалися дружні контакти між молодими людьми 

різних станів, і це швидко довело до утворення rуртків одно

думців. Коли їх стало більше- створено на зразок студентсь

ких Ремісничу Групу Української Національної Молоді та 

Робітничу Групу Української Націоналістичної Молоді. fv\я 

звенових обох Груп велися курси політичного вишколу в Ака

демічному Домі, крім того вони брали реrулярну участь у 

сходинах усіх звенових, а вони відбувалися не рідше як раз 

на місяць, часом і частіше, й відоrравали ралю своєрідного 

пленуму проводу націоналістичної організації. 



VII 

МАЛІ Й РОЗДРІБНЕНІ 

У той час, мов гриби після дощу, почали множитися по 

містах і містечках, ба навіть по деяких селах, молодіжні гурт

ки, співзвучні до Групи Української Націоналістичної Молоді, 

що хоч і не мали регулярного організаційного зв'язку з 

львівською Групою, все ж уважали їі не тільки духовим лі

дером, але й організаційним центром. Засновниками тих 

<<груп>>, <<секцій» і <<звен» - вони на місцях приймали різні 

назви- були студенти, що на літні вакації або на Різдво чи 

Великдень приїздили зі Львова додому і заносили ідеї Групи 

Української Націоналістичної Молоді між своїх товаришів і 

ровесників. Це тим легше було чинити, що там майже скрізь 

вже існували якісь зав'язки гуртового життя молоді. Ще з 

другої половини минулого сторіччя по всій Україні, а особли

во в Західній, що жила' під легшим австрійським режимом, 

збереглася традиція <<таємних гуртків» Іімназійної молоді. 

Майже в кожній середній школі існував гурток учнів, що 

сходилися мя читання та спільного обговорення книжок, 

для виголошування рефератів на літературні й наукові теми. 

Власне, нічого <<таємного» у цьому не було, й багато таких 

гуртків вийшли пізніше на поверхню та існували з відома й 

за дозволом шкільної влади. Однак не скрізь це було можли

ве, і вже зовсім заборонене в польських чи підсовєтських 

школах, де навіть зацікавлення літературою і наукою -
зокрема в усіх ділянках українознавства ..:..... доводилось ста
ранно приховувати від стороннього ока. Коли ж додати, що 

після світової війни зацікавлення молоді вийшли за межі 

літератури й популярної науки і щораз частіше керувалися в 

бік політичної діяльности, теоретичної праці над вироб

ленням світогляду і поглибленням ідеології, то вже не могло 

бути й мови про легальне існування таких учнівських гурт

ків. Проте вони існували скрізь, більші чи менші, сильніші 
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чи менше вироблені 1• АмбіцієІQ. кожного з них було видавати 

свій власний журнал і пробувати в ньому силу свого пера. 

Журналики ці друкувалися звичайно на шапіроrрафі або на 

циклостилі, з художньо оформленими обгортками й віньєтками 

в тексrt. Хоч рідко котрий перетривав довше як два-три 

випуски, вони занепадали і знову відНовлювалнея під новою 

назвою, і не було сили того припинити. 

Між цими гуртками організаційного зв'язку не було, во

ни існували окремо й самостійно, а коли й знали взаємно 

про себе, то хіба випадково, через знайомих, родичів або уч

нів, що переходили з рднієї школи в другу, з іншої місцевосІі2• 

Закінчивши rtмназії, молоді люди йшли до українського 

університету у ЛЬвові або виїжджали на студії до Данці!)' та 

інших закордонних університетів. Багато лишалися вдома по

магати батькам або шукали собі праці. Вони належали до 

секцій Українського СтудеІПСького Союзу. Коли ж_ польська 

влада заборонила Український СтудеІПСький Союз, центр йо

го далі існував нелеrально у ЛЬвові і звідти керував україн

ським студеІПСьким ЖИ'П'ЯМ краю. Колишні його секції при

тулилися при локальних відділеннях ссПросвіти)), ссСокола)), у 

касинових і спортивних товариствах, при котрих творили 

ссСтудеІПСькі Секції)). Оці секції й сrали пізніше зародками 

місцевих Груп Української Націоналісrичної Молоді. При 

1 Про житrя і працю таких гуртків на Волині в містах Крем'янці та 
Луирку див.: Віктор Май, Гурток «Юнацтво» (спомини з життя волинської 
молоді) І І Розбудова Нації, ч. 7-8, 1928, серпень-вересень, стор. 276-280; і 
Микола Ніцкевич, Луцька Молодь 11 там само, стор. 319-321. 

2 П. Мірчук у своєму «Нарисі історії ОУН» на стор. 56 згадує про 
«Організацію Вищих Кляс Українських Гімназій», що діяла нібито одно
часно з Групою Української Державницької Молоді, з осередками у Льво
ві, Стрию, Станиславові, Самборі, Любачеві й Тернополі. За ввесь час моєї 
rімназійної і студентської діяльности не мав я нагоди натрапити на слід 
подібного об'єднання. Група Української Державницької Молоді мала на 
оці середньошкільників й тоді творила з них Середньошкільні Групи 
Української Державницької Молоді, отже, не було логіки й потреби 

утворення паралельних організацій під окремою назвою. 
Можливо, що у двох українських rімназі.Jtх у Львові (т.зв. «Академіч

ній» та їі фWї) й існувала організація під такою назвою, але тоді вона 
залишилася чисто локальним утворенням без реtулярних самостійних 
контактів і без спільної організаційної централі. Принаймні автор дотепер 
у своїх Дослідженнях українського підпілля 20-30-х рр. ніде ані разу не 
зустрічав жодних натяків на ОВКУГ. 
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декотрих з них посrавали, на зразок львівських, також ре

місничі та робітничі групи. Були також спроби творити Се

лянські Групи Української Націоналісrичної Молоді. 

Такі ж самі високошкільні групи творилися в різних 

університетських місrах тодішньої Польщі, де тільки студію

вали українські студенти: у Кракові, Варшаві, Познані й 

Бильні. Поєднувалися вони нерідко частково чи повністю з 

т.зв. корпораціями, що посrавали на зразок німецьких «бур

шеншафrів)) і крім товариської та розвагової діяльности 

займалися також ідеологічним та політичним виробленням 

своїх членів. До літа 1926 року таких місцевих груп набрало
ся стільки, що довелося подумати про реорганізацію. Замість 

Групи Української Державницької (чи пак: Націоналісrичної) 

Молоді посrав Союз Української Націоналісrичної Молоді, 

куNtІ ввійшли усі дотеперішні групи, відділи, секції та само

<;Тійні гуртки. Організаційна схема Союзу Української На

Ціоналісrичноі Молоді була простою, вона випливала з J;ютреб 

життя. У ЛЬвові був провід СУНМ, що його обирали на за

гальних CXOfVIHax членів первісної студентської Групи УНМ 

за співучастю представників інших Груп. Виборча система 

н~ була rочно розпрацьавана і доведена до подробиць. Але й 

ніколи не було суперечок щодо формальности або нефор

мальности проведених виборів. 

Союз УНМ ділився на Групи УНМ - територіяльні або 

сrанові, як-от студентські, середньошкільні, ремісничі, робіт

ничі, селянські. Групи розпадалися на <<звена», а керівники їх 

- звенові - обирали провідників Груп, затверджуваних 

опісля головою СУНМу. Звенових затверджував провідник 

Групи. Спочатку звенових не обирали на CXOfVJ.Hax звена, во

ни призначалися згори, керівництвом. 

Провід Групи складався з референтів, відповідальних за 

різні сектори праці, напр., організаційний, вишкільний і т.п. 

Підбирав їх собі провідник, він же ж і міг їх кожночасно 

змінити. 

Скільки таких Груп було- точно вегановити годі. Число 

їх мінялося, деякі з них діяли активно, а деякі існували тільки 

на папері. Часом зливалися з собою, наприклад. з окремих 

ремісничої і робітничої Груп у Львові посrала пізніше одна, 
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робітнича. За найобережнішими підрахунками можна ді

йти висновку, що під кінець свого існування Союз Українсь

кої Націоналістичної Молоді об'єднував біля 12 різних Груп1 • 

Спочатку членів до Груп приймали, не перебираючи. 

Кожний, хто подав заяву і рекомендацію дійсного члена, міг 

стати членом Групи. Пізніше заведено суварішу селекцію і 

перевірку. У одному дописі до «Розбудови Нації» про діяль

ність Союзу УНМ чигаємо: 

<<Члени Союзу gімиnься на прихиАЬників, новиків і 

gійсних членів. ПрихиАЬники беруть участь у зовнішній 

праці Групи: схоgинах, рефератах, gискусіях. Новики про

хоgять опріч того окремий іgеологічний вишкіл і вико

нують певні ім gоручені завgання. Дійсні члени працюють 

самостійно на вказаних ім становищах, кермують спра

вами Союзу і мають за завgання gбати про поширення ор

ганізації українських націонWІ.істів. Для зgобупипя ступня 

новика чи gійсного члена треба виконати різні умовини, 

що приписані правильником Союзу. Деякі віgхилення віg 

загальної схеми ввеgено в групах сереgньошкільних, селян

ських і ремісничих з уваги на обставини, в яких ці групи 

веgуть свою працю, і на gуже молоgий елемент, який вони 

об'єgнують"2• 

Першим і головним завданням найперше Групи, а поrім 

Союзу УНМ було працювати над ідеологічним і політичним 

виробленням своїх членів. Засобами до того служили сходи

ни, дискусії, курси лекцій. На таких лекціях викладалися 

історія України і Сходу Європи, політична й економічна гео

графія, розвигок української політичної думки від початку 

національного відродження в ХІХ ст., огляд українських 

визвольних змагань 1914-1920 років, крпгичний розбір деяких 
ідеологічних творів, таких, як, наприклад, «ЛИсти до браrів

хліборобів» В. ЛИпинського, «Націоналізм» Д. Донцова, аналіз 

та обговорення поточних подій українського та міжнароднього 

1 П. Мірчук подає дві високошкільні, чотири середньошкільні, три 
селянські та дві робітничі («Нарис історії ОУН», с. бІ). 

2 К-ів, З діяльности організацій - Союз Української Націоналістич
ної Молоді // Розбудова Нації, ч. 10-11, 1928, жовтень-листопад. Цим 
криптонімом підписався, мабуть, Богдан Кравців, тодішній голова СУНМу. 
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політичного житгя. За кілька років тієї наполегливої праці 

можна вже було ствердити, що: 

«За час існування Союзу випшорився вже певний тип 

молоgого націонаАіста. Своїм gуманням і чином він чужий 

старому поколінню, яке виховуваАося у партіях. Власне це 

є найбільшим успіхом, бо сьогоgні існує, правgа маАенький, 

аАе сильний rурток націонаАістів, що зуміє повести на

ціонаАістичний рух на Захіgній Україні. Вихований у собор

ницькому gyci, він вважає себе частиною тієї майбутньої 
організованої сили, яка росте всюgи, ge тільки живе молоgе 
українське покоління на ці.ліії Україні і поза її межами на 

еміrрації11 1 • 

Не диво, що так виховане членство Союзу УНМ було 

глухе на співи сирен з УНДО, хоч би й колишніх членів УВО. 

Його тягнуло більше до тієї майбуrньої однорідної та одноці
лої організації, що ще не посrала, але твердь якої вже поволі 

прибирала свої зариси й форми з творчого нуртування на

ціоналісrичного. руху і співтворцями якої вони теж хотіли 

бути. З цією метою Союз Української Націоналісrичної Мо

лоді вислав свого делеrата Богдана Кравціва на Першу Кон

ференцію Українських Націоналістів у Берліні 3-7 листопада 
1927 року. 

Наприкінці 1927 року опозиція політиці голови Сою~у 
УНМ Осипа Боднаровича, що хотів різними маневрами за

тягнути Союз до УНДО, дійшла до свого верху. Скликано 

Надзвичайні Збори Союзу, і Боднарович мусів вWйти разом 

з секретарем Союзу Михайлом Демковичем-Добрянським. 

Головою Союзу УНМ сrав Богдан Кравців. 

Членство в Союзі УНМ в тому часі було вже однорідне, 

лишився чисrо націоналісrичний елемент, підсилений чле

нами Української Військової Організації. На чоло його ви

сунулися тоді такі відомі пізніше члени УВО й ОУН, як Богдан 

Кравців, Степан Охримович, Зенон Коссак, Іван Габрусевич, 

Володимир Янів, Степан Ленкавський, Михайло Турчманович, 

Євген Врецьона, Богдан Кордюк, брати Йосип і Жигмонт 
Процяшини і багато інших. 

1 К(равц}ів, цей же самий допис у «Розбудові Нації». 
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Відтепер різко змінився й характер діяльности Союзу 

УНМ, що вийшов уже з рам вужчої праці над самими собою 

і щораз більше почав практично впливати на своє оточення в 

суспільності. Сюди найперше належить боротьба з совєто

фільством та большевицькою інфільтрацією в культурні й 

економічні центри українського житгя. Власне, ця боротьба 

велася вже з самого початку заіснування ще Групи Україн

ської Націоналістичної Молоді, але початкова розгра йшла 

тільки на студентському терені: витискали комуністичні еле

менти з Української Студентської Громади, з Академічного 

Дому, з усяких менших студентських установ і товариств. 

Потім прийшла черга на міські й передміські філії й ві,Аділи 

<<Просвіт», «Соколів» та інших подібних товариств. А вслід за 

тим пішла вже акція на велику скалю й широку мету нещад

ної боротьби з комуною і совєтофільством у цілому краю. 

Великуролю зіграв у ній Дмитро Донцов, котрому Союз УНМ 

влаштував низку доповідей по більших провінційних містах, 

узявши на себе організацію тих імпрез на місцях, запевнив

ши їм охорону та давши Донцову супровід своїми членами. 

Підготувавши в той спосіб акцію теоретично й психоло

гічно серед української суспільности, СУНМ при всяких на

годах протестував проти таких виявів совєтофільства, як 

поїздки представників української науки та кооперації до 

Совєтського Союзу, їхнє братання з большевицькими Щір

тійними та державними чинниками в Совєтській Україні і 

проти акції консула Лапчинеького у ЛЬвові, що запрошував 

деяких провідних українськи,.х політичних діячів на прийоми 

до радянського консульства, де частував їх ікрою, від чого й 

пішла на них презирлива назва <<ікроїдів)), Дійшло навіть до 

бурхливої демонстрації в листопаді 1929 року під будинком 
консульства. 

З іншого поля пракТичної діяльности Союзу УНМ мож

на б зазначити акцію проти з~ання учнів українських 

шкіл брати участь у польських не тільки державних святах, 

але і в націш~альних маніфестаціях, і то не лише в примі

щеннях шкіл, але й на публічних парадах та дефілядах. Tyr 
доходило інколи до прикрих ексцесів з суперлояльними вчи

телями-українцями, але таких, на щастя, було дуже мало. 
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Серед учительства середніх шкіл переважали патріоти або 

зрівноважені й чесні особи. Кінець кінцем рішуча українська 

постава перемогла: поляки послабили натиск і надто не на

полягали, щоб уникнуrи неприємних мя них самих інци

денrів на своїх урочистостях. 

Налагодилася теж тісніша співпраця Союзу УНМ з 

Українською Військовою Організацією. Багато членів Сою

зу належали водночас до УВО. Через них ішов зв'язок з кра

йовими проводами обох організацій та узrіднення чи взаєм

на допомога у проведенні деяких акцій. Треба сказати, що 

ця співпраця була зразкова, без ніяких непорозумінь і без 

ЖОДНОГО тертя. 

З осени 1926 року Союз УНМ видавав свій пресовий 
орган «Смолоскипи». Задуманий спочатку як місячник, пізні

ше він виходив нереrулярно1 • Після відходу Осипа Боднаро

вича з проводу СУНМу випуск «Смолоскипів» припинився. 

Вийшло лише кілька одноднівок з різних нагад. Багато праці 

в тій ділянці докладав Іван rабрусевич, він же ж пізніше по

чав видавати журнал «Юнак», призначений для ідеологічно

го вишколу юнацтва. «Юнак>> виходив десь від осени 1928 ро
ку і протримався до кінця існування СУНМу, та й потім 

якийсь час друкувався як орган підреферентурн юнацтва в 

організаційній референтурі Крайової Екзекутиви ОУН. 

Союз УНМ перейшов велику внутрішню еволюцію. Зріз

норідної збиранини студенrів, що з'єдналися на базі спільно

го всім антикомунізму й антисоціялізму, вийшла прочищена 

' У «Нарисі історії ОУН» (стор. 57) П. Мірчук згадує про журнал 
середньошкільної молоді «Метеор» як орган СУНМу, замінений пізніш 
«Смолоскипами», натякаючи в такий спосіб на якийсь неначе континуітет 
націоналістичних видань у Львові. Це зовсім не відповідає дійсності. 
«Метеор» не був «органом середньошкільної молоді», а тільки одним з 
локальних видань, що їх по різних місцевинах видавали гурткИ rімназистів. 
Вийшло його кілька чисел 1924-1925 рр., випуск припинився задовго до 
появи не тільки Союзу УНМ, але й Групи УНМ. Видавався він на дуже 
примітивному рівні під редакцією rімназистів Теодора Матчака та Юліяна 
Редька. Обидва 23 січня 1926 року опинилися за те перед польським судом 
у Львові. З того, що Ю. Редько пізніше постійно дописував до «Сурми», 
можна міркувати, що «Метеор» був під впливом Української Військової 
Організації. Прізвище другого редактора, таке само, як і у члена Начальної 
Колеrії і Крайової Команди УВО Михайла Матчака, теж може насувати 
різні здогади, але, правдоподібно, це був тільки випадковий збіг. 
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ідеолоrічно, міцними узами злютована група націоналістич

них акти:вісrів, що з головою пірнула в революційний націо

налістичний рух. Багато з них зайняли пізніше в ньому ІІай

вищі й найвідповідальніші становища. Союз УНМ повним 

складом увійщов пізніше в Організацію Українських Націона

лістів, вносячи туNІІ всі зародки добра й лиха, що проявилися, 

часом так боляче, у подальшому розвитку ОУН. 



VIII 

ОБ'ЄДНАННЯ 

У сі ці більші чи менші організації, створені на засадах 

націоналістичного світогляду і причетні до розроблення його 

ідеології, розуміли, що далеко їм не зайти поодинці та в роз

порошенні. Назрівала й зміцнювалася думка, що, коли хоче 

український націоналізм зіграти якусь ролю в суспільстві і 

коли має він виконати свою історичну місію, треба з'єднати

ся, злучити свої сили, зіллятися в одну суцільну, велику й 

могутню організацію. Нелегке це було завдання, непростий 

шлях вів до його здійснення, багато психологічних та 

організаційних перешкод належало перебороти, перетопи

ти різниці в одному горнилі, щоб вийшов з того одноцілий 

політичний твір. 

Перші переговори почала Група Української Національ

ної Молоді з ЛеІією Українських Націоналістів. Обидві орга

нізації діяли на тому самому терені, найближче стояли до се

бе ідеологічно і програмово-політично. Ініціятива вийшла з 

обох сторін, обидва проводи одночасно подали пропозицію 

об' єднання організацій не тільки у керівництві, але згори вниз 

до найнижчої клітини, лишивши відкриті двері для інших 

організацій націоналістичного типу, що хотіли б туМА при

ступити. Розмови та обмін думками на цю тему велися кілька 

місяців від початку 1927 року. Нарешті узгіднено всі розбіж
ності і прийнято спільну платформу та схвалено Статут Сою

зу Організацій Українських Націоналістів. Цей Статут мусі· 

ли найперше затвердити керівні органи обох організацій, 

тобто Загальні Збори Групи Української Національної Моло

ді та Генеральна Рада ЛеІії Українських Націоналістів, що во

ни й зробили в червні 1927 року, і від цієї дати Статут на

брав чинності, став обов'язковим. 

Статутом передбачалося три ступені членства: дійсни

ми членами могли буrи тільки самостійні націоналістичні ор

ганізації. Чинними були фізичні особи, члени згаданих орга-
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нізацій. Почесними - організації чи окремі особи, що 

заслужили це працею мя здійснення поставлених Стаrутом 

цілей. Принцип мішаного членства, групового й індивідуаль

ного, може, й не був досить продуманий, але й нічого не 

зашкодив. 

ЦW Союзу Організацій Українських Націоналістів бу

ли, власне, такі ж самі, як і обох організацій, що створили 

його: 

1. Пропаrанда й обrрунтування української визвольної 
та соборницько-державної ідеї. 

2. Плекання свідомости вищости українських національ
них інтересів перед усіма іншими, збірними чи інДивідуаль
ними. 

З. Вироблення й поширювання націоналістичної ідео

логії. 

4. Об'єдн&ння всіх націоналістичних організацій шля
хом скликання Всеукраїнського З'їзду їх. 

Вже 12 липня того ж року скликано основні загальні 
збори Союзу Організацій Українських Націоналістів та обра

но його УпраВУ.. Головою став Микола Сціборський, заступ

ником - д-р Козак, секретарем - д-р Нижанківський, орга

нізаційним референтом - Чернявський, політичним рефе

рентом - Нововірський. Навіть після постання Союзу оби

дві його складові організації, Група УНМ і ЛУН, не оголоси

ли саморозпуску. Вони продовжували свою діяльність в своє

му нутрі і н.а місцях, тільки поставили перед собою деякі 

спільні мя обох цW, з котрих на першому місці стало скли

кання Конференції Націоналістів. Конференція мала випра

цювати, скодифі.кувати та схвалити основи націоналістичної 

ідеології, що на ній мала б спиратися діяльність усіх націо

налістичних організацій, націлена на створення однієї спіль

ної націоналістичної організації, котра поклала б край дато

гочасній атомізації українського націоналістичного руху. 

Союз українських націоналістичних організацій не зі

грав більшої практично-організаційної ролі тому, що всі ду

мали про Конrрес, інші справи відійшли поки що в тінь. Але 

факт його постання мав великий моральний вплив на загал на

ціоналістів та прихильників націоналізму, вважався першим 
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кроком до здійснення задуму спільної fJ./IЯ всіх націоналі

сrичної організації. 

Цей потяг до органічного об'єднання, а не тільки до по

розуміння націоналісrичних організацій, ще посилився після 

того, як відбулися перша та друга конференції українських 

націоналістів. Його виявамн було створення Союзу Україн
ських Націоналістів у Брні та в Німеччині. 

28 січня 1928 року відбулися спільні збори членів Групи 
УНМ та Леrії Українських Націоналістів у Брні і на них при

йнято одноголосно злиття їх обох у спільну організацію п.н. 

Союз Українських Націоналістів. Малися на увазі тільки Сек

ції Групи УНМ і ЛУН, що існували в цьому чеському про

мисловому місті. До нової організації увійшли також ті на

ціоналісти, що хоч і були прихильниками Групи чи Леrії, але 

доти не рахувалися їхніми формальними членами. Там же ж 

зразу й обрано Управу Союзу Українських Націоналіt:тів у 

такому складі: голова - Микола Байка, заступник голови -
Осип Яхницький, секретар - Володимир Пеленський, пре

совий референт- Дмитро. Мачай, скарбник- Остап Бурин
ський, члени- Андрій Швець і Андрій Шкварок•. 

Визнано Провід Українських Націоналістів надрядним 

органом та визначено водночас делеrатів на Конrрес Україн

ських Націоналістів: Газдайка, Байка та Яхницького. 
Союз Українських Націоналістів у Брні не леrалізувався 

як окреме товариство, а залишився секцією товариства 

«Українська Громада'' у Брні. 

Однак, коли 26 лютого того ж року (через місяць після 
постання Союзу УН) у Брно приїхав член Проводу Україн

ських Націоналістів Сціборський з доповіддю про загальну 

політичну ситуацію, розвиток українського націоналісrич

ного руху і про зцачення й завдання майбутнього Конrресу 

Українських Націоналістів, він вже робив їі на спільних збо

рах обох секцій - Групи УНМ і Леrії УН2• 

Під впливом наближення дати Конrресу Українських 

Націоналістів усі націоналісти в Німеччині об'єдналися в 

1 NfB.: З діяльности організацій -Союз Українських Націоналістів у 
Брні на Моравії// Розбудова Нації, ч. 2, 1928, лютий. 

2 Nfв.: Розбудова Нації, ч. З, 1928, березень. 
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Союз Українських Націоналістів Німеччини. До того часу 

там діяла тільки Секція ЛеІ'ії УН, багато інших націоналістів 

ходили одинцем, не відчуваючи потреби власної організа

ції. 25 червня 1928 року в Берліні зійшлися установчі збори 
Союзу Українських Націоналістів Німеччини, схвалили ста

туr своєї організації як тимчасової, до створення Організації 

Українських Націоналістів, що їі мав би конституювати май

бугній Конrрес. 

До Управи Союзу ввійшли: Сидір Чучман (голова), 

С.Тимчук (заступник голови і скарбник), Петро Кожевників 

(секретар), інж. Михайло Селешко. Прийнято плян праці на 

найближчий час, що передбачував м. і. такі завдання: а) вес

ти націоналістичну пропаrанду серед українців у Німеч

чині; б) поширювати націоналістичну пресу, приєднуючи їй 

передплатників і співробітників; в) влаштовувати періодичні 

дискусійні збори; г) виконувати різні доручення Проводу 

Українських Націоналістів•. 

ПідгоТовлювана довший час спільними зусиллями го
ловніших націоналістичних організацій Перша Конференція 

Українських Націоналістів відбулася в Берліні 3-7 листопада 
1927 року. З того, що місцем їі проведення обрано не Прагу, 
де буйно кипіло політичне ЖИ'ІТЯ і діяли дві сильні націона

лістичні організації - Група Української Національної Моло

ді та ЛеІ'ія Українс~о.ких Націоналістів, де видавалася «На

ціональна Думка11, що була на той час найповажнішим на

ціоналістичним пресовим органом, а Берлін, що був тоді осід

ком Начальної Команди Української Військової Організації і 

де постійно жив полк. Євген Коновалець, - можна б думати, 

що великий вплив на скликання цієї конференції мала 

Українська Військова Організація, що з їі думкою рахували

ся всі інші організатори конференції, націоналістичні організації 

та угрупування. ~ 

За два місяці до конференції Володимир Мартинець під

вів підсумки дотеперішньої ідеологічної праці і дискусії на 

політичні й організаційні теми у зв'язку з завданнями і пер

спективами українського націоналістичного руху. Знаменита 

' ДИв.: З діяльности організацій - Союз Українських Націоналістів 
у Німеччині І І Розбудова Нації, ч. 7-8, 1928, липень-серпень. 
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його статrя <<Замітки для майбуrньої конференції українсь

ких націоналістів>> була надрукована в «Національній Думці» 

(ч. ІХ за вересень і ч. Х за жовтень 1927 року, пізніше випу
щено їі окремим відбитком під тим самим заголовком). Вона, 

з одного боку, збирала докупи внеліди дотеперішніх зусиль 

окремих чільних націоналістичних діячів та існуючих уже 

націоналістичних організацій, і, з другого, на тій основі ви

значала засади, на яких слід будувати майбутию єдину націо

налістичну організацію, завдання, що їх перед собою вона 

буде ставити, та шляхи, що ними вона повинна простувати. 

Автор виходить з посилання на стан депресії після не

успішних визвольних змагань. Першими й симптомами були 

несталість і хитання в політичній орієнтації. Це потягнуло 

за собою аналізу причин і насліgків національної невgачі. На 

першому етапі визвольних змагань все ж була якась про

rресивність: від автономії до федерації, від федерації до 

самостійности і далі до соборности. Та це було вислідом слі

пого національного інстинкту, а не розуму нації, яким по

винні були бути тодішні політичні партії. 

Після того наступає період gержавної анархії, а після 

падіння державности - доба іgеологічного хаосу. Він вияв

ляється, м.і., в партійній ворожнечі і невмінні дійти до по

розуміння між собою. 

Причиною того не є ані брак енерІ'ії в нації - вона ж бо 

виявила їі аж забагато в добу визвольних змагань, тільки в 

невластивому напрямі, - ані в біологічній й слабості чи в бра

кові матеріяльних ресурсів. Причина лежить у ІJескоорди

нованості енерІ'ії, біологічної сили і матеріяльних великих 

засобів, браку віgповіgної форми gля змісту нашого жипиnя. 

Після того йшла глибока й тонка аналіза сучасної дійсно

сти в Намніпрянській Україні, на Західніх й Землях і на 

еміrрації. У підсоветській Україні тільки національна маса 

може діяти в бажаному для української нації напрямі і тільки 

тиском своєї кількости та присутиістю на своїй землі. Партії 

там виключені, а панівна партія - не національна, тільки 

класова, і то чужого, не українського народу. У Західній Украї

ні можуть мати вплив на розвиток дальшої ситуації також і 

партії. На еміrрації найбільше лихо - перебільшеме й уяв-
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лення про своє значення, чого якнайшвидше слід позбу

тися. 

В тій ситуації необхідно покликати до життя понаgкла

сову і понаgпартійну організацію, що була б gороговказом 

для всіх, хто Оажає сили і pocry цілої нації, що егояла б на 
сторожі національного іgеалу і піgготоВАЯJІ.а б націю до осяг

нення ії остаточної мети. Завдання ії як джерела державни

цького ідеалізму - пляномірно ширити державницьку ідео

логію, пляномірно діяти на всіх ділянках українського 

суспільного житrя, плекати в нації сили, потрібні для зброй

ної боротьби за державність, підготоІWІТИ націю до тих 

конструктивних державних завдань, що ждуть ії в майбут

ньому. 

Вважаючи українську націю і ії творчі прояви за само-

ціль, український націоналізм мусить стати на шлях непри

,миренної та невпинної боротьби з усіми чужими національ

ними ідеями та чужими режимами на українській терито

рії. Форму влаgи й gержавного устрою віgклаgає він поки що 

на пізніше- адже ж на наших очах кілька разів мінялися ті 

речі в чужих народів, і народи помимо тоГо далі існували. 

Девіз українських націоналістів: піgтримувати кожну 

національну владу, що не противиться найвищому ідеалові 

нації; підпорядкувати партикулярне і класове загальному й 

національному. Соціяльна боротьба міЖ українськими кла
сами може постати щойно в українській державі, а на сього

дні вона не повинна вважатися першорядною проблемою 

суспільно•політичного життя українців. 

У націоналістичній організації обов'язковими будуть та

кі вимоги: 

1. Пріоритет якости членів над їх кількістю. 
2. Всекласовість членського складу, хоч спочатку в ній 

можуть переважати інтеліrенція та університетська молодь. 

~ З. Самовиховання до високого морального рівня і ви-
•коренення духу рабства. 

4. Почуття дисципліни, що строго зобов'язує кожного 
члена. 

5. Максимальна творчість кожного члена на всіх ділян
ках національного життя. Члени націоналістичної організації 
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мусять бути закваскою в кожному вияві національної твор

чости. 

Націоналістична організація мусить покінчиrи з періо

дом анархії і неrації - а в тому вона мусить починаm най

перше сама від себе. 

Серед таких думок і з такими настроями з'їхалися укра

Інські націоналісm на першу свою конференцію. Участь у ній 

узяли: від Української Військової Організації полк. Євген Ко

новалець, Омелян Сеник і Сидір Чучман (Берлін), Петро 

Сайкевич (Львів); від Групи Української Національної Моло

дj. д-р Степан Нижанківський, д-р Юліян Вассиян; від Леrії 

Українських Націоналістів Микола Сціборський (Прага) та 

Петро Кожевників (Берлін); від Союзу Української Націона

лістичної Молодj. у Львові Богдан Кравців1 • 

Мішані представники - Володимир Марmнець, тодj. в 

Берліні, від Групи УНМ і від УВО, д-р Любомир Макарушка 

зі Львова - від УВО і УНДО. 

Крім них були ще інж. Дмитро Андрієвський з Брюссе

ля і Зенон Пеленський з Берліна, обидва як співробітники 

«Національної Думки». 

До Президії конференції обрано головою інж. Дмитра 

Андрієвського і Володимира Марmнця секретарем. 

Участь у конференції оперто на персональному прин

цИпі, тобто їі учасники, хоч і були членами різних організа

цій і навіть стояли в їх проводах, на конференцію запроше

ні були особисто, їхні погляди не зобов'язували організацій, 

не мали вони від них мандату підкоритися постановам 

конференції чи відкидаm їх, ці всі справи мали залежаm від 

остаточного рішення керівних органів кожного націоналі

стичного угрупування окремо. 

Перша Конференція Українських Націоналістів в історії 

українського націоналістичного руху була незвичайно важ-

'Д-р Петро Мірчук («Нарис Історії ОУН», стор. 76) називає ще Оси
па Боднаровича і Степана Охримовича. Але учасник Конференції Б.Крав
ців не згадує про них (див. «Перші гасла і перші стріли»). Також секретар 
Конференції, Володимир Мартинець (див. «Від УВО до ОУН», стор. 202), 
перераховує як львівських делегатів тільки Богдана Кравціва, Любомира 
Макарушку і Петра Сайкевича, не згадуючи ніде ні Охримовича, ні 
Боднаровича. 
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ливою подією. Вона завершила первісний невизначений, 

хаотичний і нескоординований стан націоналістичного руху 

і була великим кроком впереднаЦІЛЯХу до створення єдиної 

націоналістичної організації. Ще в періоді підготовки, як і в 

ході самої конференції, виявилися дві думки щодо характеру 

майбугньої організації: або єдина, монолітна націоналістич

на організація, або спілка самостійних націоналістичних ор

ганізацій. Переважила думка перша. Одначе атмосфера ще не 

дозріла до того, щоб таку постанову негайно вводити в життя, 

і питання було відкладене до Конrресу Українських Націона

лістів, заплянованого на весну 1928 року1 • 

Другою багатою своїми наслідками справою Першої 

Конференції Українських Націоналістів було створення Про

воду Українських Націоналістів, куди ввійшли полк. Євген 

Коновалець як голова і члени: Дмитро Андрієвський, Володи

мир Мартинець та Микола Сціборський. Місце п'ятого члена 

ПУН зарезервовано для представника націоналістичних ор

ганізацій краю, що мав буrи визначений пізніше. Провід 

розподілив функції і створив секретаріят та референтури: 

преси і пропаrанди, ідеологічно-статугарну, політичну й еко

номічну. Вирішено також видавати «Розбудову Нації» як ор

ган Проводу Українських Націоналістів. 

Президія Першої Конференції Українських Націона

лістів проголосила деклярацію, де стверджено, що стихійний 

рух українських націоналістів стоїть на шляху до об'єднан

ня в єдину націоналістичну організацію, що це станеться на 

Конrресі Українських Націоналістів, а його підготовить Про

від Українських Націоналістів: 

((НайбАижчим завgанням Провоgу є сформуАЮвання 

іgеоАогічної бази і розробАення структури та намічення 

ЛАЯНУ gіЯАЬНости майбутньої організаціі; як рівно ж піg

готовка загаАу українських націонаАістичних ЄАементів 

go прийнюшля та співпраці з організацією українських на
ціонаАістів і творення вже віg нині ії каgрів. У своїй gіЯJІЬ

ності Провіg, з оgного боку, спирається на всіх учасників 

конференції; що піgпоряgкуваАися йому, з gругого - має 

'ДИв.: В{олоgимир} М{артинецьj, По конференції І І Розбудова Нації, 
ч. І, 1928, січень. 
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ввійти в тісний зв'язок з існуючими організаціями україн

ських націоналістів ... 
.. .Цим ШJІЯХом· організований, посліgовний українсь

кий націоналізм, віgкиgаючи всякі орієнтації на зовніш

ні сили, хоче й буgе йти go перебрання в свої рухи керми 
украінського національно-політичного життя і змагати

ме go віgномення та оборони Незалежної~ Соборної Укра
іНської Національної Держави» 1 • 

Помимо досить обмежених прероrатив Проводу Укра

їнських Націоналісrів і ще меншої виконавчої влади його над 

існуючими націоналістичними організаціями, самий факт його 

заіснування мав колосальний вплив і відразу ж пожвавив 

активність націоналістичного табору. По-перше, на його чолі 

став полковник Євген Коновалець, Начальний Комендант 

Української Військової Організації, і вже це одне говорило за 

себе. По-друге, в кожного перед очима став видний символ 

єдности цілого націоналістичного руху, його Провід, що сього

дні тільки підготовляє Конrрес Українських Націоналісrів, але 

вже завтра стане його верховним керівним органом. Це 

підганяло обважнілих, лімавало віри зневіреним, пригорнуло 

незорганізованих, вербувало прихильників. 

Націоналістичне середовище після Першої Конференції 

вирвалося з пут неясних проектів, незобов'язаних дискусій і 

туманних ідеологічних шукань навмання. Дуже добре схарак

теризував значення конференції Володимир Мартинець: 

((Конференція була вил.ливом певного суспільного про

цесу і прироgним нас.ліgком політичного розвитку україн

ської нації. Мала вона широкий психологічний піgмаg і бу

ла завершенням оgної стаgії розвитку нgціоналістичних 

груп. Український націоналістичний рух - це рух по суті 
іgео.логічний, а по формах - стихійний і професивний, ige 
він по .лінії найтяжчого опору, не .лякаючись перешкоg і не 

віgступаючи переg ними на своєму WJ1ЯXf go найвищої ме
ти української нації. Теперішній його стан - nepexogdвиii, 

go оgної монолітної організації націоналістів, а не go об'
єgнання груп, організацій та осіб у Союз. ПіgготоВІІ.Яє це 

1 «Новий Почин!»// Розбудова Нації, ч. 1, 1928, січень. (Повний текст 
деклярації Президії Конференції див. «Додатки», ч. 1). 
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Провіg Українських Націоналістів, і з того боку віgношен

ня Провоgу go націоналістичних організацій має конструк
тивний, інтеrруючий характер. З gругого боку, Провіg є 

проти пог.либлювання анархії і розбивання інших україн

ських політичних партій чи груп. А.ле воgночас стоїть він 

на становищі потреби віgмежувати організований укра

їнський націоналізм віg теперішніх партій і центрів. 

Український націоналізм вийшов уже з неясної стаgії 

політичного ембріону, став реальним політичним чинни

ком українського життя. Характер його - понаgкласовий, 

суспільний іgеал- нація як органічна ціАістм 1 • 

1 BOA.oguмup Мартинець, По конференції. 



ІХ 

КРОК НЕ ВДАВСЯ 

Виявилося, що заплямованого на весну 1928 року Конrре
су Українських Націоналістів не всrи:гли підготувати і прове

сти в визначеному реченці не вдасrься. Посrанови Першої 

Конференції сприйняті були з ентузіязмом у русі українських 

націоналістів. Усі націоналісrичні організації, а то й окремі не

зорганізовані націоналісти визнали авторитет Проводу Укра

їнських Націоналістів і підкорилися йому в праці до підготов

ки Конrресу, але тієї праці виявилося надто багато, щоб ви

конати їі за кілька місяців. 

До того ж склалося так, що секретар ПУН Володимир 

Мартинець майже зовсім не мав змоги брати участи в тій 

підготовці. З доручення Проводу він виїхав до краю з завдан

ням перевести на місці розмови з націоналісrичними крайо

вими колами і з Крайовою Командою УВО, а також перего

воритизд-ром ДМитромДонцовомі переконати його, щоб він 

не стояв самотником у своїй публіциСгичній роботі, а якимсь 
чином включився до організованого націоналісrичного руху. 

Осrаннє йому не вдалося. Дехто добачував причину того в 

невідповідній кандидатурі делеrата, але сrавлення Донцова до 

організованого націоналізму на той час було таке, що на спів

працю він не пішов би, хоч би й сам голова ПУН приїхав 

домовлятися з ним. На лихо, на десятий день після приїзду до 

Львова, 16 грудня 1927 року, польська поліція ареnлувала 
Володимира Мартинця, запроторила в тюрму, звідки він ви

йшов після судового процесу аж ЗО березня 1928 року. Таким 
способом забракло одної з найважніших осіб в апараті під

готовки до Конrресу, і ПУН рішився замість Конrресу склика

ти Другу Конференцію Українських Націоналістів на поча

ток квітня 1928 року. Реченець визначено на 8-9 квітня в Празі. 
Мартинець приїхав на неї майже проСто з тюрми. 

Як і перша, так і ця конференція організувалася на базі 

не предсrавництва націоналістичних організацій, тільки пер-
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сонального добору запрошених учасників: членів Проводу 

Українських Націоналістів, членів різних націоналістичних 

організацій та окремих осіб-націоналістів, представників на

ціоналістичної преси•. 

За данимид-ра Петра Мірчука, в Друrій Конференції 

Українських Націоналістів взяли участь: полк. Євген Конова

лець, Микола Сціборський, Дмитро Андрієвський і Володи

мир Мартинець як члени ПУН, Петро Кажевинків і Леонід 

Костарів - члени Леrії Українських Націоналістів, Степан 

Нижанківський, Юліян Вассияя та Осип Байдуник - члени 

Групи Української Національної Молоді, Ріко Ярий, Омелян 

Сеник та Сидір Чучман - від Начальної Команди УВО, полк. 

Роман Сушка і сотн. Юліян Головінський від Крайової Команди 

УВО, Богдан Кравців і Степан Охримович - від Союзу Укра

їнської Націоналістичної Молоді. Прізвищ представників на

ціоналістичної преси не подано2 • 

Тематика звітів і доповідей Другої Конференції Україн

ських Націоналістів оберталася головно навколо двох справ: 

створення майбутньої єдиної організації українських націо

налістів та ставлення націоналістичного руху до партійного 

українського світу. Щодо першої справи - не було сумніву, 

що така організації потрібна, що тенденція до неї і туга за 

нею елідна в усіх націоналістів і що швидше чи пізніше во

на постане. А от щодо другого питання - справа була склад

нішою. Чи йти на війну з усіма? Чи можлива з ними співпра-

1 д1fв.: Офіціяльна частина - Провід Українських Націоналістів, 
звідомлення ч. 4 І І Розбудова Нації, ч. 4, 1928, квітень. 

2 д1fв.: Петро Мірчук, Нарис історії ОУН, стор. 86. Автор не зазначає, 
звідки взяв цю інформацію, а в момент написання цієї праці не мав я мож
ливости перевірити складу учасників конференції з інших джерел. Пра
цюючи разом з Романом Сушком у Крайовій Команді УВО і потім сидівши 
з ним кілька місяців в одній камері львівських Бриtідок, мав я наrоду rо
ворнти з ним про безліч справ і подій, одначе Р. Сушко ніколи ні словом не 
згадував про свою участь у Друrій Конференції. Що ж до сотн. Юліяна 
Головінськоrо, то він напевно не міг там бути, бо 29 березня 1928 року 
щойно закінчився йоrо процес перед судом присяжних у Львові; на волю 
вийшов він ЗО березня після майже півторарічноrо ув'язнення і мусів 
негайно приrолоситися в місці своrо постійноrо замешкання (поза Львовом), 
де він перебував під безупинним цілодобовим наглядом польської поліції. 
Не то що недоцільно й небезпечно, але просто фізично неможливо було 
йому переходити нелеtально кордон на конференцію, що мала почати
ся за тиждень після йоrо виходу з тюрми. 
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ця, а коли так, то яка і в яких межах? Що мають зробити на

ціоналісти за переконаннями, котрі тепер поки що є члена

ми інших національних українських партій? Такі і подібні їм 

питання весь час нуртували в націоналістичному середовищі 

та серед його прихильників, і настала вже пора, щоб дати на 

них ясну і недвозначну відповідь. 

На основі дискусій та всебічного обговорення тієї проб

лематики Провід прийняв рішення: 

11 1. Провіg УкраїнсЬl<их Націоналістів у своїй gіЯJІЬНо
сті віgмежовується віg усіх українсЬl<их політичних пар

тій і груп та не вступає з ними в співпрацю. Всі організа

ції українсЬl<их націоналістів на українсЬl<их землях і на чу

жині мусять станути також на цей шлях. 

2. Організації українських націоналістів маюmь go 
скликання Конrресу Українських Націоналістів перевести 

організаційну працю згіgно з уложеним лляном. 

З. Провіg УкраїнсЬl<их Націоналістів перебирає за

ступництво організацій українсЬl<их націоналістів назовні 

з тим, що організації можуть у порозумінні з Провоgом 

вступати у взаємини з необхіgними чинниками gля пола

гоgження справ місцевого значення. 

4. Конrрес УкраїнсЬl<их Націоналістів має бути скли
каний 1 вересня ц.р. На фонg Конrресу Провіg заряgжує gру
гу збірку» 1 • 

Стосунки з українськими партіями і політичними цент

рами на рідних землях і на еміrрації загострилися. Поза ме

жами України діяльність партій вичерпувалася дискусіями і 

декляраціями, в той час як у краю змушені вони були займа

ти негайну практичну поставу до поточних справ щоденного 

життя. Українцеві на еміrрації легше було стояти на непри

мирному принциповому становищі, ніж в Україні, де все ж 

таки треба було розв'язувати різні практичні справи. Це, 

зокрема, стосувалося членів Української Військової Органі

зації та Союзу Української Націоналістичної Молоді. Хоч і 

вважали вони партійиицтво з його внутрішньою гризнею та 

перевагою власних партикулярних інтересів над загальнона-

'Офіціяльна частина. Провід Українських Націоналістів, звідомлення 
ч. 4 І І Розбудова Нації, ч. 4, 1928, квітень. 
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ціанальними винуващем невдачі визвольних змаrань, але в 

деяких справах потрібно було одностайного й одноцільного 
національного фронту проти ворога, і відмовлятися від того 

та зовсім порвати контакти з леrальними партіями було б до 

деякої міри також запереченням націоналізму. 

Ставлення українських націоналістів до партійного світу 

з'ясовує <<Розбудова Нації'' статтею Мартинця так: 

((В gобі gержавности партії gумали про .люgство, 

Росію, всесвітній соціялізм, ((зgобутки революції», КJІЯсові 

інтереси й інтернаціональні гасла - тіАьки не про Україну 

як самоціль. 

Витворився партійно-політичний хаос, що існує і 

триває ще й у gecяmy річницю віgномення gержави. 

Проти нього піgнявся український націоналізм з зами

ками: не poзбttmmJUІ, ме ноІІсолідаrф;ю cru, rre OЩJmpiru
uьoю, але боротьбто npom11 aooІІirlmix ооро?іо. lle 
орwнтацwю ІШ 'ЧJЖОІШІ4ЇОІШЛЬІU, але ІШ ОІЧJmріІШU CIUil 

rшцііІ 

Постає питання, як зgійснювати ці хличі. Чи твори

ти нову партію з війною проти старих? Це тіАьки збіль

шило б хаос. Чи об'єgнувати існуючі партії? Механічне 

об'єgнання засуgжене на невgачу і не goвege go цілі. 
Тому націоналісти стали на шлях оwмежуоаrшя 

унтюїrrеького rшrфталіа.му oiiJ усіх ісІЧJЮ•ІІІХ політІІчmtх 
груп, партіІі і ІtєІІтріо. Вони хочуть створити організацію, 

якої goci не бу.ло, на стороЖі національного іgеалу і 
національної моралі. Вона мала босеукрШ'ІІсьшиї характер, 

зібрала б си.ли ці.wї нації go праці не тіАьки наg сьогоgнішнім, 
але і наg майбутнім нації. 

Тому треба стримати мо.лоgе покоління віg gоп.ли

ву go [ imшtx) партій, виховати його в gyci націоналістичних 
іgеалів і в той спосіб творити організовану силу. llt~ ІІа 

аrшrчеrші, а ІШ твореrші повшІІш бут11 аосереіJже11а вся 

errepriя ІШІ4ІОІtалісmіо. 

Існування націоналістичної організації піgсилить 

співзвучні їй б.лижчі елементи в партіях і скріпить їх в опо

зиції. В той спосіб націоналісти мають моЖАивість 

посереgньо вшивати на !ІDАітику партій. 
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Кожен нel'amrtonm'i прояв gіяльности партій буgе 

строго засуgжений, але кожен здоровт'і націоналісти го

тові піgтримувати» 1 • 

Підкреслення позитивного і творчого характеру націо

налістичного руху й націоналістичної ідеолоrії знаходимо і в 

Юліяна Вассияна: 

11Обов'язувати має правило: не нищенням буgувати, 

але будуванням нищити, усувати все, що зраgжує нахил 

зберігати стан сучасної нашої віgсталости»'l-

3 цього випливало, що націоналізм засуджує не тільки 
політику, а й саме існування системи партійництва, але не 

хоче відразу входити у внуrрішню боротьбу на всі боки -
звідти карколомна еквілібристика в інтерпретації севід

межованости націоналізму від партій)). Бо хто проповідує 

ізоляцію молодого покоління від партій, протиставлення всім 

партіям без розбору, той - якими б словами не закривати 

ісrотного змісту того роду діялектики - мусить прийти до 

такого висновку, як і автор статrі, де він в. одному уступі 

признається, що: 

11Націоналісти буgуть постійною небезпекою gля всіх 

партій, gіяльність яких буgе розминатися з національною 

морамю і буgе звертатися проти національного іgеалу ... 
Боротьба проти всіх партій -це пропаrанgа націоналі

стичних гасел і творення власного змісту. ,4.vl боротьби з 
конкретною партією мусить бути конкретна причина чи 

на внутрішньому, чи на міжнароgньому палі». 

Постанова про відмежування націоналістичного руху 

від партій і політичних центрів була наслjдком не тільки за

садничих, принципових заложень націоналістичної ідеолоrії. 

За цим крився ще й тактичний маневр, що ставив своєю ме

тою наблизити до себе націоналістів у краю і на еміrрації. 

Між ними були деякі розходження, хоч і не rрунтовні і не 

ідеологічні, часто лише практичні, в підході до поточниХ що-

'lkмoguмup Мартинець. Ми й українські політичні партії І І Розбудова 
Нації, ч. б, 1928, червень. 

2 ЮАіRН Вассwщ До головних засад націоналізму І І Розбудова Нації, 
ч. 2, 1928, лютий. 
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денних справ політичного життя. Володимир Мартинець 

стверджує, що: 

«Різниці між націоналістоми в Галичині й на еміrрації 

·були goci причинами їх взаємного віgчуження, щобіАьше -
скритого неgовір'я, яке·назовні проявляється в епітетах 

((фантасти», звернених у бік еміrрації. та «опортуністи>> 

на agpecy краю>> 1 • 

В. Мартинець вважає, що наявність на еміr'рації пред

ставників усіх земель соборної України, щоденне ЇМІ:є спів
життя і співпраця, підтримування духового зв'язку з усіма те

риторіями рідного краю витворяло тип націоналіста-собор

няка в теорії і практиці, з ширшим перспективним погля

дом і зацікавленням великими проблемами української по

літики. 

А в Галичині щоденна дрібна політична робота з її 

буденними турботами біжучого дня прищепила усій крайо

вій політиці Західньої України локальний характер, і вона 

не може дати собі ради навіть з «сокальським кордоном». Це 

мусіло відбитися також на психіці галицьких націоналістів. 

А тому в час, коли націоналісти на еміr'рації давно вже пі

шли шляхом відокремлення себе від усіх інших політичних 

груп, галицькі націоналісти не здобулися на таку рішучу по

ставу. Їхні провідники вступили до УНДО, зайняли там про
відні становища і затягають на послуги партії також ідеоло

гічні націоналістичні організації. 

Характер націоналістичного руху в Галичині визначе

ний навіть самим його членським складом. Належить туди 

r'імназійна й університетська молодь, що не має життєвого 

досвіду з-поза шкільної парти, потребує постійного нагляду й 

виховання. Націоналісти воєнного покоління, заклопотані та

кою чи інакшою участю в Українській Військовій Органі

зації, не створили своєї націоналістичної організації і майже 

покинули націоналістичний молодняк напризволяще. 

В ім'я правди треба сказати, що в цій критиці націона

лістичного руху в краю на відтинку його взаємин з леr'альним 

партійним світом автор мав на думці тільки групу людей типу 

1 Волоgимир Мартинець, По другій конференції І І Розбудова Нації, 
1928, травень. 
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Дмитра Паліїва, Володимира Целевича, Любомира Макарут

ки й інших, що почали свою політичну діяльність у на

ціоналістичному русі в рамах Української Військової Органі

зації і чи то просто звідти, чи то за посередництвом Україн

ської Партії Національної Революції опинилися в національ

ній демократії, виправдовуючи себе тим, що вони, мовляв, 

надаватимуть тон політиці УНДО і підпорядкують його загаль

ним інтересам українського націоналізму. Ці надії аж ніяк не 

виправдалися. Більшість тієї «творчої опрозиції» або розчи

нилась в партії, або розчарувалася, переконавшись у безви

глядності своїх плянів, і вийшла з УНДО, але вже настільки 

відчужившись від організованого націоналізму, що не потра

пила до нього вернутися. 

Натомість наймолодше покоління націоналістів, саме 

ота середньошкільна й університетська молодь, що, не мав

ши ніяких контактів з організованим партійно-політичним 

світом і зайнята більше теоретично-ідеологічною працею 

над формуванням свого націоналістичного світогляду, не 

відчуваючи ніякої відповідальности за щоденне суспільне 

життя з його культурними й економічними установами, було 

фактично й духово цілком ізольоване від політичних партій. 

Якщо, може, й не було повної гармонії між ним та його емі

rраційними однодумцями, то хіба тільки через труднощі зв' яз

ку і брак спільного об'єднувального центру керівництва. 

Рішення Другої Конференції Українських Націоналістів 

про відмежування від політичних груп, партій і центрів по

ставило крапку над «і». Годі вже було сидіти на двох конях, 

кожен мусів заявити, чи він за чистий націоналізм, чи за 

членство в інших партіях. Більшість тих, що хотіли чинної 

співпраці з партіями, вибрали друге. Таким робом прочис

тилася атмосфера і вирівнялися позиції крайових і закордон

них націоналістів. 

Власне, ще перед Конrресом Українських Націоналістів 

Друга Конференція поклала підвалини під єдину націоналі

стичну організацію. Провід Українських Націоналістів пере

йняв зовнішню репрезентацію усього націоналістичного ру

ху, т. зн. не тільки перед чужими, але й перед українськими 

позанаціоналістичними чинниками й установами. Для 
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організацій залишено їхню внутрішню діяльність, приєдну

вання й нишколювання членів, видавничу й фінансову акції. 

Визначування поліmки організованого націоналізму як ціло

сm, хоч ще й не злученої конституційно в єдину організацію 

з єдиним Проводом, перейшло на ПУН. Він мав керуваm зо

внішньою пропагандою, він вирішував, які зовнішньополі

mчні акції потрібні, він сам їх переводив, через нього мусі

ли йm контакти різних інших українських політичних про

водів до націоналістичного світу. 

ttНаціоналістичні оргаRізації зрікаються на користь 

Провоgу права своєї зовнішньої gіяльности, піg чим розу

міється не тіАьки акція cepeg чужинців, але також зноси
ни з різними українськими організаціями. Про потребу 

тих зв'язків на місцях буgе вирішувати Провіg, так що 

організації в своїй майбутній зовнішній gіяльності буgуть 

виступати як уповноважені заступники Провоgу. Таким 

робом завоgиться не тіАьки контром, але й централі

зація зовнішніх виступів орrанізованоrо націоналізму, що 

gає можність і уникнути фальшивих кроків, щобі.льше, gає 

цим виступам ширшу моральну й матеріяльну основу, а 

врешті причиниться go внутрішньої ·консо.ліgації орга
нізованоrо націоналістичноrо руху, бо зміцнює зв'язок по

оgиноких націоналістичних організацій з Провоgом» 1 • 

Конференція висловилася проm роздріблення руху 

українських націоналістів у періоді до скликання Конrресу і 

створення одної організації. На тій підставі ПУН пропону

вав, щоб незорганізовані ще до того часу націоналісm не 

створювали нових організацій, навіть mмчасових, а щоб при

єднувалися до вже існуючих с;>рганізаційних форм, навіть на 

тих теренах, де вони ще не діють. Вже тепер існування кіль

кох родів націоналістичних організацій немало клопоту Зав

дає Проводові, що прагне уніфікації націоналістичного руху, 

що й казати, коли б поставали нові організації в нових формах. 

Це тільки збільшило б організаційну мішанину. 

1 Там само. 
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ВІД КОНФЕРЕНЦІЙ ДО КОНГРЕСУ 

Перша Конференція Українських Націоналістів. У іс

торії українського націоналісrичного руху прикметн:а вона 

тим, що ствердила однозrіднісrь поглядів різних існуючих 

націоналісrичних груп та організацій на основні підстави та 

мету націоналісrичного руху і покликала до житгя Провід 

Українських Націоналістів, що мав керувати дальшими пра

цями ідеологічної та організаційної інтеГрації націоналістич

ного руху. За характеристикою Володимира Мартинця, у 

першому році Провід Українських Націоналістів керувався 

такими засадами: 

((- лОСАіgовно йти go створення вдшюї ор?-аІІі3аrfіі 
Y"fKJЇІtcьkrІX ~~ацітш.лістів на всіх українських землях та в 

усіх еміrраційних осереgках; 

-маючи всеукраїнський і національно-революційний 

характер, організований націоналізм мусить оід.межуоа

тrt себе від ісщJЮ,ЧІІХ політrtчІиІХ У'-РІJТЧJбаІІь, як теж не 
може приймати napmir'imtx форм; з уваги на те члени 
єgиної організації націоналістів 1re .можуть бymrt членами 
існуючих партій; 

- організований націоналізм мусить, з уваги на 

творчу ролю, яку він має віgограти в суспільному житті: 

а) віgкинути руrІщJючу боротьбуІrегідІиuиІ засобами проти 
інших груп і партій, б) зgобувати вмив ІШІЯХОМ творчої 

пткщі, в) не виключати можливостей слівпраці з o"fю.Іtm
.мrt ocoбa.itut, лрихІ..ІАЬНuками націоналізму, навіть коли вони 
є членами інших політичних грул» 1 • 

Головними перешкодами, що на них натрапляв ПУН у 

своїй праці, були особисті амбіції деяких людей, відокрем

леність поодиноких націоналістичних організацій, організа

ційний егоїзм і місцевий патріотизм. Однак даосередня об'-

1 BOAoguмup Мартинець, По році діяльности І І Розбудова Нації, ч. 12, 
1928, грудень. 
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єднуюча сила націоналісrичної ідеї, авторитет Проводу Укра

їнських Націоналістів у широких кадрах їі визнавців і послі

довна праця членів ПУН кінець кінцем перемогли всі пере

пони•. 

З того часу ще кілька разів визначувано реченець Конrре

су Українських Націоналістів, що мав дати ,завершення кіль

калітній праці. Найперше на весну 1928 року, потім на 1 ве
ресня того ж року, опісля на грудень 1928 і, нарешті, на січень 
1929 року, в десяту річницю проголошення соборности Украї
ни. Все нові якісь перешкоди виринали. Чи то потреба ближ

чого узгіднення поглядів між проводами націоналісrичних 

організацій, чи згладження різниць між крайовими та еміrра

ційними націоналістамн про поняття, діяння й завдання 

майбутньої націоналістичної організації, чи репресії ворожої 

влади, що після листопадових подій у Львові 1928 року пере
вела масові арешти серед націоналістичного активу і за

проторила в тюрму деяких намічених учасників Конrресу та 

ще й повела дипломатичні демарші перед урядами країн, де 

діяли націоналістичні українські осередки. 

Коли ж нарешті визначено остаточний реченець (кінець 

січня- початок лютого 1929 року), то підготовка до нього мала 
вже за собою кілька років солідної та наполегливої праці. 

Нічого тут не діялося прихапцем, нічого не сталося в поспіху, 

кожна проблема вдесяте була передумсіна і перемолочена в 
дискусіях, нарадах та обмінах думками. Нова націоналістична 

організація наростала органічно, через перетоплення і злит

тя, а не механічне поєднання їі компонентів. 

Вже в першому повідомленні новоствореного Проводу 

Українських Націоналістів сказано було, що створено: 

((".іgеологічно-статутарну референтуру, що ценш

ршізує всю працю піgготовки Конrресу, а то через вироб

лення пляну віgповіgних рефератів, через формулювання 

іgеологічної тези і розроблення конструкції майбутньої 

організації українських. націоншістів. При референтурі 

створено окрему іgеологічну комісію з правом кооптації 

потрібних люgей,,2, 

'Там само. 

'Офіціяльна частина. Провід Українських Націоналістів, Звідомлення, 
ч. І // Розбудова Нації, ч. І, 1928, січень. 
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Ідеологічна комісія не мусіла своєї праці починати спо

чатку. Ідеології націоналізму не треба було ловити з повітря, 

вона досить яскраво рисувалася вже як витвір збірної праці 

націоналістичних організацій та їхньої преси. На противагу 

до, наприклад. гетьманського руху, що базувався на теорії 

головного свого теоретика-ідеолога ЛИпинського, українсь

кий націоналізм не залежав від ідеологічних настанов якоїсь 

однієї особи. Були в ньому визначні теоретики, серед котрих 

на першому місці слід поставити Миколу Міхновського з по

чатку ХХ сторіччяід-ра Дмитра Донцова після першої світо

вої війни, але ні вони, ані хто інший не створили замкненої 

філософсько-ідеологічної системи, з котрої український на

ціоналізм черпав би свої соки і виводив з неї своє коріння. 

Націоналістична ідеологія творилася як вираз і потреба жит

тя, а не як доrма, що мала натягати те життя на свій копил. То

му праця ідеологічної комісії полягала на кодифікації уже 

витворених ідеологічних цінностей і тих, що тільки кільчи

лися, були ще в зародку і вимагали допрацювання. З того 
всього треба було скласти суцільну нацюналістичну ідеоло

гічну систему, що, з одного боку, мала давати ясні філо

софсько-світоглядові дороговкази націоналістичному рухові, 

а з другого - сперти на них політично-програмові настанови 

для практичного діяння твореної організації. 

· Пророблено велетенську працю, що хоч кипіла й ішла 
шаленим темпом, але без галасу і крику, без пропаrандивного 

биття в барабани та калатання у великі дзвони. Якось мало і 

не всі здають собі справу з великого значення піонерської 

роботи націоналістів, що підготовляли і здійснили Перший 

КонГрес Українських Націоналістів, хоч наслідками тієї праці 

живе вже майже півстоліття цілий роз'єднаний сьогодні 

націоналістичний рух. 

У червні 1928 року Провід Українських Націоналістів 
затвердив і подав до відома націона.'\істичного загалу десять 

головних тем, що будуть предметом праці Конrресу: 

((Поgається go загального віgома, що остаточно за
тверgжено такі теми рефератів на Конrрес Українськ1zх 

Націоналістів: 

1. Сучасне положення українського нароgу. 
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2. Зacagu українського націоналізму. 
З. Український націоналізм та інші політичні igeo-

Аогії. 

4. Зовнішня політика України. 
5. Справа gержавного устрою gержавної В.ІІ.аgи 

України. 

б. Соціяльне питання в Україні. 

7. Питання куАЬmури й рЄ.ІІ.ігії. 
8. Економіка України. 
9. Військова справа. 
10. Організація Українських Націоналістів. 
Домаgні Л.ІІ.ЯНи рефератів розсU.ІІ.аються всім орга

нізаціям. Зацікавлені можуть ці Л.ІІ.ЯНи оgержувати через 

реgахцію «Розбуgови Нації» 1 • 

У відповідності з заnропонованою тематикою до орГІю-

мітету надійшло 39 рефератів: 
1. Д. Андрієвський: Український на.ціоналізм. 
2. Д. Андрієвський: Державний устрій України. 
З. Д. Андрієвський: ДТ!.і концепції. 

4. О. Бабій: Українська література. 
5. В. Богуш: Економічні взаємовідносини між Україною і 

Росією в СССР. 

6. О. Бойдуник: Уваги до економічної політики України. 
1. О. Бойдуник: Уваги до Статуту Організації Українсь-

ких Націоналістів. 

8. М. Вікул: Релігійне питання в Україні. 
9. Я. Герасимович: До морської політики України. 
10. Д. Демчук: Основи українського націоналізму. 
11. Б. ДНіпрянський: Революція національна і проле

щх:ька. 

12. Б. ДНіпрянський: Проблема сталого миру на сході 
Європи і Україна. 

13. М. Загривний: Шкільна політика. 
14. П. Кожевників: Організація Українських Націона

лістів. 

15. П. Кожевників: Проект устрою ОУН. 

1 Nів.: Офіціяльна частина. Провід Українських Націоналістів, 
Звідомлення, ч. б І І Розбудова Нації, ч. б, 1928, червень. 
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Віg конференцій go Конrресу 

16. Л. Костарів: Національна революція на Західніх 
Землях України. 

17. Л. Костарів: Проблема морської оборони України. 
18. Л. Костарів: Промислова політика України. 
19. Л. Костарів: Уваги до Статугу ОУН. 
20. Є. Коновалець: Сучасне положення на українських 

землях. 

21. Є. Коновалець: Військова справа. 
22. В. Марrинець: Соціяльна політика України. 
23. Я. Моралевич: Фінансова політика України. 
24. С. Нижанківський: Проблеми майбугнього устрою 

України. 

25. С. Нижанківський: Фашистівська Італія. 
26. П. Низала: Військова політика України. 
27. З. Пеленський: Міжнародня політика України. 
28. М. Сціборський: Аграрна політика України. 
29. М. Сціборський: Торговельна політика України. 
ЗО. С. Чучман: Політичне положення на Західній Україні. 

31. Р. Ярий: Закарпаття. 
32. П. Штепа: Уваги до ідеології та політичної плитфор

ми ОУН. 

33. ••• (Степан Охримович): Причини невдачі наших ви-
звольних змагань. 

34. ••• Військова справа в Україні. 
35. ••• Справа інтервенції. 
Зб. ••• Політичне положення на Буковині. 
37. ••• Бесарабія. 
38. ••• Література й мистецтво. 
39. ••• (Степан Ленкавський): Суверенна Україна та на

ціональна революція1 • 
Впадає в вічі, що доповідачі - самі тільки націоналісти 

з-поза меж України, нема серед них крайових діячів націо

налістичного руху. Дехто з конспіративних причин мусів хо

ватися за псевдонімом (П. Низала - ген. М. Капустянський) 

чи криптонімом (Степан Охримович та Степан Ленкавський). 

Але рефератів не зголошували вони, правдоподібно, тому 

що - за дуже малими вийнитками - це були люди ще дуже 

1 Мtв.: Організаційна частина// Розбудова Нації, ч. 1-2 (13-14), 1929, 
січень-люrий. 
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СтаноменНJІ ОУН. 

молоді, переважно студенти, які не малк ще часу набраmся 

ерудиції та начитання, а при тому були вони скромні, далекі 

від тієї чванькуватості і самохвальства, що вибуяло пізніше в 

ЗО-тих роках. І через те з'єднали собі симпатії та пошану своїх 

товаришів з еміГрації. 

Зголошення реферату і засадмиче прийняття його в ідео

логічній комісії не означало ще, що автоматично призначе

ний він для відчитання в ході праць майбутнього КонГресу. 

Перед mм він мусів ще перейm досить довrу дороrу через 

лябораторію Секретаріяту ПУН, що розсилав його для зав

важень, згоЛошень корефератів, узrіднень з самим доповіда

чем та іншими націоналістами, що могли в тій матерії щось 

сказаm. Якщо були сумніви - рефератів не відкидали, 

відкладали це до самого КонГресу. Безсумнівні речі ішли до 

теки прийнятих рефератів, а деякі, що про них можна було 

говориm відкрито, друкувалися ще перед Конtресом у 

·«Розбудові Нації>> 1 • 

Усі реферати були зачитані й продискутовані чи то на 

пленумі, чи на фахових комісіях КонГресу. Додатково ще при

йшла доповідь Юліяна Вассияна «До головних засад націо

налізму». 

Провід Українських Націоналістів випрацював реrуля

мін скликання й проведення КонГресу, що його головною ос

новою були такі моменти: 

1. Учасники Конrресу, без уваги на приналежність до 
тієї чи іншої організації, заnрошуються персонально, а не як 

делеrати чи представники своїх організацій. 

2. Учасники діляться на повноправних членів КонГре
су, що мають право обирати й бути обраними до різних 

функцій самого КонГресу чи пізнішої Організації Українсь

ких Націоналістів, і гостей, що можуть брати участь в диску

сіях, тільки без права голосу у виборах. 

З. Конrресом керуватиме обрана на ньому Президія з ду

же широкими повноваженнями. 

4. КонГрес схвалює свої рішення за згодою всіх повно
правних членів. Спірні справи вважаmмуться проектами. Во

ни будуть передані на вирішення керівним органам ново

створеної організації. 

1 ДИв.: BoJюguмup Мартинець, Від УВО до ОУН, стор. 324. 
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ХІ 

«НАРЕШП!» 

Нарешті настав довгожданий час, коли мав зІнтися 

Конrрес. Були клопоти з вибором місця, щоб добре законспі

рувати його перед дипломатичними інтервенціями воро

жих Україні окупантських держав. Ніхто, за винятком най

вужчого числа організаторів, не знав дійсного місця прове

дення Конrресу. Учасники з'їжджалися до Праги в переко

нанні, що там і буде Конrрес. А з Праги переважена їх до Відня, 

де найнято готель разом з нічліговями квартирами, рестора

ном, залями нарад мя пленуму й комісій - щоб учасники 

нікуди не мусіли виходити, не звертали на себе уваги чужих 

розвідок і своїх-таки земляків. 

Конrрес почався вранці 28 січня і скінчився З лютого 

1929 року. Прибуло на нього тридцять запрошених учасників 
і два гості. З уваги на конспіративний характер Конrресу і 

зв'язані з тим транспортні та комунікаційні труднощі, спіз

нилися представники заморських українців, що приїхали аж 

після Конrресу. 

Ось список учасників Конrресу: 

А. Анgрієвський (Брюссель), ПУН. 

Ю. Вассиян (Прага), ПУН. 

Є. Коновалець (Берлін), ПУН. 

М. Сціборський (Прага), ПУН. 

В. Мартинець (Прага), ПУН. 

Я. Барановський (.1\ьвів), УВО. 

Є. Зибликевич (ПеремиШАь), УВО. 

О. Згармкевич (Данціr), УВО. 

М. Капустянський (Париж), УВО. 

А. Феgина (Данціr), УВО. 

М. Антоненко (Париж), .1\УН. 

В. Винограgник (Поgєбраgи), .1\УН. 

М. Вікул (Поgєбраgи), .1\УН. 

Я. Герасимови'І (Поgєбраgи), .1\УН. 

А.Аемчук (Прага), .1\УН. 
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М. Загривний (Прага), .1\УН. 

.11. Костарів (Прага), .1\УН. 
Я. Моралевич (Поgєбраgи), .1\УН. 

С. Пасічник (Праrа-Поgєбраgи),.І\УН. 

Ю. Руgенко (Прага), .1\УН. 

В. Арсенич (Прага), ГУНМ. 

О. Бабій (Прага), ГУНМ. 

О. Бойgуник (Прага), ГУНМ. 

С. .1\енкавський (.1\ьвів), СУНМ. 

С. Охримович (.1\ьвів), СУНМ. 

М. Кушнір- Ботуш. (Прага?, пізніше 

жив у Швейцарії, останньо- в БельгііJ. 

А.Жалько(Поgєбраgи?Праrа?),.І\УН. 

З. ПеJІенський (Берлін), незалежний 

журналіст. 



СтаноалеННR ОУН 

Як госrі приїхали на Конtрес полк.· Кіндрат Плохий, ку

банець, та Іван Кедрин-Рудницький, співробітник щоденника 

«/J.Р.ОІІ у Львові і член Українського Національно-Демокра

тичного Об'єднання. 

Після того, як голова ПУН Коновалець відкрив Конtрес, 

а гість, полк. Кіндрат Плохий, привітав його від кубанських 

українців, обрано Президію Конrресу, куди ввійшли: голова 

Сціборський, заступники Капустянський і Вассиян. секрета

рі Мартинець,Арсенич, Герасимович і Руденко. 

Д,.Я забезпечення поточних .проблем Конtресу створено 

шість фахових комісій: ідеологічну на чолі з Ю. Вассияном, 

соціяльно-економічну (Я. Моралевич), військову (Є. Коно

валець), політичну (Д. Демчук), культурно-освітню (0. Бабій), 
організаційну (Л. Костарів). 

Наради Конrресу завдяки добрій підготовленості про
ходили надзвичайно організовано і чітко. Найзапекліші дис

кусіЇ, не раз до пізньої ночі, точилися в ідеологічній комісії•, 
найбільше часу забрало опрацювання програми націоналі

стичного руху. 

Президія Першого Конrресу Українських Націоналістів 

оголосила за підписами Сціборського та Мартинця звернен

ня-маніфест «Від Конrресу Українських НаціоналістіВІІ2 з по

відомленням про факт проведення Конrресу і створення на 

ньому єдиної Організації Українських Націоналістів. У маніфе

сті стисло насвітлено ідеологічні та соціяльно-політичні захо

ди програми ОУН. У тому ж числі «Розбудови Нації11 на-

1 Як причину затримки в праці ідеологічної комісії д-р Петро Мірчук 
(цит. твір, стор. 91) подає полеміку між крайовими делеrатами Левкав
ським та Охримовичем, до котрих приєднався голова комісії Васснян, з 
одної сторони, та ідеологічним референтом ПУН Андрієвським і д-ром 
Дмитром Демчуком з другої сторони. Останні звинувачувалнея в тому, що 
вони «намагалися включити до ідеології українського націоналізму еле
менти матеріяліетичного світогляду та демократизм типу уенерівщини», що 
в світлі статей та доповідей Дмитра Андрієвського, опублікованих у «На

ціональній думці» та в «Розбудові Нації», було просто смішно. Як ідеологіч
ний референт ЛУН, Андрієвський ніколи не виявляв себе ані прихильни

ком матеріялістичної філософії, ані політичної системи тодішнього центру 
УНР. 

Напрошується питання, на якій основі і з яких мотивів автор висунув 
таке неправдоподібне твердження? 

2 Див.: Розбудова Нації, ч. 1-2 (13-14), 1929, січень-лютий. Див. також 
«ДодаткИ>), ч. 4. 
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•Нарешті!» 

друковано повідомлення Конrресу про особовий склад керів

них органів ОУІ-11. 

Підсумки і значення Першого Конrресу Українських 
Націоналістів представлено в <~Розбудові Нації>> статrею сек
ретаря ПУН: 

ttKoнrpec виконав своє завgСШRЯ. Політичну програму 

українського націоншізму схвшено. Побуgовано її на таких 

засаgах: 

- Дати національній іgеї найвіgповіgніші основи gля 

зgійснення іі в Самостійній Соборній Національній Україн

ській Державі. 

-Широкі прероrативи майбутній українській gержаві. 

Вона матиме останнііі і рі шальний голос у всіх справах, що 

так чи інакше в'яжуться з інтересами нації. 

- Український націоншізм змагатиме, з оgного боку, 

go теперішнього gержавно-політичного стану ШАЯХОМ на
ціональної революції: а з gругого - go зміни внутрішніх гос
поgарсько-суспі.льних умов шліхом пос.ліgовних реформ. 

- Ні оgна з існуючих партій не може зgійснити іgеї 

українського націоншізму, хоч би навіть і погоgжувшася з 

його іgеологічною програмою, бо: а) всі вони заступають 

різні місцеві інтереси частини української нації; б) розбиті 

партійною гризнею; в) КІІ.асові - gбають про інтереси 

КІІ.асу, а не нації як цілахулності всіх суспільних груп»2• 

Організація Українських Націоналістів стала фактом, в 

чому дуже швидко з динамічного її діяння переконалися свої 

і чужі. 

І /)уfв.: «ДОNJ,ТКИ», Ч. 3. 
2 Волоgимир Мартинець, По Конrресі І І Розбудова Нації, ч. 1-2, 1929. 

січень-лютий. · 



ХІІ 

ОУН ЯК ФАКТ 

Постанова Першого Конrресу Українських Націоналі

стів про створення ЄДИІJОЇ Організації Українських Націона

лістів замість різних більших чи менших крайових та 

еміrраційних націоналістичних угрупувань була актом дале

косяжного історично-політичного значення. Ним почалася 

прискорена інтеrрація розсіяних по всьому світі націо

налістичних елементів довкола одного ідейного та організа

ційного центру. З'явилася нова організована сила, що мала 

відограти величезну ролю в найближчому півсторіччІ 

української історії. І ця роля далека ще від тріумфального 

фіналу. 

Від задуму до чину дорога тільки в думці коротка, але в 

дійсному житrі вона довга і важка. Не треба забувати, що 

Перший Конrрес був скликаний на засадах персонального 

запрошення учасників, і, хоч деякі з них були головами своїх 

організацій, а більшість належали до їхніх проводів, проте 

ухвали і постанови Першого Конrресу для існуючих чинних 

організацій мали тільки морально-орієнтаційне значення. 

Для злуки їх потрібна була ратифікація рішень Конrресу за

гальними зборами чи іншими верховними керівними орга

нами цих організацій, а це вимагало деякого часу. Ще перед 

Конrресом, передбачаючи такі труднощі, Провід Українських 

Націоналістів видав мораторіум на творення нових націо

налістичних організацій з рекомендацією неорганізованим 

ще націоналіетам вступати в існуючі націоналістичні гуртки 

та організації. 

Найскоріше впоралася Леrія Українських Націоналістів. 

Вже під кінець лютого 1929 року, через три тижні після Кон
rресу, Генеральна Рада Леrії Українських Націоналістів 

проголосила рішення про вступ до Організації Українських 

Націоналістів: 
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ОУН ях фахт 

((Генеральна Paga Леnї Українсьхих !fаціонWІ.істів на 
засіgаннях 26 мотого і 2 березня 1929 року піgтверgила 
постанови Коюресу і заgеКАЯроване її преgставниками 

прийняття Устрою Організації Українсьхих НаціонWІ.і

стів та з pagicmю прийняла go віgома зgійснення оgного з 
поставлених собі завgань. 

Переносячи решту завgань, що стояпll, переg україн
сьхими націонWІ.істами, на Організацію Українських Націо

НWІ.істів, Генеральна Paga ЛУН закликає gотеперішніх 
членів ЛУН go gWІ.Ьнішої невтомНої праці вже в лавах ОУН 
і бажає їм найкращих успіхів. 

Хай наші зgобутки говорять за нас! 
У Празі, 2 березня 1929 року. 
А-Р Дмитро Демчук 
Голова 

Інж. Ярослав Герасимович 

Секретар"•. 

Так само швидко зіллялася з ОУН і Група Української 

Національної Молоді, хоч не маємо друкованого або писано

го документа про те. Архіви Групи УНМ, зрештою, не великі 

і не об'ємисті, пропали в часі воєнної завірюхи. Але від дати 

закінчення КонГресу вже ніде не стрічаємо самостійних ви

ступів Групи УНМ чи то як цілости, чи окремих їі представ

ників. 

Довше тривав цей процес у Союзі Української Націо

налістичної Молоді. Його делегати приїхали на КонГрес не
легально, через <<зелену границю» (чи то пак <<білу», бо це бу

ло взимку). Перебування за кордоном вони хотіли викорис

тати якнайповніше мя розмов і вужчих нарад, бо така оказія 

траплялася їм не часто. Та ще й повернення тим самим не

легальним шляхом затримувалося через надзвичайно люту 

зиму. А втім діяльнісгь Союзу УНМ хоч і не йшла в підпіллі, 

однак не була цілком явна, отже -усе листування або зовсім 

виключалося, або мало бути до найвищих мір обмеженим і 

обережним. До того ж, багато членів Союзу УНМ належали 

водночас до Української Військової Організації, де зобов'язу-

' Розбудова Нації, ч. 3-4 (15-16), 1929, березень-квітень. Повнийтекст 
деклярації Генеральної Ради ЛеІії Українських Націоналістів - див.: 
«ДодаткИ>>, ч. 5. 
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вала сувора дисципліна і субординація, а справа розмежу

вання функцій між УВО і ОУН ще не була з'ясована. Усе це 

мусіло забрати досить часу, хоч, може, й менше, як деякі 

скепrики передбачали. Можна сказати, що невдовзі після 

початку академічного року восени 19291 почала вже діяти 

Крайова Екзекутива ОУН, хоч їі діяльнісгь ще довший час 

зводилася до плямування, теоретичного обговорювання май

бутньої діяльности, узrіднювання сфер впливу з Крайовою 

Командою УВО. 

Найбільше часу пішло на остаточне узrіднення взаємо

сrосунків між ОУН та УВО. Ця справа вимагає rрунтовного 

обговорення та з'ясування, бо довкола неї довгий час ходи
ли невірні поголоски і вкінці витворився міт, начебто Україн

ська Військова Організація припинила своє існування, а не 
тільки активні дії, а їі верховний орган, Начальна Команда, 

розв'язалася, передала свої функції ОУН і в той спосіб ціла УВО 

стала бойовим рефератом в ОУН. 

Джерелом цієї леrенди були намагання деяких- далеко 

не всіх! - галицьких націоналістів наймолодшого поколін

ня зачинати історію революційного націоналістичного руху 

від себе, мінімізуючи значення і ролю Української Військо

вої Організації, в котрій вони через свій ще дуже молодий то

ді вік або зовсім не могли брати участи, або хіба бути на 

найнижчих їі щаб,І\ЯХ, як рядові члени. 

' ТвердженНJІ «Нарису історії ОУН» {стор. 119), начебто вже в 
половині лютого 1929 року була сформована перша Крайова Екзекутива 
ОУН (у складі: голова Кравців, заступник і політичний референт Пелеа
ський, інші референти - Охримович, ЛенкавсьІСий, КолодзинсЬІСий, 
rабрусевич), М'ПО !Сажу'ІИ, непереІСОНЛИве. Навряд ЧИ ВСТИГЛИ на ТОЙ час 
повернугися делеrати з Конrресу, а Богдан Кравців щойно перед кількома 
ДНJІМИ вийшов з кількамісячної 110рми. А ще ж мусіли б відбутися ліІС
відаційні збори Союзу УНМ, наради проводу й інших активістів, персо

нальні зусrрічі й домовленнJJ, створении основ нової організації. 
Займаючи тоді хоч і не дуже високе, але все ж таки відповідальне 

місце в Крайовій Команді УВО, автор безумовно мусів би знати про 
створеННJІ ЕІ(ЗЄкутиви ОУН, бо ж треба було б їй формально відпусмти 
членів УВО, зайвих у ній. І Зенон Коссак. і Михайло Колодзинський, як 
члени УВО, не могли без її відома й згоди займати ніякого посту навіть у 
леrальному культурно-освітньому чи спортовому товаристві. 

Імовірно, д-р Мірчук, користуючись тільки інформаціями інших осіб, 
пересунув дату на один рік. 
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Ще в час підготовки до Першої Конференції Українсь

ких Націоналістів та їі перебігу зарисувалися дві позиції: одна 

з тим, щоб УВО цілком включилася в майбуrnю єдину націо

налістичну організацію, а друга-щоб вонадіяла окремо у зву

женому колі своїх завдань. Так Car.JO поділилися думки щодо 

можливости чи доцільности поєднання за Євгеном Коноваль

цем чільних постів в УВО та в Проводі Українських Націоналі

стів. Як подає Володимир Мартинець•. сам полковник Коно

валець вагався і просив конференцію обдумати й обговорити 

це питання. Володимир Мартинець навздогад пояснює таку 

поставу Коновальця сумнівами його, чи не згорить у солом'я

ному запалі і ця спроба створити нову організацію і чи не 

лишитьс.я без тривких наслідків, .як і дві попередні - Рево

люційноїУкраїнської Партії Міхновського та Української Пар

тії Національної Революції Донцова, і чи варто заради непев

ної ще майбутиости вже тепер ризикувати такою певною і 

безсумнівною цінністю, що нею вже була Українська Військо

ва Організація. 

Проти злиrr.я УВО з майбутньою ОУН найпалкіше ви

ступав д-р Любомир Макарушка (член УВО, але водночас і 

УНДО, безперечно, речник тих кіл своєї партії, що в тому часі 

ще прихильно ставилися до УВО). Він обстоював думку, що 

Українська Військова Організація повинна далі існувати са
мостійно, відмовитися від масовости і, зібравши в своїх лавах 

найдобірніший бойовий елемент, зосередитися на особливих 

своїх завданнях у військово-бойовій ділянці. А через те неба

жано і шкідливо, щоб Євген Коновалець очолював обидві ор

ганізації. 

За тим крився затаєний еподів, що УВО стане страшаком 

м.я польського уряду, а леrальний український партійно-по
літичний табір, користуючись ним, добиватиметься від уряду 

концесій на розвиток українського житrя, включно до тери

торі.яльної автономії. Коротко - продавати лояльність за по

ступки, коптинуація старої політики в австрійському парл.я

менті2. 

1 д,Ів.: .&мoguмup Мартинець. Від УВО до ОУН, crop. 202-203. 
2 Таке розуміння ролі націоналістичного підпілли було ще й у 

пізніших часах. Свідчить про те Михайло Селешко: •Одного разу, не 
пригадую собі точно, коли саме, приїхав до Берліна д-р Дмитро Левицький. 
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Богдан Кравців також був проти повного злитrя УВО з 

ОУН, хоч і не заперечував проти кандидатури Коновальця 

на координатора усьОго націоналістичного руху. 

«Майже всі учасники Конференції стверgшщ що gо

телерішні форми націщlйлістичного руху, зокрема УВО, 

невистарчОАЬНі, і тому конечно є створити широку націо

налістичну політичну організацію, що стала б репрезен

тантом і організатором нових сил, які нарОСАи в краю і на 

еміГрації. Висловлюючи gумху лровіgного Союзу УНМ, я 

gомагався створення масової політичної організаu,ії і ви

хоgу лоза вузькі рамки Української Військової Організації. 

Воgночас gовоgив я конечність ле.r'альности, а боgай явно

сти націоналістичного руху, і щоб у його лровоgі став віg

крито gля своїх і gля світу полк. Євген Коновалець. На ліg

тверgження я з'ясовував, що націоналістична організація з 

законелірованим лровоgом в краю і за корgоном не виконує 

свого завgання. Прислухувалися і сприймали цю gумху з при

сутніх gуже уважливо полк. Євген Коновалець, Волоgимир 

Март~нець та ще gекільха>~ 1 • 

Було ясно, що скоріше чи пізніше Організація Україн

ських Націоналістів мусітиме зійти в підпілля, заженуть її тy

/Vtl ворожі окупаційні режими на українських землях. Та заки 
це станеться, треба з поспіхом використовувати час, щоб 

широкою пропаr'анД)tlвною діяльніСІЮ спопуляризувати ор

ганізацію в українській громадськості, виробити їй ім'я, з'єд

нати симпатії мя української визвольної справи і пWрвати 

ворожі впливи. Як дуже потрібна явність і «ЛеГальність))2 ма

совій організації, свідчить, напр., хоч би й те, що довгі роки, 

Він бачився з полк. Євгеном Коновальцем та обговорював з ним політичну 
ситуацію українців у тодішній Польщі ... На прощання ... Левицький сказав 
напівжартом: «Ви, націоналісти, робіть авантюри, а ми будемо їх вико

ристовувати в соймі в Варшаві, щоб добувати від поляків пільги ДІІЯ 
українців. А про око в пресі будемо- УНДО й УВО- I'OC'I'J)o проти себе 
виступати». 

Д-р Дмитро Левицький був власником кам'яниці в Берліні, в дільниці 

Більмередарф при Мекленбурrерштрассе, ч. 73. Цілий другий поверх 
поставив він безкоштовно до диспози1ф ОУН». 

' Богgан Кравців, Перші гасла і перші стріли. 

2 Т. зи. використовування наявних леrальних можливостей. ОУН 
могла б бути <<леrальною», але ніколи «лояльною». 
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коли Совєтський Союзнав'язував чи відновляв дипломатич

ні чи хоча б торгов~і взаємини з різними державами, неод· 

мінно на одному з перших місць стояло домагання леrаліза

ції комуністичної партії в даній країні. 

Плянувалася пустити в рух пресові бюра по чужих мет

рополіях, випускати бюлетені й часописи чужими мовами, ви· 

давати книжки про українську справу на різних мовах, роз· 

будовувати зв'язки з чужинною пресою і через неї ввійти в 

контакт з чужими громадськими й політичними колами. Усе 

це праця, розрахована на роки. Вважалося, що за яких менш

більш п'ять років покладено буде тривкі під неї основи. д/Ія 

всіх тих цілей і мя цілої політичної роботи ОУН потребу· 

ватиме грошей. Найпевнішим джерелом фінансів політичної 

організації може бути власний нарід, щира жертвеність його 

простих представників. Та цього навряд чи вистачало б, як і 

завжди бракувало збіркавих фондів мя вужчої діяльности 

УВО. Бралася до уваги необхідність експропріяцій грошей 

окупаційних держав, від чого за всяку ціну треба було тримати 

ОУН осторонь. Це мусілаб перебрати на свої плечі і свою від· 

повідальність УВО, як це вона робила й досі. 

Усім відомо, яку велику увагу прив'язують у західньому 

світі до різних виборів та до демократично обраних політич· 

них діячів при всій умовності «демократизму» усіх без винят

ку виборчих систем. Провід Українських Націоналістів ставив 

і таку мету - сприяти обранню з різних територій України 

декількох своїх послів чи інших членів крайових законодав

чих установ, зібрати таких «вибранців народу» за кордоном, 

де вони мали б розв'язані руки і вільно могли б говорити до 

світу. А для того необхідна діяльність організації, принаймні 

на якийсь час, якщо не зовсім на поверхні, то десь дуже 

близько під нею. Проголошувати відразу, що Українська Вій· 

ськова Організація розв'язується, а їі члени гуртом вливають

ся в Організацію Українських Націоналістів і там продов

жуватимуть те, що досі робила УВО, було б більше як полі· 

тичним самогубством, це було б політичною дурницею. 

Розуміли це не тільки старші та більш політично досвід· 

чені націоналісти, але, як показує приклад Богдана Кравціва, 

тодішнього голови Союзу УНМ, не чужі були такі міркуван-
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ня й більш розважним та політично відповідальним крайо

вим колам. Тільки наймолодші, підбехтані фасцинуючими 

писаннямид-ра Д. Донцова, прихильники культу «ЛІЩарів аб

сурду», в котрих невідомо що переважало, сліпий фанатизм 

чи задерикувата закукуріченість, перли не тільки до негай

ної ліквідації Української Військової Організації, але й до пе

реведення діяльности нової оргёИІізації на рейки, що по них 

ішла УВО, з застосуванням методів її діяльности. 

Та щоб дійти до того, треба було б одверто ламати по

станови й рішення Першого Конrресу Українських Націона

лістів і Проводу Українських Націоналістів .. Вони одностай
но наполягали на тому, що поки що Українська Військова 

Організація зберігає ще формальну організаційну окреміш

ність. Основна маса її членства вWйде від УВО і стане до кон

кретної політичної праці в рамках ОУН; УВО передасть Орга

нізації Українських Націоналістів не тільки свої роздуrі і на

бряклі в останніх роках кадри. Вона припинить також свою 

зовнішньополітичну пропаrанду і політичну роботу в Україні. 

Обидві ці ділянки стануть відтепер доменами ОУН. Тільки 

військові зв'язки, там де їх досі вдалося нав'язати, залишать

ся за УВО, бо відомо, що військові кола неохоче зв'язуються 

з політичними організаціями, та ще й свіжоутвореними. Далі 

буде існуваПJ Начальна Команда УВО, далі буде видаватися 

пресовий орган Української Військової Організації «Сурма». 

Яка-небудь бойова чи терористична діяльність, у випадку по

треби, буде вестися тільки під фірмою УВО, щоб не зашко

дити репутації ОУН, не заважати її широко розгорненій по

літичній роботі. За кордоном відразу всяка діяльність Україн

ської Військової Організації припиняється, за винятком та

ких чисто технічних справ, як перехідні кордонні пункти, 

транспорт «Сурми», зброї й амуніції. Узгіднення ж праці на 

корінних українських землях буде переводитися поступне

во. Невідомо ще, як піде політична й організаційна робота 

ОУН, може настати складна ситуація, де потрібне буде втру

чання УВО з її виробленими традиціями і великим прести

жем в народі. Було б абсурдом відкидати цей важливий ко

зир з політичної гри. 
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Такі були загальні напрямні Проводу Українських 

Націоналістів, опрацьовані в дусі нарад Першого Конrресу 

Українських Націоналістів і погоджені з Начальною Коман

дою УВО. Авторитет усіх тих трьох усганов був високий. Під 

враженням Конr'ресу націоналісгичний загал переживав пе

ріод небувалого піднесення й ент}тзіязму, ніхто не допускав 
думки, що можна не підпорядкуватися директивам Проводу 

Українських Націоналістів. 

Злитrя УВО з ОУН широко дебатувалося на Крайовій 

Конференції ОУН, що відбулася ранньою весною 1930 року 
в підземеллях св. Юра у Львові. У цій конференції, що мала 

своїм завданням обговорити сукупнісгь справ у зв'язку з то

дішнім політичним сганом, взяли учасгь члени Крайової Екзе

кутиви Кравців, Пеленський, Охримович, Кордюк, Габрусе

вич, Коссак1 • 

Від Української Військової Організації - полк. Роман 

Сушко-Сич, тодішній Крайовий Комендант, Зиновій Книш

Рене, бойовий референт у Крайовій Команді, Ярослав Бара

новський, зв'язковий між Начальною і Крайовою Командами. 

Від Проводу Українських Націоналістів приїхали з-за 

кордону Сціборський та Вассиян. 

У питанні взаємостосунків УВО-ОУН частина членів 

КЕ ОУН (Охримович, Коссак й Габрусевич) вимагали негай
ної ліквідації УВО і передання навіть бойової й ділянки до 

ОУН. Друга часгина (до неї належали обидва члени ПУН) ува

жала, що в прямуванні до єдности націоналістичного руху не 

слід позбуватися фірми УВО, доки на їі місце органічно, вна

слідок власного росту і власної динаміки, не виробигься по

літична сила, здатна зайняти місце УВО. 

В кулуарних розмовах на конференції з'ясувалося, що 

КЕ ОУН, не рахуючись з думкою Проводу Українських На

ціоналістів, вже стала на шлях доконаних фактів у тій ді

лянці і поза спинами ПУН та Начальної Команди УВО поча

ла майструвати власний бойовий реферат, дублюючи таким 

чином застережену мя УВО діяльнісгь. Тому полк. Сушко від

мовив права Крайовій Конференції виносити які-небудь рі-

1 Здається, що був теж Степан Ленкавський, як подано в «Нарисі 
історії ОУН» на стор. 143. 
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шення в такій засадничій справі, що може й повинна буrи 

вирішена тільки верховними органами ОУН та УВО. Справу 

знято з порядку денного Крайової Конференції і передано на 

вирішення майбутнього спільного засідання Проводу Україн

ських Націоналістів і Начальної Команди УВО1 • 

Це засідання, що переросло в конференцію внаслідок 

участи в ній представників керівного активу ОУН та УВО, 

скликано в Празі на початку червня 1930 року. Участь у ній 
узяли Коновалець, Сеник-Грибівський, Мартинець, Байду

ник, Демчук, Костарів і Барановський - всі постійно жили за 

кордоном. З краю приїхали: Головінський-Дубик і Книш-Рене 

від Крайової Команди УВО та Пеленський від Крайової Ек

зекуrиви ОУН. Прибув з Литви резидент УВО Ревюк-Бар

тович2. 

Тут ще раз переговорено цілий комплекс проблеми 

УВО-ОУН, що мя всіх була. ясна, за вийнятком КЕ ОУН у 
Львові, і на тій основі Коновалець, як Голова Проводу Україн

ських Націоналістів і Начальний Комендант Української Вій

ськової Організації, проголосив таке рішення: 

1. Українська Військова Організація буде свою діяль
ність щораз більше обмежувати. Всю політичну ділянку, пре

су, пропаrанду, організацію широких мас - перебирає Орга

нізація Українських Націоналістів. УВО стає її збройним 

рам'ям, але акцію веде в повній організаційній незалеж

ності від ОУН, щоб їі якнайдовше уберегти від нелеrаль

щини на всіх займанщинах, за вийнятком большевицької. 

Аnарат УВО буде звужений до мінімуму і якнайсуворіше за

конспірований. 

2. Керму всім революційним рухом на ЗУЗ переймає 
ІОліян Головінський, йому підлягає УВО й ОУН, взаємовід

носини між ними, по думці постанов Крайової Конференції 

ОУН і празьких нарад ПУН, наладнає він після повороту на 

1 Д;,Ів. про це докладніше в книжці ссДрижить підземний гук» 
З.Книша, Вінніпе!', 1953, розділ ІІІ, ссКонференція в підземемях Юра». 

• Невідомо, на якій підставі д·р Мірчук між учасниками наради по
.&,ає ще й Романа Сушка-Сича. Рішуче заявляю, що полІс Сушка на тих на· 
р•)Дах не було. Я бачився з ним у навечір'я мого виїзду зі Львова, зустрі· 
нувся з ним після повернення, інформував його про nеребіг та зміст нарад 
конференції. 
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рідні землі. дt.я зв'язку з ОУН додається йому Зенон Пелен

ський-Пакс, мя УВО - Зиновій Книш-Рене. Обидва призна

чення тимчасові, Головінський-Дубик матиме право дібрати 

собі на місці таких людей, яких буде вважати відповідними 

на ці пости1 • 

Як дуже залежало Проводові Українських Націоналістів 

на тому, щоб відсепарувати бойову й терористичну роботу від 

Організації Українських Націоналістів на як тільки найдов

ше можливий час, щоб дати їй можливість вільної політич

ної та пропаrандивно-усвідомлюючої діяльности, до чого во

на, власне, й була покликана, бачимо хоч би з того, що коли 

влітку 1930 року спалахнула в Західній Україні саботажна 
акція і потягпула за собою т. зв. пацифікацію, то Українська 

Військова Організація, хоч вона й була проти саботажної ак

ції, як і був проти неї Провід Українських Націоналістів2 , 

відповідальнісгь за неї перед ворожо-окупантськими чинни

ками, а що важніше - перед українською суспільністю, -УВО 

1 Цит. за книгою «Дрижить підземний гук», де на Стор. 117-121 опи
сана празька конференція. З учасників тісї конференції в хвилині, коли 
пишеться це, живі ще тільки Пакс і Рене, отже автор «Нарису історії ОУН» 
міг узяти свої інформації тільки або від першого, або на підставі звідом
лення в книзі «Дрижить підземний гук». 

Д;Ія порівняння співставмо, як ця постанова подана у .д-ра Мірчука: 
«Організація Українських Націоналістів (ОУН) є єдиною україн

ською націоналістичною підпільно-революційною організацією, як ор.га
нізація ідеолоrічна і водночас бойова. УВО стає збройним раменем ОУН, 
вливається в неї повністю і, будучи фактично тільки військово-бойовою 

рефереитурою, зберігає ще деякий час свою давню назву «УВО» для 
зовнішньопропаrандивних цілей та для відтягання, як довго це вдасться, 
уваги ворожої поліції від цілости ОУН на їі бойову рефереитуру». . 

Цією штудерною стилізацією, що наскрізь перекручує фактичне 
рішенНJІ празької конференції, автор «Нарису історії ОУН» викривив і 
незrідно з правдою представив рішення голови ПУН і Начального Комен
данта УВО. Ніхо11и і ніgе не бу11.о рішено, що УВО перестає існувати ях 
організація і стає тіІІwш оgною з референтур ОУН. Рішено тіІІьхи обме
жувати її gіJІАЬНість 11ише go війсьхово-бойової gіІІянки, що буgе виконува
тися в порозумінні з ОУН і g.ІІJІ gопов11ення gіJІІІ.Ьности ОУН. НачйІІ.hІІа Ко
манgа УВО існувйІІа ввесь час і ще й goci формйІІhно не розв'язана. 

2 Акцію підготувала потай від Крайового Коменданта УВО Сушка і 
Головіm:ького, що був (пізніше) не тільки Крайовим Комендантом УВО, але 
й Крайовим Провідником ОУН, - отже тим самим без відома ПУН -
частина тодішньої Крайової Екзекутиви ОУН через підреферентуру 
юнацтва, що нею керував Іван Габрусевич. Див. про це більше в книзі 
«Дрижить підземний гук», ст. 95 і 170-172. Започаткована тоді акція потім 
стихійно розшалілася так, що годі вже було їі спинити . 
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взяла на себе, подавшИ її за один зі своїх т. зв. частинних ви

сrупів мя того, щоб відвернуrи репресії від ОУН'. До деякої 

міри це вдалося, бо коли через шість місяців, 24 березня 
1931 року, у Львові відбувся перший політичний процес 
ОУН, усіх підсудних юнаків - М. Василика, Володимира 

Книша, Василя Крупу, С. Рудого і В. Білого- присяжні ви

правдали, бо звинувачення щодо участі в саботажній акції не 

можна було довести, а сам факт приналежности до Органі

зації Українських Націоналістів у той час ще не підпадав під 

жоден закон карного кодексу. Прокурор якраз і хотів пов'яза

ти ОУН з саботажами, щоб створити прецедент, на основі 

якого можна б пізніше судити за саме тіЛьки членство в ОУН. 
Стосунки між ОУН і УВО ні разу не входили в якусь фа

зу напруження чи загр<;>зи конфлікту. За всі роки діяльности 

ОУН нічого не сталося такого, що могло б інтерпретуватися як 

конфлікт чи закид браку правної леrtтимації до діяння у якійсь 

ділянці. Ця проблема фактично не існувала,. то галицькі на

ціоналісти видумали їі з причин чисто психологічних і мя 

своїх домашніх потреб. 

Та це ніяк не стало на перешкоді, щоб усі націоналістич

но думаючі елементи зібралися в одну Організацію Українсь

ких Націоналістів. Зрозуміло, що в одному випадку це могло 

статися скоріше, а в другому вимагало більше часу - кінець 

кінцем, цілий націоналістичний рух зібрався під прапорами 

ОУН. На політичну арену динамічно висrупила нова органі

зація, повна внутрішньої пружности і зовнішньої безогляд

ности. Відразу розвіялися надії різних українських центрів і 

партій, які досі дурили себе сподіваннями, що, може, нова 

націоналістична організація окошиться лише в ідеологічних 

рамках інтелектуальної еліти, а її члени матимуть вільну руку 

належати до існуючих політичних українських партій і там 

виконувати щоденну, поточну практично-політичну роботу, 

користуючись усіма житrєвими вигодами лояльного грома

дянства. Організація оформилася, здисциплінувала свої кад

ри і вийшла з аспіраціями не лише до рівнорядного права на 

існування побіч інших партій та організацій, але й з намі-

1 Д)tв.: Частинний виступ (передова статrя) //Сурма, ч. 9 (Зб), 1930, 
вересень. 
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ром повнісnо взяти в свої руки керівництво українським 

політичним житrям. Виробила собі ідеолоrію, схвалила про

граму. Власне, цей останній момент неначе забив останній 

цвяхубудівлю.Дотогочасунаціоналістичнийрухуникавзв'я

зування себе точно розробленою і «по пунктах>~ упорядкова

ною програмою політичної роботи на потребу біжучого дня. 

Свої завдання окреслював він широко, в рамах, що їх можна 

б, уживаючи партійної термінології, назвати максимальною 

програмою. Дj.ялося ж це не тому, що Провід Українських 

Націоналістів недоцінював, мовляв, значення програмовости 

в політичній роботі. Але вважав він, а з ним і націоналістичні 

організаЦії, що видали з-поміж себе ПУН, що надмірне ко

пирсання в окремих деталях програми відвертає увагу на

ціоналістичного руху від його основних завдань. Не буквоїд

ство і юридичне крутійство, а широкий фронт з далеким при

цілом - ось що для них було найголовніше. Починати орга

нізацію від ТQГО, щоб наперед обдумати для неї програму, а 

потім вербувати до неї qрихильників, чільні націоналістичні 

публіцисти вважали за те саме, що будувати хату, починаючи 

від даху (Володимир Мартинець), або ставити воза поперед 

коней (Дмитро Андрієвський). До того ще, на очах усіх стояв 

свіжо-живий приклад, як через дискусію над програмою роз

билася перша серйозна спроба Леrії Українських Націоналі

стів консолідувати українські політичні сили у &еукраїнсь

кому Національно-Політичному Об'єднанні у травні 1926 ро
ку в Празі. 

Тоді ж Організація Українських Націоналістів маніфес

том «Від КонГресу Українських Націоналістів>> і в ссПостано

вах Першого КонГресу Українських Націоналістів>> висту

пила з головними напрямними власної програми•, що була 

1 У «Розбудові Нації» друковано окремо «Витяг з Устрою ОУН» (число 
1-2 (І 3-14) за січень-лютий 1929) і окремо «Постанови Конгресу Українських 
Націоналістів» (число З-4 (15-16) за березень-квітень 1929 року). Таким 
самим способом передруковано пізніше ці документи в книжках «Від УВО 
до ОУН» В. Мартинця і «Нарис історії ОУН» П. Мірчука. З того виглядало, 
що перший розділ Устрою ніде не друкований з конспіративних, чи що, 
причин, бо «Витяг з Устрою» починається розділом 11. На ділі уся програма, 
цебто ссПостановн Конгресу» та <<Устрій» друковані були разом, окремою 
брошурою, не призначеною мя широкого вжитку. Оrримали їі пізніше 
тільки учасн.ики Конгресу, члени ПУН, націоналістична преса та деякі 
особи з провідного активу. Називалась та брошура «Устрій Організації 

« 
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вислідом кількалітньої праці. Проте завжди і при різних на

годах ОУН підкреслювала, що програма існує не на те, щоб 

нагинати до неї житгя, а навпаки, вона є відповімІО на запи

ти і потреби житrя і тому мусить буrи ПІ}'ЧКОЮ, не костеніти 

в доrматичних абсrрактних формулах, далеких від жmтя і, 

може, з ним суперечних. 

• •• 
Вихід Організації Українських Націоналістів на арену 

визвольної боротьби відразу підняв політичну температуру. 

Щораз більше й більше висувалася вона наперед. аж врешгі 

зайняла передове місце в укладі політичних українських сил, 

що його націоналістичний табір, не дивлячись на пізніше своє 

внутрішнє розбиття, займає й досі. Однією з головних при

чин й успіхів та досягнень було і є чисте джерелр ідей, що ляг

ли в основу організації в момент їі постання сорок років тому. 

На закрутах історичного шляху, в хвилинах, коли знесилен
ня і розпач ламали інших, ОУН не знала хитань і сумнівів. 

Як мітичні титани поновлювали втрачену силу і життєву сна

гу через контакт з матір'ю-землею, так і ОУН з цілющого 

джерела животворної ідеї українського націоналізму завжди 

черпатиме віру в себе, віру в свій нарід, віру в своє історич

не призначення. Це давало і завжди даватиме їй натхнення 

жертвености і патос революційної боротьби на шляху до здій

снення й остаточної мети. 

Українських Націоналістів» і складалася з десяти розділів, з котрих першим 
подано якраз «Постанови», а з другого починався «Устрій». Повний текст 
«Устрою Організації Українських Націоналістів» див. у «Додатках», ч. б. 



А о А А т к 

ч. 1 

НОВИЙ ПОЧИН! 

и 

Невдача наших національно-державних змагань у рр. 

1917-1920 спричинила дезорієнтацію і так елабої та мало ви

робленої української політичної думки, появу безлічі партій, 

центрів і безнастанну борню всередині сторозтерзаної Нації. 

Тим часом з кривавого моря української революції та 

оружної боротьби за незалежність вилонився в різних фор

мах національно-державний ідеал, що владно вимагає екон

солідування наших сил і координації нашого чииу. 

В огні цих двох суперечностей розвинувся новий рух, 

що стає вище партійних розмежувань. На тлі великого румо

вища старих світоглядів, нав'язуючись до кращих традицій 

української історії, та головно недавної збройної боротьби, 

формується новий світогляд і розвивається новий творчий 

чин. Цим процесом є 

РУХ УКРАУНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. 

Сильні в_ірою у високе призначення свого Народу, па

лені соромом за пониження своєї Батьківщини, свідомі своєї 

місії в борні за долю України, націоналісти відчули, що для 

паневолених немає порятунку, доки не підпорядкують часове 

і підрядне вічному й основному в бутті Нації та доки не здо

будуться на однозгідний будуючий чин. 

Світогляд українських націоналістів гостро відрізняєть

ся від сучасних українських ідеологій та вже, в силі своєї 

природи, змагає до опанування цілої нашої дійсности. його 
вплив і чинність позначилися двома шляхами. З одного боку, 

він покликав до життя різного роду націоналістичні форма

ції (ідеологічні, політичні, військові); з другого боку, він дав 

себе відчути щораз сильніше з поступом часу в різних укра

їнських організаціях і установах без огляду на їх харакоrер і 

місце осідку. 

Початкова стадія розвою українського націоналізму 

має стихійний характер. Бо як поодинокі націоналісти пра

цюють у різних, часто дуже віддалених ідеологічно організа-
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Новий починІ 

ціях, не пов'язані, нерідко навІть не підозріваючи один в од

ному спільника, так і пооди~окі націоналістичні угрупування 

існують побіч себе і чинять без спільного пляну, без одного 

проводу, навіть без зв'язку з собою. 

Брак осередку націоналістичного руху дався гостро від

чуrи щойно, коли рух набрав потужности. Конечність його 

оформлеНRЯ, загально відчута й поди~<;тована як внутрішніми 

законами розвою Нації, так і зовнішніми обставинами, при
вела українських націоналістів до зближення, порозуміння 

та шукання способів координації свого чину. Вислідом цього 

була 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

УКРА!НСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

З-7 листопаду 1927 р., зложена з членів різних націоналістич
них організацій, як рівнож з поодиноких осіб з краю та емі

rраційних осередків. 

Після основного розгляду сучасного українського націо

налістичного руху, Конференція визнала доцільність і конеч

ність сценmрQJІ.ізування дальшої праці націоналістів і рішила 

створити 

ЄДИНУ ОРГАНІЗАЦІЮ 

УКРАІ'НСЬКИХ НАЦІОНАЛІС'ЛВ. 

До часу створення такої організації Конференція, ра

хУючись з потребою хвилі, що вимагає опанування стихійно
го руху та координації різних організованих його виявів, 

покликала до життя й чину 

. ПРОВІД УКРМНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. 

Найближчим завданням Проводу є сформулювання 

ідеологічної бази й розроблення структури та намічення пля

ну діяльности майбутньої організації, як рівнож підготовка 

загалу українських націоналістичних елементів до прийняття 

та співпраці з організацією українських націоналістів і тво

рення вже від нині їі кадрів. У своїй діяльності Провід. з одно

го боку, спирається на всіх учасників Конференції, що 

підпорядкувалися йому, з другого - має ввійти в тісний 

зв'язок з існуючими організаціями українських націоналі

стів. Завершенням діяльности теперішнього Проводу буде 

92 



Дogamxu 

КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ, 

що має остаточно усталити ідеологічні позиції українського 

націоналізму, ствердити факт постання єдиної організації, 

прийняти її структуру та покликати її сталий Провід. 

Цим шляхом організований, послідовний український 

націоналізм, відкидаючи всякі орієнтації на зовнішні сили, 

хоче й буде йти до перебрання в свої руки керми українського 

національно-політичного життя й змагатиме до відновлення та 

оборони Незалежної Соборної Української Національної 

Держави. 

За Президію Конференції Українських Націоналістів: 

Інж. Дмитро Андрієвський в(ласною) р(укою), 

Голова 

Володимир Мартинець в(ласною] р(укою], 

Секретар 

ч. 2 

ПРОВІД УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНМІСПВ 

З в і g о м л е н н я ч. 1 

І. Конференція Українських Націоналістів у днях 3-7 ли
стопаду 1927 р. покликала до життя Провід Українських На
ціоналістів, до якого входять: інж. Дмитро Андрієвський, 

полк. Євген Коновалець, Володимир Мартинець і Микола Сці

борський. Як п'ятий член має увійти представник крайових 

націоналістичних кіл. 

ІІ. Провід розділив між своїх членів функції та утворив 

слідуючі відділи: 

1. Секретаріят та віggі.л преси і nponaraнgu, що має на
ладнати зв'язок з націоналістичними організаціями та з по

одинокими націоналістами; підготовити технічно Конrрес 

Українських Націоналістів, централізувати пропаtанду в ко

ристь Конtресу і майбутньої організації та видавати орган. 

2. Іgео.логічно-статутарну референтуру, Що централі
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Провіg Українських Націоналістів 

зує всю працю мя підготовки Конrресу, а то через вироб

лення пляну відповідних рефератів і визначення референ

тів, через формулювання іделогічної бази і розроблення кон

струІ{ції майбутньої організації українських націоналістів; 

при референтурі створено окрему ідеологічну комісію з пра

вом кооптації потрібних людей. 

З. ПоАіmичну референтуру, що координує діяльність по

одиноких націоналістичних організацій, веде культурно-освіт

ню працю внутрі тих організацій та займається питанням 

зовнішньої політики Проводу. 

4. Економічну референтуру, що веде економічні справи 
Проводу, старається про фонди мя відбуття Конtресу та 

виготовляє пляни мя витворення сталої, сильної економіч

ної базимя майбутньої організації українських націоналі

стів. 

ІІІ. Провід приступає до видавання свого органу 11 Розбу

gова Нації~>, в якому будуть заступлені слідуючі відділи: ідео

логія, політика, філософія, соціологія, економічний та війсь

ковий відділ, література, політична та військова мемуари

стика, визвольні змагання других народів, огляд політично

го життя українського та міжнароднього, хроніка націоналі

стичного руху, україніка та бібліографія. Журнал буде вида

ватися в Празі. 

lV. дt.я зискання фонду на біжучі потреби, як рівнож у 
зв'язку з підготовкою Конrресу Українських Націоналістів, 

Економічна Референтура приступила до збирання фондів на 

листи. Кожна листа є на мінімальну квоту 10 американських 
долярів. Особи, що дістануть листи, зволять їх повернути враз 

із грішми до 31 грудня ц. р. Всі листи мають порядконе число 
та печатку ПровоДу. 

Секретаріят та Відділ Преси і Проnш'ІШДІІ 



Доgатки 

ч. з 

ЗВІДОМЛЕННЯ КОНГРЕСУ 
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНМІСТІВ 

Наради Конrресу розпочалися о год. 10.15 хвил. 28 січня 
б. р. у Відні. 

У нарадах брало участь ЗО членів Конrресу, що прибули 

з різних українських земель, Чехо-Словаччини, Франції, Ні

меччини, Данціrу, Бельгії й Австрії, та двоє гостей. З огляду на 

різні перешкоди не могли прибути запрошені на Конrрес 

представники з Югославії, Туреччини й Люксембурrу. Пред

ставник із Злучених Держав, з огляду на зміну наміченої да

ти, приїхав після закінчення нарад. Усіх учасників запрошено 

персонально, а не на підставі того чи іншого заступництва 

ПООДИНОКИХ організацій. 

Наради відкрив Голова Проводу Українських Націоналі

стів полк. Є. Коновалець. У своїй промові він дав огляд розвит

ку націоналістичного руху протягом останніх років і з'ясував 

завдання Конrресу. 

Після привітальної промови гостя Конrресу, представ

ника групи українців Північного Кавказу, що стоять на засаді 

Незалежної й Соборної Української Держави, К. Плохого пе

реведено вибори Президії Конrресу. 

До Президії ввійшли: М. Сціборський - голова, П. Ни

зола і Ю. Вассиян - заступники голови, В. Мартинець - го

ловний секретар, В. Арсенич, Я. Герасимович та інж. Ю. Руден

ко - секретарі. 

Після затвердження порядку ведення Конrресу і програ

ми нарад усталено склад таких комісій: 1) ідеологічна комісія 
(голова Ю. Вассиян), 2) соціяльно-економічна комісія (голова 
доц. Моралевич}, З) військова комісія (голова полк. Є. Коно

валець}, 4) політична комісія (голова д-р Д. Демчук}, 5) куль
турно-освітня комісія (голова О. Бабій), б) організаційна комі

сія (голова інж. Л. Костарів). 

28 січня на пленарному засіданні були виложені рефе
рати: «Сучасне положення на українських землях>> (полк. 
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Є.Коновалець), «Український націоналізм>> (інж. Д. Андрієв

ський), ''Державний устрій України» (інж. Д. Андрієвський) і 

''Міжнародня політика України» (3. Пеленський). 
29 січня на пленарному засіданні виголошено: ''Аграр

на політика» (М. Сціборський), «Промислова політика» (інж. 

Л. Косrарів), «Торговельна політика» (М. Сціборський), ,,фі

нансова політика» (доц. Моралевич), ''Соціяльиа політика» 

(В. Мартинець), ''Література й мистецтво» (0. Бабій), ''Релі
Іійне питання» (проф. Вікул), 11Військова справа» (П. Низола), 

''Організація Українських Націоналісrів» (П. Кожевників). 

ЗО, З1 січня й 1 лютого працювали комісії, на засідан
нях яких виголошено різні інші реферати, обговорено тези 

головних рефератів та ухвалено .засади українського націона

лізму. Крім того прийнято устрій Організації Українських На

ціоналістів. 

2 лютого на пленарному засіданні були виголошені зві
ти всіх комісій, які обговорено в дискусії, а - після внесен

ня доповнень та поправок, - затверджено засади українсь

кого націоналізму. Устрій Організації Українських Націона

лістів прИЙНЯТО,- після ГОЛосуванНЯ ПООДИНОКИХ ТОЧОК, -

одноголосно. 

З лютого на пленарному засіданні покликано Провід 

Українських Націоналістів, Головного Суто й Головного 

Конrрольного Організації Українських НаЦіоналістів. 

Головою Проводу одноголосно іменовано полк. Є. Коно

вальця, який після цього перебрав керму Кою·ресу. Головним 

Сумею одноголосно іменовано Я. Дуба. Головним Контроль

ним одноголосно іменовано доц. Моралевича. 

На внесення Голови Проводу одноголосно затверджено 

членів Проводу: М. Сціборського, В. Мартинця, П. Кожевни

кова, інж. Д. Андрієвського, Ю. Вассияна, П. Низолу, д-ра 

Д.Демчука, інж. Л. Косrарева. 

О 1З год. Голова Проводу оголосив Конrрес закритим. 
За Президію: 

Микола Сціборський 

Голова 

Володимир Мартинець 

Секретар 

Відень, З лютого 1929 року 
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ч. 4 

ВІД KOHil>ECY 
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНМІСПВ 

Боротьба Української Нації за незалежність у рр. 1917-
1920 скінчилася поразкою. Поневолення України змінило ли
ше форму. Кількість окупаиrів української землі збільшилася. 

Але у воmі боротьби вибуяло в українському народі 

незломне праmення волі й остаточно оформився ідеал Не

залежної Соборної Української Держави, який серед тяжких 

обставин сучасности владно кличе Українську Націю до про

довження боротьби аж до остаточної перемоги. 

Цей ідеал ліг в основу нового українського світогляду й 

нового творчого чину, - в основу 

УКРАУНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ. 

За короткий час націоналістичний рух перейшов внуr

рішнє організаційне оформлення. Слідом за стихійним по

станням численних 

УГРУПУВАНЬ УКРА}'НСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ, 

що провадили діяльність без спільної керми й пляну, Конфе

ренція Українських Націоналістів 3-7 листопаду 1927 р. 

покликала 

ПРОВІД УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. 

У rісній співпраці з поодинокими націоналістичними 

групами Провід підготовив і скликав 27 січня - З лютого 

1929 р. 

KOHrPEC УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ, 

в якому взяли учаtтЬ представники з різних українських зе

мель і чужини. 
Конtрес покликав до життя й чину єдину 

ОРГАНІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ, 

що має охопити всі існуючі націоналістичні групи, та ухвалив 

головні засади українського націоналізму. 
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Маючи за свою меrу відновлення, впорядкування, обо
рону та поширення 

НЕЗАЛЕЖНОЇ СОБОРНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, 

українські націоналісти змагатимуrь до зібрання творчих сил 

унутрі Нації та до зміцнення П відпорности назовні. 

Тільки повне 

УСУНЕННЯ ВСІХ ОКУПАНТІВ 

З УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

відкриє можливості для широкого розвитку Української Нації 

в межах власної держави. 

ВІДКИДАЮЧИ 

ОРІЄНТАЦІЇ НА ІСТОРИЧНИХ ВОРОПВ 

Української Нації, але будучи в союзі з народами, які 

вороже відносяться до окупатів України, 

НАЦІОНАЛЬНА ДИКТАТУРА, 

що витвориться в бігу 

НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 

забезпечить у тяжкий час боротьби силу УкраїнськоїДержави. 

Щойно після відновлення державности національна 

диктатура перейде, через участь у владі провідної верстви, до 

створення законодавчих органів на засаді 

ПРЕДСТАВНИЦТВА ВСІХ ОРГАНІЗОВАНИХ 

СУСПІЛЬНИХ ВЕРСТВ 

з узглядненням відмінностей окремих земель, що ввійдуть 

до складу Української Держави. 

Місцеве самоврядування буде основою адміністратив

ного устрою упорядкованої Української Держави, на чолі якої 

стоятиме 

ПОКЛИКАНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИ~ ОРГАНОМ 
ГОЛОВА ДЕРЖАВИ. 

У своїй зовнішньополітичній чинності українська Дер

жава сrремітиме до осягнення меж, що охоплюватимуrь 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ЕТНОГРАФІЧНІ ТЕРЕНИ 

і забезпечуватимуrь П належну господарську самовистар-
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чальнісrь та сrратегічну відбороннісrь. 

В основу внуrрішньополітичної діяльносrи ляже забез

печення духових потреб і матеріяльного добробуту на~елення 

та збільшення національного майна шляхом 

РОЗБУДОВИ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНЬОГО 
ГОСПОДАРСТВА. 

Визнаючи в засаді 

ПРАВО ПРИВАТНОУ ВЛАСНОСТИ, 

державна влада затвердиrь законом переведене на Сході 

України 

ВИВЛАСНЕННЯ ПОМІЩИЦЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

БЕЗ ВИКУПУ, 

поширить силу того закону на інші українські землі, удержа

вить ліси та обмежить право вільного продажу землі. 

Держава дбатиме про розвиток с~ькогосподарської 

виробносrи шляхом 

ПІДТРИМАННЯ СЕРЕДНЬОГО СЕЛЯНСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА, 

с~ькогосподарської кооперації і промисловости. 

Упромиславлення України буде переводитися на основі 

ПРИВАТНОУ ІНЩІЯТИВИ ПОРУЧ 
У ДЕРЖАВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, 

що мають значення мя оборони й нормального розвитку 

країни. 

ВІЛЬНА ТОРПВЛЯ, ПОРУЧ ДЕРЖАВНИХ 

МОНОПОЛІВ 

на вироби удержавлених підприємств і на головні галузі 

перевозу, ляже в основі торговельної поліТики. Система миг 

і торговельних договорів охоронятиме національне госпо

дарство. 

ЄДИНИЙ, РІВНОМІРНИЙ І ПОСТУПОВИЙ 
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПОДАТОК, 

при обмеженій кількості посередніх податків, забезпечува
тиме державні фінанси. 

7* --gg 



Big Конrресу Украінс.ЬІСuх Націоншістів 

Співпрацю всіх виробничих версrв Української Нації 
осягне державна влада 

PErY ЛЮБАННЯМ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПОМІЖ 
СУСПІЛЬНИМИ ГРУПАМИ, 

зокрема між капіталом і працею, на засадах 

ВОЛІ ПРАЦІ, ПРАВА КОАЛІЦІУ І ВІЛЬНИХ УМОВ 

працівників і працедавців. Разом з цим буде затверджений 

ВОСЬМИГОДИННИЙ ДЕНЬ ПРАЦІ 

із скороченням його в міру витворення сприятливих умов та 
заведене 

ЗАГАЛЬНЕ СОЦІЯЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Переводячи засадничо 

ВІДДІЛЕННЯ ЦЕРКВИ ВІД ДЕРЖАВИ, 

влада співпрацюватиме з церквою у справах духовного ви
ховання населення на підставах христнянізму. 

ОБОВ'ЯЗКОВА БЕЗПЛАТНА ДЕРЖАВНА ШКОЛА. 

разом з приватними освітними установами, перебере на себе 

виховання українського народу в національно-державному 
дусі та піднесе рівень української культури й цивілізації. 

ЄДИНА PErY ЛЯРНА АРМІЯ І ФЛЬОТА, 
збудовані на підставі загальноїобов'язкової повинностн, разом 
з територіяльними козачими частинами, оборонятимуть 
Українську Державу. 

Визнаючи ці засади, Організація Українських Націона-
лістів 

ПРОТИСТАВИТЬСЯ ВСІМ ПАРТІЙНИМ 
1 клясавим УГРУПУВАННЯМ 

і буде стреміти, через опанування цілого українського націо

нального життя на всіх землях України й на чужині, до най
ширшого 

РОЗГОРНЕННЯ УКРАі'нСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОУ СИЛИ 

та до забезпечення великій Українській Нації відповідного 

місця серед інших державних народів. 

За Президію: 

Микола Сціборський 

Голова 
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ч. 5 
ВІД ГЕНЕРМЬНОЇ РАДИ 

ЛЕПЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

ЛеІ'ія Українських Націоналісrів уже при своєму засну

ванні зрозуміла, що український націоналізм повинен висrу

пити як окремий політичний чинник у ЖИ'П'і Української На

ції, що він не може буrи мовчазним у питаннях житrя та бла

гобугу нації, що він не сміє буrи пасивним у визвольній бо

ротьбі. ЛеІ'ія рівнож зрозуміла, що цю політичJ:ІУ мету може 

націоналізм осягнути не обмеженням себе до плекання на

ціонального почутrя, а політичною роботою. ЛеІ'ія сформу

лювала вже тоді політичну плятформу, яка в засаді покри

вається з плятформою, що їі ухвалив Конrрес Українських 

Націоналісrів. 

Уважаючи, що лише шляхом напруження всіх своїх сил 

Українська Нація зможе здобуrи власну Державу, ЛеІія по

чала працю в напрямку еконсолідування українських полі

тичних чинників у формі утворення Українського Націона

льно-Політичного Об'єднання. Однак, пересвідчившись у бігу 

праці, що політичні партії не можуть прийти до згоди з огля

ду на розходження ідеологічного, а зокрема соціяльного по

рядку та політичної тактики, внаслідок чого вони будуть себе 
• поборювати далі, ЛУН добачила порятунок національної спра-

ви в об'єднанні якнайширших кол активних працівників на 

засаді визвалення з-nig в.лаgи окупантів і забезпечення інте
ресів усіх верств нації та в охопленні їх єgиною організацією 

націоналістів. 

Устремлінні до цього було необхідне злити в одно ціле 

всі організації та угрупування українських націоналісrів. 

Першим кроком у цьому напрямку було створення Сою

зу Організацій Українських Націоналісrів. Довершенням за

початкованої справи мало буrи скликання Конrресу Україн

ських Націоналісrів, у підготовці якого ЛУН взяла живу участь. 

Ця праця приводить до великоrо успіху. Від 27 січня до 
З лютого 1929 року відбувся Конrрес, у якому, поруч членів 
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інших націоналістичних організацій та поодиноких націо

налісrів, беруrь визначну участь члени ЛУН. 

Конrрес прийняв рішення в усіх питаннях ідеології та 

політичної плятформи, як також ухвалив Устрій Організації 

Українських Націоналісrів. Члени поодиноких націоналіс

тичних організацій, що брали участь у Конrресі, задекляру

вали прийняття Устрою в імені своїх організацій. Це саме 

зробили і члени ЛеІії. 

Таким чином постала єдина Організація Українських 

Націоналісrів, що охоплює зараз цілий організований рух 

українських націоналісrів. 

Генеральна Рада ЛУН на засіданні 26 лютого і 2 берез
ня 1929 року підтвердила постанови Конrресу й задекляро
ване ії представниками прийняття Устрою ОУН та з радістю 

прийняла до відома здійснення одного з поставлених собі 

завдань. 

Переносячи решту завдань, що стоять перед українсь

кими націоналістами, на ОУН, Генеральна Рада ЛУН закли

кає дотеперішніх членів ЛУН до дальнішої невтомної праці 

вже в лавах ОУН і бажає їм найкращих успіхів. 

Хай наші здобутки говорять за нас! 

У Празі, 2 березня 1929 року. 
Д-р Дмитро Демчук Інж. Ярослав Герасимович 

Голова Секретар 

ч. б 

УСТРІЙ ОРГ АНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

І РОЗДІЛ 

ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ 

а). ЗАГАЛЬНІ ОЗНАЧЕННЯ 

1. Український націоналізм є духовий і політичний рух, 
зроджений з внутрішньої природи Української Нації в час їі 

зусильної боротьби за підстави й цілі творчого бугrя. 
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2 Українська Нація є вихідне заложення кожної чинносm та 
меrовеназначеннякожногопрямуванняукраїнськоrонаціоналізму. 

З. Органічна зв'язанісгь націоналізму з нацією є факт 

природнього порядку, й на ньому основане ціле розуміння 

істоти нації. 

4. Нація є найвищий тип людської спільноти, що при 
найбільшій своїй психалогічній зрізничкованості має свою 

одну внуrрішню форму, виrворену на rрунті подібного при

роднього положення, спільного пережИ'П'я історичної долі та 

невпинного стремління здійснятися в повноті силової натуги. 

5. Внуrрішня форма нації є основний чинник П динаміч
ного тривання і разом з тим принцип синтетичного формуван

ня, який дає ЖИ'П'Ю нації на протязі їі історичного розвитку 

суцільну духову окресленісгь, зазначену в різних П конкрет

но-індивідуальних виявленнях. У тому означенні внуrрішня 

форма- це ідея нації, що уосновує та вможливляє їі історичне 

ставання. 

б. Історичне ставання - цей наглядний вираз постійної 

актуальности національної ідеї - вказує на безглядний ідеал 

нації, який полягає в П стремлінні втриматися в системі світо

вої дійсности в ролі безпосередньо чинного підмету з най

ширшою сферою впливу. 

1. На шляху до власного самоздійснення в формі най
більшої інrенсивносm історичного значення нація чисельно 

збільшує запас своїх біофізичних сил на поширеній рівно-часно 
територіяльній базі; у цьому відношенні відбувається в ній процес 

постійного переформлювання різних етнічних первнів у синтезу 

органічної національної єдносm; з погляду цеї своєї чинносm 

нація все ще находиться в с'ГаНі власного росту. 

8. Найвидатнішим силовим засобом росту нації є їі ду
х:ова тугісгь, узмисловлена у виrворених вартостях культури, 

що, з одного боку, затіснюють внуrрішню спайнісгь нації, а 

з другого - простелюють їй шлях відасереднього впливу на 

оточення. Культура не є тільки чинником національної окре

мішности та їі відбаронности назовні, але першим з-поміж 

чинників безпосереднього зазначення на оточенні духової си

ли нації, за яким з більшим успіхом наступає цивілізаційне й 

політично-господарське його опанування. 

9. Умовою, що забезпечує нації тривалу активну участь 
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у світовому середовищі, є найбільш пристосавана до всебіч

них інтересів національного житrя політична організація, 

якою є суверенна держава. 

10. Держава є зовнішня форма такої взаємочинности 
всіх діючих сил нації, яка відповідає основним ії якостям і в 

той спосіб уможливляє нормальний іі розвиток у всіх мож
ливих виявленнях; держава - це стан кожночасної окрес

лености нації формою організованого співвідношення сил, 

замкнених в органічну цWсть-систему, відмежовану назверх 

як самостійна, збірна одиниця. 

11. Через державу стає нація повним членом світової 
історії, бо щолиш у державній формі с'вого життя вона посі
дає всі внутрішні й зовнішні ознаки історичного підмету. 

12. Державна форма життя найвимовніше потверджує 
конкретне узмістовлення чинного характеру національної 

ідеї, а тому першим природнім стремлінням нації є прикри

ти межі своєї державної виконности з цілим крайовидом 

етнічного розпросторення, щоб таким чином державно офор

мити цілий свій фізичний організм - цю найважливішу жив

лову підставу своєї будучности. 

13. дt.я Української Нації в стані їі політичного понево
лення начальним постулятом є створення політично-правної 

організації, означеної: Українська Самос:rійна Соборна 

Держава. 

14. дt.я створення, закріплення і розвитку держави не
обхідна засаднича умова: щоб держава була висловом на

ціональної істоти у спосіб найбільш творчої видатности всіх 

складових органів нації, отже виявляла систему організова

ної їх взаємочинности на засаді інтеrралізму суспільних сил 

з їх правами й обов'язками відповідно до їх значення у ці

лості національного життя. 

15. Український націоналізм висновує мя себе з провід
них засад державної організації. ряд Практичних завдань, 

підготовчих мя здійснення державного ідеалу соборними зу

силлями українців-державників, зорганізованих на принци

пах: чинного ідеалізму, моральної своєзаконности та індиві

дуального почину. 

16. Першим зав'язком та переємником завдань україн-
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ського націоналізму є покликана до житrя Конrресом Україн

ських Націоналісrів ОрганізаціА Українських Націоналісrів, 

побудована на засадах: всеукраїнсrва, надпартій:носrи й мо

нократизму. 

б). ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ 

1. Форма української державної влади буде відповіда
ти послідовним етапам державного будівництва України, а 

то національного визволення, державного закріплення та 

розвитку. 

2. В часі визвольної боротьби лише національна дикта
тура, витворена в ході національної революції, зможе забез

печити внутрішню силу Української Нації та найбільшу їі 

відпорність назовні. 

З. Щолиш після відновлення д~ржавности настане доба 
її внутрішнього порядкування та переходу до стану моноліт

ного державного тіла. В цей переходовий час голова А,ержа
ви матиме за завдання підготовити сrворення найвищих 

законодавчих органів на засаді представництва всіх органі

зованих суспільних версrв з узглядненням відмінностей 

окремих земель, що ввійдуrь до складу Української Держави. 

4. На чолі упорядкованої держави стане покликаний 
представницьким органом голова держави, що визначить 

виконавчу владу, відповідальну перед ним та найвищим за-

конодавчим тілом. . 
5. Основою адміністративного устрою Української Дер

жави буде місцеве самоврядування; зокрема кожний край 

буде мати свій представНІЩЬКИй законодавчий орган, покли

каний місцевими організованими суспільними версrвами, та 
• 

свою виконавчу владу. 

в). СОЦІЯЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОСТАНОВИ 

1. Вступні тези 

1. Українська Держава буде змагати до осягнення гос
подарської самовистарчальности нації, збільшення народ
нього майна та забезпечення матеріяльного благобугу на

селення шляхом розбудови всіх галузей народнього госпо

дарсrва. 
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2. Господарське житгя країни буде побудоване на осно
ві співпраці держави, кооперації та приватного капіталу. По

одинокі ділянки народнього господарства будуть розділені 

між ними, буN> станугь предметом їх рівночасного й рівно

рядного діяння в залежності від корисности того для цілостн 

народнього господарства та для інтересів держави. 

2. Аграрна політика 

1. Інтересам народнього господарства України відпові
дає існування та розвиток селянського господарства. 

2. Вивласнення поміщицьких земель без викупу, пере
ведене в час революції на Сході України, державна влада за

тверДить законом, якого силу поширить на всі землі України. 

З. Державна влада переведе корективи в розподілі землі 

на Сході України, необхідні з огляду на сmхійний, певпо

рядкований характер розпо~у вивласнених земель у час 

революції. 

4. Держава дбатиме про розвиток сільськогосподарсь
кої виробносm та про забезпечення благобуту селянства шля

хом підтримання середнього сільського господарства. 

5. Селянське господарство буде побудоване на праві 
приватної земельної власносm, обмеженім державною реrу

ляцією вільної продажі й купна землі 3 ціллю запобігти в той 
спосіб надмірному зменшенню чи збільшенню земельних 

наділів. 

6. Державна влада буде всебічно сприяти інтенсифі
кації селянських господарств та пристосованню їх до ринків, 

буде підтримувати розвиток сільськогосподарської коопера

ції, уділювати сільському господарству дешевого продукцій

ного кредиту і буде дбати про агрокультурну й аrроосвітню 

справу та про забезпечення хліборобської продукції держав

ним обезпеченням. 

7. Лісові площі будуть вивласнені без викупу та передані 
державі або органам самоврядування. Лише невеликі площі, 

непридатні до удержавлення і муніціпалізації, будуть у руках 

приватних власників. 

8. Аграрне перенаселення буде реrульоване шляхом 
приміщення селянських решгків у національній продукції та 

відповідно переведеної колонізації. 
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9. Міські землі та нерухоме майно остануrься в руках 
приватної власности. Держава й органи самоврядування ре

rулюватимуrь міське будівництво та усуватимуrь мешкальні 

кризи й земельну спекуляцію шляхом скупчення в своїх ру

ках відповідних реrуляційних земельних фондів. 

З. Промислова політика 

1. В цілі усамостійнепня народнього господарства та йо
го всебічного розвитку, що зокрема диктують потреби дер

жавної оборони та конечність дати верстат праці лишкам 

сільської людности, держава буде сприяти упромисловлен

ню країни. 

2. Підприємства тих галузей промисловости, що явля
ються важливими для існування та оборони країни, будуrь 

удержавлені. Інші nідприємства будуrь залишені приватному 

капіталові поодиноких осіб і асоціяцій на основі вільної кон

куренції та приватної ініціятиви. У випадках, визначених за

коном, держава матиме право першенства перед приватним 

капіталом у набугrі співвласности приватних підприємств. 

З. Держава дбатиме про переведення раціоналізації всіх 

родів промисловости, зокрема їх машинового урядження, та 

про підготування кадрів фахівців і технічних робітників, що 

задовольняли б вимоги сучасної техніки. 

4. дt.я. піднесення добробугу сільського населення і для 
підготування фахових робітників для великої промисловости 

держава буде сприяти розвиткові сільськогосподарської 

промисловости в формах виробничої кооперації. 

5. Держава подбає про організацію виробничої та збуто
вої ремісничої кооперації, підпираючи ремісництво в межах, 

що відповідають сучасному характерові продукції та ринків. 

4. ТорговеJІЬRа політика 

1. Торговельні операції, так на внутрішньому як і на 

зовнішніх ринках, будуrь розподілені між приватним капіта

лом, кооперацією і державою, яка то остання перебирає тор

гівлю виробами удержавленої промисловости та головні роди 

перевозу. 

2. Маючи на увазі нормальний внутрішній процес роз
поділу й обміну, держава дбатиме рівночасно про забезпе-
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чення українським продуктам і виробам найвиnдніших умов 

збуrу на світових ринках, а для оборони національного гос

подарства назовні вживатиме метод охоронного і сприяючого 

характеру та метод протеJЩіонізму, що знайдуrь примінення 

в формі мит та торговельних договорів. 

5. Фінансова naлimwca 

1. Податкова система буде оперта на засаді єдиного, 
рівномірного, поступового й безпосереднього податку при 

залишенні обмежено~ кількости посередніх податків. 

2. Держава дбатИме про розвиток банківІПЩТВа в усіх 
галузях господарського .житrя:. Емісійний банк буде устано

вою найбільш незалежною від cyro політичних чинників та 
підлягатиме контролі з боку виконавчої влади та громадян

ства. 

З. Справа уморення державних боргів, що припадуть 

на українську державу як частина боргів окупаційних дер

жав, буде впорядкована після засад справедливости і в рамках 

господарської спроможности. 

б. Соціяльно політика 

1. Реrулювання взаємовідносин поміж суспільними 

групами, зокрема право остаточного арбітражу в справах 

суспільних конфліктів, буде належати державі, яка дбати

ме про співпрацю виробничих верств Української Нації. 

2. Члени всіх суспільних груп будуrь мати право коалі
цій, на основі якого вони будуrь об'єднуватись у професійні 

організації з правом синдикатилізування після територіяль

ного принципу і після галузей виробництва, та матимуть своє 

представнІЩТВо в орг.анах державної влади. 

З. Працедавці і працівники матимуть право вільних пер

сональних і колективних умов у всіх справах, що дотичать 

взаємних інтересів, у рамках законодавства та при контролі 

держави. 

4. У приватних та державних промислових підприєм
ствах будуть утворені виробничі ради з представників під· 

приємців, керівників і робітників з правом вгляду й контролі 

техніки продуJЩії. 

5. У хліборобських, промИслових і торговельних підпри-
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ємсrвах будуrь уrворені ради працівників, як предсrавни.чі 

органимя полаrоджування справ працівників у взаємовід

носинах їх з професійними спілками, працедавцями та дер

жавою. Зокрема вони заключатимуrь самі або в порозумінні 

з професійними організаціями колективні договори, а в про

мислових підприємствах братимуть учасrь у виробничих ра

дах. 

6. Працедавці і працівники матимуrь право вирішувати 
взаємні спори ШЛJІХОМ третейських судів. На випадок недо

сягнення згоди за ними залишається право ипра:йхів та ло

кавтів. Остаточне залаrодження конфліктів належатиме дер

жавним арбітражним урядам. 

7. Нормальним днем праці буде 8-годинний день праці 
з тим, що, наскільки дозволять на те обсrавини, держава 

подбає про його скорочення. 

8. Признаючи засаднича волю праці, держава дбатиме 
про видатиісrь праці, з одного боку, ШЛJІХом видавання зако

нів, що визначатимуть умови кваліфікованої праці і конце

сіонованих занять та нормуватимуrь внутрішній реrулямін 

підприємсrв, зокрема розпорядок робіт і технічний процес, з 

другого боку - при помочі контрольних органів та інших 

державних усrанов. 

9. Ведучи державний уряд праці та контролюючи при
ватні бюра посередництва праці, держава дбатиме про ма

теріяльну поміч безробітним, що П буде уділювати при 

посередництві професійних організацій з фондів, зібраних 

від працівників і працедавців, а в виїмкових, означених за

коном ВШІадках, З ДОПОМОГОВИХ фондів громад і держави. 

10. Держава заведе єдину організацію загального за
безпечення, обов'язкову мя всіх версrв суспільности, при

нимаючи рівночасно на себе обов'язок удержувати всіх 
громадRН понад 60 літ житrя, позбавлених власних засобів 
прожитку. 

r). ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

1. Здійснення постуляту української державности пе
редумовляє активізацію внутрішнього політичного життя 

українського народу, заманіфесrовану назовні мя зазначен
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ня української справи як рішаючого чинника в питанні 

східньоєвропейського політичного стану. 

2. Повне усунення всіх займанців з українських зе
мель, що наступить у біrу національної революції та відкриє 

можливості розвитку Української Нації в межах власної дер

жави, забезпечить тільки система власних мілітарних зброєнь 

та доцільна союзницька політика. 

З. Відкидаючи в засаді традиційні методи української 

політики орієнтуватися в визвольній боротьбі на котрогось з 

історичних ворогів Української Нації, українська зовнішня 

політика здійснюватиме свої завдання шляхом союзних в'я

зань з тими народами, що вороже відносяться до займанців 

України, як рівнож шляхом належного використання між

народніх взаємовідносин мя осягнення суб'єктивної ролі 

України в міжнародній політиці. 

4. В своїй зовнішньополітичній чинности Українська 
Держава стремітиме до осягнення найбільше відборовних 

меж, що охоплюватимуть усі українські етнографічні тере

ни й забезпечуватимуть їй належну господарську самови

старчальність. 

r). ВІЙСЬКОВА ПОЛІТИКА 

1. Організація української військової сили буде поступ
но розвиватися, а їі форма мінятися відповідно до трьох ета

пів політичного стану України: ворожої займанщини, націо

нальної революції, державного закріплення. 

2. В обставинах ворожих займанщин підготовку укра
їнських народніх мас до збройної боротьби, а зокрема підго

товку організаторі~ та вишкалених провідників, перебере 

окремий військовий осередок. 

З. ЛИше військова сила, що спиратиметься на озброє

ний нарід. готовий уперто та завзято боротися за свої права, 

зможе звільнити Україну від займанців та вможливить упо

рядкування Української Держави. 

4. Оборону nпорядкованої держави перебере єдина ре
rулярна надкласова національна армія і фЛЬ()Та, що враз з 
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територіяльними козачими частинами будуrь збудовані на 

підставі загальної військової повинности. 

д). КУЛЬТУРА Й МИСТЕЦТВО 

1. Українська Держава буде змагати до піднесення 
рівня культури й цивілізації на Україні, узгіднюючи куль

турний процес, побудований на основі свободи культурної 

творчости, з духовою природою )'І(раїнського народу, його 

історичними традиціями й вимогами сучасности та викорі

нюючи лихі наслідки чужонаціонального поневолення в ді

ЛЯІЩі культури та психіки народу. 

2. Тільки розвиток тої культурної творчости й тих мис
тецьких течій, що зв'язані зі здоровими проявами в минув

шині Української Нації та з культом лицарськости і волево

творчим відношенням до життя, зможе збудити здоровий 

гін нації до сили й могучости. 

е). ШКІЛЬНА ПОЛІТИКА 

1. Керування й догляд за шкільництвом як засобом ви
ховання народніх мас у національно-державному дусі та 

встановлення шкільноі системи, що піднесла б на належний 

рівень розвитку освіту українського народу, буде належати 

державі. 

2. В основу народнього шкільництва ляже система 
української державної обов'язкової і безплатної єдиної шко

ли, яка забезпечуватиме всебічний, гармонійний розвиток 

людини та обійматиме і практичне, фахово-професійне ви

ховання. 

З. Приватні освітні установи та чужомовне навчання 

будуrь допущені за лозволом держави в кожному окремому 

випадку та підлягатимуrь контролі державних чинників. 

є). РЕЛІПЙНА ПОЛІТИКА 

1. Уважаючи релігійне почуття внутрішньою справою 
людської особи, Українська Держава в цьому огляді стане на 

становищі повної волі релігійної совісти. 

2. Приймаючи засаднича відділення церкви від дер-
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жави, влада, - задержуючи необхідну кокrролю над цер

ковними організаціями, - співпрацюватиме з українським 

духовенством різних культів у справах морального вихован

ня нації. 

З. У школу буде допущена наука релігії тих культів, що 

не будуть проявляти денаціоналізуючих впливів. 

4. Українська Держава буде сприяти розвиткові україн
ської ·національної церкви, незалежної від чужоземних 

патріярхатів, та українізації релігійних культів, що будуть 

діяти на Україні. 

ж). ОРГАНІЗАЦІЯ 

УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

1. Беручи ідею Української Самостійної Соборної Дер
жави в підставу свого політичного діяння та не признаючи 

всіх тих міжнародніх актів, умов та установ, що стан ук

раїнеького національно-державного розірвання сотворили 

та закріпили, Організація Українських Націоналістів ста

вить себе в катеrоричне противенство до всіх тих сил, своїх 

і чужих, які цьому становищу українських націоналістів ак

тивно чи пасивно протиставляться, та протиділатиме всяким 

політичним заходам одиниць і колективів, що будуть являтися 

відхиленням від повищих засад. 

2. Не обмежуючись у своїй діяльності на той чи інший 
терен, але змагаючи до опанування української національ

ної дійсности на всіх українських землях та на чужих тере

нах, заселених українцями, Організація Українських Націо

налістів вестиме всеукраїнську політику державництва без 

придавання їй партійного, класового чи якого-небудь іншого 

суспільно-групового характеру та в прямій послідовності 

протиставляє ії всім партійним і класовим угрупуванням з їх 

методами політичної nраці. 

З. Спираючись на творчі елементи українського грома

дянства та об'єднуючи їх в коло українського національно

державного ідеалу, Організація Українських Націоналістів 

ставить собі завдання уздоровнти відносини внутрі нації, 

викликати в українському народі державно-творчі зусилля, 
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розгорнути українську національну силу на. всю їі ширину і 

таким чином забезпечити великій Українській Нації відпо

відне місце серед інших державних народів світу. 

11 РОЗДІЛ 

ЧЛЕНИ 

1. Українці(-кн) в віці 8-15 років можуть бути членами 
Доросту ОУН. 

2. Українці(-кн) у віці 15-21 років можуть бути членами 
Юнацтва ОУН. 

З. Членами Організації Українських Націоналістів мо

жуть бути українці(-кн), яким сповнилось 21 рік :житгя. 
4. Кожний бажаючий вступити до ОУН мусить подати 

до одного з вімілів ппсану заяву з порукою двох дійсних 

членів. У заяві повинно бути зазначено, що бажаючий всту

пити поділяє політичні засади ОУН. Крім того, в заяві повин

но бути подано, до яких організацій чи партій належав або 

належиrь бажаючий вступити. Управа Ві,Аділу може відки

нути заяву без пояснення причин. Ухвала Управи про при: 
йнятrя нового члена мусить бути затверджена Секретарем 

Округи (на чужині: Держави). Дві третини членів Ві,Аділу мо

жуrь протестувати проти прийнятrя нового члена. 

5. Новий член протягом шести місяців уважається 
кандидатом. 

б. По шістьох місяцях Управа Ві,Аділу може перевести 

кандидата в дійсні члени. fv\я переведення в дійсні члени 

кандидат мусить виконати певне завдання Голови Ві,Аділу 

зrідно з окремим правильником. 

7. Члени, що їм сповнилося 25 років :житгя, можуть стати 
заприсяженими членами, які підпадають приписам окремо

го правильника. 

8. Кандидати можуrь добровільно виступити з ОУН. 
Дійсні й заприсяжені члени можуть виступити за згодою 

Проводу Українських Націоналістів. · 
9. Управа Ві,Аділу може виключити члена за невиконан

ня обов'язків власною ухвалою, а за ті чи інші проступки зrід-
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но з рішенням Суду Організації Українських Націоналістів. 

10. Обов'язком кандидатів, дійсних і заприсяжених чле
нів є повинуватися приписам У строю, відповідних правиль

ників, постановам і наказам усіх керуючих органів, ширити 

ідеологію українського націоналізму, притягати нових чле

нів та своєчасно платити встановлені членські вкладки. 

11. Дійсні й заприсяжені члени мають право рішаючого 
голосу та пасивного й активного вибору на загальних зборах 

Відділу. Заприсяжені члени можуть бути призначені Секре

тарями, Провідниками, членами Проводу, судових і контроль

них органів. Всі члени одержують безплатно пресовий орган 

ОУН. 

12. Дійсні й заприсяжені члени мають право носити 
встановлену відзнаку ОУН. 

ІІІ РОЗДІЛ 

АДМІНІСТРАЦІЙНИЙ ПОДІЛ 

1. ОУН на території України поділяється на 10 Країв, з 
яких кожний має назву й порядкове римське число. 

2. ОУН на чужині поділяється на 1 О Теренів, з яких 

кожний має назву й порядкове арабське число. 

З. Край поділяється на 5 Округ, з яких кожна має наз
ву й порядкове арабське число. 

4. Терен поділяється відповідно до політичних кордо
нів існуючих держав. 

5. Кожна Округа й Держава поділяється на Відділи. 

IV РОЗДІЛ 

ВІДДІЛИ 

1. Відділ складається з членів ОУН, що перебувають в 
одній якійсь місцевості. 

2. Відділ має гурти Доросrу і Юнацтва. 
З. tia чолі Відділу стоїть Управа в складі Голови· і МJОХ 

членів. 

4. Голову вибирають загальні збори Відділу більшістю 
МJОХ третин присутніх членів. Членів Управи затверджують 

114 



Aogamкu 

загальні збори на пропозицію Голови. Управа мусиrь буrи за

тверджена Секретарем Округи чи Держави. 

5. Загальні збори відбуваються один раз у році. В силу 
своєї постанови або на домагання двох третин членів Відді

лу або вищих керуючих органів Управа скликає надзвичай

ні загальні збори. Повідомлення про скликання загальних 

зборів мусиrь буrи надіслане кожному членові на 1 О днів пе
ред установленим реченцем. Збори є дійсними при всякій 

кількості присутніх. Всі постанови загальних зборів винося

ться звичайною більшістю голосів. Зборами проводиrь Голова 

ВіМілу. 
б. Секретар Округи чи Держави має право усунуrи 

Управу ВіМілу за бездіяльність і призначити в. о. Голови до 

скликання загальних зборів та вибору нової Управи. 

V РОЗДІЛ 

ОКРУГИ (НА ЧУЖИНІ: ДЕРЖАВИ) 

1. На чолі Округи чи Держави стоїть Секретар, якого 
призначає з-поміж заприсяжених членів Округи чи Держа

ви Провідник Краю чи Терену. д!Jі третини Голів ВіМілів 

Округи чи Держави можуть висловитися проти призначен

ня того чи іншого Секретаря, надсилаючи через нього заяву 

до Проводу Українських. Націоналістів й одночасно 

повідомляючи про те від себе сам Провід. 

2. Секретар Округи чи Держави має право запрошува
ти з-поміж членів Округи чи Держави технічних співробіт

ників. 

З. В міру потреби Секретар Округи чи Держави може 

скликати нараду Голів Відділів Округи чи Держави. Нарадою 

проводиrь Секретар Округи чи Держави. 

VI РОЗДІЛ 

К РА У (НА ЧУ Ж И Н 1: ТЕ Р Е Н И) 

1. На чолі Краю чи Терену стоїть Провідник, якого при
значає з-поміж заприсяжених членів Краю чи Терену Провід 

Українських Націоналістів. д!Jі третини Голів Відділів Краю чи 
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Терену можуть висловиrися проти призначения того чи ів

шого Провідника. надсилаючи через нього заяву до Проводу 

Українських Націоналісrів та одночасно повідомляючи від 

себе про це сам Провід. 
2. Провідник Краю чи Терену керує Секретарі.Jlтом 

Краю чи Терену та має право запрошувати з-поміж членів 
Краю чи Терену техніЧІПІХ співробітників. 

З. Членамн Секретаріяту Краю чи Терену є Секретарі 
Окруr чи Держав. 

4. В міру потреби Провідник Краю чи Терену може 
скликати нараду Сек}>етарів і Голів Відділів Краю чи Терену. 
Нарадою проводить Гіровідник Краю чи Терену. 

VII РОЗДІЛ 

ЗБІР 

УКРАІНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

1. Збір Українських Націоналістів є законодавчим орга
ном ОУН. Завдання Збору є покликання Голови Проводу 

Українських Націоналісrів, Головного Cyд/JJ. й Головного Кон

трольного, затвердження складу Проводу Українських На

ціоналістів, ухвалення змів і доповнень до Устрою ОУН, пляну 

діяльности ОУН і бюджету ОУН, заслухання зві,&,омлень 

Голови Проводу, Головного Cyд/JJ. й Головного Контрольного. 

2. Членами Збору є всі Секретарі Окруr чи Держав, всі 
Провідники Країв чи Теренів, всі члени Проводу, Головний 

Контрольний і всі ті члени ОУН, що матимуrь доручення 

виконування тих чи івІІІИХ самостійних завдань. 

З. Сесія Збору відбувається один раз на NJд. роки. По

відомлення про сесію мусять бути розіслані місяць перед 

установленим реченцем. Збір переводить свою працю в при

суrності не менше половини членів Збору. 

В силі своєї постанови або на вимогу двох третин чле

нів Збору Провід скликає надзвичайну сесію. Сесією про

водить Голова, якого Збір покликає на пропозицію Голови 

Проводу. 

4. ДМІ покликання Голови Проводу, Головного Cyд/JJ., Го
ловного Контрольного і NІЯ зміни Устрою ОУН потрібно най-
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менше NJOX третин rолосів усіх членів Збору. Всі ухвали Збору 
винося.тьси звичайною більшісnо rолосів. 

VIII РОЗДІЛ 

ПРОВJД 
УКРАУНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

1. Провід Українських Націоналісrів є виконавчим орга
ном ОУН. Завданням Проводу є керування цілою діяльнісrю 

ОУН. 

2. Провід складається з Голови, якого покликає Збір, і 

вісьмох членів Проводу, яких на пропозицію Голови затверд

жує Збір. Всі члени Проводу мусять буги заприсяженими 

членами. 

З. Голова Проводу розподіляє поміж членами Проводу 

референтурн і визначає свого засrупника. Кожний член Про

воду, що стоїть на чолі референтури, зветься Референтом. 

4. Голова Проводу, або в випадку його хворости чи від
(.уrности його Засrупник, приймає всі рішення в імені Про

воду. Члени Проводу є дорадниками Голови. Дрі третини 

членів Проводу можугь домагатися стримання переведення в 

житrя того чи іншого рішення. 

5. Референтурн Проводу мають слідуючі функції: 
І. Організаційна Референтура керує всіми внугрішньо

організаційними справами, намічає кандидатів на Секретарів 

і Провідників, засновує нові Відділи, визначає Округи чи Дер

жави, Краї чи Терени. 

11. Політична Референтура веде ·всю політичну діяль
ність. 

ІІІ. Військова Референтура веде організацію військо

вого вишколу, розробляє пляни організації армії і фльоти, 

узгіднює діяльність українських військових організацій. 

IV. Ідеолоrічиа Референтура розробляє програмові пи
тання й веде культурно-освітню працю. 

V. Референтура Пропаrанди веде пропаrанду серед ук
раїнців і чужинців, узгіднює всю аrітаційну діяльність Країв 

чи Теренів. 
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VI. Референrура Зв'язку виконує доручения Проводу. 
VII. Фінансова Референтура розробляє пляни здобутгя 

засобів і складає бюджет ОУН. 

VIII. Секретаріят веде канцелярію Проводу, завідує ар
хівом, провадить історію ОУН, переховує печатку і прапор 

ОУН. • 

ІХ РОЗДІЛ 

КОНТРОЛЯ 

1. Фінансово-технічну контролю ОУН веде Головний 
Контрольний, якого покликає з-поміж заприсяжених членів 

ОУН ЗбірУН. 

2. Головний Контрольний призначає Контрольних Країв 
чи Теренів, Округ чи Держав. 

З. Контролю ВіМілів веде Контрольний Ві,мілу, якого 

покликають загальні збори Ві,мілу. 

4. Контрольні мають право кожного ·часу перевіряти 
грошове діловодство і скарбниці. 

5. Обов'язком кожного Контрольного є складати річний 
звіт зо своєї діяльности і передавати його вищому контроль

ному органові. Головний Контрольний складає Загальний звіт 
на сесії Збору. 

Х РОЗДІЛ 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КАРНІСТЬ 

1. Голова Проводу, Провідники, Секретарі й Голови 
ВіМілів мають право накладати такі кари на членів ОУН: 

особисте завваження, публічне завваження, праця на ко

ристь ОУН до одного тижня, часове або цілковите усунення 

від виконання тих чи інших обов'язків і віддання під Суд 

Організації Українських Націоналісrів. 

2. Суд Організації Українських Націоналісrів складає
ться з Головного Cyд/JJ і двох членів. Головного Cyi>NO покли
кає Збір Українських Націоналісrів, а членів Суду іменує 
Провід з-поміж фахово підготовлених заприсяжених членів 

ОУН. 
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Доgатки 

З. Суд Організації Українських Націоналістів має право 

виносити такі засуди: виправдання, передача справи Роз'єм

ному Судові, завваження перед Судом, завваження в пресі, 

праця на користь ОУН до одного місяця, догана перед Судом, 

догана в пресі, часове або цілковите усунення від виконання 

тих чи інших обов'язків, переведення в члени іншої категорії, 

позбавлення членства на певний час, виключення з ОУН з 

оголошенням або без оголошення в пресі. 

4. Правильник організаційної карности встановлює нор
ми дисциплінарної кари й діяльности Суду Українських На

ціоналістів. 



список 

РІДКОВЖИВАНИХ СЛІВ, ЛОКМІЗМІВ 

ТА ПОЛІТИЧНО-СУСПІЛЬНИХ ТЕРМІНІВ 

Авля, аула (.лат. aula - «двір~>) - актовий зал, часом -
велика авдиrорія. 

Амуніція (в розмовному і .літ. вжитку часом ще м~Іиція) 

- військове спорядження солдата, усе, крім ONJIY і взутrя 

(обмундируваІПІЯ); у га.лицькому .літ. вжитку значення часто 
звужується go набої, боєприпаси. 

Аrекурація - guв. забезпечення. 

Аспірації (найчастіше у поєgнанні з прикм. ВІN~кі) -
устремління, поривання, прагнення; віg цього ж .латинського 

кореня й СJ\ово аспірант, букв. «той, що праmе, сподіваєтьсЯ~>. 

Атрофія (з меg. терміно.лоrіі) - поступове ослаблення чи 

й відмирання органу, внаслідок невживання його в дію. 

Біr, в біrу (з польськ. (prze)bieg, w biegu) ·_хід. у ході. 
Вакаціі- канікули (шкільні, студентські, парламентські 

тощо). 

Вакувати -. егояти порожнім, буrи не обсадженим (про 
nocagy). 

BIIJIOIOfniCII - букв.: вийти з лона, з середини чого-

небудь, виділитися, органічно з'явитися. 

Внелід- наслідок, плід. результат. 

Відбороиніеn. (державна)- обороноздатність. 

Відпоручник - представник, уповноважений. 

BiJJpyx - рефлекс, вроджена чи набута здатність до 

автоматичної, незалежної від волі й свідомості дії. 

Віаія- букв.: «те, що бачитьсю>, картина, образ, бачен

ня (майбутнього). 

Відсепаровувати - відділяти, відокремлювати (gив. 

rепарація). 

Віче- мітинг (oguн з rалицьких реrіоналізмів, що нині 

активно засвоюється у всенароgному мовленні, причому не всі 

знають, що СJ\ОВО це має усі віgмінкові і чиСJ\ові форми: віча, 

вічем, на вічах, прибіt.изно так само, як обличчя). 
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Список ріgковжuв011wr СА.ів 

ДефілщІ,а, дефітща - інспекційний огляд військ мето

дом перегляду їх у стройовому марші, також сам марш. па

рад. демонстрація сил. 

Дефініцін - визначення за найсутrєвішими і тільки 

цьому предметові чи явшцеві властивими ознаками. 

Домева - сфера впливу, панування. 

Екаекуnmа - виконавчий орган, виконавча влада. 

Ефемеридний - недовговічиий, скороминущий. 

Задекларувати - проголосити, заявити, урочисто 

пообіцяти. 

3аймаmци••а- окупована (зайнята чужим військом чи 

іншою країною) частина, територія. 

3аnупинцпю - представництво. 

ЗарядИПІ - учинити, провести; аарJІДИТИ збірку -
оголосити збір коштів. 

Засада - принцип, база, основа; аасадничий - основ

ний, принциповий, базовий. 

Збірний - гуртовий, колективний. 

Зве1ю (явний русизм, чи не зі спаgщини «язичія» галиць

ко-буковинських «москвофілів») -ланка, найменший підроз

діл ланцюгової структури. 

Здвиг - найчастіше великий збір, зліт, з'їзд. масове 
скупчення (здвиг народу), nogeкygи у значенні зрушення, 

зсув (віg рос. сдвиг в сознании, в отношениях) . 
.зелена rраиици•, перехід кордону на .ае.лену візу• -

нелегальний перехід кордону. 

Зисканни, пооискуванІІR (реанімований архаїзм, наявний 

ще, напр., в .лірницькій пса.льмі: «А вже ж тої правди ніде не . 
3НСЬК8'111•)- здобування (коштів, симпа'Іійтощо), вишукування, 

придбання. 

Зрі:І•mчкуванни - диференціація, розшарування. 

3удар - зіткнення. 

Імпонувати - виклйкати мимовільну повагу, відповідати 
смакам; справляти позитивне враження. 

Імпрещt - будь-який захід (концерт, збори, спортивне 

змагання) або починання (театральна антреприза, звіgки й 

слово імпресаріо, комерційна і. тощо; тут в значенні полі

тичний крок, захід, ініціатива. 
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Список ріgковживаних СJІів 

ІС'ЮПІ (питання) - суrь, ЇC'rora речі - суrь справи. 

Карніеп. - те саме, що свідома дисциплінованісrь, го

товнісrь відповідати за свої вчинки, свідомо сприймаючи 

заслужену кару. 

Касинове товариство - об'єднання мя проведення доз

вілля, клуб інтересів (у. тім числі картярський, бриджовий і 

под.). 

1\вієrизм- містична течія XVII ст. в країнах Зах. Євро
пи, що проповідувала <<всезагальне умиротворення)) як засіб 

єднання з божеством. 

Квіпrесенція (букв. п'ятиперегонка) - у хімії найбільш 

концентрований, найчистіший екстракт якої-небудь речови

ни, у ширшому значенні найістоrnіша суrь чого-небудь. 

Керма - кермо. 

Керую••а зоря - орієнтир, дороговказ, провідна зоря. 

КільчІПІІСя, викільЧІПІІСЯ- прокльовуватися, проростати, 

давати паросток; guв. у Грінченка ключки пускати. 

Клич - гасло, заклик, часом девіз. 

Кодифікація - зведення до єдиного коду, підпорядку

вання спільній системі правил, законів. 

Команда, ріgше коменда - командування, шгаб. 

Командаm, комеІІД8ІП - командир; ІІа•Іа.ТІьний к. -
найстарший, перший, головний командувач. 

1\онсеквеІІція - наслідок; кшІсеквеІmІіеп. - послідов

ність (в діях, словах). 

Kotrntнyaцiя - продовження. 

ЛеІ'іпtмація- 1) юридичне чи інше формальне обrрун
тування, усправедливлення; 2) особистий докумепr, посві

дчення статусу особи, напр., шкільна л. -учнівський квиток. 

ЛеІ'ітимувати, вилеІ'ітимувати - перевіряти документи 

мя встановлення особи. 

Ли••ва - мотуз, канат. 

Листа, ліста - список, перелік прізвищ, реєстр (віg 

ЛОАЬСЬІ<. lista, бо spisek по-по.льському означає змова). 
Міт, мітичІІИЙ - міф, міфічний. 

Медкгаціі - роздуми, розважання, зосереджене гли

боке обдумування. 
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Список ріgковжuваних слів 

Нав'JІ:Jуючи до ... -маючи на увазі, відновлюючи, про
довжуючи (щось перерване); н. до 'ІрОДИціі- продовжуючи 

традицію, н. до повнщоrо- у зв'язку з вищесказаним. 

Напримні - директиви (про gо.кументи), керунки, 

напрямки діяльности. 

Наради (невgша калька з пОАЬСьк. obrady - дебати) -
засідання, дебати, при конферешJ,іи в значенні нашого нарада. 

Насвітлеаши- висвітлення, з'ясування. 

Натуга - напруга (особливо ссекзотичНОІІ звучить цей 

локшізм у прекрасних віршах Дм. Загула: «Я тремчу від аштугн, 

від весняної туги ... >~). 
Начальний - керівний, зверхній, верховний; на•аальааа 

команда - вище командування, головний ІІПаб. 

Невірний Тома - наш «Хома-невіруючий>~, персонаж 

притчі про муки Христові, котрий для певності стромляв 

пальця у рани Розп'ятого; у gаному тексті згаданий не зовсім 

до речі, бо малися на увазі, очевидно, зневірені, політично 

розчаровані. 

НеrшJ,іи - заперечення, часом занедбання, запущеність; 

неІ'увати - відкидати, не визнавати; •••ае11юї анархії й ••еmціі• 

- йдеться про деструктивний критицизм, політичний 

негативізм. 

Нурт - вир, круговерть на воді, стрімка теЧія (у т. ч. 

підводна). 

Нуртува111m - приховані процеси, внуrрішнє бродіння. 

Oбeзneatetteвe товариство (часом забезпеченеве, асеку

раційне) -страхове товариство (аrентство). 

Оrіініи (начастіше з прикметником громадська) -думка 

(громадська), значно ріgше привцпш о.- приватна думка. 

Оружний - збройний. 

П•tрпtзаtака - партизанство (як господарка - госпо

дарство, мулярка - мулярні роботи, столярка - столярні ро

боти і под.). 

Патос - пафос (внасліgок інакшого озвучення латин

ського звукуth, наявного й у великоукраїнській вимові похіgних 

віg цього ж кореня патетика, патолоrія тощо). 

ПацифікшJ,іи (віg лат. рах- мир) - букв. умиротворен

ня, як історичний термін кривава каральна акція польсько

го уряду на українських землях. 
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Список ріgховжuванuх слів 

ПереведеІІІUІ - проведения, здійснения. 

ПiJqurдmdi - другорядний, менumй за значенням. 

ПоаемиіІ - горизонтальний; антонім доземнІ 

верmкальний. 

ПравІUІЬИик -_збірка чи список правил, розпорядок. 

Провід - керівництво; провідшос - керівник, вождь. 

часом начальник. 

Рам'и, рамеtю (церк.-сл. рука) - у політичній терміно

логії орган; а рам'и чи а рамена (чого або кого-небудь ви

ступати) - від імени, під фірмою. 

РеІ'уJІJІМін (окреме значення слова регламеіп) - резпо

рядок, поряДок проведения чи виконання чого-небудь. 

Реферат- крім, прийнятого у нас значення наукова або, 

pigwe, політична доповідь. ще й сектор (в установі чи орrанізацЩ, 
галузевий відтинок чи підрозділ. 

Рівнож (пОАЬСЬК. rOwnieZ) - також. 
Селекціи - відбір, вибраковка. 

Сепарацін - розділення (у тім числі родини, розлучення 

без офіційного розірвання шлюбу); cenaparma - камера

одиночка, часом ізольована (на відміну від комунальної) 

квартира. 

Скали (фактично те саме, що в нас шкала) - маштаб, 

розмах; на широку скато - широкомасштабний; но повну 

скато - на весь розмах. 

Слідний- помітний, результативний, такий, що лишає по 

собі слід, fJIJ.Є помітні наслідки. 

Споtпанність, споtпаІІі•аність - стихійність, самовіль

нісrь. 

Сnравоодании - звіт у всіх значеннях цього слова, в т. ч. 

репортерський про якусь подію; адава'ПІ собі справу - ро

зуміти, усвідомлювати, ясно бачити. 

Оrановище - позиція (у всіх значеннях, в т. ч. й вій

ськовому). 

ОrороmІИЦІ'ВО- тут у букв. переКJІ.аgі з по.льськ. stron
nictwo - партія; варта уваги тенgенція наgавати цьому сло

ву ширшого значення: політичний напрямок, певний суспіль

ний рух, неформальне об'єднання чи розрізнена сукупність 

прихильників, однодумців. 
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Список ріgковживаних САів 

Сходини - збори членів гуртка чи організації. 

Точка- слов'янська каАЬКа з чужинецького poiJ)te, пункт, 
вЄJІ.икоукраїнська громаgськість уникає його з ог.ІІЯgу на 

близькість go російського. 
Уклад - розташування, розстановка, система. 

УС"Ірій - галицький не011.огізм замість зgавна уживаного 

в українській мові інтернаціоналізмустатут (на протившу рос. 

устав). 

Фасцинуюо•ий (віg псмьськ. fascynowac- зачаровувати, 
полонити) - тут одурманюючий. 

Ховзький, ховзатися - слизький, сковзатися. 

Цеmрали - центр, головний осідок чи керівний осере

док будь-якої структури (гром.-політ., виробничо-комерційної 

тощо); антонім лок&JІR (pigwe), а в термін011.огії УПА-ОУН 
СТ8НІІЦJІ - місцеве вімілення. 

Часовий, 'Іасове -тимчасовий, тимчасове, скороминуще, 

непостійне. 

Чере11 - живець, паросток (віg рос. черепок). 

Чужина - крім загальновіgомого значення ще й закор

дон, зарубіжжя; чужинецький - іноземний. 
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ЦЬОГО Ж АВТОРА, 

ВИДАНІ У В(ЛЬНОМУ СВІТІ, 

ТАКІ ГОЛОВНІШІ ТВОРИ: 

Зиновій Книш, На порозі невідомого, спогади з 1945 року. 

Зиновій Книш, Перед походом на схід - спогади й ма· 

теріяли до діяння Організації Українських Націоналісгів ) 
1939-1941 роках, часmни І і 11. 

Зиновій Книш, Розбрат - спогади й матеріяли до розко

лу ОУН в 1940 році. 

Зиновій Книш, Б'є дванадцята- спогади й матеріяли 

до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни. 

Зиновій Книш, Власним руслом - Українська Військова 

Організація від осени 1922 до весни 1924 р. 

Зиновій Книш, На повні вітрила- Українська Військова 

Організація в 1924-1927 роках. 

Зиновій Книш, Далекий приціл - Українська Військова 

Організація в 1927-1929 роках. 

Зиновій Книш, Так перо пише ... (вибрані статті). 

Зиновій Книш, Погром у тюрмі. 

Зиновій Книш, Процес дітей за УВО. 

Зиновій Книш, Напад на пошту в Городку (Процес Васи

ля Біласа і Дмитра Данилишина та їхня геройська смерть). 

Усі- у видавництві «Срібна Сурма>>. 

Загалом бібліографічний список праць g-pa Зиновія Книша 
містить понаg 60 позицій. 
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СТАНОВЛЕННЯ ОУН 

Киів, видавиицІво ім. Олени Теліrи 

• 

Peдarrop Ю. В. Шелест 
Художньо-технічний редактор О. М. Kocna 

Коректор А О. Халоша 
Вwювjдальвий за випуск Я. Б. Тимошенко 

Здаводовабору03.03.94. Підп. додруку 11.0.5.94. Формат84х108/32. Папі! 
офс. Nll1. Гари. •Бал тим•. Друк офсетний. Ум. fJSJyк. арк. б, 72. Обл.-вид. apt: 
7,28. Наклад 25000. Зам.4-75. 

Видавництво ім. Олени Теліrи, Київ-10, вул. Січневого Повстання, б. 
Ориrівал-макет пІдrотовлево у фундації ім. О. Ольжича. 
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.. .Праця д-ра Зиновія Книша цінна тим, що 
сам автор був не тільки учасником, але й співтворцем 

украінського організованого націоналізму. Це тим 

цінніша наукова дисертація, що написана вона 

згідно з усіма правилами такої наукової праці, з 

покликанням на всі доступні авторові джерела і 

критичний підхід до самих джерел. Свої особисті 

думки автор висловлює майже виключно тільки 

при оцінці деяких цитованих ним джерел ... У цьому 
надзвичайно сумлінному, доведеному до педантизму 

об'єктивізмі є велика науково-історична вартість 

праці д-ра Зиновія Книша. 

g-p Д. Квітховський, з переgмови 
go першого вugaJUUl цієї книги 


