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У збірнику представлено документи Ідеологічно споріднених
націоналістичних організацій (СКР ІСНО), а саме – протоколи, обіжники,
бюлетені, звернення, листи тощо. Ці документи інформують про управлінську
та культурно-просвітницьку діяльність організації, а також висвітлюють її
вагомий внесок у підтримку національно-визвольних змагань українського
народу у XX ст.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних
закладів, співробітників архівних установ, журналістів, а також усіх, хто
цікавиться джерелами української історії.
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ПЕРЕДМОВА
Після Другої світової війни українська діаспора хоча й не змінила своєї
основної цілі – здобуття Україною незалежності, про була вимушена значною
мірою переглянути підходи та методи її досягнення. Заклики до збройної
боротьби, що домінували у 1930–1940-х роках, виявилися неефективними
в умовах дипломатичної активності Радянського Союзу.
Стало очевидно, що українській спільноті за кордоном слід вести
обговорення українського питання на міжнародному рівні – на рівні
дипломатичних служб, міністерств закордонних справ, окремих лояльних
до України світових політиків. Українська діаспора вже добре розуміла силу
слова іноземних журналістів та кореспондентів. У цих же умовах стало цілком
очевидно, що потрібно акумулювати сили, розпорошені по осередках українців
у Північній і Південній Америках, Європі та Австралії.
На початку 1960-х років ідея створення громадського об’єднання під
назвою «Ідеологічно споріднені націоналістичні організації» була висловлена
Миколою Плав’юком та активно просувалася Українським національним
об’єднанням (УНО) Канади, яке він очолював. Це питання неодноразово
обговорювалося членами організації на засіданнях Президії УНО Канади.
Передбачалося, що основними завданнями ІСНО мала б стати координація дій
організацій націоналістичного спрямування, проведення ними спільних заходів,
націлених на здобуття Україною державності та суверенності.
Також до завдань майбутньої організації відносили: збереження
українських спільнот поза межами України; зберігання народних та культурних
традицій; національне виховання молодого покоління; координацію української
преси та співпрацю з закордонними засобами масової інформації; розробку,
інтерпретацію та популяризацію ідеологічних переконань.
У 1963 р. з новою ініціативою створення ІСНО виступили ряд
громадсько-політичних організацій, які протягом багатьох десятиліть сприяли
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збереженню національної ідентичності українців за кордоном, їх культури
і традицій, а також організовували визвольні та політичні акції.
У підготовці установчої конференції ІСНО взяли участь організації,
члени яких були прихильниками поглядів Андрія Мельника – УНО Канади,
Організація

державного

відродження

України

(ОДВУ).

Долучилися

й націоналістичні організації, що діяли на теренах Південної Америки
(Українське товариство «Відродження» в Республіці Аргентина)1 та Європи,
зокрема, Українська національна єдність у Франції2 та ін.
У

результаті

їх

злагодженої

діяльності

27–28

червня

1964 р.

у Вашингтоні3 на установчій конференції було створено Координаційну раду
Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (КР ІСНО). Основними
завданнями новоствореної організації визначено: збереження і поширення
духовно-культурних надбань українського народу, надання інформації про
громадсько-політичне життя в Україні, ініціювання визвольних змагань,
пояснення та поширення програмних завдань націоналістичного руху,
проведення конференцій, семінарів та ін.
Керівними та виконавчими органами було визначено: Конференція ІСНО,
Президія КР ІСНО, Секретаріат (до 1982 р.), Контрольна комісія. У різний час
у структурі ІСНО діяли також і спеціальні допоміжні комісії – організаційна,
суспільно-допомогова,

пресово-видавнича,

фінансово-бюджетна,

жіночих

організацій, молодіжних і студентських організацій.
Першим головою ІСНО було обрано Миколу Плав’юка, відомого на той
час

серед

української

діаспори

громадсько-політичного

діяча,

Голову

УНО Канади. Згодом головами організації були Богдан Гнатюк, Модест Мицик,
Леонід Філь та ін. Тривалий час головою ІСНО був Павло Дорожинський –
український політичний і громадський діяч, публіцист.

ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 43–44.
Там само, арк. 45.
3
Там само, спр. 22, арк. 5.
1
2
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У 1982 р. на черговій Конференції КР ІСНО було перейменовано на
Світову координаційну раду (СКР) ІСНО. Основними цілями та завданнями
організації визначено: «закріпити вузли дружби між поодинокими ІСНО»,
«зберегти взаємну інформацію між ними», «формування спільних поглядів
та методи дії», «зберігання наших спільнот поза межами України», «зберігання
нашого молодого покоління», «координація української преси та чужомовних
публікацій», «популяризація наших ідеологічних заложень» 4.
До структури ІСНО увійшло більше 30-ти братніх організацій країн
Америки, Європи та Австралії, зокрема: УНО Канади, ОДВУ, Об’єднання
українських академічних товариств «Зарево» у Канаді та США, Організація
українок Канади ім. Ольги Басараб, Українська видавнича спілка «Самостійна
Україна», Український золотих Хрест (США), Об’єднання українців у Великій
Британії, Товариство українських жінок ім. О. Теліги у Великій Британії, Леґія
українських повстанців у Великій Британії, Українська національна єдність
(УНЄ) у Франції, Українське товариство «Відродження» в Аргентині,
Хліборобсько-освітній

союз

в

Бразилії,

Українсько-бразильський

клуб,

Організація української молоді «Клем» в Бразилії, Фундація ім. Олега Ольжича
в Австралії, Фундація ім. Олега Ольжича в Німеччині та їх братні організації 5.
Центральним осередком СКР ІСНО у різний час були міста Торонто
(Канада) та Нью-Йорк (США).
Окрім

основної

діяльності

СКР

ІСНО

приділяла

значну

увагу

відзначенню внеску у визвольну боротьбу та вшануванню пам’яті видатних
українців. Зокрема, Президія СКР ІСНО розсилала Проводам, членам
організацій ІСНО та українській громадськості звернення і комунікати щодо
вшанування пам’яті Олега Штуля-Ждановича6, Симона Петлюри, Євгена
Коновальця7 та ін. Документи містять інформаційні довідки про внесок цих
діячів у розбудову української державності та національно-визвольну боротьбу,
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 22, арк. 6.
Там само, спр. 30, арк. 3–5.
6
Там само, спр. 20, арк. 35–36.
7
Там само, спр. 23, арк. 7–8; спр. 30, арк. 9–10.
4
5
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а також чіткі рекомендації щодо організації святкових урочистостей.
Наприклад, створення громадських комітетів для підготовчих заходів,
проведення панахид та молебенів за участі української громадськості, зборів
членів організацій у великих осередках (Нью-Йорк, Торонто, Париж, Мюнхен,
Сідней).
Слід зазначити, що з часу створення КР ІСНО вдало реалізовувала одне
із своїх основних завдань, затверджених у статуті, – об’єднання та координацію
роботи членів-організацій. Так, КР ІСНО долучилася до справи створення ще
однієї потужної організації Світового конгресу вільних українців (СКВУ, після
1993 р. – Світовий конгрес українців /СКУ/).
Зокрема, КР ІСНО виступила ініціатором створення крайових комісій для
справ СКВУ, до яких мали входити особи «із досвідом в громадських справах
та охочих до праці в тій ділянці»8. Такі крайові комісії для справ СКУ мали
наступні завдання: популяризація та інформація українства про справи
дотеперішньої підготовки СКВУ, розробка проектів програмових документів,
підготовка участі української спільноти у місцях поселення до участі
в діяльності СКВУ9. Організації, що входили до системи ІСНО активно
долучилися до цього процесу, завдяки чому 17–19 листопада 1967 р. у НьюЙорку відбувся перший Конгрес СКВУ.
У серпні 1991 р., напередодні проголошення Україною незалежності,
СКР ІСНО на чолі з її Головою Павлом Дорожинським виступила на підтримку
українських демократичних сил та проти підписання союзного договору.
У зверненні Президії Світової координаційної ради ІСНО до Проводів і членів
організацій ІСНО та

української громадськості зазначено: «Основною

перешкодою для привернення того стану є дії московського центру, який
докладає всіх зусиль, щоб ті процеси державного будівництва в Україні й інших
Республіках звести на манівці та зберегти і надалі совєтську імперію

8
9

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 2, арк. 154.
Там само.
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в «оновленому союзі»10. Тому членам-організаціям рекомендувалося висилати
листи до політичних діячів, членів парламентів і урядів країн поселення
та просити їх про підтримку України, а також інформувати, що Україна, як
частина Європи, має давні демократичні традиції і в згоді з ними будує своє
державне життя.
Таким чином, від початку створення у 1964 р. і до здобуття Україною
незалежності Світова координаційна рада ІСНО різними способами боролася
за збереження

української

культури,

національної

самоідентичності

та відновлення державності.
***
У фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки
зберігається значний масив документів (серед них – протоколи, бюлетені,
комунікати, звернення, листи тощо), що висвітлюють вагомий внесок
СКР ІСНО у підтримку національно-визвольних змагань українського народу
у ХХ ст. та інформують про управлінську і культурно-просвітницьку діяльність
організації. Оскільки у діяльності СКР ІСНО брали участь інші українські
громадсько-політичні організації, що входили до її структури, то документи
з її історії зберігаються у різних фондах архіву.
До збірника увійшли документи із фондів ЦДАЗУ: ф. 36 «Світовий
конгрес вільних українців (СКВУ)», ф. 37 «Український визвольний фонд
(УВФ)»,

ф. 38

«Світова

координаційна

рада

ідеологічно

споріднених

націоналістичних організацій (СКР ІСНО)» та ф. 39 «Організація державного
відродження України (ОДВУ)».
Всього до збірника увійшло 24 документи за 1963–1991 рр. Усі
документи подано у їх повному обсязі. Хронологія відібраних документів
обумовлена не лише роками діяльності СКР ІСНО, але й метою та завданнями,
заявленими у програмних документах. Так, організація була заснована
у 1964 р., проте процес підготовки Установчої Конференції відбувався у 1963 р.
Тому до збірника уміщено документи за цей період. Верхня хронологічна межа
10

ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 30, арк. 11.
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– це рік здобуття Україною незалежності. Хоча ІСНО продовжило свою
діяльність після 1991 р., проте основна мета діяльності – «піддержка
української визвольної і політичної акції»11 була вже досягнута. Саме у 1991 р.
завершився важливий період існування організації.
Усі документи збірника увійшли до трьох розділів. У межах розділів
документи подаються в хронологічному порядку.
До першого розділу «Підготовка установчої Конференції Координаційної
ради

Ідеологічно

споріднених

націоналістичних

організацій»

уміщено

документи за період з 2 листопада 1963 р. по 9 лютого 1964 р. Серед документів
розділу – проект концепції установчої Конференції ІСНО, підготовлений на
засіданні Президії УНО Канади (№ 1), листування УНО Канади, Українського
товариства «Відродження» в Республіці Аргентині, УНЄ у Франції (№№ 2–6),
протокол спільної наради Президії УНО Канади та ОДВУ щодо скликання
Конференції ІСНО (№ 7).
Другий розділ «Діяльність Координаційної ради ІСНО в 1964–1982 рр.»
включає документи за період від створення організації до Конференції
Координаційної ради ІСНО, що відбулася 1982 р. До розділу увійшли
документи за період з березня 1965 р. по 1982 р. Це – документи
з організаційної діяльності Координаційної ради ІСНО, зокрема, бюлетені,
листи, обіжний лист та ін. (№№ 8, 11, 12–16); документи щодо створення СКВУ
(№№ 9, 10).
Третій розділ збірника «Діяльність Світової координаційної ради ІСНО
в 1982–1991 рр.» представлений документами за період з 16 жовтня 1982 р. по
серпень 1991 р. Серед них – проект Статуту 1982 р. (№ 17), документи
організаційного характеру – протокол, список, тези виступу (№№ 19, 20, 22),
звернення та комунікат щодо відзначення пам’яті провідників українського
національного руху ХХ ст. (№№ 21, 23), звернення на підтримку руху за
незалежність України (№ 24).
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ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 22, арк. 6.
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Документи збірника мають складені упорядниками заголовки, що містять
порядковий номер документа, його вид, інформацію про автора та адресата,
зміст, а також дату і місце створення документа. Якщо у тексті документа дата
не зазначена, то він датується за змістом або ж супровідними матеріалами.
Визначена таким чином дата береться у квадратні дужки.
Документи публікуються мовою оригіналу згідно із сучасними нормами
правопису. Орфографічні та пунктуаційні помилки виправлені без застережень.
Упорядниками збережено стиль викладу документів і всі їх мовні особливості,
пов’язані зі специфікою мови української діаспори (наприклад, слова та фрази
«основуюча Конференція», «ідеологічні заложення», «еляборати», «рамовий
проєкт», «устійнення змісту»). Виділення, підкреслення та закреслення окремих
слів або частин текстів документів збережено із відтворенням способу.
Окремі слова або частини слів, що погано читаються або містять
пропущені букви, взяті у квадратні дужки. Одиничні скорочення у словах,
вжиті в документі, розшифровано безпосередньо у тексті та подано також
у квадратних дужках. Часто вживані скорочення, наприклад, «др.», «мґр.»,
«інж.», «ген.» тощо, а також абревіатури організацій, установ та їх органів
подаються окремо у списку скорочень.
Якщо документ був підписаний, то прізвище людини, якій належить
підпис, береться у квадратні дужки та подається курсивом – [Павло
Дорожинський]. Якщо на документі стоїть відбиток печатки, то його текст
також відтворюється, береться у квадратні дужки та подається курсивом.
Кожний документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце
його зберігання (скорочена назва архіву, номер фонду, опису, справи, аркушів).
Також

вказується

тип

відтворення

документа

(машинопис,

гектограф,

друкарський примірник).
Для зручності у користуванні збірником складено: примітки до тексту
документів; список документів, що публікуються; список скорочень; іменний
та географічний покажчики. Географічні назви, внесені до покажчика, подані
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згідно сучасного правопису, а в дужках – зі збереженням особливостей їх
написання у тексті документів.
Комплекс документів, що увійшов до збірника «Світова координаційна
рада Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (СКР ІСНО)»,
є лише незначною частиною джерельної бази з історії діяльності цієї
організації.

Тим

не

менше,

відібрані

документи

із

фондів

ЦДАЗУ,

відображають основні напрями роботи СКР ІСНО та вагомий внесок її членів у
збереження національної і культурної ідентичності українців у світі в період
української бездержавності.

Провідний науковий співробітник
відділу використання інформації документів ЦДАЗУ
Людмила Ващук

12

ДОКУМЕНТИ
СВІТОВОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ
НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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Розділ І
Підготовка установчої Конференції Координаційної ради
Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій

№1
Проект концепції установчої Конференції Ідеологічно споріднених
націоналістичних організацій, підготовлений на засіданні Президії
УНО Канади. Торонто, 2 листопада 1963 р.
КОНФЕРЕНЦІЯ

ІДЕОЛОГІЧНО

СПОРІДНЕНИХ

НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.
ЗАГАЛЬНІ СТВЕРДЖЕННЯ:
Конференція ІСНО – це постійний форум співпраці всіх тих українських
націоналістичних

організацій

суспільно-громадського

характеру,

які

відчувають не лише спільність ідеологічних заложень, але й потребу для виміни
досвіду своєї праці, планування та реалізації спільними силами таких справ,
де того рода співпраця є потрібною і корисною для всіх заінтересованих
організацій.
Конференція ІСНО складається із тих організацій, які виявляють охоту до
співпраці з іншими ідеологічно спорідненими націоналістичними організаціями
та які про своє бажання повідомляють Основуючу Конференцію ІСНО.
СПОСІБ ДІЯЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО:
Конференція ІСНО діє в такий спосіб:
а) зустрічі уповноважених представників ІСНО, які відбуваються
в залежности від потреб в часі й місці установленому тими організаціями;
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б) через Головну Раду Співпраці ІСНО, яка складається із кожночасних
Голов і Секретарів крайових організацій, що приступили до Конфер[енції]
ІСНО;
в) через працю Інформаційного Бюра Конференції ІСНО, в склад якого
входять особи назначені Головною Радою Співпраці ІСНО.
Праця Головної Ради Співпраці ІСНО та Інформаційного Бюра проходять
в рамках Правильника праці, який повинен бути прийнятий на основуючій
Конференції ІСНО та який може бути змінений чи доповнений на кожній
зустрічі уповноважених представників ІСНО.
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО:
Головними цілями Конференції ІСНО під сучасну пору є закріпити вузли
дружби між поодинокими ІСНО, зберігати взаїмну інформацію між ними про
висліди їхньої праці та формування спільних поглядів та методи дії в таких
справах як: наше відношення до процесів, що їх переживає українських нарід
в Україні, піддержки укр[аїнській] визвольній і політичній акції, зберігання
наших спільнот поза межами України, зберігання наших культурних традицій,
зберігання нашого молодого покоління, координація укр[аїнської] преси
та чужомовних публікацій, розроблювання, інтерпретація та популяризація
наших ідеологічних заложень.
Головними завданнями Конфер[енції] ІСНО під сучасну пору є перевести
виміну

поглядів

серед

усіх

націоналістичних

суспільно-громадських

організацій про потреби створення Конф[еренції] ІСНО, доведення до
Oсновуючої

Конф[еренції],

Покликання

Головної

Ради

Співпраці

та

Інформаційного Бюра ІСНО, прийняття Правильника Праці для них.
ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ ДЛЯ ОСНОВУЮЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО:
1. Створити Ініціятивний Комітет на терені Канади з ініціятиви УНО;
2. Опрацювати інформаційні доповіді запрошеними прелегентами на такі
теми:
а) Існуючий стан ІСНО та потреби співпраці між ними.
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б) Інтерпретація місії українських спільнот поза Україною з позиції
українських націоналістичних організацій.
в) Концепція практичної діяльності Конфер[енції] ІСНО в світлі
теперішнього стану нашого організованого життя, легально-правних вимог,
спроможностей

націоналістичного

провідного

активу

та

наявности

матеріальних засобів для тої дії.
3. Ті теми повинні бути опрацьовані і розіслані до всіх країн, не пізніше
31 січня 1964 р. Після їхнього одержання проводи й провідне членство ІСНО
повинно запізнатися з ними і свої замітки, доповнення, критику повинно
переслати до Ініціятивного Комітету не пізніше 1 травня 1964 р.
4. В залежности від відгуку та надісланих матеріялів Ініціят[ивний]
Комітет в порозумінні [із] заінтересованими організаціями повинен вирішити
реченець, місце та програму Основ[уючої] Конференції ІСНО. Вона одначе
повинна б відбутися перед СКВУ і побажано перед черговим ВЗУН.
Цей

проєкт

зладжений

виключно

для

дискусії

членів

Президії

УНО Канади.
Торонто, дня 2 листопада 1963 р.

М. Плав’юк12 – Голова Президії
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 5
Машинопис.
№2

Лист Президії Українського національного об’єднання Канади до
української громади щодо скликання Конференції ІСНО.
Торонто, 30 грудня 1963 р.

Плав’юк Микола (1925–2012) – український громадсько-політичний діяч
в еміграції, останній Президент УНР в екзилі (1989–1992), п’ятий Голова
Організації українських націоналістів (1979–2012), співорганізатор та один
з президентів СКВУ.
12
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НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
ПРЕЗИДІЯ
До

Торонто, дня 30 грудня 1963 р.

ХВАЛЬНИХ ПРОВОДІВ ІСНО
на руки ВП. П.
Вельмишановні Пані і Панове!
У висліді відповідей, що їх Президія УНО Канади одержала в справі
Конференції Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій (ІСНО)
ми стверджуємо, що наша пропозиція знайшла не лише повне одобрення, але
й вияв всесторонньої піддержки від заінтересованих організацій.
У зв’язку з тим, ми приступаємо негайно до практичної підготовки Сесії
представників ІСНО

в

Вашинґтоні,

при нагоді відкриття

пам’ятника

Т. Шевченкові, при кінці 1964 р. Точний час, програма та місце Сесії будуть
Вам подані своєчасно. Цим листом ми звертаємося до Вас у таких справах:
1. Продискутуйте і подайте свої замітки і пропозиції відносно нашого
проєкту, якщо ходить по нами пропоноване оформлення Конференції ІСНО.
2. Подайте нам вичерпні дані про стан, діяльність і т. д. Вашої організації,
бо в програмі Сесії буде перегляд нашого стану сил та аналізу проблем, які
стоять перед нами.
3. Подайте, хто буде Вашу організацію репрезентувати на цій Сесії. Ми
передбачуємо, що в часі Сесії будуть діяти такі комісії:
а) устроєво-програмова, яка повинна уточнити форми дії Конференції
ІСНО та намітити його органи;
б) комісія жіночих справ;
в) комісія ветеранських справ;
г) комісія для справ виховних і справ молоді, що включатиме
і студентські справи;
ґ) комісія пресово-видавничих та інформаційно-пропагандивних справ;
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д) комісія резолюційна, для приготовлення підсумків праці в усіх
ділянках.
Як бачите нам залежить на чисельності Вашої делегації і тому просимо
поінформувати нас, наскільки Ваші спроможності дозволять Вам післати
чисельну делегацію на цю Сесію.
4. Крім праці тих окремих комісій ми будемо мати три основні доповіді
для Сесії, а саме:
а) Спроба характеристики сучасного стану в Україні та оцінка ваги
і значення тих змін, які відбуваються там для концепції визволення України.
б) Спроба з’ясування теперішнього стану розвитку суспільно-політичної
думки у світі, та вплив тих подій на оформлення ідеологічно-програмових
заложень українського націоналізму.
в) Спроба начерку місії і ролі українських спільнот поза межами України,
узгляднюючи сучасні відносини в Україні, розвиткові тенденції міжнародної
політики та стан наших спільнот поза Україною.
5. Ми свідомі, що наш час буде дуже обмежений, у зв’язку з тим, що ми
плянуємо взяти участь в урочистому відкритті пам’ятника Т. Шевченка. Тому
просимо Вас у як найкоротшому часі запропонувати своїх представників
до комісій. Ми з них створимо підготовчі комісії, які повинні вже перед Сесією
провести основну працю, щоб їхні еляборати13 були готові своєчасно
до розгляду і дискусії.
Просимо Хвальні Управи відповідати на наші письма у справі Сесії
у міру можливости якнайскоріше, бо ми маємо дуже короткий час для
підготовки і проведення тої Сесії.
З національним привітом
За Президію УНО Канади
М. Плав’юк – Голова

Є. Мастикаш – секретар
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 11. Машинопис.

13

Розробники (від англ. еlaborate).
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№3
Лист Голови Президії УНО Канади М. Плав’юка до В. Дідовича
щодо пропозицій до програми установчої Конференції ІСНО.
Торонто, 30 грудня 1963 р.
Торонто, дня 30 грудня 1963 р.
Вельмишановний Друг
в. . . . . . . . . . . . . .
В. Дідович
Мюнхен,
Вельмишановний Друже!
Президія УНО Канади виступила з пропозицією оформлення Конференції
Ідеологічного Споріднених Націоналістичних Організацій. Ця пропозиція була
продиктована глибоким відчуттям, що для наших організацій, які хоч діють
в різних країнах, які є під організаційним оглядом самостійні, які діють
у рямках законів країн свого поселення, є потрібний форум для виміни ідей,
поглядів, що допоміг би формувати концепцію спільної дії у спільних справах.
Це зокрема важливе в світлі цих подій, які переживаємо тепер, коли діяльність
політичної еміграції у Європі є переважно ускладнена, а в силу поростають
осілі українські спільноти поза межами України. Для оформлення тої
Конференції ми пропонуємо використати нагоду відкриття пам’ятника
Т. Г. Шевченкові в Вашинґтоні в травні 1964 р.
Наша

пропозиція

знайшла

одобрення

в

різних

організаціях,

що є безпосередньо заінтересовані, як також про неї був проінформований
і на свойому засіданні прийняв до відома її ПУН.
У залученні цього листа висилаю Вам матеріяли про ту конференцію
з проханням персонально до Вас включитися у ту працю та допомогти нам
її успішно реалізувати.
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Звертаюся до Вас особисто, як до людини, яку знаю особисто, чи з якою
доводилося мені співпрацювати в надії, що Ви не відмовите мойому проханню
і у відповідь на цього листа пішлете мені виповнений тут залучений формуляр.
Роблю це на те, щоб осягнути думку провідних людей та мати змогу
узгляднити Ваші міркування і погляди при остаточному оформлюванні самої
програми Конференції.
Наперід дякую за Ваші цінні міркування і вірю, що не відмовите мойому
проханню.
З пошаною до Вас
Микола Плав’юк в. р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 9 б
Машинопис.
№4
Лист Голови Президії УНО Канади М. Плав’юка до А. Жуковського
щодо пропозицій до програми установчої Конференції ІСНО,
30 грудня 1963 р.
Ч. 4729/63

30 грудня 1963 р.

Вп. Пан
Аркадій Жуковський14
Париж, Франція
Жуковський Аркадій (12 січня 1922 р., м. Чернівці – 2 жовтня 2014 р.,
м. Париж) – український вчений, видавець та редактор, громадський діяч. Брав
участь у діяльності Представництва українських студентських товариств
в Австрії (ПУСТА), Центрального союзу українського студентства (ЦЕСУС)
у Франції, Українського студентського товариства національного солідаризму
«Зарево», Української національної єдності (УНЄ) у Франції, Наукового
товариства ім. Шевченка (НТШ) та Організації українських націоналістів
(ОУН).
14
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Вельмишановний Друже Жуковський!
В залученні пересилаю матеріяли про Конференцію ІСНО. Всі наші
теренові Централі поодиноких ІСНО приняли мій рамовий проєкт в справі
згаданої Конференції ІСНО, який теж залучу, і тепер приходить реалізація, це
є переведення, а перед тим підготовка Конференції ІСНО.
З канцелярії Президії УНО Канади вже вислано матеріяли в справі
підготовки Конференції ІСНО до всіх Централь ІСНО, щоби вони запізналися
з ними і подумали про учасників з поодиноких теренів.
Чергова і найважнійша справа це устійнення змісту і програми
Коференції. Маючи це на увазі я запроєктував три доповіді (основні) на згадану
Конференцію. Одну з запланованих доповідей беру я, це є третю: «Спроба місії
начерку місії і ролі українських спільнот...».
Другу

доповідь:

Спроба

з’ясування

теперішнього

стану

.....

я

запропонував другові Др. Б. Боцюркові.
Першу доповідь: «Спроба характеристики сучасного стану в Україні
та оцінка ваги і значення тих змін, які відбуваються в Україні для концепції
визволення України», прошу Вас прийняти на себе і її опрацювати
на запропоновану Конференцію ІСНО, що відбудеться в днях 30 і 31 травня
[19]64 р. у Вашинґтоні з нагоди відкриття пам’ятника Т. Шевченкові. Буду
вдячний за Вашу, Друже, згоду на опрацювання доповіді. Я подав ці
пропоновані особи доповідачів на нараді Президії УНО і всі з цим погодились.
Очікую позитивної відповіді і остаю з дружнім привітом.
Веселих Свят! Різдва Христового і всего
добра у новому 1964 році!

Микола Плав’юк – Голова Президії УНО

Відповіді прошу пересилати
На адресу КЕ УНО:
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 13
Машинопис.
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№5
Лист Українського товариства «Відродження» в Республіці
Аргентині до Президії Українського національного об’єднання Канади
щодо скликання Конференції ІСНО. Буенос-Айрес, 6 лютого 1964 р.

ASOCIACION UKRAINIANA
«RENACIMIENTO»
EN LA
REPUBLICA ARGENTINA
До

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
«ВІДРОДЖЕННЯ»
В РЕСПУБЛІЦІ АРГЕНТИНІ
___________
Буенос-Айрес, 6 лютого

1964
Хвальної Президії
Українського Національного Об’єднання
КАНАДА
Вельмишановні друзі!
Потверджуємо одержання Вашого обіжника, як теж окремого листа, за
підписом друга М. Плав’юка, враз із запитником – із 30/12/1963, що прийшов
на адресу друга Мушинського.
1) Головна Управа Товариства «Відродження» подає Вам до відома, що
вона вповні солідаризується із вашими проєктами відносно оформлення
Конференції ІСНО та відбуття її в місяці травні ц. р. у Вашинґтоні. Просить вас
мати на увазі, що з огляду на величезні кошти подорожі, заледве чи зможе
хтось із наших представників прибути на сесію, тим більше, що перед нами
справа ВЗУН і ми не будемо в спромозі двічі змобілізувати фондів, що на наші
відносини є просто неможливим. Думаємо, що це є для Вас зовсім зрозумілим,
коли само УНО не було в силі вислати свого окремого делєгата на 30-ти ліття
«Відродження» і не згадуємо факту, що досі не спромоглося на мінімальний
символічний даток тоді, коли життєва стопа в Південній Америці, у відношенні
до країн доляра, є просто мізерна. Щоби однак не бути голословним та не
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зважаючи на усі труднощі, Головна Управа Товариства «Відродження», якщо
вже не спроможеться на висилку спеціального делєгата безпосередньо
з Аргентині (чого це зараз не виключаємо), то поробить всі заходи, щоби хтось
з друзів, що був в Аргентині (як приміром друг П. Дорожинський15), або хтось
з друзів і подруг, які довше жили в Аргентині, були нашими членами
і переїхали на сталий побут до США (як приміром б[увший] секретар Т-ва
«Відродження» Едвард Черепенко і його дружина Дарія – б[увша] членкиня
Управи Жіночої Секції, що недавно виїхали до Сан-Франциско) таки прибули
до Вашинґтону та взяли участь у заплянованій нашій сесії. У свій час, коли
буде усталена точна дата зустрічі, згадані вище особи дістануть відповідні
уповноваження та інструкції.
2) Стоїмо однак на становищі, що весь тягар праці і коштів, повинен бути
розложений між нашими кадрами в Канаді та США. УНО і ОДВУ повинні
творити

фактично

стрижень

організаційної

надбудови

ІСНО

та переорганізувавши свою діяльність на ділі доказати, як повинно виглядати
організаційне життя на еміграції та наше націоналістичне запілля. УНО і ОДВУ
повинні стати для всіх наших складових частин, що по інших країнах, взірцем
патріотизму та націоналістичної дисципліни. Коли це не станеться, то, на жаль,
всі запляновані організаційні схеми стануть мертвою буквою, а вся енергія
вложена в організацію сесії конференції ІСНО, не згадуємо вже матеріяльних
витрат, буде дальшою невдалою спробою мобілізації наших сил. Справа, на
нашу думку, не лежить у більше, чи менше вдалій організації наміченої
Централі ІСНО, а тим менше у заплянованих рефератах і темах, а в живих
людях, маємо на увазі членів організації, що були б здібні договоритись,
віддатись справі, й не зважаючи на матеріялістичне, долярове довкілля та всякі

Дорожинський Павло (3 серпня 1926 р. – 18 березня 2015 р.) – український
політичний і громадський діяч в еміграції, публіцист. Голова Центрального
Проводу Об’єднання українських націоналістів (державників) – ОУН(д) у 2005–
2015 рр.
15
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інші скомпліковані зовнішні обставини, мали б відвагу і силу зробити прямо
зрив, який позначив би нову стадію нашої праці на чужині.
Ми далекі бути якимись спеціяльними менторами, висловлюємо лише
наші думки, які були б фактично відповіддю на Ваш запитник та запляновані
в комісіях теми. Найбільшим і може єдино вирішним критерієм успіху у нашій
праці в рядах ІСНО, як зрештою і в ОУН, буде справа психологічного
наставлення наших людей. Або ми всі разом будемо не лише почуватись,
а і діяти як друзі по ідеї і побратими по зброї, і тоді зможемо не лише
протиставитись розкладової атмосфери емігранщини, але й успішно виконувати
нами самими намічені пляни та виправдаємо наше існування на чужині, або
дальше будемо заколисувати себе формулками і фразами та котитись
по похилій площі.
Чи можуть УНО, ОДВУ, а за ними всі ми, розкинені по ріжних країнах
і континентах, створити прийнаменше передпосилки для нової стадії нашої
діяльності? І що досі зроблено в цьому напрямі? Бо сама Сесія Конференції чи
зможе це осягнути, коли брати під увагу атмосферу, серед якої вона має
відбуватись!
Бо Сесія, на нашу думку, мала б бути вже завершенням, формальним
зафіксуванням до цього часу проробленої праці!
Чи Ви Друзі, як ініціятори Сесії Конференції, мали можливість створити
відповідно до цього підложжя в рядах УНО та порозумітись з друзями, що
в ОДВУ і поза, що мали б стати, як ми вже згадували стрижнем нашої нової
акції? Якщо в цьому напрямі не було спроможностей поступити вперед та мати
на овиді певні перспективи осягів, то чи речинець Сесії не буде передчасний,
щоби осягнути намічену ціль?
Ось думки, які насуваються нам та подиктовані журбою за дальшу долю
наших організацій, де ми всі поклали стільки праці та зусиль!
Просимо Вас дуже, Друзі. наші міркування трактувати як вияв нашої
доброзичливості та наших задушевних побажань, щоби заплянована Вами акція
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увінчалася повним успіхом та стала наріжним каменем нового організаційного
життя!
З дружнім привітом –
СЛАВА УКРАЇНІ!
За Головну Управу Українського Товариства
«Відродження» в Аргентині:
[Богдан Коваль]

[Василь Новотарський]

(Богдан Коваль – голова)

(Василь Новотарський – секретар)

[ASOCIACION UKRAINIANA
«RENACIMIENTO»
EN LA
REPUBLICA ARGENTINA]
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 43–44
Машинопис.
№6
Лист Української національної єдності у Франції до Українського
національного об’єднання Канади щодо скликання Конференції ІСНО.
Париж, 7 лютого 1964 р.

ALLIANCE NATIONALE UKRAINIENNE EN FRANCE
Sécretariat: 3, Rue du Sabot Paris VI

LIT 09-05

Париж, 7 лютого 1964.
FEB 11 1964

До
Президії УНО Канади

Хвальна Президіє!
Головна Управа Української Національної Єдності у Франції на своєму
засіданні 6 лютого ц. р. ознайомилася з листом від Вас у справі скликання
Конференції ІСНО та з Запитником у цій справі, повідомляє слідуюче:
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1. Українська Національна Єдність всеціло підтримує ініціятиву УНО
в справі Конференції ІСНО і згідна з порядком нарад, запропонованим
Президією УНО.
2. Головна Управа УНЄ доложить усіх зусиль, щоб вислати свого
офіційного делеґата на Конференцію у Вашінґтоні в травні місяці ц. р. Одначе
це зв’язане з такими коштами, що на сьогодні нам неможливо цього зробити,
одначе сподіваємося, що якість гроші зберемо. Якщо відповідних коштів
не зорганізуємо,

старатимемось

вислати

спільного

делеґата

з

іншими

європейськими теренами.
3. Відповідні дані про стан і діяльність УНЄ вишлемо згодом.
Слава Україні!
За головну Управу УНЄ
[О. Бойко]

[Л. Гузар]

/О.-Р.: О. Бойко/

/Голова: Л. Гузар/
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 45.
Машинопис.
№7

Протокол спільної наради Президії Українського національного
об’єднання Канади та Організації державного відродження України щодо
скликання Конференції ІСНО. Торонто, 9 лютого 1964 р.
ПРОТОКОЛ
СПИСАНИЙ З ВІДБУТИХ НАРАД членів УНО Канади з представником
ОДВУ в дні 9 лютого 1964 р. у Торонті.
В нарадах взяли участь члени Президії УНО: ш п: М. Плав’юк – голова,
Ю. Карманін – заступник голови і Є. Мастикаш – секретар, а від ЦУ ОДВУ
п. Я. Гайвас – орг[анізаційний] реф[ерент] ЦУ ОДВУ.
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На порядку нарад-зустрічі була справа підготовки спільно заплянованої
Конференції ІСНО.
1) Вступні інформації про дотеперішню підготовчу працю Конференції
ІСНО подав п. М. Плав’юк – Голова Президії УНО. Заразом подав, що
з канцелярії Президії УНО вислано всі підготовчі матеріяли в справі ІСНО всім
нашим Централям ІСНО членам ПУН і всім запрошеним до праці в Комісіях
і до участі у Конференції. Секретар КЕ УНО вислав теж надруковані виїмки
відповідей осіб, які зголосили свою участь у Конференції і Комісіях ІСНО, всім
зголошеним учасникам, Централям ІСНО і членам ПУН.
Приявні ствердили, що у зв’язки з перенесенням речинця відкриття
пам’ятника Тарасові Шевченкові з кінця травня на червень в часі від 26 до
28 червня [19]64 є вказане теж перенести відбуття Конференції ІСНО теж на
час від 26 до 28-го червня 1964 р. у Вашінґтоні.
Р і ш е н н я : Приявні устійнили, що є доцільно перенести речинець
відбуття Конференції ІСНО на час від 26 до 28 червня 1964р. у Вашінґтоні, та
згідно з первісним пляном доложити всіх старань для успішної підготовки
і переведення заплянованої Конференції ІСНО.
2. СПРАВА ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО
Продискутовано проєкт програми Конференції ІСНО і вирішено до трьох
первісно заплянованих доповідий пп: А. Жуковського з Парижа, Д-ра.
Б. Боцюркова з Едмонтону і М. Плав’юка на три подані теми у зверненні
Президії УНО з дня 30 грудня 1963 р. доповнити програму одною доповіддю на
теми ідеольогічні і запросити для опрацювання і виголошення цієї доповіді ред.
О. Ждановича16 з Франції, і одну доповідь на тему ролі і завдання української
Штуль-Жданович Олег (псевдоніми: О. Жданович, О. Шуляк; 1 липня 1917 –
4 листопада 1977, Торонто, Канада) – український політичний і військовий діяч
в еміграції. У 1948–1977 рр. (з перервами) – головний редактор газети
«Українське Слово» (Париж). У 1955–1964 рр. – член ПУН. Після смерті
А. Мельника в 1964 р. виконував обов'язки Голови ПУН. У 1965, 1970
і 1974 рр., відповідно, на VI, VII і VIII ВЗУН був обраний Головою ПУН. Був
одним із співзасновників СКВУ.
16
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спільноти

поза

межами

України

запросити

п.

М. Куропася

одного

із представників уродженої тут молоді, для опрацювання згаданої доповіді.
В цей спосіб в програмі Конференції ІСНО будуть включені до давнійше
заплянованих 3 (трьох) доповідей ще дві устійнені сьогодні і в цей спосіб
будуть такі запрошені доповідачі:
1) Ред. О. Жданович доповідь на теми Ідеологічні, Париж – Франція,
2) А. Жуковський, Характеристика сучасного стану в Україні, Париж –
Франція,
3) Др. Б. Боцюрків – Суспільно-політичні думки проблеми ... Едмонтон –
Канада,
4) М. Плав’юк – Розвиткові тенденції міжнародньої політики ... Канада,
5) М. Куропась – Роля і завдання української спільноти поза Україною –
ЗДА.
Теми доповідей можуть бути доповнені доповідачами, з яким треба ці
теми спільно устійнити і домовитись про опрацювання і пристання доповідей
для друку і висилки всім учасникам принайменше в місяці травні ц. р.
На внесення п. Я. Гайваса устійнено, що УНО організує Конференцію під
оглядом програмовим, а ОДВУ переводить організаційні справи у співпраці
з УНО і займається технічним виконанням справ зв’язаних з влаштуванням
і переведенням цієї спільної Конференції ІСНО. Зокрема ОДВУ займеться
справою приміщення для всіх учасників Конференції і приготуванням залі на
наради Конференції ІСНО і її Комісій, та зв’язаним з тим технічних справ.
3. Справи ОРГАНІЗАЦІЙНО–УСТРОЄВІ.
До участі як у підготовці, як теж і у проведенні Конференції запрошено
всі наші Централі ІСНО, а це : 1) Товариство «ВІДРОДЖЕННЯ» і БО
в Арґентіні,
2) Хліборобський Освітній Союз у Бразилії, 3) ОДВУ і БО у ЗДА,
4) Українську Національну Єдність у Франції, 5) Об’єднання українців
у Вел[икій] Британії.
Продовження протоколу в справах нарад ІСНО.
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З уваги на те, що заплянована Конференція буде відбуватися на терені
ЗДА, тому вже в стадії підготовки Президія УНО буде в контакті із ЦУ ОДВУ.
Комісія устроєво-програмова повинна бути очолена ЦУ ОДВУ, а це
з уваги на те, що все буде відбуватися на терені ЗДА і ЦУ ОДВУ в цій Комісії
буде надавати напрямні.
Президія Конференції ІСНО має бути покликана із Представників
Централь ІСНО в цей спосіб, що до Президії Конференції ІСНО повинні увійти
по два представники кожньої Централі ІСНО обов’язково кожночасний Голова
Централі і по одному представникові, разом дві особи.
Сектор Молоді в ІСНО
Окрему увагу треба присвятити дуже важливій справі молоді, та наладити
кращу співпрацю молодечих наших організацій, які існують і діють у нашій
системі організацій ІСНО. Цьому питанню треба не тільки дати більше уваги,
але треба виступити з конкретним пляном праці для: МУНО, як загального
характеру організацій молоді, дальше для Студентського сектора молоді
і академічного сектора «Зарево». Треба вплинути на те, щоби у цих справах
заанґажувати молодь до участи і вирішування питань Сектора Молоді.
Приявні ствердили конечну потребу відбуття заплянованої Конференції
ІСНО для майбутньої координації праці ІСНО і для створення сильної бази для
УНРуху в цілому зокрема через співпрацю в усіх ділянках так званого
суспільно-громадського сектора.
В міру потреби рішено відбувати спільні зустрічі представників УНО
і ОДВУ для устійнювання справ зв’язаних з підготовкою і переведенням так
нам потрібної Конференції ІСНО.
Справа СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ
Окремо порушено справи Світового Конґресу Вільних Українців
і стверджено, що для приспіщення реалізації СКВУ і створення Світового
Союзу Українців треба в першу чергу устійнити спільну лінію поступування
наших ІСНО, які у справі СКВУ мають відіграти ролю організаторів СКВУ
і виконавців спільно устійнених напрямних, бо наші співпартнери з таких

29

координаційних центрів як КУК і УККА чомусь не можуть координувати праці
і все витворюють, на наш погляд, несуттєві ріжниці, які перешкаджають справі
скликання СКВУ.
В справі СКВУ відбулась взаїмна виміна поглядів і рішено включити
справу СКВУ в одну із заплянованих доповідей і покликати окрему Комісію
для устійнення справ СКВУ.
На тому закінчено наради в справах підготовки Конференції ІСНО о год.
3-ій по полудні дня 9 лютого 1964 р. і підписано.
М. Плав’юк–Предсідник

Я. Гайвас–Орг. Реф. ОДВУ

Є. Мастикаш–Секретар

Ю. Карманін – Заст.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 5, арк. 1–2
Машинопис.
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Розділ ІІ
Діяльність Координаційної ради ІСНО в 1964–1982 рр.
№8
Бюлетень Координаційної ради ІСНО з постановами Конференції
ІСНО, що відбувалася у Вашингтоні. Торонто, березень 1965 р.
БЮЛЕТЕНЬ
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
P. O. Box 1104, Stn. «D», Toronto 9, Ont. Canada
Ч. І.

БЕРЕЗЕНЬ

1965

ПОСТАНОВИ ВАШІНҐТОНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСНО
В днях 27 і 28 червня 1964 р. з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові
Шевченкові у Вашінґтоні відбулася конференція представників Українських
Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій (ІСНО), які прийняли
спільні постанови про координацію праці у спільних для них всіх ділянках
праці. Нижче подаємо тільки деякі найбільш характеристичні точки постанов.
Характеристичними є основні постанови цієї Конференції, а саме:
1. Розсіяні по світі здалека від своєї Рідної землі, ми на віки будемо
нерозривно зв’язані з своїми братами, що залишилися на Батьківщині. Ту нашу
зв’язаність ми завжди готові піддержати ділом і жертвами, що їх вимагає від
нас добро України.
3. Першим нашим завданням (обов’язком) у відношенні до країн, де ми
живемо є сповняти обов’язки громадянина.
4. У сучасному світі щораз більше місця для суспільно- культурних груп,
які живуть здалека від своїх материків, не затрачують ні свого характеру, ні
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своїх особливостей. І тим вони не тільки зміцнюють єдність світу, зв’язаність,
взаємозалежність націй між собою, але й вношення нових елементів
причиняються до збагачення життя народів.
7. Для переведення цього в життя нам треба тісної співпраці наших
суспільно-громадських організацій, розкиданих по світі. Організації ці,
статутові й суверенні у своїх правах, добровільно договорюються порадою,
допомогою, спільними зусиллями:
а) захищати, зміцнювати й розбудовувати українські громади в цілому
світі, маючи на меті спаяність порозкиданих у різних країнах груп в один
духово-культурний організм. Таким чином ми не тільки забезпечимо собі, як
спільноті, тривале існування, але й значно зміцнимо свою творчу участь
у розбудові країн нашого перебування;
б) допомагати народові України в його визволенні, у відновленні вільної
від нікого незалежної української держави, в постійному збагачуванні
культурних надбань і життєвого рівня українського народу разом з іншими
народами світу;
в) боротися проти визиску, поневолення, імперіалізму – коріння усіх
непорозумінь і конфліктів, а в першу чергу проти російського імперіалізму,
найбільшої небезпеки для свободи й добробуту народів у нинішній добі.
8. Формою співпраці наших організацій буде Координаційна Рада ІСНО,
в склад якої входять Голови і Секретарі всіх інших Братніх Організацій, або два
делеговані члени їхніх Крайових Управ.
Координаційна Рада виділює зі себе ділову Президію Координаційної
Ради ІСНО.
9. Координаційна Рада ІСНО – добровільне порозуміння ста тутових,
незалежних,

рівних

суспільно-громадських

організацій,

що

сформульованих у цих постановах позиціях.
СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІСНО

стоять

на
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Згідно з прийнятими Постановами Вашінґтонської Конференції до
Координаційної Ради ІСНО належать представники Центральних Управ таких
Організацій:
1) Українське Товариство «Відродження» в Арґентині, Буенос Айрес;
2) Союз Українських Жінок при Товаристві «Відродження» в Арґентині;
3) Організація Державного Відродження України (ОДВУ), Нью-Йорк,
ЗДА;
4) Український Золотий Хрест в ЗДА;
5) Молодь Української Націоналісти (МУН) в ЗДА;
6) «Зарево» Об’єднання Українських Академічних Товариств у ЗДА;
7) Об’єднання Українців у Великій Британії, Лондон;
8) Жіноча Референтура Об’єднання Українців у Великій Британії;
9) Українське Національне Об’єднання Канади, Торонто, Канада;
I0) Українська Стрілецька Громада в Канаді;
II) Організація Українок в Канади ім. О. Басараб;
I2) Молодь Українського Національного Об’єднання Канади;
I3) Українська Національна Єдність у Франції, Париж;
I4) Організація Української Молоді у Франції;
I5) Хліборобсько-Освітній Союз у Бразилії, Куритіба;
I6) Організація Українських Жінок при ХОСоюзі в Бразилії;
I7) Організація Української Молоді при ХОСоюзі в Бразилії.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 36, арк. 1–2
Машинопис.
№9
Пропозиції Президії Координаційної ради ІСНО щодо підготовки
проведення Світового конгресу українців, 1965 р.
ПРЕЗИДІЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІСНО
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ПРОПОЗИЦІЇ У СПРАВІ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕВЕДЕННЯ СКУ
А. ПІДГОТОВКА:
1. Справи Програмової Комісії:
а) На основі надісланих еляборатів, запрошених доповідачів опрацювати
в 5-ти комісіях тези, які давали б всестороннє насвітлення проблем:
Українці в діяспорі.
Наша допомога визвольній боротьбі українського народу.
Наша участь в житті країн нашого поселення.
Проблематика Маніфесту до Української нації.
Проблематика Маніфесту до вільного світу.
б) Всі ті теми повинні бути переслані до всіх крайових централь, централь
громадських організацій та інструкцій, церковних чинників, які не пізніше як
до кінця липня 1965 р. повинні простудіювати згадані теми, схвалити їх в такій
формі як вони були надіслані або доповнити чи скорегувати їх і в письмовій
формі повернути їх до Програмової Комісії.
в) Програмова Комісія на основі одержаних відповідей найпізніше до
кінця серпня 1965 р. опрацьовує проєкти резолюцій чи текстів в названих
справах і назначує доповідачів – референтів тих справ, які на пленарній сесії
СКУ мають виголосити доповіді в 3-ох перших справах, як також зреферувати
проєкти двох Маніфестів.
г) Усі резолюції в перших чотирьох справах повинні вчасно бути
видруковані в українській мові і розіслані до української преси, як
інформаційний матеріал, щоб редакції були в курсі проблематики СКУ. Ясно,
що публікувати їх як матеріали не можна аж до схвалення їх на СКУ. Маніфест
до Вільного світу повинен бути вчас видрукуваний у всіх офіційних мовах
вживаних в Організації Об’єднаних Націй.
ґ) Програмова Комісія повинна опрацювати детальний проєкт порядку
дня ділових сесій СКУ, який повинен би включити:
1) Відкриття – Президент ПАУК
2) Покликання Президій (Почесна, Ділова, Комісій СКУ)
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3) З’ясування цілі СКУ
4) Звіти референтів поодиноких проблем:
а) Українці в діяспорі
б) Наша допомога визвольній боротьбі українського народу.
в) Наша участь в житті країн нашого поселення.
г) Концепція творення та цілі і завдання Світового Секретаріяту
Українців.
5) Дискусії делегацій над звітами референтів.
6) Схвалення постанови про вибір СКУ.
7) Вибір СКУ.
8) Схвалення резолюцій і маніфестів СКУ.
9) Закінчення Ділової Сесії СКУ.
2. Справи Організаційної комісії:
а) Намічення остаточного реченця СКУ (повинен зберігатися із часом
тривання Сесії ООН, але не пізніше, як кінець листопада) та зарезервування
приміщень на Ділову Сесію, Масове Віче та одержати згоди міських
і стейтових властей Нью-Йорка і ООН на маніфестаційний похід до ООН.
б) Намічення ключа участи делегацій (кожна українська національна
суспільно-громадська організація, всекрайового характеру, яка є складовою
частиною громадських централь, де вони діють, там де немає, той принцип
відпадає, кожна громадська централя, кожна міжкрайова надбудова СФУЖО,
Централя Пласту, СУМ, ЦЕСУС і т.д.). Всі делегації мусять бути заступлені
особисто, а не повновласниками. Кожна організація, що має 1 – 15 філій має
1 делегата і за кожних дальших 15 або частину їх має по 1 делегатові. Кожна
делегація має Голову і заступника, які є їх речниками.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 28, арк. 4
Машинопис.
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№ 10
Замітки, розроблені Координаційною радою ІСНО, щодо підготовки
Світового конгресу вільних українців, лютий 1966 р.
ПРОЕКТ
СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ
ЗАМІТКИ В СПРАВІ ДАЛЬШОЇ ПІДГОТОВКИ СКВУ
В місяці лютому 1966 р. Програмова комісія ПАУК розіслала на адреси
крайових суспільно-громадських централь і організацій «Збірник матеріялів
і проектів» в справі СКВУ.
Це черговий крок вперед, який зближує нас до закінчення підготовчих
заходів та зближує нас до реалізації самого задуму СКВУ.
У зв’язку із тим, організації системи ІСНО повинні поробити ряд заходів,
які б допомогли ще більше приспішити позитивну розв’язку всіх справ, які
були чи є на перепоні скликання СКВУ.
КР

ІСНО

простудіювавши

ті

матеріали,

звертає

Вашу

увагу

на доцільність таких заходів нашої системи:
1. Потвердити одержання тих матеріалів, домогтися висилки додаткових
примірників, якщо у Вашій країні комусь їх не вислано і повідомити, що ті
матеріали є предметом студії Проводу вашої організації. Це повинно бути
виконано негайно. Вся кореспонденція в цій справі повинна йти на адресу
Секретаря Програмової комісії ПАУК п. Володимира Кохана […].
2. Рівночасно з тим від всіх наших організацій повинні вийти листи
і до Організаційної комісії ПАУК, повідомляючи їх, що ви одержали матеріяли
від Програмової комісії ПАУК і Вам для цілости картини підготовчих заходів,
було б потрібно мати подібні матеріяли і від Організаційної комісії. Просити,
щоб такі матеріяли вони на Вашу адресу вислали. Цей засіб потрібний на те,
щоб вплинути на приспішення праці Організаційної комісії ПАУК. Адреса для
переписки із Організпційною комісією ПАУК є п. Василь Мудрий […].
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3. Після налагодження тих вступних справ у всіх країнах діяння наших
організацій потрібно створити негайно Комісії для справ СКВУ. В ті комісії
можна включити або представників від суспільно-громадських організацій,
якщо на те є змога, або якщо такої змоги немає, то створити її із наших кадрів,
включаючи в неї осіб із досвідом в громадських справах та охочих до праці в
тій ділянці.
Такі крайові комісії для справ СКУ мають потрійні завдання:
а) Популяризація та інформація українства в країні Вашого побуту про
справи дотеперішньої підготовки СКВУ.
б) Студія існуючих вже в тій справі матеріялів, доповнення їх Вашими
замітками, пропозиціями, проєктами. Майте на увазі специфічні відносини
кожної країни, які напевно не є узгляднені в дотеперішніх підготовчих засобах
як

Програмовою,

так

і

Організаційною

комісією,

які

діють

на

Північноамериканському континенті і з позицій того континенту ряд справ
оцінюють.
в) Підготовити участь української спільноти у країні Вашого діяння до
участи в СКВУ.
Створення таких комісій повинно закінчитися до кінця березня 1966 р. та
про їхнє оформлення слід повідомити Програмову і Організаційну комісію
ПАУК на подані адреси, а також КР ІСНО.
4. Урухомлюючи

працю

«Комісій»

у

Вашій

країні

Ви

можете

послужитися такими порадами в тих справах:
а) Популяризація справи Світового Конгресу Українців:
1. Використати сторінки української преси Вашої країни.
2. Обговорити одержані матеріяли на сходинах чи на вічах для широкого
громадянства Вашої країни.
3. Довести до Крайової Конференції заінтересованих кругів у справі
СКВУ. На таку конференцію слід запросити Президента ПАУК о. др. Василя
Кушніра з Канади. Є підстави сподіватися, що він візьме особисту участь
у таких крайових нарадах. […]
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б) Студія проблем заторкнених матеріялами Програмової Комісії.
У висліді такої студії знайдуться напевно численні замітки, які можна
напевно буде поділити на дві групи:
1. Різниця думок із тими матеріялами, які Програмова комісія у свойому
збірнику опублікувала.
2. Доповнення тими матеріялами, які збірником навіть не є схоплені.
І тут прямо необхідно виявити ініціативу поодиноким теренам. Бо
основна ціль СКВУ – це дати концепцію збереження і всесторонньої дії
української діяспори в вільному світі. Кожна країна має свою специфічну
ситуацію, яку ми мусимо всі собі усвідомити, бо тільки знаючи і розуміючи її,
ми зможемо вийти з такими концепціями дії для СКВУ, які з одної сторони
будуть перепоною у житті наших спільнот у різних країнах, але які з другої
сторони забезпечують нас від льокальних крайових «блискучих відокремлень»,
які замкнені в своєму територіальному гетто, не зможуть відчути проблем
і можливостей цілости українства в діяспорі.
Матеріяли опубліковані дотепер вказують, що Програмова комісія
є занадто під впливом відносин північно-американського континенту, які не все
і не всюди можна примінити. Програмова комісія дуже штивно в’яже СКВУ
і його Секретаріят із ПАУК – УККА – КУК.
Програмова комісія базує свою концепцію участи в СКВУ на базі
представництва Крайових Централь. Осторонь її уваги залишилась роля
церковних чинників, молодь, науковці, журналісти, діячі мистецтва і культури,
парляментаристи країн нашого поселення – все це преважливі фактори, які
мусять знайти своє віддзеркалення на СКВУ.
Проєкти Програмової комісії прозраджують в багатьох моментах нотки
категоричности в тому сенсі, що її проєкти СКВУ мусить приняти. Ми мусимо
боронити позиції, що СКВУ є суверенний форум, який має право прийняти або
не прийняти проєкти предложені для нього, він має право їх доповняти, зміняти
чи ставити зовсім нові, за умов, що приписана кількість учасників прийме їх.

38

Програмова комісія ніяк не розв’язує бази фінансової дії Секретаріату
СКВУ. Він в жодному випадку не може бути залежним фінансово тільки від
УККА чи КУК.
Це загальні замітки. Якщо ходить про видруковані в збірнику доповіді,
тези і матеріяли – вони дають масу сирого матеріялу, який треба детально
простудіювати і прямо до кожного з них подати мериторичні замітки. Цього не
будемо тут робити, але звертаємо увагу, що ряд матеріялів були опрацьовані
так, що в них ми дуже часто різнимося і вони не все совпадають із становищем
УНРуху в тих справах, хоч би навіть із резолюціями V і VI ВЗУН-ів.
в) Всі, навіть найкраще проведені заходи в терені не дадуть повного
успіху, якщо після того ми не подбаємо про участь наших людей в СКВУ. Це
справа преважлива і до неї слід приготовитися всім теренам. Якщо ходить про
час і місце СКВУ, то дискусія проводиться

у кругах Програмової

і Організаційної комісій над Нью-Йорк чи Вінніпег? Дата від листопада 1966 до
квітня 1967 р. Відносно дати ми не будемо спорити., але нам виглядає, що на
терені Канади СКВУ має кращі дані пройти успішніше. Якщо Вінніпег задалеко
на Заході, то тоді можна вибрати Схід Канади: Торонто, Монреаль чи Оттава.
Треба, щоб наші терени підсилили резолюцію VIII Конгресу Українців
Канади, який схвалив резолюцію, щоб СКВУ відбувся у Канаді, але не
специфікувати Вінніпегу як місця його.
5. Координаційна Рада ІСНО веде ряд заходів перед чинниками, які
ведуть підготовчі заходи до СКВУ. Через те ми є в курсі біжучих справ на тому
відтинку і всім заінтересованим можемо радо служити тими інформаціями чи
порадами. Але успіх наших зусиль залежить від того як реагуватиме терен і
наскільки ми вчасно і точно про вияви в поодиноких теренах є поінформовані.
Тому ми звертаємося до Проводів усіх наших організацій і інституцій виявити
максимум зусилля на відтинку підготовки СКВУ, а в парі з тим інформувати
нас про кожне потягнення на тому відтинку, яке чи ми, чи інші середовища на
тому відтинку роблять. Тому копія переписки, витинки з преси, звіти із нарад –
все це нам є потрібне!
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6. Не є передчасно думати вже тепер про персональну обсаду Керівних
органів СКВУ. Напевно його осідком буде північно-американський континент.
Є також певним, що в керівних органах, якщо ходить про внутрішньоукраїнський відтинок великою ролю відіграватимуть існуючі Крайові Централі.
Але крім того на всіх континентах і в усіх країнах будуть представники
Секретаріяту СКВУ для зовнішніх акцій.
У нашій опінії це одна з важливіших позицій, яку нам не слід
легковажити. І тому вже тепер слід нам із всіх країн мати на приміті осіб, які б
могли включитися в апарат зовнішньополітичної і інформаційної акції
Секретаріату СКВУ. Подайте нам прізвища, адреси та інформації про тих осіб,
щоб ми могли вчасно поробити потрібні заходи в тому напрямі.
7. Окрема вимога для всіх теренів:
Без великого розголосу і шуму, нам треба зібрати в найкоротшому часі
списки із адресами:
а) Українських парляментаристів,

які

є

чи були

в

парляментах

федеральних чи провінційних країн Вашого поселення. Ми будемо пробувати
їх всіх персонально запросити до участи в СКВУ.
б) парляментаристів – не українців, які відомі з їхнього прихильного
наставлення до української справи, яких ми може також будемо запрошувати
до участи в СКВУ.
в) політичних, наукових, журналістичних діячів не українців, яких ми
може також повинні запросити на СКВУ.
8. Ці замітки є виключно для внутрішнього вжитку організацій системи
ІСНО і тільки так ними можна послуговуватися.
Лютий 1966

Координаційна Рада ІСНО
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 2, арк. 154–157
Машинопис.
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№ 11
Бюлетень Координаційної ради ІСНО щодо наради представників
ІСНО у Клівленді. Торонто, березень 1966 р.
БЮЛЕТЕНЬ
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
P. O. Box 1104, Stn. «D», Toronto 9, Ont. Canada
Ч. 2

БЕРЕЗЕНЬ

1966

НАРАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ ІСНО в КЛІВЛЕНДІ, ЗДА
Дня 27 лютого 1966 р. у Клівленді, ЗДА відбулися чергові наради
представників ІСНО. У нарадах зранку в неділю взяло участь 26 осіб з того: від
Українського Національного Об’єднання Канади – 7 осіб, ОДВУ і Братніх
Організацій та «Зарево» – 17, «Української Національної Єдності у Франції» –
1 особа.
Нарадами керувала Президія в складі пп.: Я. Гайвас – предсідник,
Інж. Б. Зелений і М. Мушинський – заступник, Мгр. Є. Мастикаш – секретар.
Під час нарад розглянено і продискусовано такі справи:
Стан підготовки Світового Конгресу Українців – М. Плав’юк.
Звіт про працю Координаційної Ради ІСНО: а) Акція Ящур, б) Меморіал
22 січня, в) Збірник в честь Славної пам’яті полк. Андрія Мельника –
референдував Мгр. Є. Мастикаш.
Пресово-інформаційні справи – референдували пп.: Др. Д. Квітковський
і Мгр. Є. Мастикаш.
Завдання Комісії Молоді Координаційної Ради ІСНО – Др. О. Репетило.
Проект чергової Конференції ІСНО – референдував М. Плав’юк, Голова
КР ІСНО.
Інформації про актуальні справи і діяльність УККА – Я. Гайвас.
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До т. І. у справах СВІТОВОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ доповідач
п. М. Плав’юк, подав вичерпуючу інформацію про теперішній стан підготовки
СКУ і заразом подав також замітки в справі подальшої підготовки СКУ.
Доповідачі й потім дискутанти висловились за активізацію підготовки СКУ на
всіх теренах діяльності наших центральних ІСНО. В заключенні доповідач
подав декілька важливих напрямів у справі підготовки СКУ, а саме:
А. Централі ІСНО і їхні Братні Організації простудіюють всі дотепер
одержані матеріали про СКУ і подадуть свої доповнення і замітки Програмній
Комісії СКУ у Вінніпегу і Організаційній Комісії у Нью-Йорку, а копії
доповнень і заміток відішлють також до Координаційної Ради ІСНО в Торонто.
Центральне ІСНО.
мають: 1. Проблеми Світового Конгресу Українців, М. Плав’юк з 1965 р.
2. Збірник матеріалів і проектів Програмної Комісії СКУ – 1965 р.
3. Світовий Конгрес Українців, замітки – М. Плав’юк (залучені).
Б. Негайно закличуть до життя і діяльності у своїх країнах КОМІСІЇ ДЛЯ
СПРАВ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ, з включенням по можливості
представників

всіх

українських

суспільно-громадських

організацій,

та повідомлять про створення таких Комісій, Програмову й Організаційну
Комісію ПАУК та КР ІСНО.
В. Організують на своїх теренах окрему Крайову Конференцію у справах
СКУ, та запросять до участі в ній Президента ПАУК о. Др. Василя Кушніра
з Канади.
Г. Запланують і огранізують участь представників всіх Централь ІСНО
у Світовому Конгресі Українців, що повинен відбуватися впродовж листопада
1966 р. до квітня 1967 р. у Канаді. Точнішу дату проведення СКУ визначать на
спільних

нарадах

(обидві

Комісії

Програмна

і

Організаційна

СКУ),

які відбудуться в середині квітня 1966 р. у Торонто, Канада.
До т. 2. ЗВІТ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІСНО за час з листопада 1965
до лютого 1966 р.
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АКЦІЯ ЯЩУРА. У листопаді 1965 р., коли світова преса подала відомості
про загрозливу епідемію тварин у деяких областях України, Координаційна
Рада ІСНО опрацювала Обіжник і вислала його до всіх ЦЕНТРАЛЬНИХ ІСНО
в поодиноких країнах у вільному світі з проханням:
А. Слідкувати за подальшою інформацією в українській та світовій пресі.
Б. Подати, негайно, теперішню інформацію до української та місцевої
преси про епідемію тварин та її наслідки для населення України.
В. Увійти

в

контакт

із

представниками

урядів

своїх

країн,

проінформувати їх про справу, та просити, щоб їхні делегації в Об’єднаних
Націях порушили справу у відповідних Комісіях ОН з проханням вислати
окрему комісію ОН для перевірки дійсного стану епідемії і її шкідливих
наслідків. Якщо міжнародна Комісія ствердить цей стан, тоді потрібно
організувати харчову акцію допомоги в поодиноких країнах через місцеві
урядові агенції, або українські доп. орг. як: Український Золотий Хрест, ЗУАДК
в ЗДА, Суспільну Службу в Канаді, Міжнародний Червоний Хрест. Цілу акцію
перед своїми урядами потрібно ввести і ставити виключно в площині
харитативно-допоміжної.
Про всі результати старань у цій справі, ми просили негайно інформувати
Президію КР ІСНО.
Згідно з повищеним планом Президія УНО в Канаді увійшла в контакт
із Центральним Комітетом Українців Канади, яка внесла відповідний меморіал
до Міністерства Закордонних Справ Канади в справі епідемії, а міністер Павло
Мартін дипломатично звернувся з конкретною пропозицією зорганізувати
харчову допомогу для населення України у тих областях України, де є епідемія
у тварин.
Зрозумілим є, що уряд СРСР відповів відповіддю на пропозицію. Але сам
факт, що представник Уряду Канади зацікавився справою епідемії в Україні,
зорганізував допомогу, а уряд СРСР був змушений відповідати, вже має своє
значення.
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Подібні старання мали зробити всі інші наші Централі ІСНО у своїх
країнах через свої Крайові Центри, але тому, що ми не одержали від них
повідомлень, то не знаємо, що вони в цій справі зробили.
ПРО АКЦІЮ 22 СІЧНЯ. У середині січня 1966 р. ми одержали звернення
ПУН «Квітень для народів вільного світу» на українській мові, дали його
перекласти на французьку і англійську мови, надрукували та разом
із відповідним супровідним листом з рамені Президії УНО Канади вислали це
звернення:
ПРЕМ’ЄРУ І МІНІСТРАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ КАНАДИ ТА
ПОСЛАМ ФЕДЕРАЦІЙНОГО УРЯДУ КАНАДИ – разом (265 шт.)
СЕНАТОРАМ КАНАДИ (90 шт.)
МІНІСТРАМ І ПОСЛАМ ПРОВІНЦІЙ – англійською мовою (250 шт.)
МІНІСТРАМ І ПОСЛАМ ПРОВІНЦІЙ КВЕБЕКУ – французькою мовою
(125 шт.)
АНГЛО І ФРАНКОМОВНІЙ ПРЕСІ щоденникам і тижневикам (350 шт.)
МАБАСАДАМ І КОНСУЛАТАМ акредитованим у Канаді (75 шт.)
Ми надрукували цих матеріалів велику кількість і вислали також всім
нашим Центральним ІСНО. Окремо вислали 100 шт. для Об’єднання Українців
у Великій Британії, 100 шт. для ОДВУ в ЗДА і 25 шт. для Австралії, щоб вони
розіслали їх державним установам, з тим що кожна з Центральних ІСНО могла
замовити у нас потрібну кількість цих матеріалів.
Президія УНО Канади одержала відповіді від міністрів, послів
федерального та провінційних парламентів з подякою за прислані інформаційні
матеріали.
Потрібно зауважити, що на основі згаданих листів-відповідей, була
зроблена корисна політично-пропагандистська акція на користь української
справи. Такі і подібні акції потрібно частіше робити при відповідних нагодах,
щоб активізувати політичний світ на користь справи визволення України, і це
повинна бути наша найважливіша зовнішня політично-пропагандистська
справа.
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ЗБІРНИК В ЧЕСТЬ СЛ. П. ПОЛК. АНДРІЯ МЕЛЬНИКА. У найближчому
часі появиться друком у Канаді у Видавництві «Новий Шлях» Збірник в честь
Сл. П. Полка. Андрія Мельника, у першу річницю смерті, в якому будуть
поміщені:
А. біографічний матеріал про Сл. П. Полк. А. Мельника.
Б. спомини учасників визвольних змагань, учасників УВО і ОУН.
В. Статті про його діяльність як провідника збройної і визвольнореволюційної боротьби.
Г. уривки з промов – живе слово Сл. П. Полк. А. Мельника.
Збірник буде ілюстровано багатьма світлинами.
Звертаємося

до

Центральних

ІСНО,

щоб

вони

по

можливості

якнайшвидше подали до Секретаріату ІСНО, скільки замовляють примірників
Збірника, його ціна з пересилкою в 2 долари за один примірник. Для країн
Південної Америки і Європи при більших замовленнях є можлива знижка.
Чистий дохід з розпродажів Збірника є призначеним на розбудову Українського
Націоналістичного Центру в Парижі.
Сподіваємося, що Центральні ІСНО замовлять відповідну кількість
Збірника і поширять його на своїх теренах в шану Сл. П. Полка. Андрія
Мельника, Великого Провідника УНРуху.
До

т. 3.

ПРЕСОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ

СПРАВИ

реферував

Др. Д. Квітковський, а доповнення подав Мгр. Є. Мастикаш.
Др. Д. Квітковський подав фактичний стан наших видань на терені
Канади і ЗДА, а саме: в Канаді виходять:
«Новий Шлях» – тижневик, що є органом Українського Національного
Об’єднання Канади, який є поширеним не тільки в Канаді, але і на терені ЗДА.
«Жіночий Світ» – журнал Організації Українок Канади.
«Смолоскип» – журнал української молоді і студентства, який редагує
«Зарево».
На терені ЗДА виходить один наш журнал-місячник «Самостійна
Українка».
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Потрібно підкреслити, що «Новий Шлях» і «Самостійна Україна»
поміщують статті ідеологічно-програмного характеру, але не має журналу,
якого дуже потрібно, щоб планово і систематично розробляв ідеологічні
питання й політику українського націоналізму та заразом був речником
політичної думки й діяльності нашої організації, був свого роду нашою
візиткою карткою. Таким журналом повинна бути «Самостійна Україна» з
відповідним редактором, що сам міг би ставити і розробляти ідеологічнопрограмні питання для поширення їх серед українського громадянства. Для цієї
справи потрібно прийняти ред. О. Зибачинського, який займається програмноідеологічними питаннями, також потрібно прийняти окремого редактора для
цих справ у «Новому Шляху». Смолоскипові також бракує відповідного
програмно-ідеологічного

матеріалу,

бо

Смолоскип

повинен

формувати

ідеологічне обличчя української студентської і академічної молоді, щоб ми
мали молоді кадри не тільки для «Зарева», але і для наших організацій як
ОДВУ і БО в ЗДА, УНО і БО в Канаді, а цього саме бракує в журналі
Смолоскип.
У доповненні до звіту Мгр. Мастикаш проінформував, що в Бразилії
виходить тижневик «ХЛІБОРОБ», орган Українського Хліборобського Союзу,
а в Аргентині «НАШ КЛИЧ», орган товариства «Відродження», а в Європі
«УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО» в Парижі, орган ПУН. Заразом подав, що у Канаді
Крайова Управа Молоді Українського Національного Об’єднання видає «МУНБЕАМС» неперіодичний журнал, а з січня 1966 р. «Інформаційний Бюлетень»,
обидва англійською мовою для ознайомлення з українською проблематикою
своїх членів і прихильників. Таке саме завдання виконує Українськофранцузький Бюлетень, що видається Організацією Української Молоді
у Франції, французькою мовою.
Над поданими інформаціями розвинулася дискусія.
До т. 4. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ МОЛОДІ зреферувала Др. Ольга Репетило
і у своїй доповіді (текст якої залучуємо до цього Бюлетеня) спеціальну увагу
звернула на потребу координації праці молодіжних організацій системи ІСНО,
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виміни інформацій на сторінках їх молодіжних видань. Окремо підкреслила
потребу співпраці Товариства Зарево із Комісією Молоді КР ІСНО.
У своїй доповіді референтка представила справу відбуття Світового
Конгресу Української Молоді при нагоді відбуття СВІТОВОГО КОНГРЕСУ
УКРАЇНЦІВ.
Після доповіді розв’язалась дуже жива і ділова дискусія у якій багато
приявних забирали слово.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 36, арк. 15–18
Машинопис.
№ 12
Обіжний лист Координаційної ради ІСНО з організаційних питань.
Торонто, січень 1968 р.
НАЦІЯ ПОНАД УСЕ!

НАША СИЛА В НАС САМИХ!

КООРДИНАЦІЙНА РАДА
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
P. O. Box 1104, Stn. ‘D’, Toronto 9, Ont., Canada

ОБІЖНИЙ ЛИСТ Ч. 1/68
До
Крайових Централь ІСНО
Торонто, січень 1968 р.
Хвальні Управи!
1. НОВИЙ СКЛАД ПРЕЗИДІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІСНО.
Дня 25 листопада 1967 р. в Торонті відбулися наради членів Президії
Координаційної Ради ІСНО, в яких взяли участь пп.:
Інж. Микола Плав’юк

- Голова Президії КР ІСНО, Канада
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Ярослав Гайвас

- Заступник Голови, ЗДА

Мґр. Євген Мастикаш

- Секретар, Канада

Ярослав Білак

- Голова Президії УНО, Канада

Др. Богдан Гнатюк

- Голова ЦУ ОДВУ, ЗДА

Перший склад Президії КР ІСНО вибрано в часі наради Представників
ІСНО відбутої в Європі в днях 19-25 липня 1964 р., на основі постанови
Вашінґтонської Конференції ІСНО з дня 27 червня 1964 р. на одну трирічну
каденцію. З уваги на те, що перша каденція закінчилася, дотеперішний Голова
Президії КР ІСНО інж. М. Плав’юк зложив заяву про своє уступлення, а то тим
більше, що в часі Першого Світового Конґресу Вільних Українців вибрано його
на становище Генерального Секретаря Президії Секретаріяту СКВУ і має тепер
нові поважні обов’язки із наладнанням апарату і праці Секретаріату СКВУ.
Приявні висловили признання і подяку дотеперішньому Голові Президії
КР ІСНО інж. М. Плав’юкові за його успішну і жертвенну працю на становищі
Голови, а зокрема за працю в справі підготовки і успішного переведення
Першого Світового Конґресу Вільних Українців.
На другу каденцію вибрано Президію КР ІСНО в такому складі:
Др. Т. Богдан Гнатюк

- Голова Президії КР ІСНО,ЗДА

Ярослав Білак

- Заступник Голови ‘

Мґр. Євген Мастикаш

- Секретар

Андрій Костюк

- Член Президії

Інж. В. Коханівський

-

Др. Микола Іванович

-

‘
‘

‘
‘

’
’

’, Канада
’, Англія
‘

‘

’.

’, ‘’

’, Австрія.

Осідок Секретаріяту Президії КР ІСНО залишається у Канаді.
Просимо всі Крайові Централі ІСНО подати до Секретаріату КР ІСНО на
вище подану адресу: а) ПОВНИЙ СКЛАД КРАЙОВОЇ УПРАВИ
б) ТОЧНІ АДРЕСИ ГОЛОВИ І СЕКРЕТАРЯ.
2. ДОПОМОГОВА АКЦІЯ УКРАЇНСЬКИМ ПОЛІТИЧНИМ В’ЯЗНЯМ
В СССР.
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В цій справі пересилаємо в прилозі окреме ЗВЕРНЕННЯ КР ІСНО
і просимо на свойому терені відповідно проінформувати своє членство і поки
що тільки між своїми членами і прихильниками зорганізувати збіркову акцію
допомоги українцям- політичним в’язням в СССР. Цю акцію поки що треба
переводити без зайвого розголосу. В дальших обіжних листах КР постараємося
подати про переведення відповідної інформативної акції.
З національним привітом
За Президію Координаційної Ради ІСНО
Др. Т. Б. Гнатюк

Мґр. Є. Мастикаш

Голова

Секретар
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 10, арк. 4
Машинопис.
№ 13

Лист Координаційної ради ІСНО до Проводів організацій, що входять до їх
структури, щодо VII ВЗУН. Торонто, 10 листопада 1970 р.
КООРДИНАЦІЙНА РАДА
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
P. O. Box 1104, Stn. ‘D’, Toronto 9, Ont., Canada
До
Проводів Ідеологічно Споріднених
Націоналістичних Організацій
на руки Голови
ВЕЛЬМИШАНОВНА – ИЙ ПАНІ – Е !
Як Вам відомо в серпні цього року відбувся в Європі УІІ-ий Великий Збір
Українських Націоналістів. Згідно з тоді обов’язуючим Устроєм Організацій
Українських Націоналістів – ВЗУН був найвищим Законодатним органом ОУН
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і тому в ньому брали участь делеґати Організації Українських Націоналістів
з краю та різних країн вільного світу.
УІІ ВЗУН пройшов з повним успіхом, про що Вам відомо, як з пресових
звідомлень, так і зі звітів делеґатів, які брали участь в ньому.
УІІ ВЗУН розглянув і вирішив ряд пре важливих справ пов’язаних
з визвольною акцією ОУН у краю та з її суспільно-політичною діяльністю серед
української спільноти в країнах вільного світу.
Аналізуючи всі ті проблеми, учасники УІІ ВЗУН ствердили, що обов’язки
поставлені перед ОУН вимагають багато зусиль, багато рук до праці, багато
фінансово-матеріальних засобів.
Одною з передумов успішного виконання тих обов’язків є необхідність
знайти спосіб використання всіх тих можливостей, які мають організації що
входять в систему

Українського Націоналістичного Руху, та які [діють]

в країнах вільного світу.
Тому

УІІ

ВЗУН

доручив

Голові

ПУН

скликати

Конференцію

Українського Націоналістичного Руху, згідно з постановами в цій справі, які
були внесені у ВЗУН, та які і на дальше нас зобов’язують.
На жовтневому засіданні ПУН, Голова ПУН повідомив про своє рішення
скликати Конференцію Українського Націоналістичного Руху в 1971 році.
Приявні учасники того засідання прийняли за основу підготовки і програми тої
Конференції проект суспільно-громадського Референта ПУН предложений
на згадане засідання.
Рівночасно з тим було рішено уповноважити М. Плав’юка почати заходи
для підготовки Конференції УНРуху, так, щоб вона могла відбутися по
можливості в травні 1971 року.
Виконуючи це доручення Голови ПУН повідомляємо Вас, що на основі
згаданого

проекту

Конференція

Українського

Націоналістичного

Руху

розглядатиме такі основні питання:
1. Практична допомога всіх формацій УНРуху в крайовій акції ПУНОУН.
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2. Устійнення способів

реалізації концепцій спільного українського

національного фронту схваленого на УІІ ВЗУН.
3. Розглянення проекту дій спільного всеукраїнського осередку для
зовнішньо-політичної акції.
4. З’ясування взаємовідносин між ПУН-ОУН та іншими формаціями
УНРуху у світлі постанов УІІ ВЗУН в устроєвих справах.
5. Устійнення спільного рямового пляну діяльности чи спільної лінії на
культурно-духовому відтинку, для цілої системи УНРуху.
6. Приняття пляну акції з метою забезпечення допливу молодих кадрів до
всіх формацій УНРуху, включно з ОУН.
7. З’ясування нашого відношення до актуальних проблем церковнорелігійного життя української спільноти в краю і у вільному світі.
8. Узгіднення видавничо-пресових плянів формацій УНРуху на чергових
5 літ.
9. Аналіз фінансових спроможностей нашої системи та устійнення
способів найбільш раціонального використовування тих засобів.
10. Евентуально інші справи, які можуть додатково бути запропоновані
якою будь з наших формацій на розгляд конференції.
Повідомляючи

Вас

про

цей

план

Конференції

Українського

Націоналістичного Руху, прошу Вас:
а) З’ясувати цю справу на наступному засіданні Проводу Вашої
Організації.
б) Вирішити чи Ваша організація бажає включити якісь додаткові справи
в програму Конференції УНРуху.
в) Призначити до кожної з названих у програмі справ людину, яка ввійде
в склад співробітників референтів, що будуть ці справи реферувати на
Конференції. Подаючи прізвище тої людини, просимо подати її точну адресу,
щоб як підготовчий комітет Конференції, так і референти поодиноких справ,
могли з нею контактуватися.
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г) Повідомити мене, чи місяць травень 1971 року відповідає Вам
на реченець такої конференції.
ґ) Повідомити, чи Ваша організація може взяти участь у цій Конференції
на терені ЗСА, або Канади.
д) Повідомити мене скільки делеґатів від Вашої організації прибуде на ту
конференцію. В основному кожна організація покриває кошти своїх делеґатів,
з тим, що в разі потреби є змога допомогти делеґатам з країн з-поза північноамериканського континенту.
З уваги на те, що ПУН в засаді є за травневим реченцем Конференції
УНРуху, прошу Вас н е г а й н о зайнятись справами її. Так, що найпізніше до
20 грудня ц. р. прошу вислати відповідь на цього листа, так, щоб до кінця
1970 року я мав Ваші замітки до програми, список співробітників та їхні адреси
й евент. інформації хто з Вашого терену візьме участь у цій Конференції
УНРуху.
Щиро дякую за Вашу допомогу в цій справі і прошу Вас про точне
додержання реченця, 20 грудня 1970 р. для Вашої доповіді.
Слава Україні!
Микола Плав’юк
Уповноважений ПУН підготовки Конференції УНРуху
10 листопада 1970 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 17, арк. 41–42.
Машинопис.
№ 14
Лист Президії Координаційної ради ІСНО до Центральної Управи
ОДВУ щодо відкриття пам’ятника Тарасові Шевченкові у Парагваї.
Торонто, 18 жовтня 1976 р.
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КООРДИНАЦІЙНА РАДА
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
P. O. Box 1104, Stn. ‘D’, Toronto 9, Ont., Canada
До

Торонто, дня 18 жовтня 1976 р.

Центральної Управи ОДВУ
в ЗДА,
Хвальна Управо!
Високоповажні друзі!
Маємо шану повідомити Хвальну Управу ОДВУ, що для 19 листопада
1976 р. відбудеться відкриття пам’ятника Тарасові Шевченкові в місті
Енкарнасьйон у Парагваї. На відкриття запрошено хорово-танцювальний
ансамбль УНО і МУНО «Калина» з Торонто, який запрошення прийняв
і виїздить дня 10 листопада ц. р.
Президія Координаційної ради ІСНО рішила використати цю нагоду
і відбути Конференцію ІСНО наших організацій Південної Америки, а це:
Аргентини, Бразилії, Уругваю і наших прихильників з Парагваю, в дні 20-го
листопада 1976 в місті Посадас на пограниччі Аргентини, Парагваю і Бразилії.
Це є добра нагода, бо груповий переїзд літаком з Торонто до Аргентини
і з поворотом коштує приблизно $ 1,000. – /одну тисячу дол./ разом з коштами
2 і півтижневого перебування однієї особи.
Президія К[оординаційна] р[ада] ІСНО заплянувала вислати двох
представників з Канади, яких завданням є підготовити програму Конференції
ІСНО і перевести її дня 20 листопада 1976 р. у місті Посадас, в Аргентині.
Оцим звертаємося до Хвальної Центральної управи ОДВУ з проханням
причинитися частинно до покриття коштів поїздки в сумі $ 500.00 це є 1/4-ої
частини коштів.
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З уваги на те, що виїзд відбудеться дня 10 листопада ц. р. будемо вдячні
за скоре полагодження справи.
З дружнім привітом
За Президію Координаційної ради ІСНО
[Леонід Філь]
Леонід Філь – Голова
Листи вислано: Оригінал на адресу ЦУ ОДВУ
Копію на адресу голови Вп. п. проф. др. Б. Гнатюка
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 28, арк. 9
Машинопис.
№ 15
Лист Координаційної ради ІСНО до Крайового комітету
Українського визвольного фонду в Канаді. Нью-Йорк, 20 березня 1982 р.
КООРДИНАЦІЙНА РАДА
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
P.O. Box 1104, Stn. «D», Toronto 9, Ont., Canada
20 березня 1982 року
До
Хвальної Управи
Крайовий комітет Українського
визвольного фонду в Канаді
в Торонто
Вельмишановні подруги і друзі!
Згідно з рішенням Координаційної Ради Ідеологічно споріднених
націоналістичних організацій, в днях 2–4 липня 1982 року в околицях Албани,
Нью-Йорк, ЗСА відбудеться
КОНФЕРЕНЦІЯ
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Складових організацій КР ІСНО.
Мета конференції: перевести аналізу сучасного стану нашої громадської
системи, намітити пляни діяльноти на чергові 4 роки і вибрати керівні органи
КР ІСНО.
В програмі конференції передбачені:
інформаційні звіти про стан і діяльність складових організацій КР ІСНО,
програмові доповіді,
праця комісій – організаційно-діяльностева
пресово-видавнича
правильникова
фінансово-бюджетова
резолюційна
жіночих організацій
комбатанських організацій
молодіжних і студентських організацій
суспільної опіки
номінаційна.
Просимо

проводи

делегаток/делегатів

до

складових
участи

організацій
в

згаданій

КР

ІСНО

призначити

конференції.

Кількість

делегаток/делегатів не є обмежена. З теренів Канади і ЗСА складові організації
ІСНО

повинні

вислати

принайменше

10 делегаток/делегатів

і

бути

заступленими в праці кожної комісії. Комісії почнуть свою працю напередодні
конференції і прізвища та адреси тимчасових голов комісій будуть подані Вам
до 15 квітня ц. р. З теренів далекого віддалення чисельний склад делегацій буде
залежати від фінансових спроможностей організацій.
Рішення конференції в засадничих справах будуть схвалені голосуванням
організацій (кожна матиме 1 голос без огляду на кількісний склад делегацій).
Рішення комісій та в процедуральних справах конференції будуть схвалені
всіма делегатками/делегатами конференції.
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Для належної організаційної підготовки конференції нам потрібно
якнайскоріше отримати зголошення делегаток/делегатів складових організацій
КР ІСНО. Просимо висилати їх на адресі секретаря підготовчого комітету,
найпізніше до 15 травня ц. р.
Всі кошти участи делегаток/ делегатів покривають складові організації
КР ІСНО. Підготовчий комітет робить заходи, щоб кошти приміщення
і прохарчування були якнайменше.
Всю кореспонденцію в справах конференції просимо надсилати на адресу
секретаря

або

полагоджувати

телефонічно

з

головою

чи

секретарем

підготовчого комітету.
За Підготовчий Комітет Конференції КР ІСНО
[Павло Дорожинський]

[Михайло Герець]

Павло Дорожинський

інж. Михайло Герець

Голова

Секретар
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 43, арк. 139–140
Машинопис.
№ 16

Пропонований порядок нарад Конференції Координаційної ради
ІСНО 1 – 4 липня 1982 р. Торонто, 1982 р.
КООРДИНАЦІЙНА РАДА
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
P. O. Box 1104, Stn. “D”, Toronto 9, Ont., Canada
Конференція Координаційної Ради ІСНО в Албани, Н. Й. (США) в днях
від 1 до 4 липня 1982.
ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК НАРАД
Четвер, 1 липня 1982.
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год. 12. 00 в пол. до год. 9. 00 вечора.
Реєстрація прибуваючих учасників Конференції.
П’ятниця, 2 липня 1982.
год. 8. 00 ранку до год. 9. 00 ранку
Продовження Реєстрації учасників Конференції.
год. 9. 00 ранку: 1. Відкриття Конференції – др. Богдан Шебунчак
Слово Голови Підготовчого Комітету, П. Дорожинський
2. Вибір Президії Конференції (Предсідник, заступник Предсідника,
секретарі).
3. Привіти:
а) Привіт від Проводу Українських Націоналістів
б) Відчитання надісланих привітів
4. Вибір Комісій:
а) Організаційно Діяльностевої
б) Пресово-видавничої
в) Правильникової
г) Діяльности Жіночих Організацій
ґ) Діяльности Молодіжних і Студенських Організацій
д) Діяльности Комбатанських Організацій
е) Суспільної Опіки
є) Фінансово-бюджетової
ж) Номінаційної
з) Резолюційної
5. Інформаційний Звіт складових організацій ІСНО
6. Запити і дискусія над Звітами.
Обідова перерва від год. 12. 30 до год. 1. 30 п. п.
Перерва на вечерю від год. 6.00 до год. 7.00 вечора.
Після вечері:
7. Наради Комісій
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Заввага: Якщо дискусії над звітами закінчаться перед вечерею, наради
комісій можуть початися раніше
Субота, 3 липня 1982.
Год. 9. 30 ранку
СТУДІЙНА СЕСІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
а) Доповідь ред. Осипа Зінкевича («Смолоскип») «Стан в Україні – Рух
опору і ми».
б) Доповідь др. Ігоря Гурина «Профіль Українських Поселень Північної
Америки».
Год. 1. 00 п. п. Обідова Перерва
Год. 2. 00 п. п.
в)

Доповідь

мґр.

Мирослава

Юркевича

«Поняття

Українського

Націоналізму у 1980-тих роках».
г) Доповідь п. Павла Дорожинського «ІСНО у світлі подій сучасного
українського життя і наші перспективи».
Заввага: На кожну тему призначено одну годину і 45 хвилин. Після
кожної доповіді відбудеться дискусія.
Неділя, 4 липня 1982.
Год. 9. 00 ранку
Закінчення нарад Комісій
Звіт з праці Комісій:
а) Правильникової
б) Фінансово-бюджетової
Год. 12. 30 до 1. 30 п. п. Обідова Перерва
Год. 1.30 п. п.
Прийняття Резолюцій і постанов.
Вибір Керівних Органів.
Заключне слово і закриття Конференції.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 21, арк. 14–15.
Машинопис.
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Розділ ІІІ
Діяльність Світової координаційної ради ІСНО
в 1983–1991 рр.
№ 17
Проект статуту Світової координаційної ради ІСНО, [1982 р.]
(Проект)
С Т А Т У Т — ПРАВИЛЬНИК
ІДЕОЛОГІЧНО-СПОРІДНЕНИХ

НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ
Суспільно-громадського

характеру,

як

координаційної

світової

надбудови.
ВСТУП
У днях 27 і 28 червня 1964 р. в Вашінґтоні, ЗДА відбула ПЕРША
Конференція

уповноважених

Ідеологічно-Споріднених

представників

Націоналістичних

суспільно-громадських

Організацій

з

різних

країн

поселення у вільному світі.
На тій Конференції прийнято одноголосно постанови, які стали основою
існування Президії Координаційної Ради ІСНО.
Складові організації ІСНО ведуть свою діяльність згідно з вимогами
країн свого поселення, державно-правного порядку кожної країни та на основі
постанов своїх власних статутів і обраного свого проводу.
Конференція ІСНО це постійний форум співпраці всіх тих українських
націоналістичних

організацій

суспільно-громадського

характеру,

які

відчувають не лише спільність ідеологічних заложень, але й потребу для виміни
досвіду своєї праці, плянування та реалізації спільними силами таких справ, де
того рода співпраця є потрібною і хосенною для всіх заінтересованих
організацій.
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Конференція ІСНО складається із тих організації, які виявляють охоту до
співпраці

з

іншими

Ідеологічно

Спорідненими

Націоналістичними

Організаціями, та які про своє бажання повідомляють Конференцію ІСНО.
І. НАЗВА ПРОВОДУ ІСНО
1. Світова

Координаційна

Рада

Ідеологічно

Споріднених

Націоналістичних Організацій. В скороченні СКР ІСНО.
2. Законодатним органом Світової Координаційної Ради Ідеологічно
Споріднених Націоналістичних Організацій є Конференція уповноважених
делеґатів Крайових Центральних Управ Організаційної системи ІСНО. СКР
ІСНО є координаційною надбудовою українських суспільно-громадських
центральних крайових організацій, які ведуть свою діяльність.
3. Кожна Крайова Українська Організація системи ІСНО делеґує
уповноважених представників – членів своєї Крайової Управи, довільне число,
з тим, що кожна Крайова Централя ІСНО має тільки один голос на Конференції
ІСНО.
4. Для правосильних рішень Конференції ІСНО є потрібна приємність
уповноважених делеґатів Українських Крайових Централь, принайменше
із трьох країн (чи континентів).
ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ КОНФЕРЕНЦІЇ СКР ІСНО:
5. Конференція СКР ІСНО діє в такий спосіб:
а) зустрічі уповноважених представників СКР ІСНО, які [відбувають]
в залежности від потреб у часі й в місці устійненому тими організаціями;
б) через СКР ІСНО, яка складається із кожночасних представників
крайових організацій, що приступили до Конференції ІСНО;
в) через працю Інформаційного Бюра Конференції ІСНО, в склад якого
входять особи назначені СКР ІСНО.
Праця СКР ІСНО та Інформаційного Бюра проходить в рамах
Правильника праці, який повинен бути прийнятий Конференцією ІСНО, та
який може бути змінений чи доповнений на кожній наступній Конференції
ІСНО двома третіми голосами приявних представників СКР ІСНО.
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ІІІ. ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ СКР ІСНО:
Головними ціллями Конференції ІСНО під сучасну пору є закріпити
вузли дружби між поодинокими ІСНО, зберігати взаїмну інформацію між ними
про висліди їхньої праці, та формування спільних поглядів та методи дії в таких
справах, як наше відношення до процесів, що їх переживає український народ в
Україні, піддержки українській визвольній і політичній акції, зберігання наших
спільнот поза межами України, зберігання наших культурних традицій,
зберігання нашого молодшого покоління, координація української преси та
чужомовних публікацій, розпрацювання, інтерпретація та популяризація наших
ідеологічних заложень.
ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА
6. Членом Світової Координаційної Ради ІСНО може стати кожна
Ідеологічно Споріднена Націоналістична Організація, яка проявляє свою
діяльність у західньому світі, там має право делеґувати своїх уповноважених
представників на Конференцію ІСНО.
7. Членами Світової Координаційної Ради ІСНО є крайові організації
і тому кожну крайову організацію репрезентують уповноважені представники
члени крайових централь ІСНО.
V. Керівні органи
8. Світова Координаційна Рада ІСНО діє через такі керівні органи:
а) Конференція ІСНО
б) Президія Світової Координаційної Ради ІСНО
в) Секретаріят
г) Контрольну комісію.
9. Рішення

у

важливих

організаційних

справах

системи

ІСНО

відбуваються на основі спільного домовлення, тільки на випадок необхідности
явним голосуванням.
10. Конференція

визначує

і

устійнює

спільно

напрямні Світової

Координаційної Ради ІСНО, а зокрема:
а) Приймає загальні напрямні праці СКРади, і її референтур,
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б) Ухвалює висоту спільно устійнених членських вкладок – вплат
Крайових Складових Організацій системи ІСНО,
в) Приймає звіти членів Керівних Органів ІСНО,
г) Потверджує рішення Президії прийняті між двома конференціями, або
їх може не потвердити,
д) уділює абсолюторію керівним органам СКРІСНО,
е) Обирає голову, заступників та інших членів Президії СКР ІСНО,
ф) Обирає членів Секретаріяту Світової Координаційної Ради ІСНО,
ґ) Обирає Контрольну Комісію,
г) Полагоджує всі інші справи які не належать до компетенції Президії
і секретаріяту СК Ради ІСНО.
VI. ПРЕЗИДІЯ СК РАДИ ІСНО
11. До Президії СК РАДИ ІСНО входять: Голова, двох заступників
голови, секретар, який відповідає за діяльність секретаріяту, скарбник,
фінансовий референт і трьох членів Президії.
12. Президія є керівним і координаційним між конференціями, вона
обов’язана виконувати всі постанови конференцій, керує діяльністю Світової
Координаційної Ради ІСНО, репрезентує її на зовні і унапрямлює працю
окремих референтур чи секторів.
13. Президія принимає нових членів на їхнє письмове прохання.
14. Наради Президії скликає голова в порозумінні із секретарем та
спільно устійнюють порядок нарад, Нарадами провадить голова Президії, або в
випадку його перешкоди – заступник 1-ий, а на випадок перешкоди – другий
заступник голови.
15. Наради Президії відбуваються що пів року, а в разі потреби частіше.
VII. СЕКРЕТАРІЯТ
16. Секретаріат

існує

для

справного,

ділового

ведення

праці

і

виконування постанов Президії СК Ради ІСНО. Вдержує кореспонденційний
постійний зв’язок із всіми Крайовим Організаціями ІСНО, пересилає
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опрацьовані ним напрямні прийняті Президією, а теж переводить устійнені
Президією акції в різних актуальних і спільних всім справах.
17. Всі важливі документи, обіжні листи і обіжники спрямовані до всіх
Крайових Організацій системи ІСНО підписують і устійнюють спільно голова
Президії і секретар.
VІІІ. КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ
18. Контрольна Комісія ІСНО складаєтеся з п’яти осіб, обраних
конфенренцією, а це: голови, його заступника/секретара і двох членів.
19. Контрольна Комісія зобов’язана провірити цілю діяльність С. К. Ради
ІСНО і її фінансово господарську діяльність. Голова і члени Контр. Комісії
мають право брати участь у нарадах Президії з правом дорадчого голосу.
ІХ. БЮДЖЕТ І ФОНДИ
20. Конференція устійнює висоту членських виплат від кожної Крайової
Організації члена СК Ради ІСНО, фонди можна теж зібрати через переведення
відповідних акцій, подбати про добровільні дотації, фінансами завідує
фінансовий референт.
21. Адміністраційним роком є календарний рік.
Х. ПЕРЕХОДОВІ ПОСТАНОВИ
22. Про розв’язання і ліквідацію СКРади ІСНО рішає Конференція, що її
мають ухвалити 2/3 уповноважених делегатів складових організацій ІСНО,
принайменше з двох ріжних теренів (чи континентів).
23. Ліквідацію

переводить

окрема

ліквідаційна

комісія

обрана

Конференцією ІСНО в тій ціли скликана, яка вирівнює всі зобов’язання, а
решту засобів призначує на культурно-освітні ціли Крайових Організацій
членів ІСНО, які були активними до часу скликання ліквідаційної конференції.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 22, арк. 5–8
Машинопис.

63

№ 18
Звернення Президії Світової координаційної ради ІСНО
до організацій ІСНО щодо вшанування пам’яті Олега ШтуляЖдановича. 18 жовтня 1982 р
КООРДИНАЦІЙНА РАДА
ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
До

Нью-Йорк, 18 жовтня 1982

Всіх Крайових Організацій і Товариств
в системі ІСНО
Дорогі друзі! Дорогі подруги!
В цьому році, дня 4 листопада – припадають 5-ті роковини смерти
сл. п. Олега Штуля-Ждановича, Голови Проводу Українських Націоналістів від
1964 року – аж до його смерти у 1977 році. Олег Штуль-Жданович був
походженням з Волині, де і проминули його дитячі та юнацькі роки. У 1930-х
роках він захопився ідеєю і боротьбою українських націоналістів за Самостійну
Українську державу і з того часу вірно стояв в рядах Організації Українських
Націоналістів аж до кінця свойого життя.
Цілий ряд етапів боротьби, що її вела ОУН за визволення українського
народу, сл. п. Олег Штуль-Шданович провів у перших рядах, на передових
позиціях – у Києві, як близький співробітник сл. п. Олега Кандиби Ольжича,
в партизанському русі на Волині, в штабі отамана Тараса Бульби Боровця,
тощо. Опинившись поза Україною, Олег Штуль-Жданович далі стояв
у авангарді, як член Проводу Українських Націоналістів, а після смерти
сл. п. полк. Андрія Мельника став його наступником на пості Голови ПУН.
Своїм життям і діяльність сл. п. Олег Штуль Жданович став зразком
людини, яка все своє особисте життя підпорядкувала ідеї визволення свойого

64

поневоленого народу і тим він заслужив собі на світлу пам'ять у всіх тих, кому
не байдужа доля нашого народу.
Спом’янімо його у наших думках і молитвах та в дальшій праці для добра
українського народу.
ххх
В неділю, 7-го листопада 1982 року в церкві-пам’ятнику св. Андрія
в Баунд-Бруку, після служби Божої буде відправлена Поминальна Панахида,
яку відслужить Блаженніший Митрополит Мстислав в асисті духовенства.
Відтак на цвинтарі, на місці спочинку покійного Голови ПУН-у буде
відправлений молебень.
Після цього членство нашої системи зі сходу Америки вшанує
сл. п. Олега Штуля Ждановича на окремих сходинах-апелі.
В Парижі, Франція, в осідку довголітнього перебування та творчості
сл. п. Олега Штуля Ждановича на пості головного редактора «Українського
слова» та головства ПУН буде рівно ж відмічено 5-ту річницю його смерти.
Президія Світової Координаційної Ради ІСНО закликає всі наші складові
організації у всіх країнах нашого поселення належно й гідно відмітити день
смерти 3-го Голови ПУН, зокрема слід це зробити – поза Парижем і НьюЙорком – у всіх наших більших скупченнях, як Лондон, Мюнхен, Торонто,
Буенос-Айрес, Курітіба, Сідней, тощо.
За Президію СКУ ІСНО
[Павло Дорожинський]
Павло Дорожинський
голова
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 20, арк. 35–36
Машинопис.
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№ 19
Протокол засідання Світової координаційної ради Ідеологічно
споріднених націоналістичних організацій. Нью-Йорк, 16 жовтня 1982 р.
ПРОТОКОЛ
із засідання Президії Світової Координаційної Ради Ідеологічного Споріднених
Націоналістичних Організацій, яке відбулося в дні 16-го Жовтня 1982 в домівці
10-го Відділу ОДВУ в Нью-Йорку. Приявні: Голова П. Дорожинський,
Заступник Голови В. Процик, д-р. В. Михайлів – Секретар, Р. Куделя
і А. Джулиська – члени.
Засідання відкрив Голова П. Дорожинський, привітав приявних і відчитав
намічений Порядок Нарад:
1. Відкриття
2. Відчитання Протоколу з попереднього засідання,
3. Інформації,
4. Закриття.
Намічений Порядок Нарад прийнято без змін.
До точки 2-гої:
Відчитаний Протокол з попереднього засідання прийнято без змін.
До точки 3-тої:
Голова д-р П. Дорожинський передав вражіння із відбутої зустрічі
Делегації Св. Координаційної Ради ІСНО у Митрополита МСТИСЛАВА, в часі
якої були вимінені думки на ріжні біжучі справи, а зокрема про надходячий
СКВУ. Владика МСТИСЛАВ подав, що до него телефонував Сенатор Юзик,
який має в проєкті відбути зустріч із всіми Епископами української
католицької, української православної та Євангелицької Церков, щоби
забезпечити розбиття надходячої Конвенції СКВУ. Владика МСТИСЛАВ
висловився, що піддержує ЗАКЛИК-ЗВЕРНЕННЯ кат. Єпископів в справі
замирення на терені ЗДПА і в тій справі напише також листа до Митрополита
СУЛИКА.
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Голова подав звіт із відбутої Конференції Молоді в Торонті, на якій із
нашого організаційного середовища було біля 12-ти делегатів, які забирали
слово в ріжних справах і їх виступи були річеві та корисні.
Передано Владиці МСТИСЛАВОВИ Резолюції з Конференції ІСНО,
як також переслано їх до преси. Переслано привіт від ІСНО для Українського
Національного Об’єднання (УНО) і БО в Канаді в зв’язку із Ювілейним з’їздом.
По прочитанні листа п-гою Р. Куделею в справі надходячого Збору
СФУЖО з Аргентини, порішено допомогти приїзд Делегатки з Аргентини на
цей Збір і тим вможливити її взяти участь через тяжкі матеріальні умовини на
терені Аргентини. Рівно ж звернутися до інших теренів, щоби вони взяли
участь в Зборі СФУЖО.
Порішено вислати ЗВЕРНЕННЯ до найблищих Осередків, щоби їх члени
з нашої системи організаційної взяли чисельну участь у відзначуванні 5-тої
річниці відходу у засвіти бувшого Голови ПУН. сл. п. Олега ШТУЛЯЖДАНОВИЧА, яке відбудеться в дні 7-го ЛИСТОПАДА 1982 р. в Бавн Бруку.
Рішено кооптувати для справ МОЛОДЕЧИХ Референта МОЛОДІ.
По виміні думок в справах КОМБАТАНСЬКИХ порішено написати до
поодиноких Формацій листа, з проханням знайти порозуміння та дружню
співпрацю, щоби можна було також зорганізувати Референта Комбатантських
справ.
До точки 4-тої:
Тому, що більше не було справ до виміни думок, Голова подякував
приявним за участь в засіданню і закрив його.
Павло Дорожинський
Голова.

Д-р. Володимир Михайлів
Секретар.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 9, арк. 5 а
Машинопис.
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№ 20
Список складових організацій ІСНО та їх очільників, [1980-ті рр.]
СВІТОВА КООРДИНАЦІЙНА РАДА ІСНО
Павло Порожинський

Володимир Процик

голова

секретар
СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІСНО:

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ТОВАРИСТВ «ЗАРЕВО»
Центральний провід
інж. Богдан Гасюк

Ольга Михайлюк

СВІТОВА КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДІ ІСНО
Олег Гуцул

Віра Дорожинська

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
мґр. Михайло Ромах

мґр. Євген Мастикаш

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНОК КАНАДИ ім. О. БАСАРАБ
Софія Проців

Анна Бардин
УКРАЇНСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ГРОМАДА КАНАДИ

Михайло Шебець

Павло Салій

МОЛОДЬ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДАННЯ КАНАДИ
Уляна Плавущак

Григорій Тарас

УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ ФОНД в КАНАДІ
Іван Сербин

Ольга Цвик

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ТОВАРИСТВ «ЗАРЕВО» в Канаді
Роман Ващук

Іван Підкович

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ім. О. ОЛЬЖИЧА в КАНАДІ
мґр. Василь Верига

мґр. Василь Федорович

УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛКА «НОВИЙ ШЛЯХ» в КАНАДІ
Василь Ситник

Яків Мирошник

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ в ЗСА
д-р Богдан Шебунчак

мгр. Володимир Яців
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УКРАЇНСЬКИЙ ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ в ЗСА
Наталія Іванів

Ореста Іванович
УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ ФОНД в ЗСА

д-р Володимир Михайлів

Мирослав Роговський

МОЛОДЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦИОНАЛЬНОСТИ в ЗСА
Олег Гуцул

Оксана Михайлюк

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ТОВАРИСТВ «ЗАРЕВО» в ЗСА
мґр. Мирослав Кий

Богдан Петріна

ДОСЛІДНА ФУНДАЦІЯ ім. О. ОЛЬЖИЧА в ЗСА
д-р Мирослав Чаповський

інж. Михайло Герець

УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛКА «САМОСТІЙНА УКРАЇНА» - ЗСА
д-р Іван Лесейко

Степан Паньків

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ у ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Андрій Костюк

Едвард Струк

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК ім. О. ТЕЛІГИ у ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Віра Смерека

Олександра Гоголь

ЛЕГІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ у ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Іван Волинець

Остап Чуйко

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ при ОУуВБ у ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Степан Мороз

Володимир Коротченко

ФУНДАЦІЯ ім. О. ОЛЬЖИЧА у ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Марко Починок

Іван Процай

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ у ФРАНЦІЇ
інж. Володимир Малинович

Василь Мулик

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ у ФРАНЦІЇ
Володимир Ґеник

Ольга Малинович

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО «УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО» у
ФРАНЦІЇ

д-р Ярослав Мусіянович

д-р Аркадій Жуковський

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДРОДЖЕННЯ» в АРГЕНТИНІ
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інж. Олександр Хам

Богдан Коваль

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНОК «ВІДРОДЖЕННЯ» в АРГЕНТИНІ
Ольга Котульська

д-р Маруся Зінько

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ «ВІДРОДЖЕННЯ» в АРГЕНТИНІ
Данило Пена

Іван М. Реґей

КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА «ВІДРОДЖЕННЯ» в Аргентині
Мирослав Пацлавський

Горасій Яворський

ХЛІБОРОБСЬКО-ОСВІТНІЙ СОЮЗ в БРАЗИЛІЇ
Ілярій Безручко

інж. Олександер Чечко

УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ОРГАНІЗАЦІЯ в БРАЗИЛІЇ
Тетяна Башин

Євгенія Мазепа

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ «КЛЕМ» в БРАЗИЛІЇ
Лавро Прийма

Марія Мартинюк
УКРАЇНСЬКО-БРАЗИЛІЙСЬКИЙ КЛЮБ

проф. Степан Плахтин

Іван Кіндра

ФУНДАЦІЯ ім. О. ОЛЬЖИЧА в АВСТРАЛІЇ
Святослав Книш

Дозя Володимирів
ФУНДАЦІЯ ім. О. ОЛЬЖИЧА в НІМЕЧЧИНІ

мґр. Мирослав Антохій

Іван Керестіль
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 30, арк. 3–5
Машинопис.
№ 21

Комунікат Президії Світової координаційної ради ІСНО щодо
відзначення роковин полковника Є. Коновальця, травень 1983 р.

СВІТОВА КООРДИНАЦІЙНА РАДА ІСНО
ПРЕЗИДІЯ
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НЬЮ-ЙОРК

Травень,

1983
ТОРОНТО
ПАРИЖ
ЛОНДОН
БУЕНОС АЙРЕС
КУРІТІБА
МЮНХЕН
СИДНЕЙ
КОМУНІКАТ
У Річницю смерти полк. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ 17
45ть років тому на вулиці міста Ротердаму впав героїчною смертю з рук
большевицького агента славної пам’яті полк. Євген Коновалець, колишній
командир Корпусу Київських Січових Стрільців, Начальний Командант
Української

Військової

Організації

(УВО),

перший

Голова

Проводу

Українських націоналістів (ПУН) та основоположник Організації Українських
Націоналістів (ОУН).
Вибух пекельної машини – 23 травня 1938 року – хоч знищив провідну
і визначну постать в історії України, однак не знищив ідеї та символу боротьби
українського народу за відновлення Української Самостійної Соборної
Держави.
Постать полк. Євгена Коновальця та його незламна боротьба, в якій
ворожий постріл 12 років раніше вбив Голову Директорії УНР та Головного
Отамана Симона Петлюру, залишаються безсмертним для нас та наших
дальших поколінь.

Євген Коновалець (1891–1938) – полковник Армії УНР, комендант УВО.
З 1927 р. – голова Проводу українських націоналістів. У 1929 р. був обраний
першим головою ОУН. У рамках діяльності ОУН активно підтримував
контакти з УНО Канади. Вбитий 23 травня 1938 р. у Роттердамі органами
НКВС.
17
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Українська спільнота, а зокрема Український Націоналістичний Рух
у вільному світі відмічуватиме в цьому році Річницю смерти полк. Євгена
Коновальця в Ротердамі в неділю 22 травня 1983 р.:
І. СВЯТОЧНОЮ АКАДЕМІЄЮ
За участю Візантійського хору з Утрехту, Голяндія, під керівництвом д-ра
М. Антоновича та хору «Дніпро» з Олдгаму, Англія під керівництвом
А. Корольчука, рецитації Наталії Наталенко-Маруняк, виступу на бандурі Юрія
Дубицького та святочної промови д-ра Володимира Маруняка, год. 9.30 рано,
Велика Заля – Rotondezaal, Groothendelsgebouw,Stationsplein 45, Rotterdam.
II. Архиєрейською Службою Божою і Панахидою –
церква St. Dominicus, Kerk Het Steiger, Hong 17, Rotterdam, год. 12. 00
ІІІ. Панахидою та жалібними врочистостями на могилою полк. Євгена
Коновальця на цвинтарі – Crooswijk
за

участю

Блаженнішого

Митрополита

Мстислава.

Преосвященнішого

Єпископа Михайла Гринчишина та духовенства УАПЦ і УКЦ.
Промову над могилою виголосить Голова ПУН Микола Плав’юк
та представник ОУН Я. Василько.
В цьогорічних відзначеннях роковин смерти славної пам’яті полк. Євгена
Коновальця зголосили участь численні групи з країн Англії, Франції,
Німеччини, Бельгії, Голяндії, як також представники Канади, ЗСА та Австралії.
Закликаємо всі наші складові Організації в системі ІСНО гідно відзначити
у всіх країнах нашого поселення світлу пам’ять великого Полковника в його 45ті роковини героїчної смерти.
За президію
СВІТОВОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІСНО
Павло Дорожинський
Голова

д-р Володимир Михайлів
Секретар
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 23, арк. 7–8
Машинопис.
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№ 22
Тези виступу на Конференції ІСНО, [1990 р.]
Думки під розгляд на Конференції ІСНО:
1. ІСНО як і ціла українська спільнота [за кордонами] України звертає
свою увагу на події в Україні. Толі, коли велика частина громади є
ОБСЕРВАТОРАМИ тих подій – ІСНО через ПУН-ОУН включене активно в
допомогу тим процесам, які сьогодні виразно проголосили за свою ціль
ОСЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.
2. Система

ІСНО

ЧЕРЕЗ

СВОЮ

АКТИВНУ

ДОПОМОГУ

самостійницьким формаціям в Україні є трактована там, як позитивна сила, з
якою різні формації в Україні можуть спілкуватися. У відміну від інших
українських груп, які мріють про диктат України, або, які соромливо хотіли б
«відполітизувати чи відпартійщити» зв’язки з Україною і звести їх в площину
харитативної допомоги – ІСНО в згоді з настановою ПУН-ОУН, протиставить
сучасному промосковському УРСР – найбільш відому і з міжнародноправового статусу найтвердшу державну формацію України в ХХ сторіччі –
УКРАЇНСЬКУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ!
3. Цей підхід знаходить зрозуміння в Україні, докази чого маємо в ряді
публікацій

там,

ланц[ю]гу Київ-Львів

і останнього З’їзду УГС,

яка

перемінилась в Українську Республіканську Партію, на якому як ДЦ УНР так і
представники ІСНО були щиро дружньо приняті і то не лише для парадних чи
святкових частин З’їзду, але і то дуже важне, ті представники були запрошені
до активної і ділової співпраці в праці З’їзду з ІНІЦІАТИВИ ОРГАНІЗАТОРІВ
З’ЇЗДУ!
4. Це очевидно є нашим збірним великим ОСЯГОМ, АЛЕ РАЗОМ З ТИМ
ВЕЛИКИМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ НА МАЙБУТНЄ. З того випливають конкретно
такі завдання:
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а) розбудувати фінансову базу для допомоги не лише нашим подругам і
друзям, які повернулися із заслання, але й активним діячам сьогоднішних днів.
б) перекинути якнайбільше літератури забороненої в минулому в Україні,
[в]ключно з матеріялами про дію Українського Націоналістичного Руху. Прямо
кожна країна і місцевість повинна організувати висилку дублікатів книжок з
бібліотек, чи поштою за порукою, чи через людей.
в) добитися реґулярної висилки наших газет в Україну.
г) здобути фонди як це, [наприклад], робить Президія УНО на видання
«Історії України», яка здається вийде в Україні.
ґ) нав’язати письмовий контакт-переписку молоді звідси з молоддю
в Україні.
д) розбудувати інформаційну службу в чужих мовах для поширення
матеріялів, які приходять з України, а зокрема Пресової Служби України.
е) активно брати участь у поїздках в Україну і зустрічах з гостями
з України.
є) посилити наші контакти з бувшими сателітними країнами, де вже діють
українські громади. Включитись в оборону української громади в Польщі.
ж) бути активними на відтинку допомоги українським Церквам в Україні
через висилку релігійних книжок, молитовників.
з) розглянути можливості використання чужинецьких і міжнародних
установ для помочі Україні (університети, допоміжні установи, економічні
установи, державні дотації), наприклад, на поміч Чорнобильським жертвам.
и) бути готовими на реакцію в обороні активістів, якщо їх знову будуть
переслідувати.
і) робити тиск на міжнародні і державні круги в справі державної
суверенності України й інших не російських народів.
й) через СКВУ, крайові Центри, політичні круги – впосилати наших
людей на міжнародні конференції.
5. Добитись

зміни

наставлення

[частини]

нашого

членства

ОБСЕРВАТОРІВ на АКТИВІСТІВ. Бо до праці треба людей і грошей! Нова
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ситуація дає моральну підтримку і виправдання правильности дії ІСНО, бо наші
організаційні клітини все пропагували ВІРУ В УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. Отже,
не можемо ми тепер ПАСИВНІСТЮ здавати ту позицію іншим, включно з
тими, які все іґнорували вагу і значення ролі народу в Україні.
6. Намітити плян нами організованих поїздок гостей з України на осінь
ц. р.
7. Використати жер[т]венність фінансових установ і людей на посилення
матеріяльно тої дії. Це не легко, бо всі захоплені харитативним аспектом, але
все громадянство на те не піде. Якщо розумно вияснити потребу допомоги на
дію і використати на те гостей з України – будуть висліди!
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 33, арк. 15–15 зв.
Машинопис.
№ 23
Звернення Президії Світової координаційної ради ІСНО до Проводів
і членів організацій ІСНО та української громадськості щодо відзначення
пам’яті С. Петлюри та Є. Коновальця, березень 1991 р.
СВІТОВА КООРДИНАЦІЙНА РАДА ІСНО
ПРЕЗИДІЯ
Нью-Йорк
Торонто
Париж
Лондон
Буенос Айрес
Курітіба
Мюнхен
Сідней
ЗВЕРНЕННЯ СВІТОВОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІСНО
До Проводів і членства складових Організацій ІСНО
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та українського громадянства в країнах вільного світу
Впродовж кількох десятиліть складові організації і товариства системи
ІСНО та все українське громадянство влаштовували в місяці травні відзначення
роковин смерти Головного отамана і Голови Директорії Української Народньої
Республіки Симона Петлюри та його близького співробітника командира
Корпусу Січових Стрільців, команданта Української Військової Організації та
голови

Проводу

Українських

Націоналістів

і

Організації

Українських

Націоналістів полк. Євгена Коновальця.
Відзначування пам’яти обох національних героїв стали традицією
українського вояцтва і патріотичного українського громадянства, а які
продовжую[ть] молодші покоління. Їх слід плекати і зберігати в майбутньому.
Змінені обставини в Україні сприяють тому, щоб пам’ять тих будівничих
Української Народньої Республіки, які віддали своє життя в боротьбі за
привернення державности українському народові, була належно відзначена
також на Батьківщині.
Народній Рух України і всі політичні та громадські організації
влаштовують в місяці травні ц. р. відзначення смерти гол. от[амана] Симона
Петлюри, а в дні 14 червня ц. р. в селі Зашкові, де народився полк. Євген
Коновалець буде відзначено 100-річчя з дня його народження.
У зв’язку із тим, Світова Координаційна Рада ІСНО закликає Проводи
і членство складових організацій та всі українські товариства й установи
включитись в місяці травні ц. р. у всеукраїнські відзначення 65-их роковин
підступного вбивства гол. от[амана] Симона Петлюри, проголошені Державним
Центром УНР в екзилі.
Рівночасно закликаємо Проводи і членство складових організацій нашої
системи заініціювати творення громадських комітетів, а там де немає змоги
цього осягнути, власними силами влаштувати відзначення 100-річчя з дня
народження полк. Євгена Коновальця.
Як вияв солідарности з українськими патріотами в Україні, які
влаштовуть ті ж святкування на Батьківщині, закликаємо наше членство взяти
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участь у святкуваннях в Зашкові в дні 14 червня ц. р., а громадські відзначення
поза межами України влаштувати або в той же сам день або в найближчі неділі.
Вшануймо гідно пам’ять Симона Петлюри і Євгена Коновальця, які стали
символами безкомпромісової боротьби за те, щоб український нарід був
господарем на своїй землі.
Гідні святкування в їх честь будуть відповіддю імперському центрові
в Москві, який намагається насильно зберегти контролю над Україною,
накидаючи їй готовий «союзний» договір.
Симон Петлюра і Євген Коновалець боролись і загинули за Вільну
Самостійну і Соборну Україну, тому вшануймо їх гідно і солідарно з
українським народом на Батьківщині.
Слава Україні!
Березень 1991
Світова Координаційна Рада ІСНО
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 30, арк. 9–10
Машинопис.
№ 24
Звернення Президії Світової координаційної ради ІСНО до Проводів
і членів організацій ІСНО та української громадськості щодо підтримку
руху за незалежність України, серпень 1991 р.
СВІТОВА КООРДИНАЦІЙНА РАДА ІСНО
ПРЕЗИДІЯ
Нью-Йорк
Торонто
Париж
Лондон
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Буенос Айрес
Курітіба
Мюнхен
Сідней
ЗВЕРНЕННЯ
Світової Координаційної Ради ІСНО до Проводів і Членства складових
Організацій ІСНО та української спільноти в діаспорі
Вельмишановні Пані і Панове!
Український нарід в Україні стоїть на передодні чергового іспиту
політичної зрілості і державницької дії.
У середині вересня ц. р. Верховна Рада України має винести історичної
ваги рішення в справі т. зв. союзного договору. Відомо, що в Україні
демократичні

сили

працюють

для

успішного

привернення

державної

незалежности в рамках соборної демократичної держави народу України.
Віримо, що їхні зусилля будуть успішними, і в Україні буде стан вільного
державного буття, так як це було осягнено Актами 22 січня 1918 і 22 січня
1919 рр.
Основною перешкодою для привернення того стану є дії московського
центру, який докладає всіх зусиль, щоб ті процеси державного будівництва
в Україні й інших Республіках звести на манівці та зберегти і зберегти надалі
совєтську імперію в «оновленому союзі».
Понад 70 років жорстокого поневолення в СРСР керовані комуністичним
московським центром коштує українському й іншим народам мільйонам жертв,
втрату національних і релігійних свобід та ганебного й безвідповідального
зубожіння населення.
Тому в Україні й інших республіках проходить широкий процес боротьби
проти останнього проекту союзного договору під назвою «НІ! СОЮЗНОМУ
ДОГОВОРУ».
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В Україні напередодні сесії Верховної Ради плануються масові віче,
протести з метою показати перед світом, що Україна бажає бути незалежною
і суверенною державою, а союзний договір перекреслює основні елементи
державної суверенности України.
У ці вирішальні дні долі українського народу, закликаємо все членство
складових організацій системи ІСНО і українську організовану спільноту
у вільному світі, долучитися до того протесту населення України і допомогти
завершити його змагання за державну незалежність України.
Рекомендуємо масово висилати листи чи телеграми на адресу Верховної
Ради України із закликом, щоб вона відкинула проект союзного договору
і закінчила свою працю над Конституцією України і в згоді з нею провела
вільні вибори до парламенту і президента України.
Рекомендуємо висилати масово листи до політичних діячів, членів
парламентів і урядів країн нашого поселення і просити їх про підтримку для
цього процесу в Україні. Проінформуйте їх, що Україна як частина Європи має
давні демократичні традиції і в згоді з ними будує своє державне життя.
Апелюйте до громадської думки співгромадян країн Вашого поселення,
щоб вони долучилися до того процесу боротьби за суверенність України й
інших республік, бо не Україна і республіки, а московський імперський центр
проводив агресивну політику проти демократичних та волелюбивих народів
світу. Не республіки, а московський центр, який контролює ще дотепер
найчисленнішу армію в Європі, має спрямовані тисячі нуклеарних ракет на
міста демократичних країн світу.
Переконайте Ваших співгромадян і уряди, що Україна змагається за свою
свободу, а не воює проти сусідніх народів.
Лише вільна незалежна демократична Україна забезпечить мир на Сході
Європи, співпрацю із сусідніми народами і економічну відбудову, знищеної
московським комуністичним урядом, економіки України й інших республік.
Відтепер і так довго, як цього буде потрібно, ведіть АГІТАЦІЮ
СОЛІДАРНСТИ З НАРОДОМ УКРАЇНИ ПІД КЛИЧЕМ:
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ДЕРЖАВНУ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

УКРАЇНІ

ТА

ВСІМ

НАРОДАМ

ПОНЕВОЛЕНИМ У СРСР!
НІ! СОЮЗНОМУ ДОГОВОРУ!
Серпень 1991 р.
Світова Координаційна Рада ІСНО
Павло Дорожинський
Голова

Олександр Скоцень
секретар
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 30, арк. 11–13
Машинопис.
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– бібліотечний фонд

БО

– Братня організація

ВЗУН

– Всеукраїнський з’їзд українських націоналістів

Вп., Впов.

– високоповажний

ВШ., Вш.

– високошановний

Ген.

– генерал

Год.

– година

Др (др., д-р)

– доктор

ДЦ УНР

Державний Центр Української Народної Республіки

ЗДА

– З’єднані держави Америки

ЗСА

– З’єднані стейти Америки

ЗУАДК

– Злучений українсько-американський допомоговий комітет

Інв.

– інвентарний

інж.

– інженер

КЕ

– Крайова Екзекутива

КР

– Координаційна рада

КУК

– Конгрес українців Канади

Мгр., мгр

магістр

МУН

– Молоді українські націоналісти

МУНО

– Молодь українського національного об’єднання

о.

– отець

ОДВУ

– Організація державного відродження України

ОН

Об’єднані нації

ООН

Організація Об’єднаних Націй

ОУН

– Організація українських націоналістів

п.

– пан

пп.

– пани

ПАУК

– Пан-Американська Українська Конференція
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Полк., полк.

– полковник

проф.

– професор

ПУН

– Провід українських націоналістів

р.

– рік

ред.

– редактор

СКВУ

– Світовий конгрес вільних українців

СКР ІСНО

– Світова координаційна рада Ідеологічно споріднених
націоналістичних організацій

СКУ

Світовий конгрес українців

СРСР, СССР

Союз радянських соціалістичних республік

СУМ

Спілка української молоді

СФУЖО

Світова федерація українських жіночих організацій

т. д.

– так далі

УАПЦ

– Українська Автокефальна Православна Церква

УВО

– Українська військова організація

УГС

Українська Гельсінська спілка

УККА

– Український конгресовий комітет Америки

УКЦ

– Українська католицька церква

УНЄ

Українська національна єдність у Франції

УНО

– Українське національне об’єднання Канади

УНРух

– Український Націоналістичний Рух

ЦДАЗУ

– Центральний державний архів зарубіжної україніки

ЦЕСУС

Центральний союз українського студентства

ц. р.

– цього року

ЦУ

– Центральна управа

ч.

– число

шт.

– штук

