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Газета «Українське слово» уже впродовж більше 60 років є
друкованим органом Організації українських націоналістів (ОУН).
Історія газети нерозривно пов'язана з історією ОУН, а через неї - з
історією визвольних змагань, української еміграції та діаспори, а
останнім часом - з відновленням Української держави.
У травні 1933 р. у Парижі вийшов перший номер накладом - 200
примірників. Згодом ця кількість зросла втричі. Засновником став
Український Народний Союз (УНС) - громадська організація Франції.
Крім традиційної інформації про життя співвітчизників у Франції та
загальносвітових новин, важливе місце займали аналітичні статті,
огляди української та світової преси про те, що відбувається в Україні.
Із 1 липня 1934 р. бюлетень ОУН перетворився на ідеологічнополітичний тижневик, який висвітлював актуальні проблеми і події
політики, історії, культури українського життя у світі. Оновлене
«Українське слово» виходило на 4 сторінках звичайного газетного
формату високим друком.
Газету читали в багатьох країнах Європи, а також на
Американському континенті (переважно там, де були українські
поселення). Співпрацювали із газетою відомі політичні, громадські та
наукові діячі: М. Капустянський, М. Сціборський, О. КандибаОльжич, Д. Андрієвський, Є. Онацький, Б. Кентржинський та ін.
У червні 1940 р. видання газети було припинено. У вересні 1941 р.
часопис став виходити в Житомирі, а з 26 вересня - у Києві. Головним
редактором видання став Іван Рогач. Вихід числа від 12 грудня 1941 р.
став останнім. Цього ж дня членів редакції на чолі з Іваном Рогачем
було заарештовано. У гестапівській в'язниці опинилися також О.
Теліга та інші українські націоналісти, що гуртувалися навколо
часопису. У лютому 1942 р. їх розстріляли в Бабиному Яру.
17 жовтня 1948 р. видання «Українське слово» було відновлено у
Франції. Газета, залишаючись органом ОУН, поступово набрала
значної ваги в українському політичному емігрантському житті.
Багато уваги часопис приділяв проблемі консолідації українських
політичних сил діаспори, питанню створення Світового конгресу
вільних українців, діяльності Державного Центру УНР в екзилі.
Особлива увага в 1970-1980-х рр. приділялася справам України,
зокрема висвітленню діяльності дисидентів і правозахисників,
друкувалися праці Івана Дзюби, В'ячеслава Чорновола та ін. У 1948-

1977 рр. (з перервами) редакцію паризького тижневика очолював член
ПУН О. Штуль-Жданович.
Із проголошенням незалежності України ПУН прийняв рішення
видавати газету на Батьківщині. Після короткого підготовчого періоду
21 листопада 1991 р. у Львові вийшло її перше число. Засновник не
вказувався, редактором був Йосип Лось. Редакція розміщувалася в
будівлі Львівського університету ім. І. Франка. Наклад першого числа
становив 12 тис, другого - 25 тис. Згодом кількість примірників
досягла 40 тис. Часопис швидко переріс львівські «рамки», і редакцію
перенесли до Києва.
Із 17 січня 1993 р. тижневик «Українське слово» виходить у Києві.
«Українське слово» - речник Організації Українських Націоналістів,
але воно ніколи не замикалося на внутрішніх проблемах ОУН. Це
загальнонаціональний тижневик, який пропагує та відстоює ідеї
українського націоналізму як організованої форми політичного і
громадського життя українського народу, що особливо важливо на
сучасному етапі української державності.
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