
Перемога або смерть! 

А д ь м а н а к для в и х о в н н к і в і д р у н н и н и к і в С У М 
№1 за 1В37 рік Видає Курінь «Сірі Вовки» 

Смерть 
ворогам! 

Дорогі друзі! 
Курінь "Сірі Вовки" пропонує Вашій 
увазі перше число Альманаху 
виховників та дружинників СУМ — 
"Наступ". Мета нашого Альманаху 
— заповнити вакуум сучасної вихов-
ницької літератури та публікувати 
матеріали для виховної та 
самовиховної праці Дружинників 
СУМ. Націоналістична ідеологія, 
національне виховання та героїчна 
культура — ось основні "наступаль
ні" теми нашого виданння. Адже 
відомо: найкраща оборона — це 
наступ! 
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А.Поцілуйко «Нові праві » 

Записки Виховника 
Олена Теліга «До проблеми стилю» 

Устрій МКД «Сірі Вовки» 
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Йди за мною! 
«Ріди за мною!» — такими словами зверталась ОУН до української молоді у 

вогненні 30-40 роки, і на заклик цей ставали, гуртувались легіони молодих 
наї^іоналістів, і йшли на боротьбу з ворогом, на боротьбу за Українську Націю, 
Державу. «Ріди за мною!» — звертається зараз до сучасної молоді СУМ, 
організаи,ія, яка завдячує своємі/ відродженню^ Степанові Бандері, організаи,ія, що 
ще тоді, в далекі 20-ті роки, підняла прапор революційної боротьби проти 
окупантів, організація, що виховує свою молодь згідно з заповітами національних 
Геніїв, Героїв і Пророків. 

Сучасне скрутне становище Наи,ії і Держави призводить до найстрашнішої 
трагедії суспільства: збайдужіння молоді до загальнонаціональних проблем та 
інтересів. Засилля закордонної пропаганди робить своє — вбиває наг^іональнг 
почуття молоді. 

Фактично, молодь не винна. Вона сама стала жертвою безхребетної 
блюзнірської діяльності владних чинників у сфері молодіжної політики. 
Українська молодь підштовхується державними структурами «вибрати РЕРЗІ» 
(веселе гуляще життя, відсутність громадянської позиції, розбещеність). Так чи 
інакше, цей шлях приведе українську молодь до прірви, рано чи пізно такі 
українці перетворяться на юрбу духовних калік, злодіїв-кар'єристів, на натовп 
безбатченків. 

І тільки ми, молоді націоналісти, зможемо допомогти нашим одноліткам, 
довести шкідливість такого світогляду і способу існування. Так, тільки ми! Бо 
лише ми знаємо, що нам потрібне, а що є зайвим. Прислуховуватись до порад 
«вічно вчорашніх» і доларово-сьогоднішніх» — небезпечно. Тільки всеохоплююча 
яскрава національна ідея і фанатична віри в цю ідею допоможуть жити і 
боротися сучасній молоді. 

Ми повинні діяти рішуче і героїчно, наша славна історія нас зобов'язує до 
цього. Вчителі і старше покоління взагалі, мають допомагати нам. Якщо на 
кожному уроці в школі, і на кожному кроці в буденному чи політичному житті 
буде присутній Дух Нація, то він перетворить буденність і навчальний процес у 
торжество Національної Правди. Тому зі старшим поколінням ми повинні діяти 
спільно. Час пустих балачок і повчань вже минув! «Ідея без дії — «мертва». 

«Лише плекання зовсім нового духу врятує нас!» — за цим висловом Д.Донцова 
працює СУМ на сучасному етапі. Виховання людини — лицаря, войовника за 
справу Бога і Нації — ось наша мета. Підростаючі наи,іоналісти. виховані на 
ідеях Т.Шевченка, писаннях Д.Донцова, М.Міхновського та інших Вчителів, 
повинні бути й всесторонньо розвинутими, вони зобов'язані мати конкретну и,іль 
у своєму житті. Це палаючі стріли, що розривають темряву неправди, 
проникаючи у всі сфери життя суспільства: ?голІ7пику, економіку, культуру. Вони 
ширять світло Нсщіопальної Ідеї. 

Розпочинаючи публікацію нашої молодіжної сторінки, насамперед ми звернемось 
до проблем сучасної молоді. Потрібно розібратись у її складному житті, 
допомогти їй знайти свій ш.гях у ньому. Саме и,е і є основною метою «Наступу» 
— Альманаху молодих націоналістів. «Стремись до вершин і подай руку тому, 
хто має тугу за летом», — так говорить одна із заповідей україніі,я-
волюнтариста. Саме такої дружної, міи,ної руки допомоги потребує молодь. Ось 
вона — сумівська руку — «Наступ». Ходім! Бо нас чекає довгий і героїчний ш.гях 
до Перемоги. Разом ми переможемо. 

Редактор А.Левус 



• Творп себе сам 

Десять правд дружинника С У М 
1. Бог сотворив твій Рід (Націю) і ти є продовженням роду твойого. Тому Дружинникові 

СУМ ідеалом його є Нація, як для Нації, (а через неї і для нього) абсолютною правдою буття є 
Бог. 

2. Твій Рід-Нація обдарований творчими талантами і ти теж покликаний творити. 
Тому Дружинник СУМ дбає, щоб він жив, як клітина організму своєї Нації, творчо 

виповнював своє життя і допоміг здійснити велике призначення Боже, що його здійснює Нація, 
прямуючи до своєї мети. 

1. Твоя Нація наділена, які і ти і всі істоти, характером. Характер (особовість) є основою, що 
відрізняє тебе від інших людських істот і єднає тебе в одно з родом твоїм — Нацією. 

Тому Дружинник СУМ пізнає свій нарід, його природу, характер, його вдачу, вивчаючи 
історію Нації (усіх поколінь ї"ї), пізнаючи найкращих синів і дочок, у вчинках яких вичитує ідеї і 
знаходить дороговказ для своїх власних шляхів, ідей та вчинків. 

4. Твій Рід-Нація — обраний для окремих завдань і він появився, як і всі інші, створений 
Богом. 

Тому Дружинник СУМ готується до завдань свого народу — своїх предків і вивчає закони 
їхні та правди їхнього життя. Він хоче бути гідним лицарів-борців, що боронили свій край від 
княжих часів по сьогодні. 

5. Твій Рід-Нація відданий пробі і кожне покоління його як і ти — клітрша роду твого. 
Тому Дружинник СУМ приймає всі життєві труднощі, перепони та дії ворогів своєї Нації, як 

випробування, що розвивають його характер лицаря, який волею Божою і післанництвом своєї 
Нації пок-тиканий є закріпити закони справедливості Божої на землі. 

6. Твій Рід-Нація розвивається власними силами і ти здавайся на себе у боротьбі зі злом. 
Тому Дружиншпс СУМ плекає прикмету воїна. Його ідеалом є лицарськість князів 

Святослава, мудрість Володимира і Ярослава, хоробрість Мономаха, завзяття Романа, 
передбачливість Данила, жертвенність Байди Вишнивецького, витривалість Ґонти і 
одчайдушність воїнів УПА. Тому Дружинники СУМ готують своє покоління бути гідними 
спадкоємцями слави своїх предків. 

7. Твій і Нації твоєї (роду) розвиток і вияв забезпечить тільки самостійна і від нікого 
незалежна держава. 

Тому Дружинник СУМ цінить державу, як найвищу форму життя Нації, усі соціяльні, 
економічні, політичні та культурні форми життя народу, його волею і характером створені, 
гарантуються найкраще формою суспільного ладу — державою. Тому Дружинник СУМ готує 
себе до суспільно-політігчних принципів тих організацій, що скріп-тяють принципи Нації і 
держави, а з цим і кожної одіпищі в них. 

8. Твій Рід-Нація українська — у занепаді. Боротьба за Україну і українську державу — це 
найосиовніший і найголовніший обов'язок твій відносно роду (Нації) твоєї. 

Тому Дружинник СУМ докладає всі здібності, знання і силу волі та думки, щоб приготовити 
себе гідно та стати воїном у боротьбі за українську державу. 

9. Твій Рід-Нація українська є в твоїй крові і духові твойому. Кличе тебе бути вірним в 
кожен час, на кожній землі, де б ти не жив. 

Тому Дружішник СУМ не забуває, що служба українській Нації випливає не лшпе з його 
свідомости, але в такій же мірі з вдячности та обов'язку, а першусього з любови до його народу 
кровного і духовного походження, за таланти, які він перейняв і яких він змінити не може, хіба 
тільки розвинути їх і висловитись ними. 

10. Твій Рід — українська Нація — найбі.тьше твоє добро на землі. Тому Дружішник СУМ 
уважає всі матеріяльні цінності другорядними в порівнянні з духовними вартостями, які 
формуються культурою і забезпечуються державою, найвищими форма>ці життя і буття Нації. 
Держава є для Дружинника СУМ найвшцою гарантією життя і розвитку Нації, тому здобуття 
держави є одною з наііважливіших цілей Дружинника СУМ. Є це третя основна мета поруч 
служби Богові і Нації. Служба Дружинника СУМ своїй Нації виплітає з любови, віри, 
переконання і свідомої дії, тому вона є безкомпромісова до ворогів української Нації та і'ї 
самостійности в усіх духовних і матеріяльних формах. Із світог.тядових правд Дружинника СУМ 
та його виховних законів випливає плян праці, форма ї"ї організації та методі здійснювання. 
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діІШШіІЗМ У СВ1ТГ 

Нові праві 
На противагу «оптимістичному» погляду просвітителів па природу людини, 

розум і воля якої ніби-то в ЗМОЗІ перебудувати суспільство на основі свободи та 
рівності протистоїть ідея про недосконалість людської природи, в силу якої всі 
намагання радикальної перебудови суспільства приречені на невдачу, оскільки 
порушують порядок речей. Відправна точка теоретичних побудов нових правих 
— номіналізм, що відкидає існування універсальних понять — універсальної 
системи цінностей. Схильність до універсалістських побудов, на думку нових 
правих, веде до тоталітаризму. Основним джерелом останнього вважається, 
згідно А. де Бенуа, монотеїзм, з його ідеями «абсолютної істини», «рівності лю
дей перед Богом». 

Номіналізм, відмова від універсалій, складає одночасно основу «позитивної 
терпимості», «антиуніверсалізму» і «антиегалітаризму», оскільки існує логічний 
зв 'язок між визнанням основоположної різноманітності істот і випливаючої з 
нього нерівності. Нові праві, критикуючи егалітарний міф, використовують дані 
сучасних наук — біології і етології, з них робляться висновки, що нерівність ви
значена генетично, оскільки схильності людей більщ, ніж на дві треті, обумов
лені спадковістю, і менш, ніж на одну третю — сфор-мовані обставинами, 
соціальним середовищем. Це викликає необхідність ієрархії і нової аристократії, 
що повинна замінити сучасну еліту «привілеїв і грошового мішка». Гасло 
рівності, висунуте французькою революцією, тотожне ідеї нівелювання, стандар-
трізації, усуненню різноманітності і неповторності індивідуумів і окремих куль
тур. Нерівність пояснюється біологічними законами, що жорстко обмежують лю
дину в сфері створюваної нею культури, вона повинна враховуватись в проектах 
суспільного устрою. «МРІ не господарі наших здібностей, але господарі способу 
їх використання»,— пише А. де Бенуа. Згідно з філософією нових правих, не
має «людини взагалі», ні «людства в цілому», а є лише конкретні люди, і, 
відповідно, поняття «загальнолюдські цінності є чистою абстракцією». Ле Гамму 
пише, що «дещо може.бу_ти хорошим, істинним, прекрасним лише для того типу 
людей^ чиєму етнічному с^^бстрату. психічному стану, генетичним особливостям, 
а також соціальному і расовому оточенню воно відповідає». Ідея загльнолюдсь
ких цінностей — це лицемірне прикриття етноцентризму, коли більш сильна 
культура, під видом універсальних, нав 'язує автохтонній свої власні ідеї і уяв
лення. Захист різноманітності культур зумовлює збереження расових особливо
стей. 

Теорія Лоренца «біологічних меж людської поведінки» обґрунтовує концепцію 
«людської недосконалості». Біологія обґрунтовує доцільність замкнутої, «чистої 
в расовому відношенні» спільноти людей, що керується ієрархічно. Кожна раса 
генетично схильна до певної соціокультурної моделі. Гуманістична концепція 
людини, як істоти, доброї по своїй природі, здатної підкорити суспільний розви
ток своїй волі і розуму, що володіє «природніми правами», і людства, як ме
ханічної сукупності таких істот, є ілюзорною. Суспільство — це органічна 
єдність. Немає прав людини, однакових для всіх часів і народів. Різні культури 
в ході історичного процесу породжують різні правові системи. Панування кон
цепції «природніх прав» і буржуазного індивідуалізму привело до того, що з 
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термінологічного ужитку зникає колективний вимір (нації, народи, культури, 
етноси), враховується лише індивідуальне, а також людство в цілому. 

Елітарнітсь, героїзм оцінюється теоретиками нових правих в залежності від 
служіння колективу. Герой — це не супермен і не суперінтелектуал, а той, хто 
долає самого себе, діє проти своїх власних інтересів, на противагу ліберальній 
концепції з ї"ї людиною, що переслідує ї"ї власні інтереси. Еліта повинна бути та
кою не по народженню чи по багатству. Влада, яка б опиралась на вибір кращих 
без огляду на той чи інший клас, стала б найвищою формою соціальної справед
ливості. 

У пошуках традиційних вартостей європейських народів теоретики нових пра
вих звертаються до вивчення особливостей міфологічного мислення і дер
жавності народів індоєвропейської мовної сім'ї . Ален де Бенуа вичленяє на
ступні риси європейського мислення: загострене почуття людської різнома
нітності, культ героя, пріоритет духовного над матеріальним. Індоєвропейські 
народи виробили в минулому ідеальну модель, незаслужено забуту. Вона базу
валась на ієрархії, соціальній і духовній одночасно. Гармонія досягалась за ра
хунок переваги суверена і священнослужителя над воїном, а воїна — над вироб
ником матеріальних благ. Носієм нових аристократичних, напротивагу буржуаз
ним меркантильно-міщанським морально-етичним нормам повинна виступити 
еліта, свого роду «аристотехнократія», що творить суспільство на строго науко
вих основах. 

Занепад моралі в сучасних буржуазно-ліберальних суспільствах, поширення 
споживацької психології пов'язані із спотвореною уявою про функції влади, ад
же згідно з індоєвропейськими нормами ідеї і політика керують економічною і 
соціальною областями. Сьогодні бажання мас керують рішеннями влад, клас ви
робників і торговців підкоряє собі класи воїнів і носіїв ідей — суверенів. 
Спасіння — в поверненні до джерел. Система трьох функцій, підкреслюють нові 
праві, — це основа не лише соціальної ієрархії суспільства, але і ієрархії 
цінностей. Трьохфункціональна організація, що перевернула б диктатуру гро
шей, повинна встановити справжню ієрархію вартостей і взаємодоповнюючі ор
ганічні зв 'язки між народом і елітою, які ринкове суспільство штучно порвало. 

Ідеологія нових правих є свіжим ковтком ідеологічного повітря в затхлій атмо
сфері заквашеній старими запліснілими ідеями, французьких інтелектулів-про-
світителів, які ось уже два століття важким туманом сидять в головах ідеологів 
та політиків, що вершать долі світу. Утопічним концепціям, які беруть на себе 
місію, посильну лише Богові: «перевиховати», «змінити» людську природу про
тистоїть більш реалістична концепція - розділення людських ролей у суспільстві. 
Хіба не розумніше не пригнічувати нахили та бажання, притаманні тим чи 
іншим людям, а спрямовувати їх в правильне русло? Для кожного є очевидним, 
що більшість людей присвячує своє життя примноженню свого матеріального чи 
добробуту своєї сім'ї, є також фанатичні цілеспрямовані люди, які бажають до
сягти певної важливої для них мети. їх можна назвати людьми з інстинктом 
чемпіона. Завжди були, є та будуть, хоча й завжди в абсолютній меншості, люди 
інші, «не від світу цього» - ті, що або прагнуть неземного, духовного, або ж лю
ди які ставлять інтереси загалу вище своїх особистих. Якби на світі не існувало 
таких людей, то напевне б не існувало більшості релігій та національних ідей. 
Нові праві на відміну від всіх сортів гуманістів вважають за необхідне не штуч
но ліпити праведників з грішників, а створити такі суспільні інститути, які б 
відділили один тип людей від інших, і дали владу найкращим з тих, які є в да
ному суспільстві. У той же час один тип людей не протиставляється іншому, 

6 



кожен спроможний вибирати свій шлях, відповідно до вартостей, які він 
сповідує. 

у той же час, у своїй палкій критиці всіляких ідей урівнювання, теоретики 
нових правих дещо «перегинають палку». Беззастережно критикуючи християн
ство, яке за останнє тисячоліття стало оргаічною складовою традиції 
європеських народів, і морально-етичні вартості якого були дуже близькими 
провідним верствам більшості індоєвропейських спільнот, праві інтелектуали 
цього спямування рубають гілку, на якій сидять, адже штучно створити альтер
нативу християнству є неможливо. Важливо зрозуміти, що універсалізм, 
егалітаризм християнства не стосується "світу цього". Те, що ідею месії та гря
дущого царства добра і справедливості спрофанували, перенісши Гї на реалії 
"світу цього", не є провиною монотеїзму, а лише гріхом тих хто це зробив. До 
того ж аналогічні їдеї, як і елементи монотеїзму, чітко простежуються і в авто-
х-^онних, суто індоєвропейських релігіях. Доцільніше, не втручаючись у справи 
д ховні, протиставити номіналізм універсалізму людському, світському, 
ідеологічному, у цьому плані дана ідея повинна мати перспективу, володіючи 
принаймні інтелектуальною перевагою. 

Якщо підводити підсумки, то слід зауважити, що ідеологія сучасних європей
ських нових правих поряд з рядом позитивних рис, які майже вичерпуються 
критикою неолібералізму, є і ряд негативних, які не слід обминати. Це, перш за 
все, відступ від християнства, як найбільш традиційної для сучасних 
індоєвропейських народів ідеології (оскільки ідеологічна платформа християнст
ва у добу пізньої Римської імперії та раннього Середньовіччя органічно перепле
лася з ідеологією європейських народів і ста^та невід'ємною її частиною). По-
друге, іделогія нових правих страждає зайвим інтелектуалізмом, ра-
ціона./ТІстичністю, і, таким чином, лиє воду на млин тих, кого нові праві крити
кують — лібералів, соціалістів та інших покидьків ідеологічної помийної ями. 

А н д р і й П о ц і л у й к о , 
освітній відділ К З П У Г . 
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Записки виховника 

'ОИОВІ СХОДИНИ! 
Ройові сходини — один з найважливіших елементів виховної та організаційної ро

боти. Кожна частина сходин є дуже суттєвою і містить у собі глибокий зміст. 
1. Відкриття 
Члени рою на наказ виховника або ройового(ої) збігаються в лаву. Від того часу 

сходини вважаються відкритими. Наводимо текст відкриття сходин. 
Ройовий скликає збірку: 
"Увага! В одну лаву збірка!" (По цьому продовжує): "Струнко! До звіту глянь!" 
Відтак ройовий звітує виховників: 
"Гартуймось! Друже Виховнику, зголошую стан рою (назва) у числі 

присутні, плюс один готові на Ваш наказ». 
Виховник відповідає: 
«Наказ: прямо глянь, спочинь!» 
Виховник: «Струнко! Честь України!» 
Усі відповідають: «Готов боронити!» 
Пізніше виконується СУМівський гимн «Вгору прапор!». Вкінці ройовий віддає 

наказ: «На місці розхід!» 
2. Полагодження ройових справ. 

До цього відноситься: перевірка присутності, збірка внесків, відчитання протоколу із 
попередніх сходин та інформації. 

Під час гутірки піднімається проблемні та дискусійні питання ідеології, моралі та інших 
сфер людського життя. Детальніше гутірка буде розглянута окремою статтею. 
4. Ройові зайняття. 
Це, як правило, практичні заняття з піонірки, теренарства, орієнтування, вивчення 
пісні та ін. 
5. Гра 
Ігри подаються окремою статтею. 
6.. Закриття сходин. 
Сходини закриваються в наступній формі. 
Ройовий скликає збірки: 
«Увага! В одну лаву збірка!» (Коли усі на місцях, продовжує): «Струнко! Закриваю 
сьогоднішні сходини СУМівським привітом: «Честь України!» 
Усі відповідають: «Готов боронити!» 
Вкінці ройовий дає наказ: «Розхід!» \ 
Усі: «Слава!» 

СУМівські ігри та забави 
для розвитк}' швидкого .\шсле.ння 
А) Корабель "Ц" 
Рій сидить у колі. Ройовий називає літеру "Ц" та запитує сусіда: "Яка назва ко

рабля?" Цей відповідає і питає наступного: "Хто є капітаном?" і т.д. Юнаки ставлять 
подальші різні запитання, наприклад, звідки пливе, куди, чим навантажений і т.п. Усі 
відповіді мають бути на літеру "Ц". Пізніше літера може бути змінена. Хто зле виконує 
гру — вилітає. 

Б) Плодовите слово. 
Вибираємо якесь слово. З букв цого слова укладаємо цілий ряд нових слів. Наприк

лад, "КАЛАМАР" — укладаємо: кара, мак, рак. ар і т.д. Хто на протязі 5 хвилин ук
ладе найбільше слів, той виграє. 

Для„виро6леня подвійної уваги. ' 
Злодій_в оселі 
Перед грою ройовий непомітно призначає юнака "злодієм". Він має вхопити шапку і 

з нею добігти до дверей, у той час коли решта рою шукає схований ройовим предмет. 
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Записки виховника 
Ддялюстротислуху 
Ко_рдо.нний мур. 
Ділимо рій на дві частини. Одна із зав'язаними очима стає віддалі рамен і не пере

пускає юнаків із другої частини, вимахуючи руками. Той до якого доторкнулися, вихо
дить з гри. Частини змінюються. Із котрої частини більше юнаків перейшло кордон, та 
виграє. 

Для розвитку спостережливості 
Заув.ажтнЯ-Непорядку 
Зробивши безпорядок в оселі, наприклад, порозкидані папірці, відчинене вікно, роз

лите чорнило і заводимо туди рій. Юнаки повинні занотувати, не даючи по собі пізнати, 
шо і де помітив. Оцінюється спостережливість і самоопанування. 

Для_^озвитку реакції. 
Кожний учасник гри стягає свій лівий черевик, та кладе на спільну купу. На даний 

знак, кожний з учасників находить якнайшвидше свій черевик та взувається. Перемагає 
перший. 

Щ^тштттшттттт- с у м : історія.-"""'̂ -' - 'шііі"«««'иш'і-̂ і-Щ 
Ідейні засади Спілки Української Молоді (СУМ) сформувалися з ідеалів Визвольної 

Боротьби. Ще в часи збройних змагань проти большевиків у 1919 р. виникло Братство 
Української Державности (БУД), провідний актив якого усвідомив важливість праці 
над вихованням нового покоління, що мало 6 продовжити справу попередників, які 
загинули на полі битви. Проблему виховання української молоді посилило після невдачі 
Визвольних Змагань поширення комсомолу і тенденція большевиків до безбожницького 
виховання. 

Потреба негайної протидії призвела до заснування в 1923 р. при Київській Першій 
Трудовій Школі ім. Тараса Шевченка Товариства Єднання й Згод^ (ТЕЗ), з ініціативи 
колишніх членів БУД і передусім керівника цієї школи — видатного українського 
педагога В.Дурдуківського, шо став душею і почесним головою заснованого ТЕЗ. Воно 
об'єднало 60 учнів, діючим головою був обраний Сава Малашук, а секретарем — 
Микола Павлушков. 

Ця виразно антибольшевицька організація не спромоглася в умовах совєтського 
режиму надалі продовжувати діяльність і саморозпустилася у червні 1924 року, щоб не 
наражати молодь на переслідування. Тоді одразу ж виникла думка про сформування 
нелегальної антибольшевицької організації української молоді. 

До реалізації задуму в травні 1925 року береться М.Павлушков при сприянні 
В.Дурдуківського й С.Єфремова. Постає Центральне Бюро СУМ, складене з основної 
п'ятіркової ланки під проводом М.Павлушкова. Організація була побудована на 
конспіративній основі п'ятіркових ланок, які поширилися поза Києвом. Нелегальність 
ланок і традиції літературного гуртка визначили методу праці, позбавлену зовнішніх 
виявів і спрямовану на самоосвіту в замкнених ланках. 

1926 р. приносить входження СУМ до складу Спілки Визволення України (СВУ) на 
засаді автономної структури. Програма СУМ є повторенням засад СВУ з додатком 
деяких завдань (військовий вишкіл, протикомсомольська праця). 

В 1928 р.треба відзначити поширення СУМ серед військовиків Червоної Армії (ЧА), 
але вже 1929 р. СВУ і СУМ викрито, відбулися арешти і процес 1930 року, на якому 
М.Павлушков тримався мужньо. Його було засуджено на 10 років в'язниці. В умовах 
совєтської дійсности продовжувати роботу СУ Му не вдалося. 

У березні-квітні 1930 року в Харкові відбувся судовий процес проти 45 видатних 
українських культурних діячів — членів виявлених большевицьким ДПУ СВУ і СУМ. 
Питання організаційного пов'язання цих Спілок з ОУН на процесі. Однак не підлягає 
сумніву, що СУМ стояв на засадах ідеології Організації Українських Націоналістів 
(ОУН). Голова СУМу М.Павлушков заявив у своїх зізнаннях перед судом: «Справа в 
тому, що СУМ у цілому стояла за демократичну республіку із застереженням, що на 
перший час після пова.;ТЄння радянської влади Україна має відбути період режиму 
твердої диктатури». 
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Записки виховника 
Під час процесу виявилося, що СВУ та СУМ мали свої відділи в Одесі, 

Дніпропетровську, Чернігові, Вінниці, Полтаві та Миколаєві. 
9-19 квітня 1930 р. у Харкові проходив показовий процес над 45 членами СВУ-СУМ. 

20 квітня оголошено судовий вирок після завершення процесу. 
З листопада 1937 року надійшов наказ про страту 300 в'язнів у солоненьких таборах, 

до якого потрапили голова СУМу Микола Павлушков та інші сумівці. 
В «Енциклопедії Українознавства» під редагуванням професора Володимира 

Кубійовича про СУМ повідомлено: «Спілка Української Молоді — організація, 
існування якої виявилося на процесі Спілки Визволення України (СВУ). Згідно з 
твердженням органів ГПУ, СУМ створено 1925 року як «бойову, фашистського типу 
запільну організацію контрреволюційної молоді», побудовану на суворо конспіративних 
засадах, для виконання спеціальних завдань СВУ. Ідеологічні і політичні вказівки 
СУМ мав діставати від СВУ. Членів СУМу арештовано в 1929 році разом з діячами 
СВУ. Головними керівниками СУМуназвано на процесі Миколу Павлушкова і Бориса 
Мату шевського; їх судили прилюдно разом з діячами СВУ. У літературі про СУМ, як і 
про СВУ, висловлююються протилежні погляди. Докладніших відомостей про фактичну 
діяльність СУМ немає". 

У "Енциклопедії Українознавства" подається також довідка про різноманіття 
літератури, присвяченої СУМу: "У літературі" переважає думка, що СВУ і СУМ не 
існува.;та як організації, а скоріше були провокаційною вигадкою ГПУ (В.Голубничий, 
В.Гришко, М.Ковалевський, Г.костюк, Ю.Лавріненко, Р.Саллівант, К.Туркало, 
П.Феденко), але дехто визнає існування СВУ (Н.Павлушкова, В.Плющ). Гіпотезу про 
те, що СВУ-СУМ як організації були вигадкою ГПУ підтримує факт інших показових 
процесів всесоюзного масштабу (ПІахтинський у 1928 році або т.зв. Промпартії у грудні 
1930 року), які мали суто політичне завдання. Найправдоподібніше буде припустити, 
що підсудні на процесі СВУ були українськими патріотами і активно працюва-іи для 
українського національного відродження 1920-х рр., але вони це робили більше 
спонтанно, не творячи якоїсь антисовєтської політичної організації, тим більше такої, 
що директиви діставала б від української еміграції". 

У подальшому СУМоподібні організації діяли на західноукраїнських землях у 40-их 
рр. Відомо про дві такі організації: 

"ВСУМ — Виховна спільнота Української Молоді, назва організації у генерал-
губернаторстві (1942-1944), збудованої на пластових засадах, коли німецька влада не 
дала дозволу на скавтськуорганізацію. Головні організатори: Кекилія Па^тіїв. Роман 
Олесницький; ідеологічний журнал "Дорога". Згодом, у 1952 році, КГБ викрило одного 
діяча ВСУМ у Львові — доцента кафедри історії української літератури Львівського 
держуніверситету Феоктиста Пачовського. У слідчих документах КГБ інформувалося, 
що ВСУМ створена Українським Центра^тьним Комітетом (УЦК) в 1942 році. Мета 
діяльности: виховання в дусі українського націоналізму та підготовка української 
молоді у подальшому до збройної боротьби за утворення Самостійної Української 
Держави. 

(Далі буде). 
В. Стецько 
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ГерсТчна кудьтура 
IIІ о { І І И 1 1 П І Л » 

Наша неспокійна бурхлива доба повинна була створити свій стиль, не подібний до стилю ми
нулого століття, відмінний від нього у всьому. Стиль, що лишав би свої позначки і на щоденному 
житті. 

У блискотливій змінливості подій, у яскравих переходах від однієї сторінки до зовсім іншої, в 
легкому чергуванні війни й миру особливо важко му сіла зроджуватися нова думка, яка б зуміла 
не піддаватися усім протилежним вітрам нашої бурхливої епохи. 

І вона зродилася як правдіша дитина наших днів — тяжких і глибоких у змісті і блискучих у 
своєму невпинному чергуванні. Правдива дитина своїх батьків, глибока і блискотлива, вона ство
рила свій стиль — неповторний, як наша доба. 

Є в стилі нашого житя і нашого мистецтва щось від буряної ночі, з диким гуркотом грому, з 
, блискавицями, що нагло освітлюють все довкола, ясніше, ніж день, ніж сірий день стилю мину

лого віку, коли крізь павутиння туману тяжко було доглянути сонце, що так відчувається за тем
рявою сьогоднішньої ночі. 

Така ніч, із сліпучими блискавицями, із загравою ранку на обрії, не раз ясніша від самого 
дня, є найвиразнішим символом нашої доби, ї"ї правдішим стилем, що Гї створила вона сама і ті 
митці, які справді її відчули. 

Доба, що зродила цей стиль, є, безперечно, найбурхливішою, а тим самим — найбільш пере
ходовою. Гї невпинний рух змушує людей, які хочуть іти з нею в ногу, не до статичного думання-
міркування, а до динамічної загостреної думки-рішення. 

Стиль, що формулює такі думки серед наглгх закрутів наших днів, серед мішаніши вражень, 
подій та тяжко вловимих меж зла й добра мусить зуміти схопити та зафіксувати все, але з цього 
хаосу взяти для себе, здійсштши найгострішу оцінку, лише найглибше і найтриваліше. 

Та це зуміє робити в темну ніч нашої доби лише той, хто може загострити свій зір у темряві, 
хто потрапить не лише безсило сліпнути від блискавиць, а й саме тоді схоплювати в ясному сяйві 
рефлекси минулого і бачити, як вогненні мечі світла роздирають чорну заслону, що ще висить 
над майбутнім. Бо стиль нашої доби є стилем синтетичним, що стинає криваві з т з а г и , віпсликані 
шаленим темпом нашого життя, і збирає розкидані факти в одну чітку лінію від минулого до 
майбутнього. 

Є люди, справжні творці, незалежно від ділянки, що зумі-ти схопити цей стиль і тому для шгх 
не існує проблеми кризи творчости. Це свідчить про силу їх духу, яка не тільки встояла перед 
велшсою навалою несподіваних подій та змін, але й зуміла опанувати розбурхані стігхії і втисну
ти їх у відповідні рамки простоти й лаконічности. 

Вічні правди й цінности, витягнені творчою індивідуальністю з хаосу різнорідних елементів та 
»• оправлені в шляхетні своєю простотою рамки, аж тоді могли зблиснути своїм правдивим, незату-

маненим сяйвом і бути дороговказами в темряві. 
Проте інші не тільки не опанували стихійности перемін, а й самі впали, опалені їхньою бли-

скавігчністю. У невинній змінливості, в їх новому невідомому одязі вони не зуміли розпізнати 
несмертельні, вічні цінності. 

Схвильовані гуркотом доби, наосліп висмикували вони поодинокі факти і поняття, часто яск
раві й крикливі, але які бу.ти лише декорацією великої дії, що розігрувалась на їхніх очах і 
змісту якої вони не помічали. Вони жадібно хапалися за ці повисмикувані окремі факти, роздму
хували їх за засадничі правди — найбільшу істоту нашої сучасності. 

Побіч правдивого стилю нашої доби творилася невдала його імітація. І це було і є найбільшим 
прокляттям і нашого мистецтва і нашого життя. Ці імітатори, які замість дійсности дава-ти бута
форію наших днів, завдяки своїй кі.тькості та легкості свого завдання роби.ти навколо себе бли
скучий бляшаний галас, що нераз заглушав живий і суворий голос правдішого сучасного стилю. 

Ця імітація, задяки легкості свого змісту, або й просто беззмістовності та яскравого свого 
оформлення, надзвичайно легко приймалася і поширювалася серед широкігх мас. 

І, власне, це було найгіршим. Яскравість і бряцання імітації, тим, що звикали до них, не да
вали змоги оцінити шляхетно простоти правдивого стилю. Дійшло до наіібільшого парадоксу, бо 
штучним почали називати якраз те, що було єдино правдивим, але що цілком не було подібгаїм 
до поширенішої імітації. Надуманим почало видаватися те, що взагалі мало в собі думку. Б-тяша-
не тріскання заміняло вибухи духу. 

Але не лише це було прокляттям, що принесла з собою імітація. Люди, які не хотіли Гї прий
няти, які хотіли б віднайти справжній стиль, часто не могли і не можуть його побачити за нава
лою бездушної бутафорії, мучилися і мучаться думкою, що, власне, ця бутафорія і є єдиним сти
лем нашої доби. 

О . Теліга 
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Сильних до влади ! 
Устрій МКД (Міжсередкового Курен Л 

Дружинників СУМ) «Сірі вовки^ 
I . Загальні положення 
ГАСЛО: Перемога або смерть! 
МЕТА: Залучення членів С У М у віком старше 18 років до виховної 
діяльності та організації всебічної допомоги юнацтву С У М . 
П Р И В І Т А Н Н Я : Сильних до влади! 
В І Д П О В І Д Ь : Слабких на смітник! 
I I . Організаційна побудова. 
П Р О В І Д : 
1. На чолі Куреня Курінний 
2. «Старий Вовк» — дорадник 
3. Писар — Скарбник 
Провід обирається на Великій Нараді , я к а відбувається 1 раз на рік . Низові , 
територіальні чи інші структури називаються Зграями і налічують не менше З 
чол. Кожна Зграя обирає свій Повід, склад якого затверджує Великий 
Провід. 

ПДомісяця відбуваються Збори Проводу . 
Щороку — Великі Наради . 
ПДо два тижні — сходини Зграї . 
Н е менше 2 рази на місяць стрічі Керівника Зграї з членами. 

I I I . Членство Куреня . 
У Курінь «СВ» приймаються виключно українці , що досягнули 18 року 
життя, здали вступний іспит і є професіоналами у якійсь з д ілянок людської 
діяльності . Вимагається також 2 рекомендаційні заяви д ійсних членів 
Куреня. 

Ступені членства: 
• Вовченя — кандидат не менше 1 місяць. 
• Вовк-сіроманець — 1 р ік . 
• Вовк-Лицар — дійсний член. 
Кожен член Куреня «СВ» зобов 'язаний бути виховником чи інструктором в 
С У М чи іншій молодіжній організації . 
IV. Ш л я х и діяльності : 
1. Щорічний табір воченят та «Молоді вовки» . 
2. Щорічний вишкіл д л я членів Куреня «Вовча тропа» . 
3. Видавництво Альманаху «Наступ» , інформаційні газети та ін. 
4. Участь на СУМівських та інших таборах в якості інструкторів та 

впорядників . 
5. Поширення націоналістичної преси та книжок . 
6. Поширення націоналістичних ідей ш-тяхом публікації статей у пресі, 

виступів, вишколів та конференцій . 
Принципи життя у «Сірих Вовках» 

1. Служити Богу через служіння Українській Нації . 
2. Бути вірним Проводу «Сірих Вовків» та С У М . 
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Сильних д о в л а д и ! 
3. Вишколювати в собі риси характеру , патріотизм та професіоналізм — бути 

націоналістом. 

Коріння недуги 
Без очищетія краю і очигцетія української душі — 

нема для України величі. 
Ю.Липа 

Кінець XX століття знову ставить Націю перед одвічним питанням: "бути чи не бу
ти?" Це століття повне боротьби, слави, волі до перемоги, та водночас прогниле зра
дою, безсилістю і почуттям меншовартости. Століття протиріч, фатальних випадково
стей, нищення і самознищення Нації, кілька раз воно приносило нам державність, і ми 
втрача-іи її. Його кінець повинен стати порогом, за яким — небуття, або величність. Ця 
межа, це лезо меча вимагає від нас нової оцінки минулого і переоцінки цінностей, воно 
вимагає заглянути в корінь хвороби Нації. 

Що ж сталося з Нацією? Що привело ї"ї до такого занепаду? 
Апеляція про те, що ми були 300 років у неволі, неактуальна. Проблема не в тому, 

скільки років ми були в неволі, а чому ми до неї потрапили. Плачі і стогони про жор
стокість ворога — сміхотворно-нужденні; питання не в тому, скільки у ворога зброї, а 
чому ми були слабкими. Голосіння про несправедливість чужинців — даремні, бо у 
"кожного своя правда", той, хто є сильніщий, мудріщий і активніший — той цю прав
ду обороняє і наказує іншим. 

В українців пропа./ТО мислення суб'єкта світової історії, ми звикли бути об'єктом 
міжнародних подій, лише будівельним матеріалом, а не будівничим. Треба не 
вичікувати обставин, а творити їх. 

Зникло також відчуття володаря. Українці навіть в своїй державі готові знову грати 
роль бунтарів, а не господарів, які виганяють знахабнілих непроханих гостей з власної 
хати. Ми готові втікати в ліс, але чому б це не зробити нашим ворогам? Адже ми на 
своїй землі! Тому революція повинна нести характер повернення господаря, повернення 
власними силами історичних прав українського народу на власний, гармонійний розви
ток. 

Багато тепер говорять про майбутній прихід "вождя", "месії", "спасителя",що 
з'явиться невідомо як (напевно, з неба впаде), і виведе нас за рученьку у світле май
бутнє. Ці балакуни і псевдопророки творять цей міф заради власного виправдання, во
ни прикривають цим свою бездіяльність. Не треба "чекати з моря погоди", кожен з нас 
може стати великим, адже шляхетність. — це, насамперед, активність. Людина оз
броєна ідейно-світоглядовими засадами націоналізму, вишколена для революційної ро
боти, самодисциплінована, готова кожної хвилі виконати наказ, є саме тою НОВОЮ 
ЛЮДИНОЮ, і вона не впаде з місяця, — ми повинні стати такими. 

Недугу треба починати лікувати з самого себе, потрібно вбити в собі раба, вбити 
лінивство, розслабленість і меншовартість. Оздоровитись і оздоровити Націю самовихо
ванням і вихованням інших — ось передумови для творенням Великої України Великих 
Людей. 

А . Л е в у с 
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Поетичнийіконтрнаступ 
Василь Берладяну-Бирладник 

Мені приснилось, 
Наче 

Подавали 
Зброю. 

Мій народ Безжальні 
Перекував Ми 
Орала на мечі, Були 
А До ворогів, 
Я Аби 
Перекував моє перо Сплатити 
У списа Всі свої образи... 
Стародавнього... Я 
Вночі Списом 
Нас Бездоганно володів,-
Треті півні Та 
Скликали в загін. Раптом впав -
Я 1 сну 
Став Не стало 
Зі списом Зразу.. 
На чолі Прислухався -
Народу... Сова 
Під ранок Лише кричить... 
Пролунав Згадав, 
Софійський дзвін - Що 
Ми Із 
Рушили в похід Софії 
Бадьорим ходом... Зняли дзвони... 
На цього Безбарвні сни 
Не чекали вороги: Дивляться 
Гадали, Орачі, 
Що нас Якщо ці сни 
Створено Дозволено законом... 
Орати... Так сумно й тужно 
1 Сталося мені -
Тільки наші пращурі Хотілося 
Могли Заснути і не встати. 
Переробляти заступи Щоб 
В гармати. Тільки раз 
Ми Побачити 
Хмарою Вві сні 
Посунули на них, Як 
Бо ж Мій нарід 
Навіть діти Кує 
Наготовились до бою. 3 плугів 
Поранених Гармати. 
Виносили вони, 
Старі й жінки 
Нам 
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