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Ти називаєш себе вільним? Я хочу почути твою владну
думку, а не те, що ти скинув ярмо.
Фрідріх Ніцше
Альманах для виховників і дружинників С У М №2 1998 рік

О Україно! Хай нас людство судить,
Тобі одній - думки і кожний рух!
Твоїм щитом - гарячі наші груди,
Твоїм мечем - ці міліони рук!
Вперед, вперед,
Відважні юнаки,
Зламать навік
Історії шляхи!
За ясні зорі і за тихі води
Твоїх степів, спустошених огнем,
Світи запалим, стопчемо народи!!
О Україно! Слухай, ми ідем!
Вперед, вперед,
Відважні юнаки,
Зламать навік
Історії шляхи!

У цьому номері:
Vade m e c u m !
Українська експансія (М.Наземець)
Твори себе сам
Молитва Українського Націоналіста
Школа Провідництва (А.Левус)
Н а ц і о н а л і з м у СВІТІ
Праця, Сім'я Батькшщина (В.Рог)
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Vade me cum!
Українська експансія.
Донедавна розмови про українську експансію в українських навколополітичних колах вважалася ознакою дурного тону, не в останню чергу з подачі полі
тиків старшого покоління. Напевне їх можна зрозуміти: відстоюючи все своє
життя право нації на існування (принаймі, виживання), найелеметарніші права
людини, борючись проти "імперії зла", підіймати питання української експансії
було, щонайменше, "неетично". Не маючи державності української нації, ідея
української експансії виглядала типовою маншовпщною, прожектанством.
І сьогодні малороси, почувши апокрифічні тези про необхідність експансії,
крутять пальцем біля скроні: "Не до жиру, були б живі". На допомогу тягнуть
все - і "імперія - це зло", і цитати з "класиків", і картинки з реаліями української
розрухи... Сперечатися з такими доказами нелегко, проте більш цікавим є пи
тання не "чи є можливою сьогодні українська експансія", а чи "можлива і необ
хідна вона завтра".
Отримавши власний "теплий курник", українська нащонал-демократія
втратила своє рушійне гасло "незалежності". Виявилося, що незалежність - не
самоціль, а лише передумова... Але передумова чого? Невже передумова тихо
го, мирно-демократично-ситого існування, з перманентними "прогибами" перед
сильними цього світу, аби той "теплий курник" не відібрали? Певно, і не пере
думова вільного насіння оселедців, пафосного читання по святах на людях шев
ченківської "Розритої могили", співання народних пісень та надбання окремої
щогли для окремого прапора перед будинками "поважних міжнародних інсти
туцій".
Українці втратили Велику Мету. Таку Мету їм треба дати і буде цією
Метою Українська Експансія.
Експансія є природним станом кожної здорової людини, групи, нації. За
відсутності поступу нація рано чи пізно опиняється на задвірках історичної
сцени, а, значить, приречена на деградацію, асиміляцію і знищення. Історичних
прикладів можна і не шукати вся історія складається лише з піднесення та упад
ку націй та їх держав. Обри, що свого часу підкорили пів-Русі, зникли, полиши
вши лише приказку: "Згинули, ж обри". Нормани, що колись володіли полови
ною Європи, а на решту наводили жах, щезли, полишивши своїм нащадкам ли
ше саги та рогаті шоломи в музеях. Іспанія, що п'ятсот років тому була володар
кою половини світу, сьогодні є лише пересічною країною. Британія, яка ще сто
років тому диктутувапа всьому світу, сьогодні тихенько "доживає". Припинен
ня, з тих чи інших причин, експансії, експансії економічної, експансії культур
ної, спрямування сил нації на самокопання, возвеличування себе у власних очах,
невщухаючий розбрат, перевороти і революції (а, по-простому, "дельожка"), і,
зрештою, самовдоволення існуючим станом речей є характерними ознаками
падіння націй.
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Самовдоволення і самозаспокоєння від існування ефемерного перефорбо
ваного в синьо-жовті барви "теплого курника" - найбільша небезпека, що
постала сьогодні перед українцями. Власне, ми на роздоріжжі - або намагає
мось будувати таку собі мініатюрну нібиєврореспублічку з іграшковими буди
ночками, ротою почесної варти замість повнокровної Армії та недорозвинутими
фабричками, що спеціалізуються на випуску третьої гайки до правого заднього
колеса американської (російської, японської, польської, турецької, китайської...)
машини, або робимо вагому, підкршлену реальними потенціалом, справами і
намірами, заяву на роль Великої Держави світового значення.
Другий шлях є значно важчим, важчим навіть психологічно, адже лише
вчора ми боролися за те, аби в нас визнали повноцінних людей, з якими гово
рять, ж рівня з рівнею. Перебороти в собі меншовартісний комплекс і домага
тися, аби до тебе звергалися лише "пане" - для вчорашніх холопів це надзадача.
Тому нещадна психологічна війна, наполегливе втовкмачування в пересічні
українські голови рефлексій честі, гідності і поваги до себе, до своєї Держави, до
своєї Нації - перше і найважливіше завдання експансіоніста.
Любителям же кивати на маленькі, багатенькі і охайненькі "єврокурнички"
слід зрозуміти - мешканці цих курників не мають можливості претендувати на
ролі світового масштабу, ж би їм цього й не хотілося.. Маючи іґягь мільйонів
населення, територію, яку можна проїхати з кінця в кінець за кілька годин, під
приємства, що налічують сотні (це вже середнє) або кілька
тисяч
("велетенське"!) працюючих, культурний спадок у вигляді десяти сорок разів
перевиданих саг та трьох широковизнаних у вузькому колі спеціалістів літера
торів і природні ресурси у вігляді полишених предками соснових пеньків пре
тендувати на щось значне...
Вірус значимості, віри в себе, в можливості свого народу, в необхідності
Ідеї і Чину - ось що маємо прищепити українцям. Ми маємо найродючіші землі
світу, які чекають на Господаря, ми маємо мільярди власних, не позичених в
"добродіїв" доларів, які ще лежать "на заначках" і яких так чекає наша еко
номіка, ми ще маємо загальний рівень освіти вищий, ніж в "цивілізованих"
країнах, ми маємо культуру, якій тисячі років і яка є праматір'ю культури
індоєвропейської... І тепер нам потрібен лише вольовий Провід, який зречеть
ся компрадорства і меншовартості сучасних "керманичів", національний Про
від, який свідомий високого призначення України, сильний Провід, який зреш
тою, зважиться кинути гасло: "Повний вперед!" - з такими думками має заси
нати і прокидатися кожен українець. Коли ми цього досягнемо, а ми цього
досягти повинні за будь-яку ціну і як найшвидше, ми виграємо першу, найваж
чу і найважливішу, - психологічну війну. Здобувши українську свідомість, наро
дивши Нову Українську Мету - ми здобудемо несхитний плацдарм кінцевої Пе
ремоги. Вперед, Україно!
Михайло Наземець, член СУМ "Сумщина"
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Твори с е б е сам
Молитва Українського Націоналіста
Україно Свята, Мати Героїв!
Зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, поглумом карпатсь
ких ручаїв, боями славних Завойовників, боями батька Хмеля, тріумфом гуркоту
гармат Революції, радісним гомоном Софійських дзвонів!
Нехай дума Моя в Тобі відродиться, славою Твоєю опроміниться , бо Ти,
Пресвята, - все життя моє, бо Ти - все щастя!
Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси
зойки помордованих, на полях, тюрмах, на засланнях, щоб віра моя була грані
том, мало завзяття, міць, щоб сміло йшов я у бій, як йшли Герої за Тебе,
Пресв'ята, за святі Твої Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, стоптану честь, глум
катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Кругами, смерть Вождя
Української Нації Євгена Коновальця, Провідника Бандери, смерть Басарабової,
Головінського, Данилишина, Біласа та тисячі інших незнаних нам, що кості по
розкидані, або потайки загребані.
Вогонь життєтворчий закали в серці мойому, страху нехай не знаю я, не
знаю, що таке вагання. Скріпи мій Дух, загартуй Волю, у серці замешкай мойо
му. В тяжкі хвилини боротьби зрости мене до ясних чинів, а в чинах тих хай
знайду я свою смерть і розпливусь в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна
Україно Свята, могутня і соборна!
Школа Провідництва.
Життя - це боротьба. В ній перемагає сильніший. Бути сильним, це означає
завжди залишатись самим собою. Бути націоналістом значить діяти, провадити.
Отже, до науки!
* 12 способів схиляти людей до своєї точки зору:
- єдиний способ досягнути найкращого результату в суперечці - це уникнути
суперечки,
- виявляй повагу до думки іншого;
- якщо ти неправий, визнай це відразу і щиро;
- спочатку виявляй свої дружні відносини;
- нехай твій співрозмовник з самого початку буде вимушений відповідати тобі
"так, так";
- дай співрозмовнику можливість виговоритися;
- нехай твій співрозмовник відчує, Що ідея яку ти хочеш, належить йому са
мому;
- чесно спробуй побачити речі з точки зору іншого;
- виявляй співчуття до думок і бажань інших;
- закликай до шляхетних стремлінь;
- надавай своїм ідеяи наглядність;
-кидай виклик.
б
Дейл Карнегі

* Ефект Рінгельмана: по мірі збільшення числа учасників виникає поступо
ве зменшення середніх індивідуальних внесків в підсумки групової праці: С =
100-7х (К-1), де "С" - середній індивідуатний вклад, "К" - число членів групи.

Цитатник майбутнього провідника.
1. За будь-яку доручену справу повинна відповідати одна і тільки одна люди
на.
(Отго фон Шенхеузен Бісмарк)
2. Ворог, який шукає твої помилки, є корисніший, ніж друг, який бажає їх
скрити.
(Леопарде да Вінчі)
3. Хто хоче працювати - шукає засоби, хто не хоче - причини.
(СЛКорольов)
4. Хто не вміє говорити, кар'єри не зробить.
(Наполеон)
5. Бережи порядок, і порядок збереже тебе.
(Латинське прислів'я)
6. Великі обіцянки зменшують довір'я.
(Горацій)
7. Хочеш керувати шитими - починай з себе.
(Вовенарг)
8. Добрий, надійний, міцний тільки той захист, який залежить
тільки від
тебе самого і твоєї доблесті.
(Н.Макіавеллі)
9. Якщо вщсутній подальший розвиток, значить, близький занепад.
(Сенека)
10. Хто не хоче наказувати мусить коритися.
(Ф.Нідше)
Підготував А.Левус.

Націоналізм у с в і т і
«ПРАЦЯ. СІМ'Я. БАТЬКІВЩИНА.»
«Ми виступаємо за Європу націй, а не космо
політичну економічну спільноту»

Жан-Марі Лє Пен
В світі існує кілька націй, які здавна є взірцем і прикладом для ^слідування
в певній царині культури, виробництва чи традицій. До таких належить і
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французька. Французька мода, французька мова, історія, культура...
Але сьогодні французька нація переживає не найкрагці часи. Причина
та ж сама - космополітизація та наплив нахабних іммігрантів. За твердженням
Анрі Костона, людина, що добре вивчила методи та форми впливу наднаціо
нального капіталу, Франція найблищим часом може перетворитися в його
колонію: «Однією з причин, викликаючих сьогодні тривогу у тверезомислячо
го француза, є колонізація його Батьківщини іноземцями. Причому мова
йде не тільки про масовий наплив іммігрантів, котрі збільшують свою
чисельність швидше ніж ми, і, відповідно через двадцять чи тридцять років
будуть складати більшість населення, але також і про колонізацію через
інвестиції^ результаті чого французи поступово позбавляться своїх під
приємств». Не потрібно бути дуже прозорливим, щоб зробити висновок, що
шалені хвилі еміграції з країн третього світу абсолютно відповідають
стратегічній меті знищення економічного, політичного, національного і культу
рного суверенітету Франції і французів. Багато ознак яскраво свідчить про те,
що два названих види колонізації є взаємопов'язаними і взаємодоповнюючими
елементами єдиного плану.
У березні 1986 р. у Франції відбулись чергові парламентські вибори. Пе
ремогу на них, як і передбачали численні політичні оглядачі та аналітики, здо
були праві партії. Але найбільший успіх випав на долю організації під на
звою «НАЦІОНАЛЬНИЙ ФРОНТ» (НФ) на чолі з Жан-Марі Лє Пеном
(докладшше про Лє Пена див. журнал «Націоналіст» N1,2 1992р.). Угрупуваяня
створилося у 1972р. і на перших порах не відігравало помітної ролі в політич
ному житті Франції, але після приходу до влади у 1981р. лівих сил і
відповідно росту соціально-економічної та політичної кризи вплив НФ різко
зріс. За період з 1974 до 1984рр. рентабельність промислового виробництва в
країні скоротилася вдвічі, а використання виробничих потужностей впало
до 70%. Різко зросло безробіття - у 1978 році безробітних у Франції було 1
млн. чоловіїс, а у 1984р. - вже 2,5 млн. чол. Наслідки економічної кризи особ
ливо позначились на головних галузях виробництва, таких як металур
гія, текстильна, автомобільна промисловість, суднобудування. Згідно з
провединими 1983 року опитування у 85% фпанцузів майбутнє викликало
страх.
На початку 80-х років помітно посилилася нетерпимість населення до робітникш-іммлрангів. Більшість французів небезпідставно вважає, що приплив
шоземців в значній мірі сприяє зростанню злочинності та безробіття. У 1983
році понад 70% опитаних висловилися за надання грошових премій іммігран
там, що хочуть виїхати з Франції.
В цих умовах на виборах до Європарламенту у 1984р. Лє Пена підтри
мали 11% виборцш, що дозволило провести 10 депутатів, а це вже щось. На
кантональних виборах 1985р. НФ зібрав до 10% голосів, а в окремих виборчих
округах - понад 20%.
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Жовтень 1985 року. Париж. У величезному виставочному павільйоні аеро
дрому Ле Бурже зібралося понад 150000 французів. Над зборами майорить
національний стяг величезних розмірів з написом «Франція знову тут!». На
ціональний фронт проводить народне свято, присвячене «пробудженню Фран
ції». Правиться месса. В першому ряду, в оточені кершникш фронту і дужих
охоронців стоїть Лє Пен. Лунають гасла: «Руки геть від мого народу!»,
«Франціє - пробудись!», «Франція наша!».Скрізь плакати та фото Лє Пена,
його виступи по телебаченню на передодні виборів дивилися одночасно понад
17 мільйонів чоловік! «Національний Фронт, - стверджує він, - є соціальним,
народним і національним рухом». «Наш Фронт не є ні правим, ні лівим. Наш
Фронт є французьким». Навколо Національного Фронту об'єднуються
такі організації як «Національна реставрація», «Христова солідарність»,
«Традиціоналісти»,
«Фаланги католицької контрреформації»... Всі вони
вважають Лє Пена сучасним втіленням Жанни д'Арк.
Гасло НФ «ПРАЦЯ. СІМ'Я. БАТЬКІВЩИНА» знаходить активну підтримку
широких мас. Популяризація ідей НФ сприяють друковані видання, насам
перед офіціоз Національного Фронту - газета «Листи від Жан-Марі Лє Пена»
(«Ja Jettre de Jan-Marie Le Реп») та друковані органи місцевих організаши
НФ. Підтримують ідеї та діяльність НФ щоденна газета «Присутність»
(«Present»), тираж якої - 150000 та тижневики «National НегЬо» і «МіпШе La
Franse», що виходить накладом по 25000 примірників. Для залучення в свої
ряди молоді при НФ створена організація «Національний фронт молоді», під
опікою НФ знаходяться численні молодіжні клуби, наприклад, футбольний
клуб «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) та «рух опору», «федерація бвани» - в ос
новному музиканти рок-гадпілля, котрі ведуть пропаганду по паризьких ліцеях,
закликаючи повернутися до езотеричних кельтських культів, виступаючи про
ти пацифізму і наркоманії. Лідер «руху опору» - Ежен Маар. Поряд з клубами,
федераціями, секціями все частіше утворюються соціально-професійні органі
зації, які широко розповсюджують ідеї Національного Фронту. Відчутний
вплив на погляди членів НФ має ідеологія «Нових правих» (див. «Гроно» N3,
1994р. та «Наступ» ч.І), що репрезентовані «Клубом настінних годинників»
ІванБло, ГРЕСЕ, журналом «Figaro Magazme».
В червні 1989 року успішні вибори до Європарламенту (33 депутати від
НФ) стали приводом для пашталакання про ксенофобію французів. Якщо фра
нцузи насправда лідирують у списку народів, які «хворіють» расовою нетер
пимістю, як це стверджують маріонетки наднаціонального капіталу і т.зв.
«ліві», то чим тоді пояснити той безсумнівний факт, що Франція і надалі є
самою бажаною метою для постійної навали шоземців із країн третього світу.
«Перед тим, як кричати про расизм, необхідно відповісти на це питання.
Чисельний і покірний народ, яким є французи, страждає від бід, породже
них безконтрольним припливом чужинців. Це не расизм. Це реальність, І
вона не дозволяє змішувати нам нещастя суспільства з його вадами», 9

стверджує редактор журналу «Фїгаро-Магазин» Луї Повель. Але його закли
ки залишаються непочутими в пустелі світового нігілізму. Таким чином, мова
йде про «расизм навпаки», коли затяганий ярлик «расистів» ліпиться до фран
цузів, що протидіють знищенню своєї національної самобутності і суверені
тету та традицій. Певні сили змагають на перетворення Франції (і не тільки) в
країну, котра буде належати не французам (автохтонам), а якомусь
«багаторасовому суспільству)), про що вже відверто, говориться в офіційній
пресі Ця операція обіцяє певним сипам значні вигоди. Насамперед - можли
вість масового імпорту дешевої робочої сили, покликаної зламати спротив
французьких профспілок та фермерських союзів і забезпечити велику
«різницю цін», іншими словами - великі бариші. Крім цього, масоносоїцалісти
постійно
домагаються
під
прикриттям
гасел
«штфнащоналізму» надання іноземцям права голосу на адміністрати
вних і парламентських виборах, розраховуючи натомість на абсолютну під
тримку з їх боку, що в результаті і повинно привести до придушення будь-якої
опозиції з боку французів.
Засилля арабів стає нестерпним, досить лише переглянути статистику зло
чинів, або ж просто заглянути до в'язниці і зауважити колір шкіри 90%
ув'язнених злочинців. «Ви живете у Франції, але земля належить тільки Ал
лаху. Наша ж мета - ісламувати Францію!»,- ш^ііцино заявляє лідер іслам
ських фундшенташстів у Франції Ібн Шавай. І не влучним жартом чи рекла
мним трюком є одна з оригінальних передіиборчих листівок НФ:
«Розшукується Мохаммед Зомбі, алжириський громадянин, що незаконно
проживає у Франції. Цей суб'єкт дуже небезпечний. Він може вбити,
згвалтувати, вкрасти, пограбувати,
ошукати... Щоб знайти його, не по
трібно ходити далеко. Навколо вас півтора мільйони таких, як він!»
Програма НФ має назву «16 напрямків дії для того, щоб здійснити ус
пішно велику переміну» (повністю опублікована в газеті «Голос Нації» N24(38)
1993р.) Наведу, на мою думку, найбільш цікаві положення її, котрі ми поділяє
мо:
БЕЗПЕКА. «Нещадна боротьба проти малих та великих торговців нарко
тиками», «Ліквідація етнічних банд, які скоюють безліч злочинів в містах та
передмістях», «Посилені засоби для поліцейських служб та служб захисту
кордонів», «Упевненість в тому, що злочинці будуть покарані, які б вчинки
вони не здійснили і які б посади не займали».
БЕЗРОБІТТЯ. «Пріоритет для французів при влаштуванні на роботу»,
«Зменшення податків, які покладені на підприємства)).
«16 напрямків...» включають в себе такі пункти як соціальне забеспечення,
сім'я, житло, охорона здоров'я, освіта, економіка, сільське господарство, еко
логія..
Взагалі ці 16 напрямків є надзвичайно актуальні сьогодні і для нас. Напри
клад, ось що пропонує НФ в галузі сільського господарства (с\г):
10

« Захист французьких і європейських виробників.
• перегляд с\г і тваринництва на промисловій основі і підвищення зна
чення натурального с\г;
И - захист сімейного господарства і фермерства;
Ш - охорона сільського життя і боротьба проти запущення сільської
місцевості;
• - скасування квот;
• - захист французьких продуктів від дикого імпорту.»
французькі націоналісти прагнуть морального відродження європейців.
Головне не «мати», а «бути» - вважають вони. Програма і діяльність НФ знахо
дить розуміння в населення. У 1984 рош" в одному з найбільших центрів текс
тильної промисловості, місті Рубе, що на півночі Франції, два десятки чоловік об'єдналися в спілку «Лицарі Рубе», що ставила перед собою добро
чинні благодійні цілі турбуватися про жертви злочинцю, допомагати ста
рим, багатодітним сім'ям тощо.
В ході діяльності ці люди зрозуміли, хто є винен в абсолютній більшості
злочинів (п'ята частина мешканців Рубе -шоземці, вихідці з Алжиру). Органі
зація ввійшла до НФ і зараз налічує понад 2000 чоловік, виявляючи активний
опір засиллю знахабнілих шоземців.
На своєму з'їзді в Ніцці у 1990р. Національний Фронт, партія, котра побу
дована на засадах дисципліни, субординації, централізації та безумовного
авторитету лідера, якого ствердив, що має на меті
стати силою політичної
гри, яку неможливо обійти і залучити до своєї орбіти класичні праві партії. Нащональний Фронт набирає популярності і поступово перебирає голоси у лівих.
На регіональних виборах 1992р. НФ отримав 239 місць. На муніїтдтальних
виборах 1995 року партія завоювала три мерії, серед яких - мерія Тулона,
воєнної бази з населенням у 100 тис. чоловік.
НФ координує свою діяльність з націоналістичними організаціями Єв
ропи: проводяться спільні конференції, з'їзди, вишколи. Розгортаючи напо
легливу пропагандиську роботу Фронт здобуває все більшу підтримку широких
народних мас. На дострокових парламентських виборах 1997р. гасла Національ
ного Фронту знайшли підтримку у трьох мілійонів семисот тисяч французів!
Коли в 1983р. за лєпенівцїв голосували близько 8% від загального числа францу
зьких робітників, то цього разу - понад 24%. Боротьба за французьку Францію
триває.
A L E Z Z L A FRANSE!

A L L E Z L'UKRAINE

ВІКТОР РОГ,
Голова СУМ «Сумщина», мСуми
її

Записник Виховника
ГУТТРКА
Гутірка - це розмова, дискусія з Юнацтвом на певну, задану Виховником
тему. Як правило на гутірку висуваються дискусійні, актуальні теми. Насам
перед, це може бути ідеологічна, морально-етична, самовиховна тематика.
Подаємо коротенький план проведення гутірки.
1.

Вступ
а) Подати тему
б) Вияснити суть теми запитами до учасників
в) Викликати зацікавлення (вжити новинку, загадку, гру)

2.

Середина (пропозиція)
а) Висловлювання свого розуміння проблеми учасниками гутірки

б) Пояснення проблеми при дрпомозі пригоди з життя, короткої
розповіді тощо.
3.

Закінчення

а) Зробити широкі підсумки гутірки використовуючи запити та заува
ги учасників
б) Коротко подати суть теми
в) Завершити гутірку
Виховник повинен тримати дискусію під своїм контролем і спрямовувати
в конструктивне, обмежене напруженою темою русло. Найотимапьніше чис
ло учасників гутірки - 5-7 осіб. Тривалість 30-45 хвилин. І найважливіше,
пам'ятайте: СУМ - не школа, ми нікого не вчимо, а лише сприяємо різно
бічному, гармонійному, націоналістичному вихованню юнака, тому сиромудрі
повчання та зверхність вчителів у нашій справі суворо заборонені.
Гартуйсь!
НесторВовк
ІСТОРІЯ СУМ
У 1948р. в с.Кошляках Тернопільської області четверо юнаків: Ростислав За
річний, Нестор Зарічний, Ярослав Бакалюк і Мирослав Заірійчук утворили не
легальну Спілку Української Молоді. В 1950р. до них приєднався Ярослав Чучвала. КГБ викрило сумівщв у серпні 1951р. Розправа відбулася над сумівцями
с.Копгляків тільки у період відлиги 1955р.
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Матещук (Трицина) Ірина (Орися) Андріївна, уродженка м.Олеська Львівсь
кої областе, народжена 22 січня 1929р., студентка, безпартійна, арештована
большевиками у вересні 1947р., звільнена в 1955р., у своїх спогадах свідчить,
що молодь об'єднувалась у Спілки української молоді, та створювала молоді
жні угрупування при ОУН. У серпні 1942р. на нелегальному з'їзді українських
націоналістів у Києві були присутні члени СУМ, що перебували в Спілці ще з
1927-28 pp. Надалі після 1943р. офіційних згадок про СУМ не траплялося. Ко
лишній сумівець М.Яковенко згадує, що серед вояків УПА був гурт колишніх
сумшців, котрі врятувалися від репресій ГПУ. Вони влилися у відділи УПА,
котрі діяли на Лемкшіїшнідо 1947р. Сам М.Яковенко був бійцем Української
Повстанської Армії (УПА). Потрапивши у большевицький полон, витримав усі
жахіття кошіентраційних таборів СССР.
Сьогодні зусиллями СУМ Харкюпгини продовжується пошук ще живих
учасників СУМу тих років. Так, вже виявлено сумівця Михайла Яковенка, кот
рий мешкає на Ршекщині, живі й двоє інших сумшців - Микола СармаСоколовський у місті Новомосковському Дніпропетровської області та Валер'ян Крамаренко в місті Ватутіно Черкаської області. їхні спогади дали
нові матеріали для досліджень.
Підпільна робота членів СУМ за Українську Самостійну Соборну Державу
складає дві послідовні хронологічні фази:
1925-1937 pp. - боротьба в підатіляі, викриття та нескореність у
в'язниці до часу розтрілу в соловецьких таборах активу СУМ на чолі з
М.Павлушковим;
1942-1955pp. - боротьба та праця членів СУМ у роки німецької окупа
ції та діяльність сумівців с.Кошляки Тернопільської областе, які ве
ли нелегальну боротьбу проти совєтського режиму.
Так тривала 30-літня боротьба, сповнена викритів, ув'язнень та страт сумів
ців - борців проти німецького та совєтського окупаційних режимів у Західній
та Східній Україні. На завершення наведемо довідку з «Енциклопедії україно
знавства», яка допоможе зрозуміти та усвідомити те, хто саме та ж зберіг і
доніс до нас безсмертні ідеали визвольної боротьбі героїв і мучеників Спілки
Української Молоді: «Спілка Української Молоді - організація української мо
лоді, на еміграції утворена 1946р. в Німеччині з ініціативи діячів Закор
донних Частин Організації Українських Націоналістів, з метою охоплення
молоді, не організованої в інших молодечих організаціях. Ініціатори
виходили з традицій СУМ на Україні».
Володимир Стецько.
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ДЕКАЛОГ ВИХОВНИКА.
1. Віра в юнаків, бажання посвятити їм усього себе і свій час.
2. Запальна зосередженість на юнаків.
3. Я безмежно довіряю Організації ж програмі, що найкраще сприяє формуван
ню молоді, ж досконалих представникшНашї.
4. Я розумію, що для юнака Організація - це гра, гра з метою формувати харак
тер, виховувати нащонатслтсчні чесноти.
5. Для своїх юнаків я є живим втіленням ОргашзашХ
6. Я є посладовний у виконанні програми з енергією івитривалістю, терпінням і
добрим настроєм.
7. Я намагаюсь усунутись на задній план і дати можливість юнацьким провідникам самим рости через самовиховання в рою.
8. Завжди бажаю удосконалювати свої уміння ж виховника і члена Організації.
9. Я готовий співпрацювати з родиною, церквою і школою.
10. Я закоханий у життя серед природи у всіх його проявах.
І.Карабін
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Націоналістичне виховання молодого покоління має на меті виплекати гар
монійний, суцільний та сильний тип людини українця. Основною рисою цього
виховання є національність змісту і форми, позначена світоглядовою чіткістю та
натугою чуттєво-морального моменту, характеристичними для націоналізму.
Ходить, отже, про виховання за напрямними і в підсонні героїчної нащональної культури. Освітній матеріал в нашонашотічши педагогіці єдостосований і підпорядкований етично-виховним завданням. Це не «освіта для
освіти», а використання знання для формування духового типу і характеру
та озброєння знання - для життєвої боротьби. Виховання від допгкільного віку
і до повноліття має становити одну розвиткову лінію та продуману систему.
В.ній повинно себе взіємно доповнювати виховання хатнє, ж е обумовлю
ється відповідною освітою і допомогою батькам,' виховання шкільне (дитячий
садок, народня і середні, зглядно теж висока школа), виховна системи моло
дечих формати та всі інші суспільні виховні чинники (дитяча преса і книжка,
дитячий театр, кіно і т.д.). Украшський нарід має вже століттями, а зокрема
протягом останніх 20 літ, свою молодь предметом найпотворнішого ви
кривлювання. Лише незначна частина його молодої генерації має змогу зазнати
національного виховання. Тим більша увага повинна бути присвячена цій ділян
ці, де правильна постановка та здобутий досвід необхідні для майбутньої орга
нізації її в усій ширині на українських землях.
ДОШКІЛЛЯ
В основі дошкільного виховання повинна лежати народність ж ігідвалина
національної культури взагалі. В цьому віці (4-7 р.) дитина має засвоїти ті своєрі
дності національного світовідчуття які будуть її визначати на ціле життя Увесь
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матеріал, який вона діставатиме в цей вік - у хаті чи в дитячому садку, - повинен
бути глибоко та сталево дібраний під цим оглядом. Початком цього є вже цяць
ка, жою дитина бавиться і яка не має становити дисонансу до загального тону
світу дитини. Народні дитячі гри та забави становлять так само багатий і вдяч
ний матеріал. Багато з них супроводиться піснею і стоєть на межі танку, та, ж він
сам, має бути широко застосований.
Народня пісня в цьому віці полишає особливо глибокий слід у душі дитини
та навіки зв'язує її з національною стихією. Пісня та інструментальна народня
музика мусить огортати все щоденне життя дитини.
Образотворчі засоби у вихованні - образ, ілюстрація, малювання, ручні робо
ти і т.д. - так само повинні мати нащональний характер. Зокрема потрібно засто
совувати в них елемент народнього стилю, особливо в орнаментиці.
Дитячий театр та "вертеп" (ляльковий театр) може мати велике виховне зна
чення. Треба, одначе, дбати щоб її репертуар був під оглядом змісту і стилю на
відповідному рівні та достосований до загальних напрямних виховання в цьому
віці. Вимести належить без жалю з ужитку 90% дотеперішнього нашого дитячо
го репертуару, що є кічем та мотлохом, позбавленим національного характеру,
літературної вартосте: і всжого смаку; до того ще писаним нелюдським язичієм.
Нарешті остання, найбільша, ділянка виховного матеріалу - це слово, слухане і
читане. Народня словесність достарчає тут пребагатого скарбу з царини приказ
ки, байки, казки, переказу. Все, придатне для розуміння дитини, якнайповніше
має бути подане їй до засвоєння. Матеріял цей формуватиме, зокрема, її поправ
ну та чисту мову. Літературні українські твори, ж лектура - вірш, казка, опові
дання, мають бути дібрані дуже жбайливо під оглядом змісту, стилю і мови. Зо
крема добрі є наші класики, звичайно в межах розуміння дитини.
Лектуру з чужинних літератур можна вводити тільки у відповідній пропорції
та за дбайливим вибором - лише класичні та справді вартісні твори, - щоб націо
нальна стихія у формуванні духа і фантазії дитини мала безумовну перевагу. Зо
крема, дбати треба про чисту українську мову таких перекладів.
ДОРІСТ
Виховання у віїті доростання (8-14 р.) під оглядом матеріалу стоїть під зна
ком наголосу на історичну традицію українського народу з її героїкою та роман
тикою. Це, отже, в перпгій мірі Княжа і Козацька доба.
Крім школи, де дитина здобуває в цей вік основи своїх загальних знань та ві
домостей з українознавства, вона повно включається в гуртове життя своїх од
нолітків у лавах доростової організації.
У нас нема одностайного типу цієї організації. На Західних окраїнах це ще
нефоремні "відділи виховання молоді". Пласт європейської еміграції, ріжного
роду гурти доросту при школах та відділах Українських Молодих Націоналістів
за океаном. Єдина одностайна організація - це програма майбутнього. Але вже
тепер має йти праця для уодностайнення виховання доросту, коли не у формах,
то у змісті роботи, що повинна творити струнку систему.
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Щодо матеріалу, то тут знову народня музика і танок відіграватимуть далі
свою національно-виховну ролю. Зокрема це відноситься до історичної пісні
(колядка, козацька пісня, дума), до обряду, а саме річного циклю, який дає багаті
можливості для всякого роду масових іипрез, ігрищ, змагань і т.п
Історичні елементи стилю в образотворчому мистецтві, архітектурі, театрі і
письменстві мусять бути уігоиступнені дитині в школі. Романтику і героїку
Княжої доби та Козаччини - наближує лектура виїмків з українських літописів (у
перекладах), історичні оповідання, повісті тощо. У цьому віці дитина пізнає в
основних зарисах, з приступною її розумінню вибору, теж живе українське пи
сьменство.
Лектуру з чужих літератур уводить у світ дитини в належнім відношенні
класичний матеріял з цієї ділянки. Зокрема, добра природнича белетристика
твердого, активного духу (Сетон-Томпсон, Лонг, Робертс, Кіплінг), література
мандршницька, пригодницька та історична, як теж популярно-наукова літера
тура природознавства, історії, культури тощо. Дбати, щоб засвоюваний матері
ял був беззглядно вартісний та виховний; виключити все, що може розкладово
відбитися на дитині.
ЮНАЦТВО
В юнацькому вщі (15-18 р.) відбувається остаточне формування особистости
і характеру. Це найвідповщальнптгий відтинок виховної роботи над молоддю.
У школі в цей час юнак дістає завершення свого загального знання та повний
образ української національної традиції, знання соєї землі, історії, цілість історії
літератури тощо. У молодечій органЬащї, яка має бути продовженням виховної
системи доросту, дістає він оформлення в першій мірі під оглядом світоглядово-моральним та фізичним. Лектура і сшостійна праця юнака над собою в цьо
му віці формує його інтелектуальне та естетичне виховання. (Виелімінувати все,
що звертає думку від високого до низьких шегинкгїв).
В цьому віці розбудженого інтелекту, шукань та героїчного пориву юнак має
жити вже повно у світі сучасносте і дійсносте. В музиці, театрі, лектурі з джерел
культурно-історичних праць пізнає він тепер до кінця глибини національної
культурної спадщини. Зі світового письменства ознайомлюється з його класика
ми (важливий при тім їх відповідний добір і насвітлення), як рівно ж з класиками
музики, образотворчого мистецтва і театру. Культурно-історична та суспільнознавча лектура дає йому перспективу історичного розвитку людства. Природни
ча - розкриває перед ним істоту світобудови та шляхи його власної творчої екс
пансії в житті. Спорт є невід'ємною частиною загальної програми виховання
юнацтва.
Юнак готує себе до практичного творчого життя як зрілий громадяниннашонашет, повна людина і будівничий в одній з ділянок життя.
Виховання студентської молоді носить спеціальний характер, маючи на меті
більш практичне суспільно-ідеологічне формування одинищ-фаховця, і ми про
нього тут не говоритимемо.
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О.Ольжич

Г е р о ї ч н а культура
Пропонуємо Вашій увазі статтю опубліковану в українському літературномистецькому альманасі творчої молоді «ЛІТАВРИ» ^.Дніпропетровськ).
СИЛА ДУХУ І БЕЗДУХОВНІСТЬ
Цей твір ні в якому разі не може претендувати на звання серьйозного літе
ратурознавчого дослідження. Це лише спроба подивитися на поетичну спадщи
ну Олега Ольжича (Кандиби), та визначити, наскільки його творчість співвідно
ситься з теперішнім часом. При написанні цього матеріалу я спирався на збір
ку «Незнаному воякові» (Київ, 1994рік, Фундація ім.О.Ольжича). У віршах
Олега Ольжича чітко відбивається його світовідчуття у той чи інший період
життя.
Перші чудові роки дитинства були жорстоко перервані суворою дійсністю.
Війна! Найраншл вірші, наведені у згаданій збірці, написані Олегом у вщі 7-8
років. Наповнені вони зовсім не дитячими відчуттями:
Чудеснії вівці в загоні стоять.
Забиті, голодні, паркани їдять.
Голодною смертю здихають вони,
І трупи їх топчуть голодні брата.
1915.
Смерть, страх і бруд війни - спочатку Першої світової, а потім громадянсь
кої, голод та холод, біль життя - такі враження «дорослого дитинства» залиши
лись в душі Олега про той час.
Але, на щастя страхіття закінчилось. Молодість Ольжичі проходила в спо
кійній демократичній Чехословаччині, в оточенні друзів - таких же, як він, ді
тей емігрантів з України. Молодість - час змужніння, осягнення скарбів науки,
високого злету думки, і, звичайно ж, любові і розваг. Вірші цього періоду, здає
ться мені, найсвітліші, вони легкі, наповненні відчуттям радості життя любо
ві, веселим сміхом. Олег пише багато жартівливих поезій, пародій, злегка
романтичні вірші, вірпп-присвята знайомим, малим (а іноді й коханим) дівча
там:
В АЛЬБОМ ПАННІ O.K..
Твій поцілунок крізь вінок!
Ах, а я вже п'яний
Бажанням лаврів і квіток
В наш дужий час весняний.
1929.
Олег Ольжич належав до так званої «Пражської школи», яку складали
Українські митщ-емігранти: Євген Маланюк, Олена Теліга, Юрій Дараган, Ок
сана Лятуринська, Олекса Стефанович. Вони залишили після себе досить ціка
ву, але, на жаль, недостатньо знану зараз спадщину. Цих літераторів ще бу
дуть відкривати для себе і читачі, й дослідники.
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Поетичні цикли «Кремінь» (1931), «Камінь», «Бронза» та «Залізо» (усі 1932
року) відкривають нову сторінку творчості Ольжича. Поет посерйознішав. Ця
періодичність - від каміння до заліза, звідки це? Здається, відбилися заняття з
археології. Поет й далі нерідко буде переносити свої наукові інтереси у вір
шовані рядки, навіть присвячувати поезії її Величності Науці (наприклад, вірші
«Геологія» та «Антропологія», написані у 1933 році, «Археологія», вміщена у
збірці «Рінь» 1935 року).
В «археологічних» циклах Олег Ольжич розкривається як поет-неокласик,
причому неокласицизм його - історичного плану (наука переливається в пое
зію!). Ліричний герой - варвар, що вдирається і грабує римське місто, жорсто
кий кочовник, син степу, що разом з тисячами соїшемінників вбиває і поло
нить мирних землеробів, сміливий вікінг, воїн з давньої Ольвії.
Дух історії оживає в рядках Ольжича. Досить цікаво він проводить паралелі:
паша-степ, землероб-кочовник, мир-війна, покорність-воля.
Бог ясний поміж людьми ходить
Бог навчає людей роботі:
«Розбудіте, полийте потом,
І уродить земля, уродить».
А диявол його не чує.
Загадався, схиливсь на ногу:
«Вепр, забитий з лука того,
Коло ватри також смаку».
Бог рече: «І буде громада,
Мудрі старці, пречисті свята,
Смирні діти, тихі дівчата,
Мудрі приятелі - розрада».
А диявол: «Не вірте казці!»
І, натхненний, в болючій тузі:
«Дійсна втіха і справжні друзі
В небезпеці і нещасті!»
І на землю одні упали.
І схопились другі на ного.
Зажурились по них дороги...
І сліди всі по них пропали.
В цих чотирьох циклах вже звучить тема героїзму, мужності, відданості
справі. Вона широко розкривається в друкованих збірках Олега Ольжича «Рінь» (1935) та «Вежі» (1940). Остання складається з двох великих поетичних
творів - «Грудень 1932» та «Незнаному воякові». Велич та сила духу, любов до
Батькшщини, віра в Революцію, справжня готовність принести в жертву життя ось що, читачу, знайдеш ти там. Доволі слів: Олег Ольжич жив, боровся і заги
нув, не зрадивши себе і свою поезію.
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Захочеш - і будеш. В людині, затям,
Лежить невідгадана сила
Зрослась небезпека з відважним життям
Як з тілом смертельника крила.
Держава не твориться в будучині
Держава будується нині.
Це люди - на сталь перекуті в огні.
Це люди - як брилі камінні.
(Уривки з поеми «Незнаному воякові»).
Щасливий той, у кого в душі можуть жити такі почуття! Зараз я не бачу зда
тності до подібних шоцій ані в себе, ні в більшості інших людей. Протягом
останніх десятерічь з народу безжалісно витягали його природні сили, в його
душі старанно нищили найкращі людські почуття порядність, чесність, разом з
тим і героїчність. Зараз цей народ знесилений, бездуховний натовп, який не
уявляє, куди прямує, робить це тупо, не підіймаючи голови. Дехто зберіг в себе
найкращі людські та національні риси - доброту, чесність, почуття дружби, приктицизм, веселу вдачу, - але скільки цих щасливих? Зараз, звичайно, окрім ге
роїзму потрібна творчість відродження і відбудови. Але на це не вистачає си
ли. Втратили духовні скарби, втратили надію (чи поступово втрачають) майже
усі. Майже... Може, залишився ще хтось живий душею?
Хто зможе врятувати цю країну та її народ? Молодь? Я не знаходжу відпо
віді...
Ще декілька слів про поетичну спадщину Олега Ольжича. Вже після загибелі
поета вийшла збірка «Підзамча» (1946). Пізніше ще вийшли книги «Поезії»
(1956), «Величність» (1969) - зрозуміло, поза межами Радянської України. У
1991 році видано збірку під назвою «Цитаделя духу», а у 1994 році - книгу
«Незнаному воякові», яка є найповнішим зібранням творів Ольжича-Кандиби.
Повертаючись до поезії Олега Ольжича, хочу сказати от що: нехай
ця
Сила Духу буде орієнтиром для нас, слабких і кволих нащадків.
Максим ЗАБУТА.

О.Ольжич
РЕВОЛЮЦІЯ
Сховалось равликом місто.
Січе його дощ січе.
В під'їздах будов - тісно.
Набої через плече.

Забиті. Числить? Ледве.
З-під мурів - повів гниття.
Життя, що таке щедре,
Багате таке життя.

Колись нащадкам стане час наш - «час
Понурих воєн, варварських звичаїв»...
(Цей час ласкавий, що так щедро нас
Чеснотами одвічними вінчає!..)

Хто дихав хоч день так вільно,
До смерти хмільний украй.
...Ти збурилось пінно-пінно
І - вилилось через край.

На згарищах, що їх покриє порох,
Не залишиться статуй кам'яних:
Лише - легенд безсмертних кілька...
Йіх

А гострозоре, нужяе покоління

Втілятимуть у безконечних творах.
* **

Уже росте на молодій землі.

П.Фгишпоеич
Воно зросло з пгукання і розпуки,
Безжурно-мужнє, повне буйних сил,
Закохане в свої тугії луки
І в бронзу власних мускулястих тіл.
Так солодко в передчуванні бою,
Не знаючи вагання і квилінь,
Покірну землю чути під ногою
І пити зором синю далечінь.

Нащо слова? Ми діло несемо.
Ніщо мистецтво і мана теорій,
Бо ж нам дано знайти життя само
В красі неповторимій і суворій.
Що вибереш: чи образ бездоганний,
А чи праобраз для усіх один?
Міцніша - віра і дзвїнуіший - чин
За словоблудіє і за тимпани!
Ось сходить, виростає, заїтіта
Благословеніє не форми, суті.
Одвага. Непохитність. Чистота.
Милуйтеся! Беріть! І будьте, будьте!..

Глухо храми упали у порох розбитих палат,
Жовті стіни фортець по узгір'ях; згинаючись вдвоє,
Люди бігли у поле, і брата розтоптував брат,
Сірі, мертві обличчя, що котяться важко юрбою.
Ми стояли й дивились, і згірдно кривились уста
В очі, чорно розкриті: тікаєте, викидай міста,
Виноградарі грубі, купці, що ваш дотеп потах,
Пожоводці і консули з душами канцеляриста.
В небі рвалися хмари - важка каламутна ріка,
Вітер з півдня напнув почорнілі і голі дерева,
І усі ми почули, ж Божа огненна рука
Нам на чолах спочила і стягах з подобою лева.
І937

ВАСИЛЬ

МИЦЬКО.

ВІРШІ.

/Літературно-мистецький гурт
«Вежа» при Львівській Організації СУМ/

БУЛО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Мама, розкудлана відьма,
давній невикритий рід,
падала в тата обійми
він тут стояв на війні.

Тато мій - вош-убивця
хтось його бачив колись
я біля степу родився
я серед степу ходив.
Мудрі мені ворожили
можу дворянку знайти
чорта тримати за шкіру
я ж обираю степи.
Горда дворянка не схоче
то і не треба мені
з чортом говорю охоче
він із моєї рідні.
* **
Мене чекає дикий ліс
мене одного знає
я тихо ріс, він тихо ріс
ніхто там не буває.
Коли мене ніяк нема
я вию з сірим вовком
по лісу котиться луна
шукати, ...аги - довго.
Глибоко далі у стежки
глибоко заблудити
як руки шерстю заросли
із завиванням диким.
Вже скоро вийду з-за дерев
весь непомірно інший
у мене шелестіння є
ябувусвомулісі
Куди іти, лишайся
до мене притулись
хіба погано зараз
...згадається колись.
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Тоненька біла шия
як пахне листям дим
і соком яблук стиглих
...ніколи б не губив.
Незрівняно інакше
коли твоє лице
і віє вітер м'якше
.. .ти дійсно можеш це.

ПРОРОК МАЛИЙ
Сіфипить візок майбутнього пророка
дай йому цяцьку - згадають небеса
до діл святих поки дорога довга
спочатку треба виховать дитя.
Серйозне небо морщиться узором
над закучір'ям - засяє, буде час,
цікаві очі дивляться навколо
їм потім зачаровувати нас.
Через траву і цеглянії стіни
не сподівався - пророка упіймав
до діл святих не виросла дитина
малому тому цяцьку дарував.

ОБРАЗА
Побили дружно, тихо крапле кров
з невинного ображеного носа
твій ніс не знав за що, про що
нікого пожаліти не попросиш.
Бо сите плем'я прагнуло розваг
а ти сидів на найвидніттгім місці
і сам когось би заплював
якби не заплювали інші.
Ти бачив лиця золоті
Вони сміялися тоді
тепер побачиш спини...
Усі брати пішли на святв шум
а ти боїшся скрипу, скрипу у підлозі
цей скрип веселим сміхом був
тепер тасмішка в кожнім кроці.
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