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Я закликаю вас не до праці., а до боротьби. Я 
закликаю вас не до миру, а до перемоги. Хай вашею 
працею буде боротьба, а. мир - вашою перемогою! 
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Р І К Ш Л Ш Г - КОЛИ™ 
Коли між тих, що голови схидгож, 
Не хилиш ти свого чола в ганьбі 
І покладаєшся на власні сили, 
Дарма, що всі зневірились в тобі 

Коли ти свято бережеш надії, 
Без слів брехні на бій з брехнею йдеш, JT 
В душі ненависть тамувати вмієш, 
Але й занадто мудрим не стаєш; 

Коли ти можеш думати і сниш, 
Рабом не ставши ні думок ні мрій, 
І холодно, як зрадницькі привіти, 
Розгром і успіх зустрічати свій; 

Коли тебе не злить мізерна погань, 
Яка снує круг тебе сотні змов, 
І ти свій крах сприймаєш, як вимогу 
Важку роботу починати знов; 

Копи ти можеш весь свій хист і волю 
Принести в жертву справі без вагань 
І без даремних нарікань на долю 
Ступати дай по шляху змагань; 

Коли ти змусиш нерви, серце, м'язи v 
Твоїй меті служити завжди й скрізь 
І не відступиш навіть в тому разі, 
Коли вони благатимуть "Спинись!'' 

Коли в к>рбі та зберігашгідність, 
Перед царем не гнешся в три дуги,-
Коли за розум твій і непохитність 
Тебе шанують друзі й вороги; 

Коли ти вносиш в кожну мшь минущу 
Глибоку змістом мудрість життьову, 
Тоді за всіх та станеш сину дужчий 
І я тебе людиною назву. 

(переклад СКараванського.) 

Про націоналізм, націоналістів і «теж націоналістів» 

Якщо навіть поверхово оглянути всі існуючі ідеологічні доктрини, то 
неозброєним оком помітно, що найбільше уваги питанню ідеологічного 
виховання своїх прихильників приділяє чащоналістична ідеологія. Справа в 
тому, що матеріалістична, раціональна основа інвих ідеологій не потребує 
фанатичної віри своїх адептів. Адже, всім зрозумілий зміст гасел і понять: 
«землю - селянам», «фабрики - робітникам», «приватизація», «реформи», 
«демократія», «інвестиції» та ін. Та й, власне, будувати світогляд на основі цих 
понять - збочення. 

Нащоналістична ідеологія, якщо її розглядати не як стремлшня вижити 
перестрашеній, \тюслщженій Наші а як ґрунтовну світоглядну систему, 
оперту на засади примату духовності волюнтаризму, естетики, 
революційності, патріотизму, потребує вірних, ідеологічно освічених, 
переконаних послідовників. В дух завжди важче повірити ніж в матеріє, 
воювати за Абстракцію важче ніж за гроші. Націоналізм постає перед нами не 
тільки як політична доктрина, він бореться ще й в світоглядному полі бою. 
Змаг світоглядів, ідей, основ - ось де справжня війна. Той, хто не переміг до 
ю ш и Сатану в своїй душі свілом Божої ідеї, не має права братися за меча. 
Тільки так, і не інакше. Ідея і чин. Чин без ідеї - безглуздя. Ідея без чину 
мертва! 

Комплекс організаційних правил і морально-етичних засал^озроблений 
нашими попередникамгї сьогодні отримує НОЕЄ звучання. Заперечувати цю 
спадщину - безглуздя. Н треба використовувати і збагачувати. 

«Боротися я можу за те, що я люблю. Любити те, що поважаю. 
Поважаю те. що в крайньому випадку знаю.» (А.Н.) 

В цьому є рація. Фанатична любов до Нації, переконання у правоті Ідеї, 
глибокі знання - необхідні елементи формування націоналіста. 

Довгий час в націоналістичному середовищі точиться дискусія про 
філософську основу націоналізму. На мою думку відповідь на це питання 
неможливо дати постановою якогось там збору. Відповідь дає саме життя. 
Життя каже нам: «Захочеш - і будеш». Ми зараз маємо один сгюавжній 
аргумент в нашій боротьбі - ми хочемо перемогти. Ворога не цікавить якась 
там балаканина про історичні права, традицію і фолкльор, ворогу можна 
довести щось тільки одним шляхом - пермогти його. Тому філософською 
основою нашого вчення є волюнтаризм. Потрібно стремлшня, бо без 
стремтння все є лише або маразматичними спогадами або хворобливими 
фантазіями. 

Щодо питання про матеріалістичну чи ідеалістичну основу ідеології - то 
воно взагалі абсурдне. Матеріалістичний націоналізм - це ідіотська мрія не 
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підтверджена ні ірадицією, ні життям, ні доїхільністю. Толерування її вигідне 
лише ворогам, які й запроваджують різні ревізіоністські ггоовокації. Детальніше 
це питання розглянув Степан Баядера у своїй статті «З невичерпного джерела» 
та Я. Стецько («Бунт проти матеріалізму»). 

«Націоналізм - це, перш за все, віра. Фанатична віра» (О. Ременюк). 
Отже, деякі постулати, сформовані нашими попередниками і підтверджені 
життям, слід сприймати на віру. Ворог хоче, аби ми розбирали по кісточках 
наше вчення, «модернізували» його. Необхідно усучаснити тактику й 
пропаганду, але стратегія та ідеологія - незмінні. 

Націоналіст - це вольовий, духовно збагачений, дієвий, диспиготшований 
учасник націоналістичного революційного руху, для якого Бог і Україна -
понад усе. 

Хтось може закинути нам, що наше вчення - пережиток 30-тих. Але 
період 90-тих потребує ще більшої відданості і революційності. Хтось скаже, 
що таким чином ми втратимо соціальну базу. Але націоналістичній ідеї не 
потрібно мільйон «теж націоналістів», а принаймі тисяча справжніх. Хтось 
скаже, що «донцовізм» застарів. Але і Христос промовляв 2 тисячі років тому. 

Ті, хто хоче зробити все тихо-мирно, через років 20 взяти необхідний 
відсоток в парламенті, через 40 впливати на прийняття більш-менш важливих 
рішень, називає себе «правою партією європейського зразка», дурить народ 
ахінеєю про «реформи, приватизацію, інвестиіці», час від часу піднімає питання 
про мови і символи - є політичними повіями, ревізіоністами і боягузами. Нехай 
подбають собі про нову самоназву, бо під означення «націоналіст» вони вже не 
підпадають. За брехню і плагіат, як відомо, карають, якщо не люди, то Господь 
Бог! 

Майбутнє належить Націоналізму. Українському Націоналізму! 
А. Левус 

Пошук третьої категорії 
(рефлективні думки чи напрямні орієнтації) 

Жадоба пізнання спонукає шукати суть, часто навіть там, де вона 
відсутня. Форма не завжди відповідає змісту і в коробці з-під «Мальборо» 
може знаходитися недопалок "Прими". Традиція перервана, ієрархія відсутня -
кожен свинопас вдає з себе отамана, кожна кухарка преться керувати 
державою. Повторення нецікаві, копія ніколи не зрівняється з оригіналом. 
Мавпування - ознака плебейства і меншовартості. Унікальне цінується вище. 

Компроміс можливий як поразка або ж перемога (В кінцевому висліді). 
Пристосування теж - як шлях до поразки, або засіб для перемоги. Поразка -
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привід до війни. Перемога - підстава миру. Експансія буває різна. В цьому 
сенсі культура - найдосконаліший вид зброї. її інвазія - спосіб ведення війни 
(втім війна - теж вид мистецтва, культури). Тим більше зараз. Врешті-решт, всі 
зусилля зводяться до досягнення Мети - накинути свою волю (правду), 
довести свою зверхність (правоту). Все Добре спочатку було "злим", а все 
Велике - "ницим". Нове завжди є поганим з точки зору Старого. Незрозуміле є 
безглуздим з погляду пересічності. Велике і Нове є їм незрозумілим, трохи 
небезпечним, "безглуздим", але водночас і цікавим. Це і є передумовою успіху. 
"Життя твориться, а не дається" (Хосе Ортега-і-Гассет). Тому важливий шлях, 
цікавий процес, а кінець у всіх один, незалежно від кількості доларів у кишені 
чи ковбаси у гялунку. "Всі там будемо". Боротьба неминуча і втрата - привід 
для пошуку. Межі немає. Ще ніхто не сказав "Досить". З тих, хто вмів бажати. 
Тисячолітній цикл історії завершується. Місце розчищене, старе руйнується, 
уламки швидко розтягують. Нове настирно стукає у двері. Світ чув Рим, 
Берлін, Москву, Вашінгтон, але "місто, де возсіяє благодать Божа" свого Слова 
ще не сказало. Поштовх можливий за рахунок якісного стрибка, духовного 
зриву, психологічної революції. Експансія назовні зараз ефективна за рахунок 
якісної зміни всередині. Наша Мета (чи засіб) духовний зрив в напрямку 
вдосконалення світу. Було б кому пропонувати. Не є великою штукою 
навертати тих, хто прагне бути просвітленим, не є проблемою вчити того, хто 
хоче бути вивченим, не є подвигом наказувати тому, хто готовий коритися. 
Сенс саме в тім, щоб робити все це і проти волі об'єкта, долаючи опір 
матеріалу, вступаючи в змаг з навколишнім світом і врешті з самим собою. 
Колись і статуї великого Мікеланджело були лише кам'яними брилами. Я 
уявляю, яку насолоду отримував Творець, висікаючи з них шедеври. Скільки 
поколінь отримує насолоду, милуючись ними... Туга за Великим і Героїчним 
бажання самовдосконалення і на основі цього вдосконалення світу, іідність та 
амбіційність в гармонійному синтезі зі стоїцизмом та аскетичністю - ознаки 
аристократичності. Символічним актом опускання папірця в скриньку нічого 
не зміниш - зокрема, у собі. Всі повинні за щось відповідати, хтось - за себе, 
хтось - за Націю і Світ. Вичерпність Вищого Сенсу - ознака сучасності. 
Прийшов час починати нам. Так і Воскресіння прийшло після Голгофи. Кінець 
завжди є Початком... Національна туга скоро переповнить вінця Чаші. 
Залишається наповнювати її бажанням і волею його здійснити. Активних 
елементів катастрофічно бракує, хоча їх завжди мало. Немає різниці - - чи 
захисники Альказару, чи штурмовики Монкади - Націю веде авангард. Завжди 
є певна верства, для якої честь і слава - не порожні поняття. 

Ностальгію за минулим і віру в майбутнє слід поєднати в напрямку 
сучасного. "Порожнеча - це не те, що було раніше або буде потім, порожнеча -
це те, що є зараз". (Юліус Евола). 
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Є три "види" істориків - ті, що вивчають, ті, що пишуть і ті, що творять. 
Лише останні є справжніми служителями ії Величності. Всі можемо обрати... 
Чи, може, обирають нас?! Доріг багато - шлях один. Важливо бути його гідним. 
Пошук істини приводить до розуміння необхідності її творення. 

В.РОГ 

Десять заповідей україшщ-волюнтарнста 
Дорога життяспинається вгору, дорога смерти спадає вниз* 
Нехай виедовом тих, що хочуть вступити на першу, буде так 

оформлена воля: 
1. Ти є Людайа, поки стремиш піднестися. 
2. Твори себетам. :\\к:, ;: -
3. Не роби із себе предмета власної любови і звільнися від вічного 

страху, що є твоїм щоденним гостем. , ; / ... 
4. Убий все, що хоче твого знищення і упадку. . г , ; . 
5. На світі Ш не сам: дивись, слухай і пізнавай, щоб не зулшщвся 

ПереДЧаСНО. № і;1>.- л.^:. f . : : ь ; , , с V , V r : :-, 

6. Здобувай світ світлом і духом, бо темнота потрібна д щ с м е р т и , а 
спокій для тіла. І : г ; : • 

7. Стремйсь до вершин і подай руку тим, що мають тугу за летом 
8 Будь т в е р й й до себе і будеш сгфаведдивий. 
9. Не пщдайсяіколи Ти розіп'ятий. ; і : л / ^ 
10. Радій, що Ти є і, що шлях твій нескінченний. 

/Пізнай себе-пізнаєш с$іт 

Чи лідер Ти? 

Спробуй відповісти на запитання ("так", "ні" або "не знаю"), U i ; . .... 
1. Ще в дитинстві необхідність підкорятись іншим була-для мене 

Проблемою. 
2. Вважаю, що прогрес у науці та культурі неможіщмій без ліодей з 

розвинутими нахилами керувати ішпими. - :от ; ; ? >а( 
3. Гадаюу Ще справжній чоловік уміє підкорити своїй водіданою 
4. Не люблю,шли близька людина опікується мною.; -
5. Погоджуюся з висловом, що справжня натура жінки - покірність. 
6. Брати все ї на себе мені доводитьсятіщжи тому> : що постійно 

хвилююся за спокійне Життя рідних. 
7. Мені здається, що більшість проблем виникає через відрутність 

8 

лідерів із твердою рукою. 
8. Коли потрапляю у важкі ситуації, то мені переважно потрібно багато 

часу, щоб вибрати правильне рішення. 
9. Знаю, що можу і люблю керувати іншими людьми. 
10. Не вмію і не хочу відкриватися до кінця ні перед ким. 
11. Мені приємні мрії про тихе життя і спокій. 
12. Гадаю, що підлеглому необхідно вміти виконувати будь-які накази 

керівника. г 

13. Можливо, це дивно, але під час спілкування з рідними відчуваю 
внутрішній протест, коли мені потрібно просити про щось. 

14. Часто виникають ситуації, коли хтось чекає від мене пояснень, хоча 
як на мене, все і так зрозуміло. 

15. Мені здається, що мій характер подібний на характер батька 
(матері), який (яка) був (була) опорою в родині. 

За кожну відповідь "так" Ти отримуєш 10 балів. За кожне "не знаю" - 5 
балів. Негативні відповіді - 0. Підрахуємо суму. 

Результати: 
150-100 балів: Твої відповіді малюють великого диктатора, який вважає, 

що завада знає, як має бути. Такій поведінці Ти легко знаходиш виправдання. 
Умієш переконувати і керувати іншими, примусити виконати роботу швидко. 

Але інколи тон, погляд, інтонація Твоїх підлеглих говорить: дай 
відпочити. 

99-50 балів: Гармонія, рішучість, мудрість і вміння дати корисну пораду 
- ось Твої головні позитивні риси. Якщо необхідно - керуєш, якщо потрібно -
поЬтуйіаеіпся. Завжди враховуєш думку сторонніх і бажання. Але тільки Тобі 
відомо, чи завжди Ти чесно досягаєш мети. 

49-0 балів: Твої відповіді характерні для "психологічного вужа". Ти 
можеш проковтнути будь-яке нарікання, навіть якщо це і необов"язково. Ти 
всім пожертвуєш, хоча ніхто цього не вимагає. Відчуваючи свою слабкість, Ти 
можеш зробити сміливий крок. Ти шукаєш в інших риси, яких Тобі не 
вистачає. У цьому знаходиш сенс і сподівання на краще для Тебе жигтя. 

Подала МАвдрейців 

Цитатник майбутнього провідника 
1. Як тільки я прийму рішення, то я йду просто до своєї мети, 

перекидаючи все, що є на дорозі. (Кардинал Рішельє) 
2. Чим довше я живу, тим більше переконуюсь, що різниця між людьми: 
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між кволими і сильними, великими і незначними - полягає в енергії, в 
непохитній постанові, в одній ясно зазначеній іщсц що знає^ лише смерть або 
перемогу. (Й.Бікстон) - ' 

3. Нічого не стоїть нам на перешкоді, крім нашого лінивства, воно 
знаменито заповнює наш час і позбавляє нас свободи в більшій мірі, й ж якась 
праця. (Бурне) 

4. Тверда постанова є найвищою мудрістю. (Наполеон) 
5. Людям не бразсує сили, але бракує волі. (Віктор Гюго) 
6. Кожен сам собі визначає ціну і ми стаємо великими чи малими в 

залежності від нашої волі. (ССмайлс) 
7. Хто постановив перемогти або загинути, рідко буває переможений. 

(Корнелій) л " 
8. Наікращий засіб перетворити праідвника в "генератор ідей" - це 

покласти на. нього шшип^^ відповідальність. (Д.Огілві) 
9. Хоробрим допомагає доля. (Теренцш) 
10.1 у ворога дозволено вчитися. (Овідій) 

Підготував КВовк 

Мозкова атака 
Чи вміємо ми творчо мислити? На це запитання можна відповісти по-

різному. Комусь це вдається чудово, і таким людям можна лише позаздрити, у 
когось уява значно бідніша. Але саме здатність творчо мислита і генерувати 
нові ідеї є ШЩЩт в ідрізниться розумні люди, спроможні ггаіда 
від усіх інших. Чи можна навчитися творчому мисленню? І так, і ні. Адже склад 
людського рЬзуіау залешгйь йід" вдачі, характеру, генетичної спадковості, 
певних стереотипів, що стали невід'ємною частиною життя тієї чи іншої 
людини. Але можна сказати з певністю, що цю чудову здатність можна в собі 
розвивати. Для цього існує цілий ряд простих, але досить ефективних 
прийомів, які активізують процес творення нових ідей у людському мозку. 
Одним з таких прийомів є мозкова атака. Давно відомо, що найбільше 
гальмують творчий процес мислення страх перед невдачами, критикою інших 
людей та надмірна самокритичшеть. Для того, щоб усунути ці гальма, [Т|>еба 
розділити процес генерації дай та їх аналіз.Метод мозковоГатШі полягає в 
тому, що група людей аьо навіть одна людина висувають найрізноманітніші ідеї 
стосовно вирішення однієї щоблеми. Усі ідеї фіксуються на великому аркуші 
паперу, причому, немає значений, чи ці ідеї будуть записані грамотно, повними 
реченнями і т.п. Учасникам забороняється критикувати, оцінювати щсунуті 
ідеї чи сперечатися. Метою груіщ тє яішайбішпа кількість ідей, а не їк якість. 
Здоровий глузд і логіка на цьому етапі значення не мають. Ідеї можуть 
10 

бути нереальними для здійснення, смішними чи навіть дивними, їх виклад на 
папері може бути хаотичним. Зараз увага учасників повинна бути зосереджена 
лише на тому, аби подати якомога повнішу картину усіх можливих варіантів 
вирішення цієї проблеми. 

На другому етапі усі ідеї потрібно розсортувати, поєднуючи схожі у 
групи, виділяючи найважливші і дріб'язкові, відкидаючи повтори. Третій етап -
це якісна оцінка ідей. Кожну пропозицію обговорюють, а згодом і оцінюють її 
вартість (наскільки вона реальна, що потрібно для її реалізації, чи можна ідею 
реалізувати відразу і т д,). Таким чином, за допомогою методу мозкової атаки 
з'являється велика кількість нових, цікавих підходів до тієї чи іншої проблеми; 
серед них, звичайно, знайдеться чимало корисних, якими можна буде 
скористатися. А ще цей метод обов'язково розвине уяву людини, її творчий 
підхід до мислення і до вирішення розмаїтих проблем. 

Олеся Щур 

Іспанська Ф а л а н г а 
Період після закінчення першої Світової війни був позначений в Європі 

різкою активізацією комуністичних антинаціональних, промосковських сил. 
«Більшовики», що захопили в 1917 році владу в Роси, як ВИЯВИЛОСЬ, мали своїх 
агентів і провокаторів майже по всьому світу. Розпалюючи ненависть 
всередині суспільств, провокуючи конфлікти на підприємствах, підбурюючи 
до страйків, європейські прихвостні Леніна мріяли про загальний військовий 
заколот і про встановлення червоної кремлівської деспотії. Лідери 
новоспечених італійської, німецької, французької, англійської та ін. компартій, 
на фінансування яких Москва посилала валізи з золотом та дрогоцінним 
камінням, не криючись заявляли, що хочуть «зробити як в Росії!». Над 
народами Європи нависла смертельна небезпека. 

Але знайшлися сили, які прийняли виклик лівих. Паралельно з ростом 
впливу комуністів та їх «попутчиків» - масонистих лібералів і заестетизованих 
інтелектуалів нетрадиційних орієнтацій, амбіційних аферистів, ростуть і 
міцніють організації нового, революційно-націоналістичного спрямування. 
Саме їм, революціонерам-націоналістам, судилося зіткнутися лицем до лиця в 
смертельній боротьбі з червоними. Про одну з європейських націоналістичних 
організацій і піде мова в даній статті. Про іспанську фалангу. 

1 Спочатку кілька слів про загальну ситуацію в Іспанії 20-тих - поч. 30-тих 
років. 

Ще з другої половини XIX століття на Піренеях сильні позиції займали 
анархісти-синдикалісти. Вони користувалися впливом серед робітників 
(фактично всі профспілки були керовані анархістами) і серед частини селян. 
Анархісти виступали проти будь-якої влади, проти держави, за суспільство 
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рівних, об'єднаних у виробничі синдикати. їх ідеалом було суспільство 
вільних і незалежних виробничих іромад-синдикатів". Анархісти не визнавали 
влади, тому прїшрщово де брали участь у виборах, відкидаючи взагалі 
принцип легальності. Вони притримувалися тактики action direct (прямої дії) -
індгаідуаденого терору. 

Певною популярністю серед невеликої кількості іспанців коріїрт^алися 
ідеї лібералізму і демократії. Офіцерський корпус Іспанії, що комплектувався, в 
основному, за спадковим принципом, стояв на консервативних позиціях. 
Великі маси молоді з середнього класу не мали сталих переконань. 

Перша, св ітовав іиш ; фррмально не зачепила Іспанію, фронт гримів 
далеко за її дордрнами, pee ^ мала величезний вплив, перевернувши сшдомість 
рядового іспанця. Монархія., втратила підтримку народу. Старі політичні 
інститути виявилися непрвдатними у нових шсл^воєнних реаліях. Загалом, 
п о р в а в настрій невизначеності, дезорієнтації та зневір'я. У таких умовах в 
Іспанії починаєтьться утворення організацій антинаціонального спрямування, 
керованих агентами Комінтерну. Вміло граючи на економічних проблемах, 
розчаруванні народу, забезпечені радянським золотом, вони розвинули шалену 
діяльність, зумівши брехливою пропагандою та заманливики обіцянками 
притягти до себе певну, дуже незначну частину ісяіаш^. В ідчу®^^ влада 
не користується авторитетом, дат^іотично налаштовані пасіонарні військові не 
знайшли нічого кращого, ніж встановити у 1923 році диктатуру генерала Прімо 
де Рівери. Цей генерал, як справжній військовий, не розбирався ні в чому, крім 
армії. Він не віфішйв існуючих проблем і створив нові. «Мітель Прімо де Рівера 
протримася при владі 7 років завдяки чудесам еквшбристики. Він страхав 
короля армією, а армію - королем, і їх разом взятих - політичною і соціальною 
революцією,» г писав у 1938 році один франйстсьзйш журнал.. 

У січні 1930 року диктатура тихо впала. На квітневих виборах 1931 р. 
більшість проголосувала за різних виродків: від лібералів до комуністів. 12 
квітня у країні було проголошено республіку. Монархія впала без жодного 
пострілу. J г 

Іспанія була поглинута мороком анархії. За повної бездіяльності нового 
ліволіберального уряду анархісти, комуністи обох орієнтацій (срср-івці і 
троцькісти). та інші розгорунли справжню ангицерковну вакханалію. 
Наслідуючи своїходнодущів з СРСР, вони розгорнули по всій Іспанії, оплоті 
західногр християнства їіеред мусульманським Сходом у Середньовіччі, 
кампанію підпалів церков. Тїогроми та підпали релігійних споруд тривали щлий 
рік. Цаеони з.уряду видавали різні закони, конституції, декларації прав ї т.іі, 
закривали очі ш^двний вандалізм. 
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Іспанська нація якось раптово прокинулась з глибокої сплячки, 
побачивши, що на батьківщині не все гаразд. 

Фактично, новий революційний націоналізм в Іспанії бере свій початок 
від груп патріотично налаштованих літераторів і публіцистів, що гуртувались 
навкола "La Nation" та "La Concista del Estado" що видавалися 26-річним 
Раміро Ледесма Рамосом. 

14 березня 1931 року у першому номері "La Concista del Estado" було 
надруковано політичний маніфест однодумців Ледесма Рамоса. Тези цього 
маніфесту лягли в основу всіх наступних програмних документів нового 
революційного націоналізму. "Державі повинна бути надана вся повнота 
влади. Комуністичному суспільству і державі ми протиставляємо цінності 
суспільства, побудованого на принципі ієрархії, національну ідею і ефективну 
економіку. Утвердження пришщлів іспанізму. Синдикальна структура 
економіки... Застосування методів прямої дії (action direct) проти старої 
держави і старих політ$да>сощальних груп старого режиму." 

Лідери ХОНС (Хунти наступу націонал-синдикалізму) також були 
присутні на «Акті національного утвердження». Протягом листопада-грудня 
1933 року хонсисти зав'язали тісні контакти з новоствореною Іспанською 
Фалангою. Регулярно відбувалися також особисті зустрічі Хосе Ангоніо Прімо 
де Рівери і Рамона Ледесми Рамоса. Вони поставили національну ідею вище 
особистих амбіцій, і після нетривалих консультацій було вирішено об'єднати 
дві організації в одну. 4 травня 1934 року відбулося злиття ХОНС і Фаланга, 
нова організація стала називатися Іспанська Фаланга і ХОНС. Новою 
організацією були офіційно прийняті емблеми і девізи ХОНС — червоно-

4 чорно-червоний прапор, знаки ярма і стріл, «Арріба». За пропозицією Прімо де 
Рівери білет організації під номером 1 був виданий Ледесмі Рамосу. 
Новостворену організацію очолив тріумвірат — Прімо де Рівера, Рамон де 
Альда та Ледесма Рамос. Мета і методи Іспанської Фаланги і ХОНС 
максимально лаконічним чином визначались так: «Єднання Батьківщини, 
ангимарксизм, ангипарламенгаршм». Дуже важливою рисою, що відрізняла 
Фалангу від так званих «правоцентристів», «поміркованих патріотів», 
здитинілих монархістів був рішучий намір провести революційні зміни в 
економічній системі Іспанії. Фаланга була альтернативою існуючому статус-
кво не лише в області політики, а й в економші, філософії, естетиці, 
світовідчутті. Вони абсолютно протиставилися червоній загрозі, і в той же час 
безповоротно порвали з існуючою буржуазною дійсністю, шукаючи своїх 
ідеалів не в працях різноманітних «соціальних конструкторів», не в ідеалах 
вільного капіталізму XIX століття, а в сталевій могутності іспанського 
середньовіччя і нестримному наступі Реконкісти. 
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Але Фаланга думала не тільки про Державу, але і про Надію, про 
іспанський народ і кожного іспанця зокрема. Вона мала на меті вивільнити 
селян, робітників, дрібних виробників від важкого тягаря банківського диктату. 

Ситуація в країні постійно загострювалася. У повітрі все чіткіше і 
чіткіше відчувався запах майбутньої бурі. Усвідомлюючи, що ближчі роки 
будуть для Іспанії роками великих випробувань, фалангісти усіма можливими 
засобами намагалися добути зброю. Особисто Прімо де Рівера витрачав власні 
кошти (він був маркізом і володів значними земельними т о щ а м и ) на 
придбання зброї для рядових фалангістів, щоб вони могли себе захистити у 
випадку вуличних сутичок з комуністичними бойовиками. А такі сутички 
відбувалися часто. 

Кілька слів про фінанси. Фаланга постійно відчувала нестачу коштів, 
чого не скажеш про лівих, які фінансувалися як з Москви через Скандинавію і 
Францію, так і з ше^йканських масонських вал. Членських внесків та 
нерегулярних грошових пожертв націоналістично настроєних підприємців 
фаланзі ледве вистачало на видання літератури і сплату податків. 

У травні 1934 року Хосе Антоніо відвідав Берлін. Ветерани фаланги 
згадували пізніше, що йому не сподобалися в Німеччині ні мова (стиль 
і ф о к і в г а і в ^ ні нащонал-сощалістична партія. Правда, на той час 
НімеччиЙа нікому не подобалася. Мало хто знає, що у . ц е й час вождь 
фашистської Італії Мусоліш пропонував Англії вдарити на Німеччину і 
змістити Гітлера. 

Наприкінці 1933 року на виборах в Кортеси (іспанський парламент) 
перемогли радикали і правоцентристська християнська організація СЕДА. 
Новий, не лівий уряд також вороже ставився до націоналістична сил. На 
початку 1934 року було проведено кілька хвиль масових обшуків та арештів 
фалангістів і хонсистів. Знову було заарештовано і Прімо-де Ріверу, але його, 
як депутата Кортесів, влада змушена була відпустити а'З 

Програвши вибори, ліві перенесли свою активність на вулиці. Воші 
провокували виступи робітників, пробувалиорганізовувати страйки, яким 
відразу ж робила величезну рекламу продажна преса, озброювали на гроші 
Кремля іспанських комсомольців та діячів "Соціалістичної організації молоді". 
Уряд радикалів виявився нездатним забезпечити порядок, тому 2 жовтня 1934 
року було створено новий уряд, за участю правоцентрйстської СЕДА. У 
відповідь 5 жовтня 1934 року ліві організували в Астурії збройний; заколот. 
Наступного дня президент Каталонії Л.Компанес оголосив про розрив 
відносин з урядом Мадріда, тобто проголосив незалежність Каталонії. Уряд у 
відповідь запровадив в усій Іспанії військовий стан. У придушенні лівого 
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заколоту Фаланга проявила свою силу: не чекаючи урядового війська, 
фалангісти Астурії самостійно боролися проти заколотників. «Нам не потрібно 
іншої діалектики, крім діалектики кулака і пістолета», — сказав Хосе Антоніо. 

Хто були вони, фалангісти? На 1935 рік дві третини активних фалангістів 
складали люди, яким не виповнився і 21 рік. Соціальний склад на прикладі 
Мадридської Фаланги: робітники — 545 чоловік, службовці — 315, чиновники 
— 106, студенти — 38, дрібні підприємці — 19, військові — 17. Як бачимо, 
Фаланга не мала жодних буржуазних ознак, які їй так намагаються приписати 
червоні «історики». 

(далі буде) 
Андрій Холявка 

Основні напрямні виховання державницької молоді, простежиш в 
працях та організаційній діяльності Юрія Липи. 

Всім нам добре відомо, що кожний з нас своїм життям торує дорогу 
прийдешньому поколінню. Приходить до кожного з нас такий вік, коли 
починаєш думати: а що ж ми залишимо в світі реальному для нащадків? І 
якими вони стануть - оті молоді люди, що підростають? Чи знатимуть добре 
відповідь на питання: "Хто ми^Українщ?". Це - нерозривний ланцюг життя, або 7 

як сказав Ю.Липа, "ланцюг ніжності", це те, що ми передаємо своїм нащадкам, 
а вони згодом передадуть прийдешнім в будуччині. Покоління Ю.Липи -
покоління свідомих націоналістів, незважаючи на те, що реально "програли 
державу", не зігнулось в розпачі, а взялось до праці, аби якнайскорше подати 
поміч, опертя схиленому хребтові нації. Слово, як найсильніша зброя й поміч в 
таких справах, набуло вагомості, згодом перетворилося в чин, дію. Маючи 
абсолютну ясність в світогляді й докладне українське виховання, як він сам 
про себе говорив, Ю.Липа спішив зробити якнайбільше, працюючи для нації, 
для витворення лицарського духу своєї раск. Надзвичайно цікаві праці 
Ю.Липи з публіцистики віднайдені в польських архівах ггід псевдо "В.Воїн", 
подають широку панораму думок і дій визначного в свій час геополітика, 
письменника, лікаря. Зглядно їхньої цілеспрямованості, ці дві статті 
виступають як підґрунтя ідеології створеного на теренах Польщі й Галичини та 
очоленого Ю. Липою в 1924 році братсггва-корпорації "Чорноморе". Знаменно в 
цій назві те, що Ю.Липа у своїх творах ніколи не полишав можливості 
підкреслити символ Чорного моря, як осяйний знак відродження, поступу і 
утвердження української нації. Саме вольнолюбивий дух Причорномор'я, 
одного з головних осідків наших пращурів з далеких тисячоліть відродить 
Україну, козацький дух, лицарскість. Під цим знаком створювалась активна, 
свідома еміграція, 
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котра мала вступити до боротьби за державність у будь-який сприятливий для 
цього час. У братстві "Чорноморе" не применшувалась ніколи роль Галичини, 
Львова. Це іззкаво прочитати в часописі "Чорноморе" за 1927 рік. В одній з 
редакторських статтей під назвою "Центральна проблема сучасного 
національного життя" зауважуються таке: "Не Київ, лише Львів розв'яже 
проблему бути чи не бути уїфаїнському народові". Праця "Держ^щодька 
молодь" була видрукована в часописі "Чорноморе", що його ввдавали 
братчики, або, ж вони себе називали, комілітонами в 1925 році в Данщну 
(Гданську). У збірці поезій Ю.Липи є цого вірш "Комшітонові Чорноморцеві". 
Вслухаємось в рядки цього вірша, які звучать ж кредо для всіх нас, гей же, ми 
теж є нащадками Чорноморців: "Будуй найбільше - душу... 

...Будь із людьми, ж в морі, їх пізнай 
І все, що ліпше/забери для себе:- ^ - п v 
Не будь відразу простий. Промовчи 
0. горе тим, що так кладуться м 'жо, 
Немов медуза мокра на долоні". 
Чіткі напрямивиховання державницької молоді - майбутньої еліти 

держави України наче написані для теперішнього часу. Урочистим звоном з 
висота' часу й'%ост6#у зіучать- :вже перші рядки: 

1. Н Й я ^ р в ш і Ш ^т<Ш:Шжтт у всесвіті є її здібність до опанування 
оточення Ш в о ш ї м е р ^ у просторі. Нерозділимі в історії своїй мисль 
і чин, пйанобо п е р е в ' є ш (зреалізовані), є засобами до панування. Поза ними... 
є лише хаос. Одвічна боротьба з хаосом - істотне завдання людини. Ідеал -
упокорення космосу перед людиною. 

2. НШйцйй'"іййератив для Українців - боротьба за українську 
досконалу нкщюі є одночасно боротьбою з хаосом у сфері родинній та 
суспільній, ж В К } ^ 

Як батами, Ю . І й ш розділяє наше завдання вибудовування 
досконалої нації, а це насамперед еліти, про що сьогодні ведемо мову, на 
окремі часові відтинки длясфер матеріальних та нематерішвьних. Він д а є ц а м 
чітку напрямну: робити все рівнобіжно. Всяка праця є важна івшвшщш. 
Далі оптшйзм Ю . Л И П Й Н ^ підказує: 

3. "^аїнсьй^тшція№шйла від найдавніших сторін історії до сучасного 
ВІДрОДЖеЙНЙ Н ^ В Й Ч ^ Н у '": ГЄЇ&рПЮ ПРОДУКТИВНУ- І : -ЗаВОЙбіВНЙЧу;- Ч)ЩйО 
психольойїбі с Ш , 

Але, ж зауважує Ю.Липа, в останніх століттях гинули в н е с і ф и г а р в и х 
умовах її провідники, тож: вШ ; 

4. Витворення таких Провідників і шдготовлюваншгпідложа для 
буйного розквіту нації в сучасних умовах можливе лише серед : української 
інтелігенції, тільки вона може сприяти їх вихованню. Тільки вона несе 
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відповідальність за їх брак, а значить, за упадок нації. 
А для цього знову ж таки, дуже слушні його настанови: 
5... .для свого великого завдання українська інтелігенція мусить зберегти 

здоровля моральне і фізичне. 
І ще цікава інформація: "Оскільки вже й тепер українська інтелігенція 

фізично є одною з найздоровіших в Європі, то й надалі повинні бути утворені 
такі рамки виховання, в котрих могла б існувати тільки здорова одиниця..." 
Отже: спорт, фізична культура, здоровий спосіб життя з нехіттю до п'янства і 
правильне харчування. На жаль, мало хто з нас знає й читав прекрасну книгу 
про харчування, саме правильне, докгора-українця з Фельдкірху, що в Австрії, 
комілітона-чорноморця, якому вже 87 літ, однак він працює й творить -
Степана Зощука. Більше ж 10 літ тому в Канаді вийшла його книга "Який харч 
- таке й здоровля", де він подає основні засади правильного харчування. Кожна 
інтеліуенгна людина повинна їх знати й ширити поміж людей, щоб вибудувати 
досконалу націю. 

Аби зсинтезувати думку Ю.Липи про фізичне здоров'я, подати її більш 
конструктивною, докладнішою, хочу спинитися на одному з параграфів його 
наступної праці, що була написана в 1927 р. під назвою "Влада й особистості". 
Отже цитую: "Важнішими є чинники щастя, котрі ділають (діють) у самій 
особі. Першим і найважливішим є оптимізм... Підставою оптимізму є здорове і 
сильне тіло, що легко улягає (піддається) автогіпнозі оптимізму. Добрий слуга 
повинен бути сильний." Наше тіло, ж говорить сам лікар Ю.Липа, є нашим 
слугою, слугою нашого духа. Наступним пунктом у першій статті, 
настановою для збереження морального здоров'я Ю.Липа подає важливість 
родинних традицій: "Традиції і доцільні форми громадського та родинного 
співжиття своєю теплістю і святістю будуть змушувати слабих і перверсних 
коритись наказам добра нації". Пунктом сьомим Ю.Липа заакцентовує 
найбільшу вартість власної, національної культури, незанечищеної 
чужинецькими впливами. Ширше це питання власної культури згодом 
опрацює він у статті "Сучасність і культура" (1943 рік). А тут зазначає, що 
"оборона /чистоти культури, ж вірність родинним традиціям, що оберігають 
націю від знищення, велика повага до жінки, що є в основі нашої ментальності, 
- всі ці роздуми подає він згодом у статті "Українська жінка" (1938 рік). Дуже 
слушний висновок про силу традицій, який показує далекоглядність Ю.Липи, 
ж геніального політика, етнопсихолога, державника, чигаємо в цьому ж 
пункті: "Оскільки здоровля моральне і фізичне українських провідників дасть 
їм змогу встояти:в кожнім нападі, остільки вплив національної культури дасть 
їм силу самим нападати". Ці висновки Ю.Липи виходять, ж потужний потік зі 
слів великого пророка Тараса Шевченка: "Не забуваймо про це!" Знаменно, бо 
це говорить син тарасівця - Івана Липи. 

17 



Наступним, 8-мим пунктом ідеологічної програми підводить Ю.Липа нас 
до великих перспектив Української нації. Саме думки про велич Української 
нації "ніколи не повинні опускати у мислі тих, що працюють для досконалости 
нації". 9. Отже, вироблення типу українця-ітеліґента, здорового фізично і 
морально, який всіма силами своїми стремітиме в ім'я прийдешньої досконалої 
Української нації, до утворення національної культури, дасть нам бргате 
підложа. На тікпідябжу Уіфаїнська нація матиме керівників, яких,наїшщцим 
імперативом буде: опанування хаосу в ім'я нації". 

Підходячи до розгляду 2-ї частини статті "Державницька молодь" мушу 
зазначити; що подаібчи аналіз творення оптимізму державника на основі 
спільного духа й тіла, Ю.Липа не опускає дуже важливої риси майбутнього 
державника, якою є одна з основних рис молодої особистості - наявність волі. 
Цитую: "10. Де нема волі, там усе видаватиметься дуже складним. Психологія 
імпотентів і поневолених націй є дуже складною, ж теж і людей бездіяльних. 
Література російська (Достоєвський, Тодстой) та індійська (Рабіндранат Тагор) 
- віддзеркалюють сей патологічний гасившій стан". Продовжуючи свою думку 
в н а с т у п и статті, Ю.Липа наголошує на такій жості людини-державника, ж 
активність: Бо ж при такому здоровому тілі можна бути бездіяльним, що ми не 
раз бачимо, оглядаючи людей, які вже зараз прийшли на керівні посади: 
"Активність є третьою Головною рисою потрібної для державництва особи. 
Найтяжчим закидом в обличчя Державництва є неактивність. Ліпше зробити 
зле, ж іфікомне зробити. Злу акцію ще можна скерувати на дообре, брак акції 
дасть тШки зле. "Все лихо від тюса" (нар. приказка). Особи, котрі найліпше 
можуть служити Державництву, повинні мати відвагу, оптимізм і активність 
при фізичнім добрім Ьтані." При таких даних, що є в молодої особи,коли є 
активність, воля, має бути і вислід цієї волі - організація, - провадить нас у 
нетрях психології Ю.Лййа: "Характер організації української молоді мусить 
відповідати характерові нації." І молодь найбільше зі всього лона інтелігенції є 
схильна до організації. Не слід занедбувати це. На його думку "найістотнішою, 
найславншюіЬ, інстинктовно визнаваною всіма на Україні є оруанЬащя 
військова, :^<штана 1 в ~ т с й я х і думах". Слід відкинути чужинецькі впливи 
( м о с к о Ш й ^'йолвс^кі) і зорганізувати молодь, запровадити дисцищщу, що 
опирається ш ешопоїШМ, сталості, прямоті думки. Підставою .такої 
оруанізаіщ зйють "бути іШпні традиції та яскрава зовнішшт-л-; ".v.n-cn^vj 

Маючи йережиге за плечима велике піднесення нації і її великий зрив, 
пройшовши з "Одеською Січчю" й Армією УНР бойовий шлях, Ю.Липа міг 
багато зрозуміти і осяиїути, ж на свій молодий вік. Хочу привести кілька 
рядків його листа до редактора "Дзвонів" Демковича-Добрянського (січень 
1939 року), де Ю.Липа дає вирозуміння проблеми основної в житті: "Не варто 
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полемізувати. Пригадайте собі, де поділися ід всі полеміки, наприклад з перед 
1914 p., ж "Української хати" з "Радівцями" і т.п.? Забуті, ж минулорічний 
сніг, ж тільки залунали кроки війська. І я сам з 1917 р. не пригадую вже своєї 
полеміки з С.Єфремовим в обороні С.В.У. (Спілки Визволення України), але з 
розкішшу думаю про "Одеську Січ" в її боротьбу." Отже, організація молоді з 
виробленням дисциплінованості, відповідальності за свої вчинки, виховання 
інших власним прикладом - форма співжиття в організації, що якнайбільше 
відповідає характерові Українців. Його зауваження: "Люде талановиті, але такі, 
що не можуть висловити свої здібності у чомусь тривалому, повинні бути 
усунені з відповідальних місць, ж чинник дезорі^заційний", дуже слушне, я 
вважаю, у нашому часі. Далі Ю.Липа наголошує, що характер людський не 
отримується, ж щось певне від прадідів, "хоч наслідується багато -
(конструкція тілесна, короткожиттєвість, темперамент, нахил до хороб і деякі 
хороби)", шіе для кожної людини молодої є широке поле діяльності, аби 
виробити з себе людину' творчу, активну й здорову. Саме так Ю.Липа 
вибудовував і себе. Його працьовитість, ясність світогляду були відомі 
навколишньому загалу. Він казав, жартуючи: "Мене звуть всякі особи тут (у 
Варшаві) і в Парижі фон Ліппе", - маючи на увазі його інтелігентність, 
аристократизм, лицарськість. Лицарськість і, ж одна з жостей її, честь, мабуть 
є зараз в молоді дуже рідкісним, зникаючим явищем; нас цього, скажуть, не 
вчили в Совєтській державі. Отже, треба вчити, каже Ю.Липа: "Почуття чести 
є могутнім самовиховчим чинником". Гасло ордену "Чорноморе", що на 
першому місці ставило поняття честі, звучало так: "Честь! Україна! 
Товариськість!" 

Не оминає автор і дуже важливої сфери - продовження роду: "У сфері 
статевій кожен повинен пам'ятати, що він призначений до утворення родини, 
підстави нації. Люде, що надають велику увагу тимчасовим статевим зв'язкам, 
повинні стояти на найнижчім щаблі в єрархії організації". Рід, родина, висока 
моральність, ж основа міцної Держави, ставились Ю.Липою завжди на 
найвищому щаблі, тому й зрозуміла ця його настановча думка, котру і в нашім 
часі мали б ми тільки підтримати. 

Закінчує Ю.Липа статтю "Державницька молодь" настановою усім 
державницьким організаціям: вишукувати в своєму оточенні такі ж подібні 
групи, "що сприяють провідним ідеям Державюшької молоді, такі 
заслуговують на те, щоб цілком, або частинно злитися з ними", але при тому 
зауважує, дуже точно відчуваючи психологію і ментальність Українця, що 
"чужинецьке відношення цікавить нас остільки, оскільки від нього можна 
пізнати причини його сили". Це та ж сама думка, яка висловлена в 
"Призначенні України", що кожний Українець має "нехіть до чужинців". 
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Дещо було сказано вже вище і про напрямні ідеологічного виховання 
владних особистостей у другій статті Ю.Липи "Влада і особистості" (1927р.), а 
саме про відвагу, оптимізм і активність іфовідників, еліти, котрі стремлять до 
побудови Держави Уїфаїни. Мушу зазначити, що в дій статті автор розглядає 
більш складні тонкощі психології державника-провідййка: Зуйшщіобя на 
найважцивіашх, Ю.Липа застерігає наших кфманйчів, еліту від^Шйтоку і 
байдужості. І те і друге є шкідливе для державного будівнищ-йа. Не^зпФшими 
є особистості, шд ; замість оптимізму мають самовпевненість, замісти відваги -
одчайдушність, а замість активності - шалену енергію, бо можуть стати 
шкідливими хаотиками, потягти слабших за собою, не маючи охоти й здібності 
до творчого ( думання. Другий тип - інтелігенти умивайруки, що є 
розповсюдженні дз^'е широко. "Я не мішаюсь до хоч би найважливіших справ, 
я умиваю руки і т.дЛ Неактивність людей при налгій ситуації не є дивною, але 
треба робити щось для того, аби гфоминути оту байдужість, від котрої 
застерігав Ю.Лда.іце 70 літ тому: "Терорист, що забиває мужа Державного, не 
є такий небезпечний для державності!, ж особистості котрі серед оточення 
сіють недовір'я, злобу і знеохоту до державносте, ж о чину й засади". Молодій 
еліті слід стреміти до ідеалу, а "ідеал для особистостей - цілковите 
пристосування в особі сильних елементів характеру для цілей Державницьких". 
Його висновком є слова,, котрі мала б взяти ж основу Державницька Молодь ~ 
еліта України: "В обличчі Держави людина має таку вартість (місце, рану), яку 
має ідея, висловлена в. ній. Тільки відповідно до того окреслюється так звана 
"Великість" особистості". І застерігає автор від культу особи: "В світогляді 
Державника не повинно бути поняття про сшостійну великість особистості". 
"З'являється потреба виріжнцги дорогу, котра веде до ліпшого виконування 
завдання ІЛОДИЩ боротьби з хаосом. Тою найліпшою дорогою (гарантією, 
запорукою) є влада. Єдиною метою влади є наказ. Добре виконувати та добре 
наказувати і 7 однаково важне в обличчі справи. Хто не вміє одного - не вміє й 
другого". Провіщик повинен хотіти провадити, бо ті, кого він веде, зазначає 
Ю.Липа, ще не знають, чого хочуть. Це мусить знати провідник, бо він є 
частиною проваджених. 

Ще в одній праді "Приходить час" (1942 р.) він каже: "Маси, тобто групи 
більші чи менши^$се : . висловити тільки провідник, більший ЧИ"ШШШЙ. Ті 
групи зргвуть своїм жеттям тільки в провідниках; ЬШ ййх то лише "аморфна, 
безформна ду^рвість, неорганізоване, невиразне почуття... Історія нашого 
духаі .крош, то ірторія ЩТЇИХ провідників, нашої е т і ц ВеЙ іншеїіЗійжитло..." 
Ю.Липа знову застеріщ:; "Хаотична сшостійність: одинипд*великий ворог 
Державносте що є в пошані української інтелігенції" і наголошує: "Воля особи 
є лиш частиною збірної волі". 
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Ю.Липа аналізує дуже цікаву психологічну проблему нашої інтелігенції, 
а саме страх перед будуччкною. Якась песимістичність, "надмірна пошана до 
інертного недавнього минулого". Все це "не може дати доброго поля для 
культу духа влади серед учфаїнських провідних груп". Бо є ще в нашій 
ментальності заложена ненависть до кожної влади, ж такої, "що є наслідком, -
ж зауважує автор, - сліпої ненависте до влади ворожої." В нашім часі є дуже 
велика прикрість з-за іншої причини. Маючи зараз владу начебто й свою, маси, 
себто народ - нація занадто повірили в неї. Як один з наслідків гошішньої 
розрухи - є глибоке розчарування мас у владі. Слова Ю.Липи "В ім'я ліпшої 
організації боротьби з хаосом державницька молодь повинна культивувати в 
собі Дух влади, а далі поширити цей культ в цілій нації" мали б стати додатком 
до дій та чинш задля очищення владних теперішніх структур від саме тих 
Державникш, котрі не відповідають своїми жоетями особистості Державника, 
окреслених Ю.Лштою. А саме: не мають святості почувань в боротьбі за 
досконалу націю, не мають доброї опікії в оточення, користуючись 
матеріальними благами незаслужено, не мають довір'я в людей, почуття честі, 
власної гідності, таланту й розуму для творчого думання, не вміють ні 
виконувати наказів, ані їх давати, не привчені до дисципліни, до самопошани й 
пошани до предків своїх, часто сіють недовір'я й знеохоту до державності. А 
людей, з жостямц Державннків наша нттеліуевдія мусить виховати, бо ж вже 
сказав Ю.Липа^ тільки ми - інтелігенція понесемо відповральність перед 
історією за брак молодої, високодуховної еліти, за упадок нації. А наша нація, 
за його словами ще у 1927 p., і ці слова дуже актуальніjap-аз, "має перед собою 
великі завдання: опанування всіх твоїх територій, опанування своїх природних 
багатств, знищення чужинецьких груп внутрі і впливів назовні". Бо ж ми, за 
його словами, маємо тепер вольність вибору. "Вибору собі долі, коли людина 
сягає до свого найглибшого "я" і важить в одній і другій руці свою власну 
дорогу. ї в тій розкоші не може з нами співрадіти ніхто, хто не належить до 
нашої української крові і духа" ("Приходить час"). Ці слова мали помогти нам 
виконати нелегку справу, позбутися чужинецьких впливів, себто вирізнити, 
вияскравити людей свого духа й крові, ж зазначує Ю.Липа. Бо ж тільки після 
цього "велигекський крок має зробити нація в техніці, торгівлі, мистецтві, щоб 
дігнати інші великі нації. Кожне зусилля мусить бути використане і кожна сила 
обуджена. У всіх галузях Відродження нашого повинно бути свідоме 
послушенство і свідоме провідництво в великому напруженню". Ритмічний 
процес напруження всього організму нації має бути "ритмом стремлшь, для 
котрого нічого нема неможливого". Швидкі рішення, бистра виконавчіеть і 
"провідництво з якнайбільшим почуттям відповідальности". Аби мати таку 
владу, нація за словами Ю.Липи, повинна прийти до одного розуміння виходу 
з найскладнішої ситуації, зокрема того, що "найдосконалішою формою влади є 
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влада військового характеру". Не міняючи думку автора, мушу підкреслити -
не військова влада, а саме військового характеру. Ю.Липа знову зазначає: "З 
історії знаємо, що влада військового характеру є близька духові Нації... Коли 
ділити епохи історичні на епохи віри і зневіри, то можна сміливо твердити, що 
ми починаємо епоху віри, епоху відродження України". 

Це знаменито, що геніальність автора помогла йому побачити часи 
історичні в будуччиш і зробити для побудови такі настанови, що є чинні й 
тепер і мають діяти на користь побудови досконалої нації, для боротьби з 
хаосом. 

Як заключний акорд в статті, Ю.Липа дає настанову молодій еліті: 
"Засади майоризацІЇ (обрання більшістю голосів), дисципліни, як і засади 
виеокости життя, збірного над особовим, повинні бути уяекравлені в звичаях і 
ритуалах". З поправкою мусимо прийняти цей параграф, бо залечищений 
чужинецькими впливами наш Парламент, Кабінет Міністрів і більшість владних 
структур на Сході та Півдні України, на жаль, ще мають більшість московських 
голосів над. пропозиціями меншості української нації. Зглядно цього молоді 
політики, письменники, юристи, митці інженери - всі, хто візьме собі за 
приклад високий лицарський дух Державників 20-нгагів, можуть доповнити 
лицарський кодекс заповітів молодого Державника Юрія Липи, котрий воював 
за Державу, для неї жив і невтомно працював, за неї боровся своєю зброєю -
словом, талантом і згинув за неї від рук катів-окупантів у віці 44 роки. 

Скоро, через 3 роки, на початку 3-го тисячоліття буде 100-ліття з дня 
народження Ю.Липи і хотілось би, щоб його, як Провідника, котрий виховує 
молоду еліту своїм словом, подаючи руку через десятиліття, згадували його ж 
словами: "Всі ті, що зорганізували почуття чинної групи Українців - є 
провідники. Всі ті, що збагатили життя людей українських, зорганізували їх 
почуття, - то провідники. І всі близькі нам, бо збагачували давніше життя, отже 
збагачують, розширюють і сучасне життя. І коли глянемо вглиб віків: ж зорі 
палахкотять нам вогні провідників... І дивлячись в минуле не можемо 
позбутись гордосга найбільшої, гордоети з власного роду, гордости з власного 
призначення і гордости з того, що ми теж творимо частину того призначення. 
Що прийняли його з крови і духу попередників, щоб віддати його іншим, нами 
зміненим в руки наступників". ("Приходить час". - і942 р. Варшава). 

Проаналізувавши праці КХЯющ, що становили підґрунтя, ідеологію 
корпорації «Чорноморе», яка вбирала в себе і "старохатників" (старших осіб, 
що вже мали поважний вік, але працювали ж державники) і молоде студенство, 
ще раз нагадую основну мету й стремління до вибудови нації, Держави, котрі 
видрукувані в часописі "Чорноморе" в день святкування п'ятиліття 
"Чорноморе" в 1929 році в Гданську, 10 лютого, 1-й Великий з'їзд. 
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"Чорноморе має свою окрему місію. Орден "Чорноморе" - перший 
український студентський орден, має перед собою великі завдання. Не в 
політиціречевій, а в сфері психологічно-держазницькій, в імпондерабіліях (лат. 
- невагомість, дуже легкий, невідчутний, невловимий фактор). Витворити тип 
консеквентивний (послідовний), солідний, здібний до жертв і перемог, тип, 
котрий втілює в собі державницькі імпондерабілії - це не мало". ї ще в статуті 
корпорації українських студентів "Чорноморе" Познанського університету їм. 
А . а д д а ? в и ч а > 1 9 3 8 Р<; гласить: "У випадку розпуску Корпорації маєток 
переходить в цілості на "Наукове товариство ім.Тараса Шевченка у Львові". 
Хай поможе нам Бог продовжити роботу Державника Юрія Липи, відродити 
традиції державницькі і впровадити їх в життя молодої еліти. Хай яскравиться і 
множиться молодими талантами наша нація і тоді "її величність Державна 
Україна з центром одвічної культури Києвом, оточена рядами залежних від 
неї Європейських та азійських держав, променітиме серед цілого світу". 

Марта Липа-Гуменецька 

ОСНОВИ ТАБІРШЩТВА 
У виховному процесі, в нашій організації, одне з найважливіших місць 

займає табірницгво. Табіршщтво - це система знань і вмілостей, пов'язаних з 
перебуванням у організаційних таборах, яка включає в себе впорядкування, 
керівництво та виховне наповнення цих таборів. Табір - це заплановане 
перебування членів організації під безпосереднім керівництвом своіх 
зверхнйків з повною або частковою ізоляцією від стороннього світу з 
вишкільною і виховною метою. Табір одночасно є, і підсумком виховної 
роботи року, і основним елементом цій роботи. 

Табори розрізняються: 
1. за статтю учасників: хлоп'ячі дівочі, мішані; 
2. за порою року; s 
3. за способом таборування: стаціонарні або мандрівні; 
4. за віїсом учасників; 
5. за виховним призначенням: відпочинково - виховні, виховні, 

вганкільні, військово - спортивні, тощо. 
6. за охопленням оріжгізаційних ланок: від ройових до світових. 

Підготовка проведення табору 
Проводом відповідної структурної одиниці СУМу призначається 

таборова комісія, до ж о ї входить майбутнє керівництво табору та інші 
бажаючі. Таборова комісія визначає ціль, характер, тип, місце, термін 
таборування. Комісія інформує майбутніх учасників про підготовку до 
таборування, полагоджуючи справи зголошень, особистого спорядження, 
фінансів та інше. Комісія дбає про забезпечення табору спорядженням, 23 



харчами, складає виховну програму, долагоджує юридичні питання. Після 
виконня згаданої роботи Комісія звітує перед Проводом і, одержавши 
віповідний дозвіл приступає до організації безпосереднього таборування. 

Керівництво Табору 
Відповідно до чисельності, умов та характеру табору призначається 

керівництво табору. Подаємо класичний склад табору: 
• Комендант - є представником Проводу СУМу, головним керівником та 

господарем табору. Він відповідає за перебіг життя в таборі, втілення в 
життя мети та завдань табору, координує роботу інших членів Проводу та 
виховників. 

• Бунчужний - відповідає за порядок і дисципліну в таборі, дбає за точність 
впровадження програми, завідує безпекою табору, є посередником між 
комендантом та учасниками 

• Писар - веде хроніку табору, картотеку учасшшв, пише щоденні накази. 
• Інтендант - відповідає за зберігання харчів і таборового спорядження та 

порядок їх використання, координує діяльність чергових. 
• Головний виховник - відповідає за виконня виховної програми, керує 

виховниками та інструкторами присутніми на таборі. 
• Лікар - дбає за гігієну в таборі та здоров'я табірників, завідує таборовою 

аптечкою, надає лікарська допомогу. 
(Далі буде) 

Нестор Вовк 

Андрій Середа 

КОСАР ОБРІЄМ 

На світанку його долоні 
Ще не знають праці, 
На світанку щедре серце його 
Вмивається 
Богом, 
Його чистим ім'ям. 
...З косарем його вбита сім'я. 

Стояла його коса 
Вістрям та й на північ, 
Стояла іще з вечора, 
Зігріта теплом долонь. 
Тьмяний обрій 
Крешуть два гайвори-
То знак болі серпневої пори. 

Колотим небом - де висіяв цвіт, 
Полтави степом - де впали зорі, 
Йде заповітом старий світ, 
Йде по серпневій порі. 

Жевріє обрій - очі світу. 
Точеним бринить лезом. 
Співає жайвір 
Над битим шляхом. 
Косарі йдуть, 
Небесним дзвоном 
Віє спільна мета 
Під сузір'ям Східного Хреста. 

Колотим небом - де висіяв цвіт, 
Полтави с т е п о м д е впали роси, 
Йде заповітом старий світ -
То йдуть косарі на Покоси 

ПТАХА НА ЙМЕННЯ NACHTIGALL 
Мандрував хтось краями 
Та зіткнувсь із стіною, 
Та й пробив годовов 
Так, що бризнула кров 
В синє небо зірками. 

Славно, їй-богу, 
Ті зірки запалали 
І тоді мені батько сказали, 
Щоб я вже збирався в дорогу. 
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Славна дорога 
Пролягала лугами. 
Я йшов і шукав 
Хто був смерть, 
А тепер кого братом назвали. 

А він тихо стояв 
За моїми плечима. 
Він спокійно стояв 
І дивився на мене 
Скляними очима. 

А за горою в гаю 
Видалася рідна стріха, 
Стріха ховала тихо 
Гверову сталь. 

Я ж на прохання мами 
Ішов з чистими руками, 
Та в серці моєму лунко 
Співав NachtigaJl! 

Дай мені руку, 
Кличе славна дорога. 
Ми підемо по ній 
У навколишній світ 
Під проводом Бога. 

Та той брат лиш стояв 
На суцвітті калини, 
Його пальці судомно стискали 
Тіло моєї дитини. 

А з а горою в гаю 
Видншася рідна стріха. 
Стріха ховала тихо 
Гверову сталь. 
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Я ж на прохання мами 
Ішов з чистими руками, 
Та сере моє ущент 
Розривав Nachtigall! 

ЙОАН. СІЮ РАЙ 
Тіло він множив ножем. * 
Кидав частинами тіла. 
Вони вкрили світу покров, 
Вмираючи й оживаючи знову. 
Стала Земля, де була Плоть, 
Шалом бив Жар, де були Очі, 
Ллє Водою, де була Кров, 
Зникаючи і з'являючись знову. 

Я, частина розрізаної Богом людини, 
Йду через обрій. 
Сеї гожої днини краю мрію свою -
Сію рай! 

Суміш породжує сім'я 
Зі світла й вологи неба. 
Настає січень сівби, 
Простуючи від ганьби до надії. 

Я, частина розрізаної Богом людини, 
Йду через обрій. 
Сеї гожої днини краю мрію свою 
Сію рай! 

Падав місяць на долоні 
Та не з доброї упав волі. 
Панував з ночі Неба Орел 
В занехаяному полі. 

Ще яка може любов 
Бути вище ясного суду ?! 
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Легкою ходою 
Іде, засіваючи плай. 
Сею рідною грою Він 
Себе звеселяє, Святий Син. 

В вінку з вогню і срібла 
Його ім'я. 
Земною йде імлою 
Воанергес. 
Людина має тіло 
Його ім'я. 
З орлиною головою 
Воанергес. 

ГЕН, ДОЛИНОЮ 
Полем шлях курить. 
Вітер дерево хилить. 
Осипалися віти, 
Наче кинуті діти. 

Тим шляхом, 
Довгим битим шляхом. 
Та ішли сліпі діти, 
Як поламані віти. 

Поможи їм, Боже, 
Щоб дійти вони були в змозі 
По отій дорозі 
До рідного ґанку. 
До світанку. 

Ген, долиною 
Йшла стежиною, 
У руках несла небо -
То є моя мати. 

Ген, горою 
Йшов стежиною, 
У руках тримав сонце -
То є батько мій. 

Поможи їм, Боже, 
Най зустрінуться вони знову, 
Проведи додому. 
Хто ж іще поможе? 
Прийди, Боже... 

ПРИВИД З ГАЮ 

Диким Степом, Холодним Яром, 
Чорним Лісом, Великим Лугом 
Краяв землю день божим плугом 
По саму ніч. 

З тої ночі стежина в'ється, 
Світом колотим в тузі рветься 
В неоспіваний дивний край, 
Де стояв Зелений Гай. 

В тім Зеленім, в тім Чемнім Гаю, 
Де тіло з душею б'ється, 
Де сліпий лірник сміється 
В своїм довгім сні, 

В тім Веселім, в тім Щедрім Гаю 
Привид ніч і день блукає, 
Позираючи на зорю, 
Що вже сходила в тім краю. 

Хто ж він є, отой привид з Гаю? 
Чи посіє він сум і тугу, 
Чи то всміхнений козак з Лугу 
До мами вертає? 

Як хто хоче, на те й чекає, 
Що надибає, те і має. 
Чи надію, чи смерть свою, 
Доки привид все у тім краю 
гуляв Гаю... 



Врешті того краю Вірний Син 
Взяв, гонорово ж він. 
Ввігнав набої в кріса. 
Танцювала гопака Гора Лиса, 
З нею вихилявся полин. 

Але ж привид ні до кого ніц не має, 
Просто сам у тім Гаю гуляє, 
Доки сонце світом виграє. 
Гуляє! 

В Зеленім Гаю ніч 
Рахує кількість днів. 
В байраці соловей 
Ожив і заревів. 
Щось впало з неба в рів, 
Впало та й заснуло. 

То неба ягоди, 
З них виростуть дуби, 
З дубів злетять плоди, 
З них підуть йолопи, 
Для краю всі вони 
Вірнії Сини. 

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ 
Котилась, ген, голова, 
У голові гарцювався леґінь, 
В руках у легіня трут і кремінь, 
Навколо вже палає трава. 

Над толовою - іржавий дзвін, 
В очах у неї - країна болі, 
І втій країні повії волі жнуть 
Перезрілий полин. 

Гїіє в мороці стоголосий птах, 
Як звіє морок - то сам зітліє 
І власним тліном міста покриє, 
Та й спочине в степах. 

Силою долі, 
Великоднем, 
Красно вінчались 
Біль із Вогнем. 
Навколо Болі 
Вінчаної 
Цвинтарем диким 
Грають вогні. 

Котилась голова повз ті вогні. 
Заблукали вогні та й під самі зорі. 
І в тому наче веселому горі 
Плач світами. 

Скривдженого дня 
Не зріє світом вже голова. 
Не me птах - нині спочиває. 
Тліном проміння грає 
Світає. 

Силою долі, 
Великоднем, 
Красно вінчались 
Біль із Вогнем. 
Навколо Болі 
В чистому полі 
Древньому лоні 
Світає. 

МАЙСТЕР З МІСТА HAMELN 
Сходив день за росою, 
Зводив наново світ. 
З-за далекого обрію 
Мандрував сивий дід 

Дід був справний музика. 
Мав дід тисячу літ. 
З-за безхмарного обрію 
Мандрував дід на схід. 



Сіяв сон, 
Наче білий льон, 
Старий Гамельн. 
Білий льон, 
Рясно кровію 
Помережаний. 

Співав півень совою. 
Танцював мертвий т у р . 
Над блакитною церквою 
Панував жовтий мур. 

Віє сміх, 
Засинаї гріх, 
Сивий майстре, грай! 
Звесили 
Грою власною 
Дивний наш край. 
Повні чекання 
На твою гру, 
Наче той божий глас. 
На таку справу, 
Пане-музико, 
Деякий є ще час. 

І коли крізь могили, 
Крізь репнуті бані 
Ти підійдеш до міста, тобі браму 
Відімкне Чорна пані. 

Сіяв сон, 
Наче білий льон, 
Старий Гамельн. 
Білий льон, 
Рясно кровію 
Помережаний. 

Повні чекання 
На твою гру, 
Наче той божий глас. 
На таку справу, 

Пане-музико, 
Деякий є ще час. 

Стояла пані з косою. 
У пані очі як сніг. 
З-за примарного обрію 
Дибав дід, та не встиг... 
Стояла пані... 

ПОДИХ 

Сестро, дай руку свою, 
Я проведу тебе крізь ніч, 
Зоряний світ 
Ми заберемо із собою. 

Сестро, дай руку свою, 
Я проведу тебе крізь день, 
Світ сонячний 
Ми заберемо із собою. 

Лиш тоді світів цих 
Подих розвіє квіт 
Закривавлених уст твоїх. 

ЩОДНЯ ВОНА ЙДЕ НА ЗУСТРІЧ 

Щодня 
Вона йде на зустріч 
У вбранні дивовижного крою. 
Вводить сміх в мій мозок, 
Називаючи свої дії грою. 

Поцілуй мене, мамо, 
В суцільну скроню 
Мав я доню, 
Та не встиг їй дать ім'я... 
Тім'я, 
Ледь твердіше воску, 
Мало б витримать, 
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Та не втримало мозку 
І сірим, небом сірим 
Той злинув вниз, 
Заливаючи очі... 

Тільки місто 
Було чисте. 
Наче. 

Поринаючи в сіру зливу, 
Ми йдемо, доню, до цього міста. 
Посміхаючисть без упину, 
Проводжають нас гідні жалости 
Люди, 
Рідні люди. 

І тоді я звертаюсь до тебе, але... 

Твої обриси звів нетанучий сніг. 
Ти прийшла, доню, в світ разом зі мною. 
В подарунок піднести я не встиг 
Таке гарне ім'я. 

А над містом сонце розсипом. 
Сине сонце на тлі золотого неба. 
Нам іти вже, доню, треба... 

/ виросте на майдані дерево, 
І цвіт його засяє всіма кольорами нації, 
І вкриє плодами розому волелюбне місто. 
Дерево, ім 'я якому ARBOR MUNDL 

Поцілуй мене, мамо, 
В суїдльну скроню 
Маю я доню, як намисто. 

Крізь Сіру зливу, 
Крізь Чисте місто 
Ми йдемо. 
Крізь порожні мамині очі, 

Крізь занедбані очі інші, 
Ми мандруємо разом, доню, 
Піднімаючись іще вище. 

Силою твоїх дій 
Ми йдемо 
Силою. 
Рівною є дорога, 
Вірною 
Грою до цілі кревної. 
Вільними є дії твої! 

Під нами сяяло сонце. 

І ЗІЙДЕ З ДОЛОНЬ ГОСПОДНІХ 

Сивої мли 
Зоряний пил 
Зросив досвітнім сріблом 
Весь небосхил. 
Солодкий щем 
Піною стигне на губах 
Солодкий щем. 

Серпанковий 
Примарний птах 
Перлиною тьмяніє 
В моїх руках 
І його спів 
Є світанковим ключем 
Вранішній спів. 

Силою вільною 
Зійде з долонь господніх День 
І злине спрагло в світ 
Дощем рясним. 
Він буде моїм! 
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І віє вітром дзвік в небесах. 
Збиває mm -
Се вдуть Вони 
Й пухом зі своїх крил 
Нам усипають шлях. 

СРІБНІ ТВОЇ ВОДИ 

Линути вони 
Понад дивними снами, 
Понад далеким 
Подихом у світ. 

Але розмиває 
їхні дії посміх. 
Мертвої снаги 
їхні голоси. 

їх голоси 
Нині стали грою. 
їх голоси. 

Сполохами болі. 
Сяйвом теплої крови 
Пригортаючи 
До своїх глибин. 

Срібні Твої води! 
Срібні Твої води 
Омивають мене від 
їхніх голосів. 

Коядааяяйводи, 
Тричі» до сходу сонця, 

Недочахси* 

Болем колисає. 
Сотою своїх обійм 
Омиває мене від сил 
їхніх голосів. 

Поринаючи 
У вологу плоті, 
Заповнивши Тобою 
Свої легені 

Все наближаючись 
До твого серця бою 
Мандрами вічними 
Срібною гаибийош. 

Набшашатаеь. 
Задашшочшь в Тебе. 
Пориваючи. 
Залишаючись. 

Срібні Твс& Вода 
ЄИЯОЇО своїх о<ййм 
Омивають м ш е Твої Води голосні 
...і грають уві сні.. Сні волі 

їх голоси 
Нині стали грою • 
Світаючої краск 
Води Твої. 

Краяли світ грози голосні 
Струнами стали води рясні і 
Грали уві сні - сні волі. 
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