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Тема "найвищого ідеалу" нації та доріг, якими до нього
йдеться, така повсякчасна, як жодна інша.

Хочу підійти до неї з боку, з якого у нас не люблять до неї
підходити. Цю нову точку повинна собі засвоїти особливо
молодь, першим кличем якої - є "вірність своїй країні".

Державницька ідея зараз у всіх на устах. Навіть у тих, що
за неї у Києві під стінку ставлять, або у тих, що пропонують
свої послуги для її поборювання. Але й від чесних прихильни-
ків тої ідеї чує молодь не раз: "Шануймо наш запал і посвяту -
але не товчіть шиб і сідайте за книжку!"…

Не знаю більш облудної науки! Бо є одна річ, одне "щось",
без якого жодна освіта не допоможе; ніяке усвідомлення не
врятує, ані запал, ні посвята... Цим "щось", цією найважливі-
шою силою є - характер…

Моторами історії, які возвеличують і долають народи, - є
одиниці, за якими тягнеться маса. А тою чудодійною силою,
яка ті одиниці підносить вгору - є їх сила характеру. Командує
над іншими не завжди інтелігентніший, не завжди найдужчий,
але все - найзавзятіший, той, що виявляє найтвердішу вдачу.

Упертість, моральна відвага - всі риси, що складаються на
поняття "характер", є невід’ємні  від всякого, хто прагне вести
інших в ім'я якоїсь справи… Амбіція, навіть геніальність - ніщо,
де нема характеру. Амбіція може зайти на манівці, розум
заплутатися в сумнівах, тільки незламний, мов віра, залиша-
ється характер.

Що ж це є характер?
Це, передусім, витривалість. Коли одного літнього дня 1918

року донесли Клємансо, що Німеччина запитує про умови капі-
туляції, старий тигр промовив: "Сорок літ чекав я на цей день!"
Це була витривалість! Бо він не лише чекав, він протягом
майже піввіку активно працював над тим, щоб наблизити цей
час, щоб пімстити зневажену Францію, наражаючи себе на
кличку "англійського запроданця", (бо знав, без Англії Франція
не переможе)… І все це витримав той "небезпечний вар'ят",
(як його звали противники), не міняючи віх по одній, чи другій
невдачі (як робиться у нас), не вигадуючи - для заспокоєння
совісті - теорій про "невиконаність завдання", про "несприят-
ливі обставини" і.т.н…

Що є сила характеру?
Це є впевненість у собі, в обраному шляху, думках. Це умін-

ня знайти свою мету наосліп, не даючи себе звести у бік боло-
тяним вогням, це знати чого хочеш і дуже цього прагнути. 

Це - уміти в вирішальну хвилину сказати - "так" чи "ні",
стати з одного, або зіншого боку барикади. Це вміти вибрати,
а не вмерти від сумніву, мов той віслюк, який сконав, хитаю-
чись між жолобами з сіном і вівсом, як ми між соціалізмом і
капіталізмом, між республікою і монархією, між совітофіль-
ством і самостійністю, принциповістю і капітуляцією.
Впевненість у собі - це вміти вкладати голову в пащу живого
лева, а не тягнути за хвіст мертвого...

Коли хочете знати, що то є впевненість у собі, познайом-
тесь з історією відкриття планети Нептуна. До 1846 року ніхто
не підозрював про її існування. Але англійський астроном
Джон Адамс, аналізуючи зміщення в русі Урана, прийшов до
висновку, що причиною їх є якась незнана нам планета. Його
не слухали, але, певний своєї ідеї, він не дав себе спантеличи-
ти, хоч досі факти були проти нього. Нарешті, спираючись на
обчислення Адамса, знайдено нову планету та її ім'я у всесві-

ті... 
Як часто

"реальні політи-
ки" відмовляють-
ся від шукання
незнаних зірок
лише тому, що їх
підсліпуватий зір
їх не добачає;
лише тому, що
не люблять гони-
тви за новим; що
вірять "фактам",
усталеним інши-
ми, а не мріям,
зродженим у
власній душі. Ось
що таке впевне-
ність у собі. 

Що є сила
характеру?

Це вірність переконанням, це вірність ідеї. Це готовність іти
з нею до слави й до загину. Це готовність трактувати, мов
свого особистого неприятеля, ворога своєї справи. Це значить
зробити собі з переконань догму віри... Вірність ідеї - це не
безхарактерне стрибання з права на ліво і навпаки, під маскою
"ідейного шукання"; це не дискутування над тим, чи має право
нарід жити, чи ні, чи вовк у бабусинім очіпку є вовк чи бабу-
ся…

Коли я роздумую над цією філософією, мені пригадуються
епізоди з єгипетського походу Бонапарта. Він взяв з собою
учених, які викопували скарби фараонів, і ослів, які везли ті
скарби і амуніцію. Коли Бедуїни атакували французький відділ,
він шикувався в каре, і тоді розляглась команда: "Осли і учені
- до середини!". Щоб не заважали тим, що б'ються... Лише
провідники, які не толерували в своїх рядах учених-диспутан-
тів в критичний момент, лишали слід в історії; не безхарактер-
ні скептики, які у вирішальні хвилини давали себе збити кож-
ному розумовому аргументові: які кидалися від одної думки до
протилежної…

Про того ж Клємансо писав Льойд Джордж:
"Ненависть Клємансо до Німеччини була повна такого
скупчення й дикого завзяття, якого я не бачив навіть у
найгірших англійських германофобів. У тих ворожість до
Німеччини все виглядала трохи вирахувано й театраль-
но, ненависть Клємансо лежала в крові. Він був один
страшний вулкан особистого, національного й релігійно-
го ненависництва".

Ось те почування ворожості до іншої ідеї, яке є тіль-
ки відворотною стороною сліпого прив'язання до своєї.
Це й є, між іншим, та відданість, яка вимагається для
своєї країни, керівників і родичів, яка жадає реагувати
без вагань проти кожного, хто зле про них відзивається.
Ця відданість справі є одною з головних сил характеру.
Хто без неї служить своєму колективу, будує будинок на
піску.

Продовження на стор. 6

ВВіірр  іі  ддіійй!!

25 червня 2008 року, напере-
додні Дня молоді, Кабінет
Міністрів України нагородив лау-
реатів, що відзначилися особли-
вим досягненням молоді у розбу-
дові України. 

Цього року у номінації «За вне-
сок у забезпечення розвитку
молодіжного руху» премію, дип-
лом та відзнаку лауреата отримав
голова ВМГО «Молодіжний
Націоналістичний Конгрес»
Ярослав Іляш. 

Під час нагородження Прем’єр-
міністр України Юлія Тимошенко
подякувала молодим людям за їхній
вклад в розвиток країни та зазна-
чила, що завдяки таким надзвичай-
ним людям наша країна може бути
впевненою у майбутньому. 

В свою чергу, Міністр України у
справах сім’ї, молоді та спорту Юрій

Павленко запевнив, що лише спіль-
ними зусиллями влади та молодої
громади можна вирішити всі най-
більш хвилюючі проблемні питання
молоді та державного будівництва. 

Інформцентр МНК

“Гурби
Антонівці–2008”.
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ВАСИЛЯ КУКА

ссттоорр..33

О.Сіроманець:

Сучасний націо-

нальний рух в

Україні і так звані

«стурбовані»
стор.7

Експрес-інтерв’ю
Ярослав Іляш:

„Державна
молодіжна

політика 
недостатньо

агресивна”
стор.3

Історія патріотичних таборів для молоді в
Україні нараховує багато років. Вже за часів
незалежності через молодіжні вишкільні табори
пройшли десятки тисяч юнаків і дівчат з різних
куточків України. Чималих зусиль до розвитоку
таборового руху доклав Молодіжний
Націоналістичний Конгрес, який, визначивши
одним із пріоритетних напрямків своєї діяльно-
сті патріотичне виховання молоді, є організато-
ром багатьох унікальних вишколів. 

Цього року увага молодіжного націоналі-
стичного середовища була прикута до
Сумщини, де 24-31 липня вперше відбувся виш-
кільний табір “Відвага” імені Івана Гавдиди,
участь у якому взяли молоді патріоти з різних
областей України. Також вперше фінансову під-
тримку заходу отримано від Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Цей захід – своєрідний експеримент, спроба
адаптувати кращі традиції патріотичних таборів
до реалій сьогодення. Будучи продовженням
легендарної «Лисоні», табору, що 10 років

поспіль виховував еліту українського молодіж-
ного руху, «Відвага» поєднала в собі найкращі
здобутки багатьох поколінь таборовиків з
сучасними ідеями нової генерації молодих
націоналістів. 

Продовження на стор. 6

Кабмін нагородив лідера Молодіжного
Націоналістичного Конгресу

Табір «Відвага ім. Івана Гавдиди»:
"Ідея. Кадри. Боротьба"

До 125-річчя видатного ідеолога Дмитра Донцова

Єдине, що є на потребу      Єдине, що є на потребу      

Україна
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Три доби життя “на межі”, безпе-
рервна перевірка на міцність та
витривалість: без сну, без їжі і води,
виснажливі багатокілометрові марш-
кидки через ліс, чагарники і болота.
Це те, заради чого три сотні юнаків
та юначок з усієї України щороку при-
їжджають на теренову спортивну
патріотичну гру «Гурби-Антонівці». 

Теренова гра проходила у два
етапи: починалася на Тернопільщині
і Рівненщині, а була завершена
наприкінці липня поблизу Миропілля
на Сумщині.  Як завжди, місце гри
обрано не випадково…Саме тут діяла
похідна група ОУН “Остап”, а в 1940-
х роках воювала Українська повстан-
ська армія із загонами НКВС. 

Цього року захід відзначений тим,
що вперше отримав підтримку
Міністерства України у справах сім'ї
молоді та спорту. Традиційно, не
залишилися осторонь Рівненська ОДА
(голова – В.Й.Матчук) та
Тернопільська облрада (заст.голови
– О.І.Вітвіцький). Теренову гру відві-
дав начальник управління у справах
сім`ї, молоді та спорту тернопільської
ОДА В.О.Росоловський, а почесним
членом оргкомітету “Гурби-Антонівці”
був народний Депутат України
А.В.Парубій.

За свою порівняно недовгу історію
ця гра, без зайвого перебільшення,
встигла стати легендарною. В лавах
“воюючих” куренів побувало більш
ніж півтори тисячі молодих патріотів.
І з року в рік кількість бажаючих
взяти участь у грі збільшується. 

Цей захід відбувався вже вшосте.
Особливістю гри став жорсткий якіс-
ний відбір учасників у процесі зголо-
шення, внаслідок чого конкурсний
відбір подолало порівняно мала кіль-
кість учасників – менше як три сотні.
Кожен з них мав псевдо, підпорядко-
вувався суворій дисципліні. Було вио-
кремлено дві команди (курені), які
поділялись на менші структурні
підрозділи - чоти та рої. Така структу-
ра відображала структуру Української
Повстанської Армії. Курені були сфор-
мовані таким чином, щоб в загонах
були присутні молоді люди з різних

регіонів України.
Вперше у грі взяли
участь і гості з-за
кордону –  молодь
з Польщі, Білорусі
та Російської
Федерації. 

Перший день –
урочистий настрій,
знайомство з май-
бутніми суперни-
ками. В повітрі –
ентузіазм та знер-
вованість. Навіть “бувалі” гравці не
знають, чого чекати: кожна наступна
гра не схожа на попередню. 

Учасникам нагадують правила:
два куреня-суперника - “Жовті” та
“Червоні”, “життя” бійця – пов'язка
відповідного кольору на лівій руці,
мета гри – захопити прапор супро-
тивника та «вбити» якомого більше
бійців і командирів команди суперни-
ка. Контроль за дотриманням правил
здійснює Рада Вищих Спостерігачів
(РВС). Під час гри дозволяється
застосовувати прийоми боротьби,
але лише ті, які не зашкодять здо-
ров’ю учасників. Також використо-
вуються елементи військової тактики,
різноманітні піротехнічні засоби, пор-
тативні радіостанції тощо. 

Серед гравців були як досвідчені
таборовики, учасники попередніх
ігор, так і ті, для кого “Гурби-
Антонівці - 2008” стали своєрідним
бойовим хрещенням. “Я вперше
брала участь в подібному заході,
дуже переймалась тим, чи впораюсь,
чи стане сил, - ділиться враженнями
Ірина Клачик з Харкова, - Зізнаюсь,
що було важко, але про те, щоб від-
ступитися, не думала жодного разу”. 

Короткий інструктаж - і команди
розходяться кожна на свою частину
терену. Гра розпочнеться рівно опів-
ночі. 

Із “бійців” кожного куреню фор-
мується розвідка, спецзагони та
окремі ударні рейдуючі групи, які
робили гру схожою до справжніх вій-
ськових дій. Це мобільні сили коман-
ди, її очі і вуха, головна ударна сила

куреню, тому і вимоги до “розвідни-
ків” і “спецназівців” відповідні: на
тереновій грі як ніде стають у приго-
ді і спортивні, і туристичні навички. 

Перша ніч видалася спокійною,
але під ранок в штаб “Червоних”
надійшли новини: прапор куреню
захоплений супротивником.
Керівництво вимушене змінити такти-
ку: основні сили кинуті на пошук
ворожого табору, того ж дня відбувся
перший великий бій. 

Сергій Кузан (Харків), курінний
“Червоних”: “Треба визнати, що з
самого початку ми припустилися
кількох стратегічних помилок, які
врешті вплинули на результат гри”. 

Наступні дні пройшли під знаком
партизанської війни. Учасникам
запам'ятались і нічні алярми, і висна-
жливі вимарші, і злива, яка, розпо-
чавшись першого дня, не вщухала аж
до закриття. 

Цього року переконливу перемогу
здобув курінь “Жовті”, очолюваний
киянином Олександром Резніченком. 

“Теренова гра “Гурби-Антонівці” -
це також нові знайомства та зустріч
зі старими друзями, - говорить учас-
ник гри Богдан Тицький з Києва, - І,
безперечно, чудова можливість
випробувати себе”. 

І справа не лише в модному нині
слові “екстрим”: найбільша теренова
гра України “Гурби-Антонівці” - це
непідробний дух братерства та пат-
ріотизму. 

Світлана Коновалова, 
Харків, МНК

Приємно, коли вже
декілька років Молодіжний
Націоналістичний Конгрес
згадують по результатах
благодійної акції «Свій до
свого по своє», де організа-
ція разом з українською
діаспорою протягом 2003-
2006 років передали до
книгозбірень України понад
3,5 мільйона примірників
книг. 

На початку 2008 року спільну акцію «Українська книга
- Донеччині» МНК провів разом із Спілкою Української
Молоді. 

Нещодавно стартувала ініціатива «Українську книгу -
сільським бібліотекам». Адже загальновідомо, що біль-
шість фондів сільських бібліотек і шкіл не поповнювалися
майже 20 років. І тут не залишилася осторонь українська
діаспора. Завдяки З’єднаному Україно-Американському
Допомоговому Комітету - «ЗУАДК» (голова - Лариса Кий)

і подвижницькій праці Юрка Наконечного та інших
українців Філадельфії стала можливою ця акція.

Організатори спочатку надавали перевагу сільським
бібліотекам Східної України. Першими літературу отрима-
ли села Краснопільського (Сумщина), Гадяцького
(Полтавщина) та Мар`ївського районів (Донеччина).
Однак, коли сталося стихійне лихо на Західній Україні,
було вирішено допомогти тим школам і бібліотекам, які
постраждали внаслідок паводку. 

Так допомогу у вигляді різноманітної літератури отри-
мали заклади Стрийського (Львівщина), Тисменицького
(Івано-Франківщина) та Тячівського районів
(Закарпаття). І не тільки члени МНК стали втілювачами
цієї доброї справи. Передача 12 тисяч примірників книг
стала можливою завдяки роботі помічників народного
депутата України Андрія Парубія та представників ВО
«Свобода».

Остап Західний,
Інформцентр МНК

З 26 по 30 серпня на Сумщині відбувся навчальний
табір-семінар на тему «Організаційний менеджмент» в
рамках проекту «Руса коса», участь в якому взяли  дівча-
та з понад десяти областей України. 

Впродовж чотирьох днів учасниці обмінювалися досві-
дом організаційної діяльності, мали змогу обговорити
проблемні питання та отримати фахові знання, необхідні
для успішної роботи в лавах молодіжних громадських
об’єднань. 

Основними темами семінару стали: робота в команді,
лідерство, співпраця зі ЗМІ, державна реєстрація МГО,
написання проектів тощо. На учасниць чекали різноманіт-
ні лекції, гутірки, рольові психологічні ігри. Дівчатам було
запропоновано сформувати команди, «створити» власні
громадські організації та вправлятися в розробці актуаль-
них проектів, в плануванні акцій та в забезпеченні медіа-
супроводу останніх. 

Не оминули увагою організатори й спортивні змаган-

ня та твор-
чі конкур-
си. Також
традицій-
но значна
увага була
приділена
о б г о в о -
р е н н ю
ролі та
місця жінки в націоналістичному русі. 

Цей семінар є першою підпрограмою проекту «Руса
коса». На часі - науково-практична конференція на тему
«Роль і місце жінки у сучасному українському суспіль-
стві». Захід організований ВМГО «Молодіжний
Націоналістичний Конгрес» за фінансової підтримки
Міністерства України у справах сім`ї молоді та спорту.

Інформцентр МНК

МНК спільно з українцями Філадельфії
допомогли сільським бібліотекам

Відбувся дівочий навчальний 
табір-семінар «Руса коса»

“Гурби-Антонівці – 2008”.
Війна без переможенихВсеукраїнські заходи

17.05.08
Відбулося засідання Центрального Проводу МНК. На

ньому розглянуто результати діяльності організації з
початку 2008 року та підготовку до таборового сезону.
Значну увагу було приділено і регіональним організаціям.
У багатьох регіонах України з`являються нові осередки,
але не всі відповідають організаційним критеріям. Тому
доручено Раді Честі провести вибіркову перевірку стану
регіональних організацій, чиї висновки були б використа-
ні для оптимізації діяльності осередків.

До ЦП МНК докооптовано голову Тернопільської орга-
нізації Богдана Яремка. А з 2009 року найбільш дієві і
заслужені члени МНК будуть нагороджуватися відзнакою
за "екстремальні заходи та бойові акції".

Наголошено, що організація має зосереджуватися не
тільки на виконанні річного плану діяльності, а й ініціюва-
ти власні регіональні заходи та активно долучатися до
суспільно-політичних процесів. Питання доопрацювання
стратегічних напрямних діяльності МНК було вирішено
перенести на осінь.

13.06.08 
У курортному Моршині відбулася презентація двох

фундаментальних праць видатних теоретиків українсько-
го націоналізму:"Націоналізм" Дмитра Донцова і
"Націократія" Миколи Сціборського. "Книги, які змінили
українців", - так охарактеризував ці твори упорядник
видань Віктор Рог – перший Голова МНК. Захід відбувся з
ініціативи Центру Національного Відродження імені
Степана Бандери та Молодіжного Націоналістичного
Конгресу. 

Перед учасниками презентації виступили Голова
Всеукраїнського Братства ОУН-УПА Михайло Зеленчук та
інші. 

Для бібліотеки санаторію "Говерла", в якому попра-
вляють здоров'я ветерани національно-визвольних зма-
гань, музею Степана Бандери у Волі Задеревецькій та кни-
гозбірень Моршина було подаровано добірку патріотичної
літератури. 

13-15.06.08
Делегація МНК взяла участь у Молодіжному фестива-

лі «Зашків - 2008», який відбувся у однойменному селі на
Львівщині. Цей захід був присвячений 117-й річниці з дня
народження Євгена Коновальця. 

Захід відвідали представники різних громадських
організацій та навчальних закладів зі всієї України.
Загалом фестиваль зібрав понад п'ять тисяч молодих
людей. 

МНКівці представили п’ятихвилинний відеоролик, щоб
краще ознайомити учасників заходу зі своєю діяльністю.
Також серед молоді було розповсюджено листівку зі зго-
лошенням на вишкільний табір «Відвага-2008 ім. Івана
Гавдиди». 

19.06.08
Відбувся круглий стіл на тему "Національно-патріотич-

не виховання молоді: реалії та перспективи". У роботі
круглого столу взяли участь представники Центру
Національного Відродження, українського козацтва, моло-
діжних патріотичних організацій, зокрема МНК і СУМ в
Україні, представники управління освіти та науки
Київської міської державної адміністрації, Асоціації шкіл
України та РНБОУ. 

Під час свого виступу Голова МНК Ярослав Іляш  під-
дав критиці діяльність окремих держустанов за недостат-
ню увагу і нерозуміння даного процесу та проаналізував
теперішній стан національно-патріотичного виховання
української молоді, наведено приклади успішних проектів
всеукраїнського рівня та місцевих ініціатив.

Учасники круглого столу отримали для подальшого
опрацювання та обговорення проект "Концепції патріо-
тичного виховання громадян України," розробленого
Радою національної безпеки та оборони України.

12.07.08
Минуло 349 років перемоги українських козаків над

московським військом в битві під Конотопом. На честь цієї
події відбувся урочистий фестиваль „Козацький родослав”
у с. Шаповалівка. У фестивалі взяли участь козацькі
гурти, художні аматорські колективи Сумської області та
регіонів України. Відвідали свято активісти обласних осе-
редків МНК. Учасники заходу згадали про тогочасні події
й вшанували пам’ять українських звитяжців. 

Волинь

30.03.08 
У місті Луцьку біля пам’ятного знаку товариства

«Холмщини», відбулася панахида приурочена 65-річчю
операції «Вісла», коли влада Польщі примусово виселила
українців з їх етнічних територій. 

Учасниками акції стали члени товариства
«Холмщина», МНК, КУН і ВО «Свобода», а також пред-
ставники Волинської обласної ради, Луцької міської ради,
Волинської ОДА. 

Київ

28-30.03.08
Київський осередок МНК вже традиційно провів регіо-

нальний табір-мандрівку „Рейд-2008”. Маршрут - близько
50 км.

Програма включала в себе як практичні заняття, так і
теоретичні (перша медична допомога, альпінізм, орієнту-
вання, топографія, мандрівництво, стрільба, роль жіноц-
тва в націоналістичному русі та проблеми і перспективи
розвитку націоналізму). Особливість табору була в тому,
що кожна лекція підкріплювалась практикою – це не було
банальною „начиткою теорії”. Особливе зацікавлення і
схвалення в таборовиків викликала лекція з альпінізму,
що включала в себе спуск та підйом по вертикальній
поверхні, яку провів запрошений з Харкова МНКівець Іван
Кішка.

Відкриття табору відбулося біля міста Переяслав-
Хмельницький, а закриття на могилі Тараса Шевченка на
Чернечій горі. 

Діяльність МНК.  Коротко
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Київ

24.04.08 
Націонал-патріотичні сили Києва провели пікетування

Апеляційного суду Київської області. 
Пікет був спрямований проти неправомірних рішень

судів Києва та Київської області. Згідно з цим рішенням 56
громадян України, серед яких учасник національно-виз-
вольного руху, багаторічний політв'язень радянських
часів голова Київського крайового братства ОУН-УПА
Орест Васкул разом із сім'єю, можуть опинитися просто
неба. 

Громадськість обурена такими діями влади і висло-
влює своє негативне ставлення до згаданих подій. 

16.05.08
Відбулася звітно-виборча конференція Київської орга-

нізації Молодіжного Націоналістичного Конгресу.
Конференція мала на меті переобрання керівництва осе-
редку та висвітлення позитивів та негативів роботи рефе-
рентур за рік. Було висловлено подяку тим членам органі-
зації, що вели активну діяльність. За підзвітній період
діяльність КМО МНК піднялась на якісно новий рівень,
проте, на жаль, кількість членства суттєво не збільши-
лась. 

Новим головою КМО МНК було одноголосно обрано
Максима Балабка, його заступником Богдана Тицького.
Склад проводу залишився незмінним. 

На конференцію було запрошено представника ЦНВ
ім. С.Бандери – Тараса Рондзістого та Голову МНК
Ярослава Іляша. Вони розповіли про сучасне бачення
роботи молодих націоналістів та побажали членам КМО
зростати кількісно і якісно, набувати досвіду та змагати до
успіхів. 

23.05.08
Біля Секретаріату Президента Київська міська

організація Молодіжного Націоналістичного Конгресу про-
вела театралізовану акцію, під час якої київська молодь
звернулася до Президента України з проханням про пере-
гляд критеріїв надання звання «Герой України». Акцію
присвячено до Свята Героїв, яке щорічно відзначає пат-
ріотична громадськість України. 

Мета акції – продемонструвати, наскільки знівельова-
ним є звання „Герой України” в нашій державі, де розда-
ча відзнаки останнього нагадує „театр абсурду”. Звання,
яке повинно мати почесний статус, стало фактично роз-
мінною монетою та засобом підвищення рейтингу окремих
політичних осіб. 

Львів

4-6.04.08
Львівська обласна організація МНК провела мандрів-

ний вишкільний табір "Шляхами армії безіменних - 2008". 
Вишкіл відбувся у формі мандрівки Сколівськими без-

кидами. Маршрут пролягав місцями, де у період 1942-44
року діяла повстанська радіостанція "Вільна Україна",
передачі якої лунали далеко за межі України, відбувався
з`їзд Української Головної Визвольної Ради, діяв знамени-
тий курінь УПА "Бойки". 

Програма вишколу передбачає навчання та лекції з
виживання в складних природніх умовах, туристичної тех-
ніки, історії визвольного руху, а також довготривалі нічні
переходи, форсування річок, ночівля без наметів та ін. 

06.07.08
Організатори відзначення 64 річниці боїв під Бродами

в складі обласних представництв політичних партій та
громадських організацій, серед яких і МНК, звертаються
до найвищого керівництва держави та політичних партій
з вимогою: 

- запровадити спеціальний статус – “Борці за волю
України” для українців, які свідомо обрали шлях боротьби
за відновлення Української держави, використовуючи для
цього як збройні, так і мирні методи; 

- розробити та запровадити загальнонаціональну про-
граму об’єктивного висвітлення і популяризації національ-
ної історії, особливо періоду Другої світової війни та ін; 

«Звернення зумовлено відсутністю чіткої позиції з
боку держави, яка стала хорошим ґрунтом для спекуляцій
і кон’юнктурної вигоди окремих партій. Саме вони викори-
стовують спотворені історичні факти у передвиборчій агі-
тації, спонукаючи українське суспільство до ще більшого
розбрату та суперечок», – йдеться в заяві. 

19-21.08.08
Семеро хлопців і дівчат зі Студентського Братства

Львівського університету ім. Франка та Молодіжного
Націоналістичного Конгресу випробували себе у мандрів-
ці по Боржавському хребті Карпат. На вершинах Великий
Верх та Стой, висота яких понад 1500 метрів, було підня-
то прапор МНК.

Завданням групи було популяризувати серед студен-
тської молоді перевагу активного відпочинку перед «мат-
расними посиденьками».

Рівне

24.06.08
Члени рівненського осередку МНК взяли участь в семі-

нарі „Як реалізувати соціальні кампанії – способи грома-
дянської активізації з використанням інструментів марке-
тингу і засобів масової інформації”, що проходив в
Національному університеті „Острозька академія”. В семі-
нарі, що був організований за участю польських експер-
тів, взяли участь представники молодіжних громадських
організацій та органів студентського самоврядування
Рівненщини (Братство Спудеїв НаУОА, РОМГО „Активна
молодь”, „Пласт” та інші). 

В ході семінару учасники отримали змогу обмінятися
досвідом соціальних кампаній Польщі та України, спробу-
вали самі побудувати модель подальших перспектив соці-
альних кампаній в Україні

Ярослав Іляш – Голова ВМГО „Молодіжний
Націоналістичний Конгрес” – виступає за те, щоб давати
молоді більше шансів... 

Одного разу один політик сказав, що зосеред-
жувати увагу на соціальних питаннях – це не що
інше, як загравати з молоддю. Чи погоджуєтеся Ви
з таким висловом? 

Частково погоджуюся. Я вважаю, що треба давати
молоді більше шансів самим вирішувати свої соціальні
питання, надавати їм більше можливостей, які були б
затверджені на законодавчому рівні, а просто робити
соціальні обіцянки - це не вихід із ситуації. 

Чи всі види молодіжних субкультур мають
право на життя? 

Українські молодіжні субкультури малодосліджені,
маловивчені, але чи мають вони право на життя чи не
мають - це вирішує молодь самостійно. Я не думаю, що
державні інституції мають право забороняти молоді роби-
ти власний вибір. Інше питання: чи треба підтримувати
молодіжні субкультури? Це визначатиметься тим, наскіль-
ки вони корисні для держави й конкретно для молодих
людей, тобто тут постає і питання обов’язку перед сус-
пільством, і чи ця культура культивує певний виховний
або суспільно-корисний чинник, чи взагалі ця культура
має якусь мету і зобов’язання перед суспільством - це для
мене є важливим. До таких культур я ставлюся позитив-
но. Всі інші, які є копією інших субкультур, є прикладом
примітивного наслідування і самовираження, або просто
шкодять здоров’ю, я не підтримую і вважаю, що з ними
треба боротися. 

Наскільки масова культура заполонила побут
молодих українців? 

Я вважаю, що немає тотального полону маскультури
для молодих українців (можливо, це пов’язано з моєю
суб’єктивною оцінкою, тому що я працюю і спілкуюся з
тими людьми, які соціально активні й бажають змінити
нашу країну на краще). Масова культура суттєво впливає
на молодь, але повністю вона не змогла опанувати нас,
хоч небезпека цього, звичайно, залишається. Знову це
наслідок того, що державна молодіжна політика недо-
статньо агресивна, щоб культивувати і розвивати власні
зразки української культури. 

Скажіть, будь ласка, як представник молодіж-
ного середовища, як Ви ставитеся до вступу
України в НАТО і ЄС?

Моє ставлення до даного питання є позитивним.
Оскільки вважаю, що НАТО – єдиний варіант, і, на жаль,
безальтернативний, який би міг нам гарантувати націо-
нальну безпеку. Ми не маємо достатньо відповідних

ресурсів, ні фінансових, ні військових, щоб гарантувати
безпеку нашим громадянам. На цю тему ми багато диску-
тували, мабуть, років зо три, проводили навіть відповідні
наради, брали участь у різноманітних круглих столах і
приблизно півроку тому прийшли до такого консенсусу в
лавах нашої організації: на даний момент НАТО - справді
позитивна річ; і події в Грузії є дуже яскравим прикладом
на користь нашого вибору. 

Проте є суперечки щодо вступу України в ЄС. Тут, зви-
чайно, набагато більше запитань, оскільки чимало нарі-
кань викликає неготовність України інтегруватися у євро-
пейський простір. Ми не є достатньо міцними як держава,
українська культура не надто глибоко інтегрована в сус-
пільство і не є домінуючою, та й економіка наша заслаб-
ка для того, щоб конкурувати всередині ЄС. А «пасти зад-
ніх», погодьтеся є малоприємним… З іншого боку, великі
побоювання викликають у нас ліберальні цінності, пропа-
говані ЄС, оскільки вони можуть завдати нам на шкоди.
Ми можемо загубитися як автентичний народ, який має
власні традиції, культуру і світоглядові цінності. Тобто, в
України і нашого суспільства немає ще достатньо імуніте-
ту для захисту своїх національних інтересів, відповідно -
питання вступу до ЄС наразі залишається дискусійним... 

Молодіжна правда
www.mpravda.com

Експрес-інтерв’ю
Ярослав Іляш: „Державна молодіжна політика

недостатньо агресивна”

Діяльність МНК. Коротко
Минув рік, як згасло земне життя Василя Кука і водно-

час на небесах засяяла зірка його імені.  

Зараз чомусь важко пригадати, коли я з ним познай-
омився і як саме це сталося. Це було десь на початку
дев’яностих на котрійсь з націоналістичних імпрез.
Скромний чоловік невисокого зросту зовні не справляв
особливого враження. Хіба що очі, які, здавалося, загля-
дали в душу, ніби намагаючись в її глибинах прочитати, -
"А що ти, хлопче, собою являєш, з якого матеріалу скроє-
ний і на що здатен?" Та ще своєрідний скрипучий голос,
якого неможливо забути...

Незважаючи на свій вельми поважний вік та високий
статус командира УПА, Василь Степанович був абсолют-
но простим і доступний у спілкуванні і доступним до спіл-
кування. Знав надзвичайно багато і чудово розумівся не
лише в історії, але й в сучасній політиці, даючи чітку оцін-
ку і політичній ситуації, і політичним діячам, до більшості
з яких ставився скептично. Багато уваги приділяв молоді,
його часто разом з Василем Галасою можна було зустрі-
ти в студентських аудиторіях, на вишкільних таборуван-
нях, зборах патріотичних молодечих організацій. 

Я бачив, як він працює, мав щастя працювати разом з
ним. Мені імпонувала його конкретика, бо занадто бага-
то доводиться стикатись з "урапатріотичною" некомпе-
тентністю та безвідповідальністю. Василь Кук мав врод-
жену чи вироблену роками звичку говорити по суті, вмів
приймати рішення і їх реалізовувати. 

Якось так сталося, що ми мало говорили про минуле,
більше працювали над вирішенням сучасних проблем. І в
цьому ще одна характерна риса Василя Степановича, на
відміну від багатьох своїх ровесників, він більше перей-
мався вихованням нового покоління, аніж минулими реф-
лексіями. 

Значною мірою завдяки Василеві Куку я усвідомив для
себе визначальну істину, що націоналізм - це насамперед
АДЕКВАТНІСТЬ, а не гасла, програми чи декларації. Все
насправді дуже просто: бачиш мету, окреслюєш шлях її
реалізації, шукаєш засоби його осягнення, визначаєш
перешкоди і наполегливо крокуєш до мети. 

Василь Кук вмів давати поради, він не "повчав", не
наказував, а намагався наштовхнути на певну думку, під-
вести до певного рішення. Вражала його пунктуальність,
ніколи не спізнювався, завжди встигав і до того привчав
інших. Життєві уроки Василя Кука багато кого дечому
навчили і за це маємо бути вдячні. 

В 30-х роках Василь Кук розбудовує мережу ОУН,
організує видавничі потуги, збирає зброю, проводить
бойові та пропагандивні акції, в червні 1941 - серед тих,
хто проголошує Акт відновлення Української Держави у
Львові, потім організовує Похідні групи ОУН на Схід, тво-
рить Організацію на Великій Україні, потім УПА і безпосе-
редня збройна боротьба… І в 1952 році, образно кажучи,

відповідно до потреби, міняє автомат на перо і займаєть-
ся теоретичною та пропагандивною діяльністю, викри-
ваючи окупаційний режим і вишколюючи молодь.

Часто любив цитувати Івана Франка: 
Кажеш інші тепер війни? 
Ну то іншу зброю куй! 

…Лиш борися, не корися…
Віктор РОГ

Життєві уроки ВАСИЛЯ КУКА

Біографічна довідка

Василь Кук (генерал-хорунжий УПА, «Василь Коваль»,
«Юрко Леміш», «Ле», «Медвідь») народився 11 січня 1913 р. у
с. Красне Львівської області. 

З 1927 р. – член «Пласту» куреня ім. Івана Богуна.
У 1929 р. стає членом Юнацтва ОУН.
1932 р. – під час навчався у Люблінському католицькому

університеті на юридичному відділенні очолює студентську
групу ОУН. 

У 1932—1934 рр. – зв’язковий ОУН, перевозив нелегальну
літературу, зброю.

1934 рік - засуджений польським судом за революційну
діяльність на 2 роки тюрми. 

У 1936 р. виходить на волю й очолює Золочівський повіто-
вий провід ОУН.

1937-1939 рр. - переходить у підпілля після загрози арешту.
Проводить нелегальні нічні вишколи ремісничої молоді у Львові
і організовує підпільну друкарню ОУН «Мандоліна» у
Підгаєцькому повіті.

У 1940 році працює разом із Романом Шухевичем. Після II
Великого Збору ОУН провідник ОУН С. Бандера призначив його
членом Проводу ОУН. У той час він брав участь у діяльності вій-
ськового штабу, відбував старшинські військові вишколи.

Навесні 1941 року очолює Центральний штаб похідних груп
ОУН для переходу в східні області України, включно з Кримом і
Кубанню. З 1942 року Василь Кук керує Провідом ОУН на пів-
денно-східних українських землях. 

Весною 1943 р. очолив УПА-Південь. В квітні 1944 р. керу-
вав найбільшим боєм УПА під Гурбами. 

З 1947 року був заступником Романа Шухевича на всіх його
посадах, а після його загибелі 5 березня 1950 р. В. Кука було
обрано Головою Проводу ОУН в Україні, Головним Командиром
УПА та Головою Генерального Секретаріату УГВР.

23 травня 1954 р. В. Кука захопило у полон КДБ.
Перебував у слідчих тюрмах Києва і Москви до 1960 р.
Звільнений у зв'язку з новим курсом політики М. Хрущова з
метою скомпрометувати його в очах українців.

З настанням незалежності України був головою Наукового
відділу та членом Головної Булави Всеукраїнського Братства
ОУН-УПА. 

Серце Василя Степановича перестало битися вранці 9
вересня 2007 року.
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«Із закінченням
холодної війни та розва-
лом «імперії зла» – СРСР
– світ став однополюс-
ним. І єдиний полюс у
ньому – Сполучені Штати
Америки», – писала бри-
танський екс-прем'єр-
міністр Маргарет Тетчер
у 2001 році. Вона прогно-
зувала відновлення
імперських амбіцій Росії,
але пропонувала ще дея-
кий час придивлятися до
політики Путіна.
Сьогодні придивлятися
вже марна річ.
Відчуваючи свою непо-
вноцінність порівняно з
Заходом, Росія не вига-
дала нічого ліпшого, ніж
діяти «дідівськими»,
тобто сталінськими мето-
дами. Хоче довести, що
вона вже не імперія, яка
розвалюється, а імперія,
яка прагне відродження.
Аби виплеснути свої комплекси, Росія обрала сектор
одвічно заморожених конфліктів – Кавказ. Кавказькими
народами царат вправно маніпулював чотири сторіччя.
Сучасні очільники Росії вдало продовжили традиційну
імперську політику своїх попередників щодо цього регіо-
ну. 

У стосунках із Кавказом Росія стовідсотково дотриму-
валася постулату Макіавеллі «розділяй і володарюй».
При цьому російські політики не забували використовува-
ти як економічні й силові важелі, так і тонку гру на мен-
тальних та культурних відмінностях кавказьких етносів.
Насамперед цю гру скеровували на те, щоб не допустити
зближення народів Кавказу – їх завжди розпорошували й
тримали в ізоляції одне від одного, не гребуючи грати
навіть на релігійних відмінностях. Згадати хоча б 1915
рік, коли після геноциду вірмен, вчиненого Туреччиною,
царат не пустив біженців на їхню історичну батьківщину,
а оселив на напівісламізованому півдні Грузії, щоб мати
там, про всяк випадок, законсервоване вогнище конфлік-
ту.

Під час абхазько-грузинського та осетинсько-грузин-
ського конфліктів у 1990-х Росія спокійно спостерігала за
ними, хоча теоретично могла їх «заглушити» будь-якої
миті. За великим рахунком, це було очікування хижака,
який спостерігає за бійкою своїх потенційних жертв і пла-
нує напасти, тільки-но вони від тієї бійки стомляться.
Коли сили сторін конфлікту ослабли, Росія просто ввела
в регіони свої миротворчі війська, отримавши повний і
одноосібний контроль над цими територіями. Її «миро-
творча місія» полягала не в налагодженні контакту між
автономними регіонами та центром Грузії, а в повільній
узурпації влади в цих регіонах. Спочатку Кремль через
тиск і підкуп перетворив керівництво як Абхазії, так і
Південної Осетії на своїх маріонеток. Потім ввів до керів-
них органів цих регіонів офіцерів своїх спецслужб. Відтак,
аби ще більше закріпити території за собою, поширив на
мешканців Абхазії та Південної Осетії статус громадян
Росії. Ще один фактор впливу, і чи не найвагоміший – це
гроші, які виділяли як із бюджету РФ, так і в обхід нього. 

Операції такого масштабу, як війна, завжди мають на
меті кілька стратегічних цілей. Які з них пріоритетні,
можна тільки здогадуватися. Тому варто розглянути всі
можливі. Найперше, відзначимо економічний інтерес. А
саме – через Грузію пролягають нафтові та газові трубо-
проводи, якими каспійське паливо надходить до Європи
в обхід Росії. Для газонафтового магната, який неоднора-
зово вже демонстрував Заходові свої економічні засоби
впливу (перекривання крана), контроль над цими мере-
жами надто важливий. Наступна обставина, яка жодним
чином не влаштовує Росію, це присутність НАТО на
Кавказі, який Кремль традиційно вважає виключно своєю
зоною інтересів. Грузія, як і Україна, неодноразово заяв-
ляла про готовність вступити до лав Альянсу. Проте, на
відміну від України, Грузія досягла в цьому поступі знач-
но кращих результатів. Тут блискуче провели реформу
армії, дві найбільші грузинські військові бази реорганізу-
вали в повній відповідності до стандартів Альянсу. На
ниві боротьби з корупцією та в оновленні правової систе-
ми грузини теж досягли значних результатів. Грузинській
владі, єдиній на теренах колишнього СРСР, вдалося зла-
мати стару радянську правоохоронну систему й вибуду-
вати нову, наближену до європейських стандартів.
Процес приєднання Грузії до Альянсу перебував у фіналь-
ній стадії й був уже суто технічним. Однак, завдяки зусил-
лям, насамперед, Німеччини та Франції приєднання,
запланованого на 4 квітня в межах саміту країн НАТО в
Бухаресті, не сталося. Наступний саміт відбудеться в
грудні, й питання Грузії знову мали б винести на його
порядок денний. По суті, Росії залишалося півроку до
того, як НАТО закріпиться на Кавказі. Розпалити військо-
вий конфлікт на теренах Грузії – найпростіший спосіб
протидіяти цій обставині, адже до НАТО не приймають
країни, які перебувають у стані збройного конфлікту. А
розконсервувати конфлікт Грузії з Абхазією та Південною
Осетією, який перебував у замороженому стані більше
десяти років, було надзвичайно легко, особливо з ураху-
ванням самопроголошення незалежності Косова.

І чи не найголовніша стратегічна мета Росії – показа-
ти свою політичну вагомість. Адже лідерів країни не
надто влаштовував виключно економічний вплив на сві-
тову політику. На засіданні Ради Безпеки ООН щодо війни
в Грузії перемовини між послами США та Росії нагадува-
ли перемовин між послами США та СРСР під час
Карибської кризи. Як писали американські ЗМІ, це було
таке ж протистояння двох наддержав, як і в роки холод-
ної війни. Росія, по суті, заявила цим конфліктом світові:
«Великий ведмідь повернувся, й світова політика пере-
стала бути однополюсною. Світ став двополюсним, і ви
нічого з цим не вдієте». Навіть резолюцію про введення
міжнародних миротворчих сил до Грузії РБ ООН не змог-
ла б прийняти без згоди Росії – постійного й повноважно-
го члена Ради Безпеки. 

Але будь-які спроби ділити сфери впливу й відновлю-
вати імперії приречені. Як казав один із давньокитай-
ських стратегів: «Держава, яка йде шляхом держави, що
загинула, теж загине». Це цілком стосується Росії, й
жодні таємні домовленості, газові й танкові атаки цьому
не зарадять.

Наталія Васютин, 
«Український тиждень», №33(42)

Міхо і Мєдвєдев
Рівне

27.06.08
У рівненському Будинку вчених відбулася зустріч

заступника голови облдержадміністрації Степана
Павлюка з керівниками обласних молодіжних
громадських організацій, на якій були присутні члени
МНК, Спілки молодих державних службовців, організації
„Активна молодь” тощо. 

На зустріч також були запрошені начальники
управлінь та державних структур, що відповідають за
молодіжну політику. Під час обговорення, присутні
звернули увагу на низку проблем, що стосуються молоді
Рівненщини, молодіжні лідери висунули чимало
пропозицій та побажань, більшість з яких були
підтримані. 

Учасники зустрічі також підтримали ідею про
створення Молодіжної ради при облдержадміністрації,
яка б слугувала містком між громадськістю та
державними службами.

06.07.08
До 100 річниці від дня народження Головного

командира Української Повстанської Армії генерала-
хорунжого Романа Шухевича та з нагоди проголошення
Акту відновлення незалежності Української Держави в
селі Здовбиця, що на Рівненщині відбулася смолоскипна
хода. Організатором заходу є Здовбицька станиця
„Пласту” за участі рівненських осередків МНК та НСНУ. 

Ввечері близько 100 патріотів з Рівненщини пронесли
запалені смолоскипи та лампадки до Микитових ровів -
місця бою Здовбицької сотні УПА з військами НКВД. На
місці бою було відправлено панахиду. По закінченню
основних заходів було влаштоване нічне таборування,
під час якого біля запаленої варти молодь співала
патріотичні пісні. 

Суми

16-30.06.08
Члени СОО МНК організували й провели Юнацький

навчально-практичний табір «Коловрат-2008». Даний
захід спрямований на розширення цільової групи з якою
працює МНК в сфері патріотичного виховання. Акцент
передусім ставився на роботу зі школярами віком від 10
до 17 років. Цього року організатори збільшили кількість
учасників до 70 осіб

6.09.08
Сумська обласна організація Молодіжного

Націоналістичного Конгресу провела масову акція «За що
я люблю свою Батьківщину?».

Акція проходила на центральній вулиці міста і
привернула до себе увагу громадськості своєю
неординарністю. Кожен міг підійти і написати на
великому плакаті, за що він любить своє місто, свою
Землю, свою Україну.

Тернопіль

21-23.03.08
Відбувся традиційний весняний сплав на катамаранах

по Дністру “Дністер 2008 – старт”. Захід організований
туристичним клубом “Кристал”. У ньому взяли участь 28
чоловік, які сформували чотири команди, серед яких і
тернопільська організація МНК.

Маршрут сплаву пролягав від міста Галич Івано-
Франківської області до міста Заліщики Тернопільської
області і мав загальну довжину близько 150 км. Цього
року він був проведений у вигляді перегонів. Перемогу у
змаганнях здобула команда МНК на чолі із капітаном
команди Іваном Кізюком, катамаран якої фінішував
першим другого і третього дня сплаву. 

17-18.05.08
Сто сорок молодих мешканців Тернополя та області

взяли участь у тереновій грі «Легенда УПА». Поблизу м.
Теребовля відбулась п’ята обласна теренова гра, у якій
взяли участь мешканці чотирнадцяти районів
Тернопільщини. 

Молодіжний Націоналістичний Конгрес, який
традиційно організовує цей захід для молоді, відібрав
представників тих шкіл, які були нагороджені ювілейними
відзнаками до 100-річчя від Дня народження Романа
Шухевича. 

Урочисте відкриття гри відбулось біля пам’ятника
Степану Бандері у Теребовлі. Під час заходу відбулися
змагання з туристичної техніки, повстанська естафета,
було проведено брейн-ринг на тему «Національно-
визвольний рух в Україні в ХХ столітті» та ватру-
знайомств, на завершення якої відбувся святковий
фейєрверк. 

На таборі діяла таборова пошта, на адресу якої діти
могли надсилати листи з побажаннями та пропозиціями
для проводу та учасників гри, в одному з них, зокрема,
йдеться: „Дорогі організатори цього надзвичайно
цікавого та веселого дійства! Щиро вдячні вам за ці два
дні, проведені у дружньому товаристві таких як і ми:
неймовірно божевільних і самовідданих патріотів. Хочемо
подякувати вам за чудово проведений час, цікаві
змагання, незабутні враження, які в нас залишаться після
завершення теренової гри...” 

Співорганізаторами заходу виступили відділ у
справах сім’ї та молоді й управління освіти та науки
обласної держадміністрації. Тернопільська обласна
організація Молодіжного Націоналістичного Конгресу
висловлює щиру подяку за допомогу в організації та
проведенні теренової гри “Легенда УПА” Тарасюку
І.Г.(керівнику ДУС), Штогрину Й. І., Тернопільській
військовій частині (командиру Корнійчуку С. та
підполковнику В.Яцентюку); Олійнику М.І., А. Трачу,
І.Панькушу, відділу у справах сім’ї та молоді
облдержадміністрації; Теребовлянській
райдержадміністрації, управлінню освіти і науки ТОДА,
Ковальчуку О.А., приватним підприємцям міста Теребовлі
та району (Білику А.І., Бельзецькому В.А., Борису В.С.
Чаповському І.Д.), Василю Блажевському (м. Тернопіль),
М.Ратушняку та всім людям доброї волі, хто допоміг в

Діяльність МНК. Коротко

Коментарі експерта:

Небоєздатність армії та загроза Росії зму-
шують замислитися про НАТО

Після заяв президента Росії про можливість силового
(військового) захисту пригноблюваного російськомовно-
го населення на території інших країн питання про боєз-
датність українського війська одразу перейшло з розря-
ду риторичних до актуальних…

За словами директора військових програм Центру
Разумкова Миколи Сунгуровського, боєготовність україн-
ської армії обмежена. «До подій в Грузії міра боєготовно-
сті оцінювалася як нормальна, оскільки армія в наявно-
му вигляді могла забезпечити захист кордонів і терито-
рії. Після грузинських подій став можливий ще один сце-
нарій військового втручання з боку північно-східного
сусіда. У цих умовах обороноздатність країни не може
бути оцінена як достатня або задовільна. Стан озброєн-
ня «незадовільний» — дуже м’яка оцінка реального
положення справ. Сьогодні немає жодної позиції з тех-
нічного забезпечення, яка б не складала дефіцит для
української армії».

Фахівці упевнені, що українська армія в нинішньому
стані зможе обмежено протистояти агресії РФ. Під термі-
ном «обмежено» вони мають на увазі зупинку противни-
ка, стримування його на певному рубежі протягом 10
днів. При цьому перелом у військових діях безпосередн-
ьо залежить від настрою місцевого населення. «Якщо
суспільство неоднозначно віднесеться до захисту дер-
жавних і територіальних інтересів, варіант виникнення
громадянської війни або виступу частини населення на
стороні потенційного противника реальний», — вважає
Микола Сунгуровський і додає, що «є сенс серйозно
замислитися про входження в систему колективної без-
пеки. Я маю на увазі НАТО». 
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28.06.08
Відбувся відкритий турнір Тернополя з пейнтболу

«Кубок Шухевича». Кубок приурочений до дня
народження головного командира УПА Романа
Шухевича і до Дня молоді. Вже другий рік поспіль
організовується цей турнір, в якому взяло участь сім
команд. Міська Рада на чолі з мером міста також
долучилися до участі у турнірі. 

Організаторами заходу виступили ТОО «Молодіжний
Націоналістичний Конгрес» та пейнтбольний клуб
«Легіонер». 

Голова оргкомітету турніру Богдан Яремко
висловлює щиру подяку управлінню у справах сім’ї,
молоді та спорту Тернопільської Міської Ради,
Українській партії та Михайлу Ратушному, готельно-
розважальному комплексу «Алігатор» за допомогу в
організації турніру та за надані подарунки. 

15-22.07.08 
Відбувся обласний вишкільний табір «Лисоня 2008»

ім. І. Гавдиди. В таборі, який відбувся поблизу села
Саранчуки Бережанського району, взяли участь три
десятка молодих людей з Молодіжного
Націоналістичного Конгресу, Молодої Просвіти,
Молодіжної реферантури КУН та УНМ. 

За 7 днів таборування учасники ознайомилися з
ідеологією українського націоналізму, отримали знання
з політології, краєзнавства, впоряду, табірництва,
куховаріння, мандрівництва, першої медичної допомоги.
Також молодь відвідала могилу видатного громадсько-
політичного діяча, колишнього заступника голови
Проводу ОУН Івана Гавдиди. 

Харків

11-13.04.08
Харківська обласна організація Молодіжного

Націоналістичного Конгресу провела традиційний
обласний вишкільний табір “Слобідські Ночі – 2008”.
Програма табору була різноманітною і поєднувала
теоретичну та практичну частини фізичного та
ідеологічного вишколів. 

З основнимими завданнями: засвоїти навички
орієнтування вночі, злагоджено та впевнено діяти в
екстремальних ситуаціях, індивідуальний та
колективний самозахист, і головне – отримати поштовх
для подальшого самовдосконалення. учасники
впорались на відмінно.

18.04.08
Відбулася прес-конференція, присвячена

ухваленому Харківською міською радою рішенню щодо
ліквідації пам‘ятника воякам Української Повстанської
Армії у Молодіжному парку. У прес-конферееції взяли
безпосередню участь представники СУМ, МНК, ГО
«Патріот України» та представники МВС.

Голова ХОО МНК Сергій Кузан оприлюднив
юридичну оцінку порушених правових норм
Харківською міськрадою про демонтування пам‘ятника.
Також він повідомив про план подальших дій націонал-
патріотичних організацій Харкова, згідно якого будуть
підписані звернення до Президента України, Голови
Верховної Ради, а також міських голів 23 обласних
центрів України з вимогою дати правову оцінку діям
Харківської міськради. В той самий час буде поновлено
цілодобову громадську охорону монумента. 

23.05.08
У День Українських Героїв - представники

Харківської обласної організації Молодіжного
Націоналістичного Конгресу та Спілки Української
Молоді провели круглий стіл-диспут «Шляхи побудови
соборної Української Держави». 

Причиною дискусії націоналістів стала відсутність
державної політики щодо етнічних українських
територій, які перебувають у складі інших держав, а
також регіонів України, в яких присутня проблема
сепаратизму. 

01.06.08
Активісти Харківської організації Молодіжного

Націоналістичного Конгресу взяли участь у збиранні
підписів громадян проти несанкціонованої забудови
історичного центру міста. 

Цей - захід лише частина масштабної довгострокової
акції під гаслом “Захистимо харківську фортецю від
загарбників!”. Мета акції – привернути увагу
громадськості до подій навколо унікального
архітектурного комплексу, що занесений до Реєстру
національно-культурного спадку України, і таким чином
зупинити наступ комерційних забудовників на
історичний центр міста. 

12.07.08 
Представники різних організацій, влади,

духовенства та просто парафіяни УАПЦ прийшли щоб
поздоровити Архієпископа Харківського та Полтавського
– Владику Ігоря Ісіченка. Цього року, на день святих
апостолів Петра і Павла, виповнилося 15 років з дня
його посвяти в єпископи. 

Урочисті привітання розпочалися з прочитання
привітального листа який надіслав Голова Проводу ОУН
Андрій Гайдамаха та виконання гімну ОУН відразу після
проведення церковної служби, яку вперше транслювали
по обласним телеканалам. Гості приїхали не тільки з
різних куточків України, а і з Канади. 

Серед охочих привітати Владику були представники
МНК, УП, ВО «Свободи», ХДС, УНП, КУНу, греко- та
римо-католицьких церков. Сергій Кузан, за дорученням
Центрального Проводу МНК, передав найщиріші слова
вітання і подяку за працю у справі духовного
наставлення молодих українських патріотів, яку
жертовно втілює Владика Ігор. 

П р о б л е м и ,
конфлікти, кризи

– типові явища для будь-якої організації, і це нормально.
Темп життя зростає, відповідно зростає кількість рішень,
відповідальність, а часу на обдумування „єдино правиль-
ного” залишається все менше. 

Провідникові нерідко доводиться вирішувати супереч-
ливі завдання. Крім того, що потрібно відслідковувати
поточну ситуацію, слід одночасно дивитись вперед, ризи-
кувати, втілюючи нестандартні рішення, водночас підтри-
муючи Справу (як Ідею, так і Чин) в стабільному положен-
ні, водночас не забуваючи підтримувати сприятливий клі-
мат в організації (чи достатньо Ви зробили аби Ваше член-
ство вважало себе членами однієї МНК-івської родини?). 

До організаційних криз часто додаються особистісні.
Свідомо поставивши себе і своє життя на вівтар служіння
Справі провідник практично в повному обсязі відмовляєть-
ся від традиційних, „нормальних” ліберальних цінностей
(кар`єра заради заробітку, сім`я як середньостатистична
„ячєйка общєства”, дорогий відпочинок тощо). Всім цим
він протиставляє себе суспільству як такому, а звідси –
криза нереалізації (чи неналежної реалізації) себе в рам-
ках традиційної соціальної системи. 

Тому для провідника ігнорування сигналу про настан-

ня кризи, повільність, неправильна оцінка проблемної
ситуації особливо небезпечна, оскільки його особистий
розвиток нерозривно пов’язаний з розвитком організації.
Тому бути на крок попереду свого членства є невід’ємною
ознакою дійсного провідника. А для цього потрібно пра-
цювати над собою постійно.

Нема нічого більш неконструктивного, ніж порівнюва-
ти організаційну та свою особисту діяльність з обставина-
ми, яких більше не існує. Життя в минулому не створює
майбутнє. Минуле не має сили доки цієї сили йому не
надати.

Триматися за минуле шкідливо, воно добре для аналі-
зу та висновків, для вироблення ідеології вцілому і тради-
цій зокрема. Але це все. Дорога з минулого в кращому
випадку приведе до сьогодення і ніколи – до завтра.

Тож якщо й сталося так, що провідник „загальмував” в
розвитку, його місце має посісти наймобільніший з його
оточення. Розвиток будь-якої організації не припускає
зупинок. Зупинка – це відкат назад.

Йти вперед і бути першими – єдино можливий шлях не
просто розвитку, але існування Організації!  

Сергій Кузан,
Член Центрального Проводу  МНК,

Харків

Йти вперед і бути першими…
„...Чому я повинен обирати між порятунком цього міста і звільненням

свого народу?
-Тому що людина повинна робити вибір.У цьому полягає його сила – в

могутності його рішень.
-Це важкий вибір. Він вимагає прийняти смерть одного народу, щоб вря-

тувати інший.
-Ще важче визначити свій шлях. Той, хто не робить вибору, вмирає в

очах Бога, хоча як і раніше живе і ходить по вулицях.
Пауло Коельо „П`ята гора”

Діяльність МНК. Коротко

Етична максима націоналізму звучить: 
- права треба здобувати працею, обов’язок іде

перед правом, праця є основою права; хто працює
найбільше і найліпше – веде, хто не веде - повину-
ється.

- всі обов’язки члена-націоналіста є його влас-
ними постановами; всі рішення є його власними
рішеннями.

- більші права провідника не є привілеєм – лише
новим обов`язком, більшою відповідальністю.

Головні завдання кожного члена-націоналіста є: бути
членом працюючим, працювати з найбільшим успі-
хом, хотіти й мати відвагу взяти найважчий
обов’язок – стати провідником.

Характеристика провідника
А. Провідник знає:
1) межі, силу і наслідки свого права, яке стосується

всіх членів дорученої йому організації однаково, дає йому
силу права на останнє й невідкладне рішення, зобов'язує
його тим самим до найбільшої відповідальності і найвищої
міри покарання щодо нього самого у випадку зловживан-
ня правами провідника або недбалого його застосування.

2) Устрій та правильники як ОУН…
3) Становище ОУН в політично-громадській діяльности

української нації, а також вирішальні моменти й причини
успіхів чи невдач ОУН на фронті внутрішньої й зовнішньої
її праці.

4) Становище ОУН, витворене наслідками її радикаль-
ної політики супроти ворожих сил...

5) Прикмети й недоліки власного характеру, освіти,
організаційного хисту, провідницького такту, загальної
поведінки з людьми.

6) Особистий склад членства своєї організації (групи) з
боку особистісних рис, названих під п.5.

7) Причини й умови (внутрішні й зовнішні), що зупи-
няють або цілком унеможливлюють ступневий розвиток
його організації по лінії визначених завдань.

8) Засоби й способи поборювання зовнішніх (ідеологіч-
них й політично ворожих організацій) і внутрішніх (спро-
тив власних членів з причин подразненого честолюбства
або шкідницька діяльність ворожих організацій за допомо-
гою власних членів)…

9) Загальну характеристику своєї організації з огляду
на її духовний і моральний стан, культурно-освітній сту-
пінь, організаційну карність, межу працездатності та
наслідки виконаної праці.

Б. Провідник пам’ятає, що:
1) Він стоїть завжди на видному місці, під вогнем

допитливо-споглядаючих очей як з боку своїх членів, так
і сторонніх людей, співчуваючих націоналістам чи до них
вороже настроєних.

2) Його найменший недогляд, незначна недбалість не
оминають уваги членів та ставлять під сумнів повагу до
нього як провідника у прямій пропорції до його вини.

3) На провідника дивляться члени очима його прав, а
тому судять про виконувані ним обов’язки і правила суво-
ріше, ніж це є у дійсному стані речей.

4) Провідник, який втратив довіру своїх членів, хоч би
з незначної причини, не відступає ніколи назад від ступе-
ня своєї попередньої поваги, хоч би була потреба у под-
воєнні енергії своєї праці.

5) Його повага в очах членів ще більш небезпечна зав-

дяки власній нері-
шучості й надто
вибачливою пове-
дінкою щодо своїх
членів, бо це тіль-
ки послаблює
його особистий
вплив і значення в організації, але й систематично демо-
ралізує членство, привчає його до легковажності, брехні і
омани…

В. Провідник чинить у спосіб, що:
1) Він нічого не доручає і сам не виконує, поки не зва-

жив наперед наскільки намір змістовно виправданий та які
умови його здійснення...

2) Він ставиться до всього критично, а в першу чергу
до себе самого, перевіряючи докладно кожне своє слово,
кожний крок і вчинок.

3) Своєю діяльністю виявляє здорову самостійність,
хоч і послуговується методично набутим досвідом; ніколи
не застосовує впертої шаблонності, але завжди насичує
діяльність почином, знанням безпосередніх подій життя та
конкретним відношенням до них.

4) Не перевищує свого авторитету провідника, робля-
чи його критерієм справедливости, послушности своїх
наказів чи поглядів, але переконує членство наглядною
виправданістю і влучністю своїх думок, планів, чинів,
наказів.

5) Не робить швидких оцінок щодо своїх членів у
випадках занедбання з їх боку обов’язків чи невмілого їх
виконання, але є справедливим у свому осуді після
докладного висвітлення всіх умов, зв’язаних з діяльністю
винного члена.

6) Пам’ятаючи всі попередні настанови, не зволікає зі
своїми рішеннями і намагається виступати з ними своєчас-
но, вмотивовано й категорично.

7) Він завжди перший виконує свої обов’язки і, з одно-
го боку, непохитно утверджує в очах членства свою здат-
ність на провідника, а тим самим авторитет провідника та,
з другого боку, тим більше й успішніше зобов’язує своїх
членів до невідкладного й найкращого виконання доруче-
них їм завдань.

Г. Провідник прагне:
1) Виправдати своєю творчою працею свої права най-

краще.
2) Бути однаково уважним щодо кожного члена, щоб

бути справедливим.
3) Бути першим виконавцем завдань організації, щоб

стати прикладом у наслідуванні і вихованні.
4) Бути приятелем своїх членів, щоб разом з ними тво-

рити громаду душевного зв’язку.
5) Не прощати безкарно нікому завиненого проступку,

щоб мати в своїх членах суворих суддів, які йому теж вини
не дарують.

6) Утверджувати в ідеї і чині відчуття власної індивіду-
альності...

7) Боротися за свій вольовий вибір завжди відверто,
щоб зробити своє життя героїчним.

10) Наповнити свою працю в Організації творчим
поривом людини, що хоче рости все вище.

Архівний пошук провів
і до опублікування підготував

Володимир Мороз

ПРОВІДНИЦТВО
Подаємо окремі витяги з розділу “Провідництво” матеріалу “Вишкіл і

виховання в ОУН” (1939 рік). Не зважаючи на те, що від видання цього
матеріалу минуло майже сімдесят років, він не втратив своєї актуальності й
пізнавальної вартості, і читач знайде в ньому багато цінного і повчального.

Націоналісти мусять зрозуміти світ і життя глибше й краще, ніж їх ото-
чення, уперто хотіти більшого, працювати подвійно: за себе й за тих, що не
працюють або працюють погано.
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Це є замилування в пригодах, в
незнаному, в новому… Це сила, яка
гонила англійських пуритан за океан, в
казкову Америку, на власний ризик і
страх. Це шукання нових земель, нових
досягнень; це замилування в атмосфері
конфліктів і поборюванні перешкод
серед людей, яких манить блискуче
марево пустелі, які не задовольняються
сірим світом буденщини, яких гнітить
щастя пса на ланцюгу. Це рухливі сили
життя і основні прикмети великих харак-
терів. 

Що є сила характеру?
Це ніколи не підкорюватись невда-

чам. "Паде лиш той, хто не хоче зачина-
ти наново", каже один англійський пись-
менник. "Коли ви часом і послизнетеся,
ставайте на ноги і починайте знову...
Завжди починати знову і ніколи не виз-
навати себе за підкореного... Таким має
бути провідник".

Що є сила характеру?
Це - культ успіху: Катехизм успіху -

не нарікати: "Ах, факти проти нас! Ах, чи
не звернути ще перед стартом, бо така
далека мета, а бігти так трудно". Певна
своєї вищості і післанництва цивілізувати
кольорові народи, запанувала англій-
ська нація в далекій Африці, в Індії, в
Єгипті, хоч була це задалека мета, хоч
географічні "факти" їй до того зовсім не
сприяли; хоч ймовірніше було б, коли б
над тими землями лопотіла не хоругва
Альбіону, віддаленого від них на десятки
тисяч миль, а наприклад Туреччини, чи
Росії, що майже сусідували з тими краї-
нами чудес, лише, що не мали того твер-
дого характеру, не сповідували того
"катехизму успіху", не мали "певності
себе" британської раси.

…Ось засада великих характерів:
коли за нею криється не дрібна «амбіцій-
ка», а велика амбіція, не істерія й розча-
рування, а уперта праця...

Чи знаєте ви, наприклад, що над
своїми діалогами працював Платон вісім-
надцять років? Коперник над своїми
"Революціонес" - тридцять шість? Лютер
над коментарем "Генезису" - десять? Що
аби лиш переписати твори Гете потрібно
шістдесят літ!? Що геніальність
Наполеона полягала в умінні спати п'ять
годин на добу, на дріб'язковім перечиту-
ванні численних щоденних рапортів, на
умінні виконувати працю останнього
вояка, на пам'яті, яка не забувала про
останню дурну гармату в віддаленім гар-
нізоні, якої не було в рапорті, але яка
завше була в його голові?

Культ успіху - це культ великої амбі-
ції і великої праці, не, так поширений у
нас, культ фасади, наліпленого ззовні
офіціального статусу ("редактор"; "т-во
людей з вищою освітою", "член акаде-
мії", "посол"...). Культ успіху - це не хви-
леве захоплення з переходом до момен-
тальної зневіри людей, які хотіли за рік
вивчитися на Шекспіра, а за два збуду-
вати "власну хату". Культ успіху - це
прикмета, якої у нас нема, це бажання
після кожного падіння зриватися на
ноги, to try again (пробувати знову), бо
хто боїться невдач і розчарувань, той
програв свою життєву ставку, будь це
одиниця чи народ.

Це почуття чести…Це значить мати
почуття відповідальності і говорити те,
що робиш, а робити те, що говориш. Це
значить тлумити серед себе "ніяких", бо
ніякі - це всякі, ні теплі, ні холодні, вічно
готові перекинутися від одних до інших.
Це значить, що коли ви кажете, що щось
на вашу думку є так, то це мусить бути
так.

Що таке сила характеру?
Це є завше бути готовим виконати

свій обов'язок. Ось приклад. Перед вій-
ною першим лордом британського адмі-
ралтейства був Вінстон Черчіль. В часі
непевного миру, довго перед 1914
роком, Черчіль готувався до нього. У
воєнній палаті він мав величезну мапу,
на якій кожного дня зазначалося розта-
шування головних одиниць німецького
флоту. І Черчіль залюбки несподівано
запитував своїх підвладних старшин:
"Що треба робити, коли цієї ночі вибух-
не війна з Німеччиною?". Не диво, що
коли ця війна дійсно вибухла, Велика
Британія була до неї готова. 

Що значить бути готовим виконати
свій обов'язок? Згадаймо про місіонер-
ську діяльність Єзуїтів по заснуванню
Ордену. Папа Григорій XIII віддав їм
церкву Санто Стефано Ротондо і Єзуїти
оздобили її чудовими фресками, що
представляли жахливі сцени катування
мучеників за віру. А кардинал Паєоті
писав, що не треба боятися малювати
страждання християн в цілім їх страхіт-
тю... Тим способом церква хоче не тіль-
ки звеличити відвагу мучеників, але й
запалити вогнем душу своїх "синів". Тим
способом вчила церква своїх месіонарів
завше бути готовим до мучеництва за
ідею, формувала героїчні душі… 

Виховати й підтримати в мирні часи
готовність до найстрашнішого - ось що
значить "бути готовим" виконати свій
обов'язок. Без цього нічого не варті
жодна релігія, жодна одиниця, жодний
народ.

Що таке сила характеру? 
Це значить дбати про справу, не за

себе. Коли лордові Кіченерові донесли,
що, направлений для знесення однієї
гори, транспорт динаміту вилетів в пові-
тря разом з порушником, що його прова-
див, Кіченер запитав: "Отже скільки
матеріалу ви ще потребуєте?".
"Гуманність, казав Айнзідель, - не кош-
тує нічого, а звільняє нас від усіх тяжких
зобов'язань думки і чину. Гуманність - це
оправдання для лінивства думки, для
безхарактерності. Оскільки знаю - не
збудовано нею досі жодної держави". 

Що є сила характеру? 
Це уміння володіти собою. Хто читав

колись про кораблі-пастки під час вели-
кої війни - той знає, що то значить -
панувати над собою. Той знає про це,
хто читав про подвиги "Fanborough",
воєнного корабля, укритого під прапо-
ром торговельного, завданням якого
було підставляти свої боки торпедам
німецьких "У-ботів"... Той знає, скільки
нелюдсько-зимної крові треба мати, аби
зі знищеним мотором, зламаними щогла-
ми, напівперебитою залогою - чекати
безчинно підходу ворога, або смерті,
коли одна хвилина денервації коштує
життя... Це з зимною кров'ю - вміти орі-
єнтуватися, звідки прийде найближчий
удар… 

Що є сила характеру? 
Це, нарешті, вміти дивитися на

життя, як на гру; не бути по-хамськи вті-
шеним після виграної, і по-хамськи при-
гнобленим по програній, завжди всяку
небезпеку сміхом зустрічати...
Прикладом цього мужнього відношення
до сваволі долі - служить упокорена, але
сильна духом, Німеччина. У Стокгольмі
відбулося торжество вручення
Нобелівської нагороди останньому лау-
реатові, німецькому письменникові
Томасові Маннові. У своїй доповіді Манн
дякував за відзначення не своє, а в його
особі - генія німецького народу.
"Німеччина, - говорив Манн, - через
свою повоєнну поезію... зберегла свою
честь: політично і духовно, знаходячи
серед болю - красу! Краса глуму над

даремними зусиллями про-
тивника, краса динаміки
життя, незважаючи ні на що,
краса піднесення ідеї над
тваринними інстинктами,
краса вірності своєму Богові
до кінця - є запорукою вос-
кресіння... Не тільки оди-
ниць, а й народів.

Що є сила характеру? 
Це є настанова душі,

оспіване в однім сильнім
вірші Редьярда Кіплінга,
який я, не поет, віддаю про-
зою:

"Коли ти можеш бачити
зруйноване діло цілого свого
життя,

і без слів взятися буду-
вати його наново…

Коли ти можеш бути
сильним, не перестаючи
бути ніжним... 

Коли ти можеш любити
всіх приятелів як братів, 

але так, щоб ніхто з них
не був всім для тебе…

Мріяти, та не даючи твоїй мрії стати
твоїм паном... 

Коли ти здатен бути суворим, не впа-
даючи ніколи в лють. 

Коли ти вмієш бути відважним, а
ніколи безрозсудним. 

Коли ти вмієш бути добрим, коли ти
вмієш бути мудрим, 

Не будучи моралізатором, ні педан-
том. 

Якщо ти вмієш зберегти свою відвагу
і не стратити голови, 

коли всі інші довкола тратять її. 
Тоді князі, боги, щастя й перемога, 
стануть навіки твоїми вірними раба-

ми. 
Тоді ти станеш людиною..."
З людей, а не з ганчірок чи опудал,

складається нація. Хто не виховує люди-
ни, не виховує народу. Твори Кіплінга,
каже французький критик Бріон, більш
допомогли при наборі добровольців до
британської армії в Індії, аніж обіцянки
капралів-вербувальників. Бо не капрали,
не зовнішній примус, викували англій-
ську націю, лише Кіплінги, які прищеп-
лювали молоді смак пригод, життя,
повного небезпек на далеких шляхах, за
далекими морями. Хто виховував харак-
тер Британця, творив Велику Британію.

Хто викаже силу характеру в дрібнім,
викаже її й у великім… Хто в малих спра-
вах ставить на своєму, той не злякаєть-
ся перешкод і в великих… 

Твердо йти своєю життєвою дорогою
може тільки нація людей великих харак-
терів. Безхарактерне суспільство, навіть
при сприятливих обставинах, навіть при
чужій допомозі, не творить нічого.
Завжди перекидатиметься від захвату до
розпачу, втрачатиме голову на перших
невдачах, переоцінюватиме силу пере-
шкоди, а не довірятиме власній, хоч би й
як "свідома" була свого "ідеалу"... Сама
свідомість не поможе, ні сам запал.
Великі речі стоять у світі твердими
характерами, бо й світ цей не є м'який.

Говорять у нас не раз про "гармонію"
у вихованні: мовляв, треба "гармонічно
розвивати всі здібності - не лиш харак-
тер, але й свідомість, силу волі, знання і
ін. Але казати таке - значить казати
забагато і нічого: хто забагато обіймає,
мало стискає. Бо казати, що треба роз-
вивати всі здібності душі - це програма
для нас, для наших внуків і для правну-
ків - це загальник. Нам потрібно зверну-
ти увагу на те, що в даній історичній
хвилин - є на потребу. А цим, безпере-
чно, є передусім виховання твердих

характерів. Розум може кермувати
нашою енергією, але не створити її…

Хто гартує тіло - гартує душу, а
моральний гарт і характерність - це фун-
дамент сильної нації. Чи не винна в
наших життєвих невдачах обставина, що
занадто призвичаювали ми досі молодь
до теплих посад і вигідного життя, до
м'якого кімнатного виховання, несприят-
ливого для виявлення сильних почу-
вань, і до формування сильних характе-
рів? 

Скажуть, чи не в цім щось зневажли-
ве для душі, викликати чисто механічни-
ми штучними способами - бажаний стан
душі? Ні! Бо є глибший зміст в такому
вихованні. Воно вказує, що нове став-
лення душі не вичитується лиш з кни-
жок, що аби засвоїти ідеї нового мораль-
ного гарту, треба ними жити, цілим
єством, мати їх в кожнім фібрі тіла,
крові. Лише тоді будуть вони не чужо-
рідним тілом, що випаде при першім
потрясінні, а органічною частиною
нашого "Я".

Та ж чи це не є утопія? - прищепити
отой моральний гарт нашій нації? Ми ж
такі ніжні, такі чуйні, такі бідні... Скільки
є ще серед нас тих людей, яких ніколи
ніщо не навчить, цих тепличних діячів,
вихованих в кабінетах канцелярій, цих
"футлярних" людей з психікою вічного
"есефа" (сафандули)… Тяжка буде
боротьба з одідиченою безхарактерні-
стю.

Але не безнадійна!..
Довгі століття знищили у нас не один

здоровий інстинкт, зробили з колишніх
степових піратів - кліткових цвірінькалів,
які ревуть та стогнуть і ридають над
своєю долею безталанною… Довгі роки
зробили з колишньої хижацької
Варяжчини - травоїдів, які забули навіть
про інстинкт елементарної самоохорони,
зі степових тарпанів - коней циркових,
уїжджуваних блазнями.

І лише нещодавно ми знову почали
думати про часи, коли було інакше; про
добу безжурного завзяття, стоїчного
гумору і вдач, які ломилися та не гнули-
ся; про добу, коли не стали ще загально-
прийнятими чеснотами чесноти пса в
буді; коли панували інші, ті, які я обняв
словом "характер". Коли тверді були
люди в намірах, тверді в думках, тверді
в поступі, тверді у вірі, у відчуттях, в
чині.

Дмитро Донцов

ДДммииттрроо  ДДооннццоовв  ттаа  ООллееннаа  ТТееллі��аа

ВВаарршшаавваа,,  11993300--тті рррр..

ЄДИНЕ, ЩО Є НА ПОТРЕБУЄДИНЕ, ЩО Є НА ПОТРЕБУ

Тому своєю увагою не оминули і колишні
«випускники» табору ім.Івана Гавдиди – це
заступник голови Сумської ОДА Олег Медуниця,
начальник управління у справах сім'ї, молоді та
спорту – Віктор Бобиренко та голова
Краснопільської РДА Юрій Яремчук.

Традиційно організатори змагали до найбільш
вдалого поєднання теоретичної та практичної
частин програми. Учасники табору прослухали
низку лекцій з табірництва, мандрівництва, вижи-
вання в природі та орієнтування на місцевості,
історії визвольних змагань (наголос був зробле-
ний на подіях, що відбувалися на теренах
Сумщини), організації діяльності громадських
об’єднань тощо, взяли участь в обговоренні
нагальних суспільно-політичних питань. Був про-
ведений брейн-ринг. Чимало уваги приділялося

вивченню українських маршових козацьких,
повстанських пісень. 

Практична частина включала в себе туристичні
та спортивні змагання (бокс, регбі, футбол,
волейбол, гребля), 50-ти кілометровий марш-

кидок, заняття з впоряду, побудови козацької
лави. 

Незабутніми для багатьох учасників таборуван-
ня стали дні аскетизму, запам’яталися також
вечірні ватри та нічні алярми. Перевірки на орга-
нізованість став "напад" сусіднього табору. 

Можна стверджувати, що цього року була від-
крита нова сторінка в історії молодіжного націо-
налістичного руху. Табір «Відвага ім. І. Гавдиди»,
об’єднавши в своїх лавах активну молодь з усієї
України, став плацдармом для нових звершень і
перемог молодого покоління українських патріо-
тів.

Організатори висловлюють подяку за благочин-
ність директору Сумського продовольчого ринку
Галаєву М.Д. та організаціям Ліги Українців
Канади (ЛУК) і З’єднаного Україно-
Американського Допомогового Комітету (ЗУАДК)
за багаторічну підтримку таборів МНК.

Інформцентр МНК

Табір «Відвага» 
ім. Івана Гавдиди»:

"Ідея. Кадри. Боротьба"
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Хто часто відвідує різного роду акції, громадські збори
чи подібні заходи, той неодмінно мав звернути увагу на
людей певного типу, яких, зазвичай, важко не помітити.
Ці люди вирізняються якоюсь неймовірною активністю,
продукуванням неадекватних далекосяжних ідейок.
Здебільшого, зовнішній вигляд їхній теж має свої особли-
вості. Мова тут не йдеться про людей з певними психічни-
ми відхилення, бо, в цьому сенсі у них нібито все гаразд.
Але поведінка цих людей має свої специфічні особливості.
Отже, розповідь буде йти про так званих «стурбованих»,
чи, як часто називають їх мої друзі, «фанатів» (наразі не
йдеться про фанатів футболу). 

Варто навести кілька найхарактерніших типів цієї кате-
горії осіб. 

Тип перший : Зовні інтелігентна людина середнього
віку, начитана, може поговорити на будь-які теми. Знає
відповіді на всі питання. Любить просторікувати на тему
арійсько-трипільської цивілізації. Наприклад, може врази-
ти вас такою фразою: «Такого - то числа українцям випо-
внюється десять тисяч і стільки то років!». Якщо поцікави-
тися у цієї людини, з яких це джерел вона взяла таку
інформацію, то можете почути у відповідь, що це зовсім
не важливо, а ви, мовляв, нічого не знаєте. Така людина
корисного нічого не робить, лишень усіх критикує.
Прийшовши на якісь збори, або взявши слово на мітингу

може прорікти: «Що ви тут робите? Україна
ж гине! Нам треба розбудовувати нашу
державу…». Нічого путнього не запропону-
вавши, з почуттям виконаного обов’язку
йде геть. Ви, мовляв, далі мордуйтеся, як
хочете, а я зробив, що міг. 

Другий тип: Теж інтелігент. Постійний
відвідувач круглих столів, конференцій,
засідань, нарад, семінарів, неодмінний
учасник оргкомітетів. Любить ухвалювати
різні резолюції, безрезультативні рішення,
підписувати декларації про наміри.
Продукує якісь нездійсненні ідеї. Гуртує
навколо себе таких самих балакунів.
Результатом такої активності є ніщо, крім
сказаних потоків слів, списаних стосів
паперу. Одним словом – пшик.

Третій тип: Бабуся. Менш інтелігентна і
начитана, погано знається на ідеологіях чи

історії, але палає якоюсь фанатичною енергією. Будь - що
пояснювати цій людині – вельми невдячна справа. На
заклик вождя, зверхника чи ще когось вона завжди гото-
ва йти в бій. У народі таких жартома називають «спецназ
«в’язані берети». Ця категорія частково представлена у
національному середовищі. Головним чином, ця група ста-
новить «ударну силу» вітренківців, комуністів, парафій
московського патріархату та інше.

Четвертий тип: Молодий радикал. Постійно ходить,
їсть, спить у камуфляжі та військових черевиках. У
результаті постійного такого носіння цей камуфляж
настільки засмальцьовується, що становить прикре вра-
ження. Позитивом цього типу є те, що людина справді
може бути здатна на рішучі вчинки. Але ж життя – це не
постійний табір у військово-польових умовах. Людина в
такий спосіб заганяє себе на маргінеси, а у деяких випад-
ках виставляє й рух, до якого вона належить, у якості
чогось примітивного з присмаком підліткового максима-
лізму. Про таких говорять: «Вони вийшли з лісу, але ліс із
них не вийшов».

П’ятий тип: Любителі різних нагород, погонів, відзнак,
титулів, рангів. За найменшої нагоди вбираються у мунди-
ри. Таке враження, що на ніч вони ті нагороди на піжаму
чіпляють. Якнайбільше орденів, то найкраще. Пусте, що ті
медалі незаслужені, а видані такими самісінькими фети-

шистами, як і той, хто їх носить. Немає орденів, то й знач-
ки згодяться. Чим більше, то найкраще. Зустрічаєш тако-
го «генерала» у тролейбусі – смішно й прикро стає. Особи
такого типу нагадують мені залізничника з фільму
«Маски-шоу у поїзді». У нього ще сріблясті паровози були
на погонах. Але ж – одна справа гумористичний фільм, а
зовсім інша – реальне життя. Дехто з них і справді вірить
у своє «генеральське благородіє», хоч за тією вірою крім
чванькуватості нічого немає.

Наведена типологія є, звичайно, досить умовною, але
найбільш характерною. Доводилося зустрічати таких
колоритних осіб, що віднести їх до якої-небудь категорії
дуже важко, але, вони є, так би мовити, найколоритніши-
ми представниками так званих «стурбованих». От, напри-
клад, ходить людина столицею до різних організацій і
закликає зібратися усіх певного дня біля однієї з станцій
метро з прапорами і творити «УПА ХХІ століття». Хоча,
чесно кажучи, такі ідеї вже є на межі зі здоровим глуздом.
Або, інший випадок: приїздить молода людина до облас-
ного центру навчатися до університету. Дивиться на світ
з широкими очима, прагне чогось нового, цікавого. І тут у
її житті з’являється викладач, який просторікує про патріо-
тизм, козацтво (дарма, що ще кілька років тому ця особа
відмовлялася «учіть ваш хохляцкій язик»). Студента
запрошують на збори певної громади, де він чує надваж-
ливу дискусію, чи варто було саме цей значок одягати на
камуфляж чи ні, або чути постійні розповіді про змову сіо-
ністів. Молода людина дивиться на всю цю убогість і
поступово у неї настає розчарування у всьому. І це все
завдяки таким «патріотам». Хоча, на мій погляд, така
поведінка на грані з провокативною і шкідницькою. 

Власне не хотілося б нікого образити. Звичайно, що є
серед згаданого переліку типажів і справжні патріоти, які
з огляду на свої особистісні риси є такими, якими вони є.
Завдання громадських організацій є приділити таким
людям місце, до якого б вони пасували найкраще і неса-
мохіть не дискредитували цілий національний рух. І про-
блема ця не лише в самому національному русі, бо пред-
ставлені вони у різних течіях. Інша річ, що для когось
вони є основною складовою. Слід пам’ятати, що, коли до
справи беруться «стурбовані», то вони неодмінно заве-
дуть її на манівці. Отже, пильнуймо! 

P.S. Під час написання статті жоден «фанат» не
постраждав.        

О. Сіроманець

Сучасний національний рух в Україні і так звані «стурбовані» 

В Україні досі відсутня критика наукової течії, яка
досліджує фашизм та його інтерпретації. Це дає змогу
постсовітській пропаганді традиційно змішувати націона-
лізм та фашизм, підчас зовсім ототожнюючи ці рухи на
догоду лівим силам. Ця хвороба не чужа всій східній
Європі. Фантастика – в деяких країнах  ЄС досі панує ста-
ліністський дискурс історії націоналізмів!

Перша посутня публікація на цю тему в Україні – моно-
графія Андреаса Умланда „Порівняльне фашизмозна-
вство”, оприлюднена в газеті „Критика” у серпневому
числі. Але і там основна увага приділена працям, які при-
свячені історії правих та ультра-правих рухів Німеччини,
Франції та Італії, фрагментарно – фінським та британ-
ським націоналістичним організаціям, зокрема й парамілі-
тарним. Історія націоналізмів балканських країн, ґенеза
правих рухів у Румунії, Сербії, Греції та Болгарії фактично
не досліджена європейською наукою. То й немає й крити-
ки. 

Між тим, країни „візантійської традиції”, до якої нале-
жить і Україна, витворили у першій половині ХХ століття
власний формат правих рухів. Тим не менше, їх також
складовано в „кошик” фашистських ідей – не лише в часи
диктату СССР, а й навіть у вільні 1990-ті роки. На цей
парадокс вказує найбільший дослідник історії болгарсько-
го націоналізму Нікола Алтинков. Нещодавно він випустив
фундаментальну працю „Та й назвали їх фашистами:
легіонери, отецпаїсівці, ратники”. 

СТАТТЯ 108, ФАШИСТСЬКА 
Практично всі націоналістичні спілки, рухи та організа-

ції Болгарії  були знищені, а сама їх діяльність заборонена
після комуністичного перевороту 9 вересня 1944 року. Всі
не комуністичні установи були названі „фашистськими”,
більшість їх лідерів або ув’язнена, або просто вбита спецс-
лужбами. Понад те – сталіністський режим у Болгарії запо-
взявся називати ВСІХ своїх опонентів фашистами, у тому
числі культурно-просвітницькі установи – на кшталт
української „Просвіти”. З’явилися категорії соціал-фаши-
стів (їх „очолив” соціал-демократ Кристю Пастухов), мона-
рхо-фашистів (туди записали Івана Багрянова, відомого
генерала  Ніколу Жекова). Довершенням погрому стало
впровадження до кримінального кодексу країни статті
108. Вона загрожувала і загрожує тюрмою членам та сим-
патикам організацій, які уряд забажає оголосити
„фашистськими”. Це неймовірно, але ця стаття в болгарсь-
кому КК існує й донині – в країні, яка є членом НАТО та
ЄС. Тож чи варто дивуватися тому, що в болгарському сус-
пільстві досі панують міфи про „воїна-визволителя”, а
пам’ятники сталінським солдатам стоять непорушно в
найглухіших селах країни? 

МОВЧАННЯ НАЦІОНАЛІСТІВ 
Проте це лише політична сторона проблеми. Інша

полягає в тому, що сучасна болгарська наука – вільна та
європейська – не створила спеціальної літератури з історії
болгарського націоналізму, обмежившись хіба досліджен-
нями глорифікованої ВМРО (Внутрішня Македонська
Революційна Організація): „Велика проблема в тому, що
нічого істотного так і не вийшло до цього часу. Це не
зверхнє ставлення, а цілком обґрунтована констатація”, -
наголошує Ніколас Алтінков. Це тим більше прикро, наго-
лошує науковець, що болгарські праві у 1920-30-их роках
створили багатющу літературу з теорії націоналізму, яка
далеко випередила праці сусідів-румунів, греків та інших
балканських народів. Весь цей багаж  перебуває в небут-
ті: „Більшість з нас і зараз не знають, що питання про
національні меншості, рідної мови, долі болгар поза націо-
нальними кордонами, негативного впливу іноземного на
молодь, секти і т. д. були детально розглянуті і ті виснов-
ки – цілком слушні вже понад 70 років”, - каже Алтинков. 

НАЦІОНАЛІЗМ – ЗНАЧИТЬ АНТИТЕРОР
Інша прикмета болгарського націоналізму – виникнен-

ня відразу після поразки у Першій Світовій війні і вагомих
територіальних втрат за Нейським мирним договором.
Науковець твердить: попри традиційну модель болгарсь-
кої історії, яка свідчить про повний занепад національно-
го духу по війні, ідеологічно вишколені, масові націоналі-
стичні організації болгар виникають саме у 1920-их роках.
Це Союз болгарських національних легіонів (СБНЛ),
Ратництво за прогрес болгарства (РНБ), Болгарський
молодіжний союз „Отець Паїсій” (БМСОП). Їх базою стали
ветерани болгарської армії (до 1919 року в лавах БА були
850 000 вояків!) та студентська молодь, переважно сіль-
ського походження. Здобути загальнонаціональну під-
тримку ці організації змогли у прямому герці із групами
просовітських терористів. 1923 року комуністи, за планом
Комінтерну, здійснили спробу збройного перевороту –
тоді пліч-о-пліч з болгарськими націоналістами воювали
ветерани Армії УНР, інтерновані в Болгарії. Наступні два
роки сплили у безнастанних терактах проти представни-
ків державної влади з боку комуністичних груп. І кульмі-
нація – вибух під час служби Божої в церкві Святого
Воскресіння у квітні 1925 року. Це найбільший та „найус-
пішніший” теракт за всю довоєнну історію Європи: вбито
понад 150 чоловік (серед них десятки бойових генералів),
500 чоловік поранено. Фактично, ліві рухи цілеспрямова-
но та систематично руйнували громадське суспільство
Болгарії. І ці дії стали каталізатором масового націоналі-
стичного руху – як самозахист, як спасенна реакція на
хаос і терор. Вочевидь, ліберальні сили, які перебували
тоді при владі (БЗНС), були не здатні впоратися із цим
викликом. 

ЧЕРВОНА НЕБЕЗПЕКА В ЄС
Нікола Алтинков у заключному слові твердить: погром

правих організацій в Болгарії наприкінці 1940-их років
фактично припинив історію болгарського націоналізму.
Нинішні організації, які оголошують про спадковість із
ВМРО, СБНЛ чи РНБ неймовірно слабші за своїх поперед-
ників, а загал залишається під конечним впливом лібе-
ральної та соціал-комуністичної ідеології президента
Георгія Пирванова та прем’єр-міністра Сергія Станішева
(українця за походженням). І якщо порівнювати рівень
націоналістичних рухів України та Болгарії, то результат
не буде на користь останньої. 

Відсутність власної національної політики не завадило
цій країні влитися у структури ЄС, реформувати армію за
стандартами НАТО і стати його повноправним членом.

Все це свідчить про те, що у віддаленій перспективі
відсутність потужного націоналістичного дискурсу в бол-
гарській політиці загрожує всій архітектурі Євросоюзу, яко
союзу євронаціоналізмів. З цього активно користає путін-
ська Москва, поглиблюючи  внутрішні розколи в лавах
країн ЄС. І найбільша ставка в цій роботі  - на  Болгарію і
країни колишнього соцтабору – держави з найбільш трав-
мованими суспільствами після 1945 року. 

РОЙ МОГИЛКО
P.S. Доречі, Болгарія була серед тих країн яка не вис-

тупила з рішучим засудженям агресії Росії проти Грузії.

ТА Й НАЗВАЛИ ЇХ ФАШИСТАМИ
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Роман Шухевич у документах радянських органів
державної безпеки (1940-1950) у 2-х томах

У пропонованій збірці документів з
колишніх таємних архівів розповіда-
ється про життя і діяльність Головного
командира Української Повстанської
Армії Романа Шухевича.

Видання розраховане на всіх, хто
цікавиться постаттю Романа Шухевича
та історією українського національно-
визвольного руху в ХХ столітті.

Дмитро Донцов "Націоналізм”

Головний твір видатного україн-
ського мислителя, ідеолога україн-
ського націоналізму Дмитра Донцова.
В творі автор визначає причини зане-
паду української державницької думки
та окреслює шляхи досягнення націо-
нального ідеалу.

Книга розрахована на всіх, хто
цікавиться історією філософської
думки, переймається долею України

Дмитро Донцов "Росія чи Європа"

Впевнені, що сьогодні  твори
Донцова особливо потрібні україн-
ському читачеві. У висліді
“Помаранчевої революції” (не шля-
хом декларацій, актів, референду-
мів, банального голосування), укра-
їнці нарешті отримали шанс стати на
шлях самостійного розвитку, на
шлях становлення великої й могут-
ньої держави. Проте “слизькі маца-
ки московського спрута” далі нама-
гаються в “братських обіймах” заду-
шити Україну. І надто небезпечним
є “усміх диявола” з Кремля, який
завдяки домінуванню в нашому

інформаційному просторі, диктату в енергетичній галузі,
експансіоністській “п`ятій колоні”, (котра вже підкралася до
самого серця України), мріє про подальше поневолення
України.  

І.Драч, В.Черняк, Р.Коваль та інші
“Українська афористика”

“Українська афористика” є най-
повнішим виданням вітчизняних
афоризмів від найдавніших часів до
наших днів. У збірці представлено
понад 3500 афоризмів ста авторів.
Багатюща афористика проходить
крізь всі періоди української історії:
від Київської Русі через козацьку
добу до держави України, яка поста-
ла наприкінці ХХ століття.

Книга може стати посібником
для українського вчителя, студента і
школяра.

Книга поштою: для замовлення книг поштою необхідно
зв'язатися за вказаною нижче адресою МНК, скринькою
book_mnk@ua.fm або телефонічно та вказати назви та кіль-
кість книг, ПІБ, повну поштову адресу з індексом

Організації:
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та

спорту (Київ, Україна)
З’єднаний Україно-Американський Допомоговий

Комітет – ЗУАДК (Філадельфія, США) 
Ліга Українців Канади – ЛУК (Торонто, Канада) 
Дослідний Інститут «Студіюм» (Торонто, Канада) 
Центр Національного Відродження ім. С. Бандери

(Київ, Україна)
Спілка Української Молоді в Україні
Українська Видавнича Спілка ім. Ю. Липи
Добродії:
Адольф Гладилович (Монреаль, Канада) 
Василь Коломацький (Торонто, Канада) 
Ганна Зубата (Вінніпег, Канада) 
Ігор Мірчук (Пенсільванія, США)
Юрій Наконечний (Філадельфія, США) 

Осип Довбуш (Лестер, Англія) 
Петро Дацків (Альберта, Канада) 
Микола Карпій (Торонто, Канада) 
Ростислав Мартинюк (Київ, Україна) 
Юрій Поканєвич (Київ, Україна)
Михайло Королик (Івано-Франківськ, Україна) 
Олександр Сич (Івано-Франківськ, Україна) 
Михайло Ратушний (Київ, Україна) 
Андрій Парубій (Львів, Україна) 
Юрій Яремчук (Краснопілля, Україна) 
Віктор Бобиренко (Суми, Україна) 
Володимир Науменко (Київ, Україна) 
Галаєв М. Д. (Суми, Україна)
Віктор Янко (Морщин, Україна)
Святослав Липовецький (Київ, Україна)
Максим Макар (Київ, Україна)

„Повстанська ватра” кличе до нових перемог

ЦЦеейй  ннооммеерр  !!ааззееттии  ““ТТЕЕРРЕЕНН  УУККРРААЇННАА””
ввииддаанноо  ззаа  ссппрриияянннняя  

пп..  ВВооллооддииммиирраа  ННаа&&ммеенн""аа  ((ККииївв))

Київ - 8-097-959-35-02 (Максим), mnk_kyiv@ua.fm
Ти можеш завітати до нас на збори що п`ятниці о 19-00 за адресою вул.
Ярославів Вал, 9

Як зробити так, щоб без зайвого популізму вихо-
вати у дітей та юнацтва національну свідомість, істо-
ричну пам’ять, громадську позицію, патріотизм,
готовність захищати Батьківщину? Одним із шляхів
виконання цих завдань є організація молодіжного
табору-джамборі “Повстанська ватра”. Щороку він
проводиться з ініціативи Всеукраїнської молодіжної
громадської організації „Молодіжний
Націоналістичний Конгрес”. 

«Джамборі» в перекладі з мови американських
індіанців означає "збір усіх племен після довгої війни"
чи "велика рада". Табір-джамборі в сучасному розу-
мінні означає: зліт, фестиваль, розваги і змагання,
але з більш насиченою, цікавою і корисною програ-
мою. Це справжня братерська атмосфера, купа ста-
рих і нових друзів, можливість отримати неймовірні
враження. 

Традиційно „Повстанська ватра” відбувався як
єдиний всеукраїнський  табір, але цього року виріше-
но змінити формат його проведення. Рішенням
Центрального проводу МНК було затверджено прове-
дення цього табору в двох частинах України–
„Повстанська  ватра-Схід” і „Повстанська ватра-Захід”.
Це зумовлено можливостями організації опанувати
більшу кількість молоді у різних куточках України
одночасно і дати можливість обласним осередкам
МНК самостійно втілювати заходи всеукраїнського
рівня.

Цього року табір буде проводитися вже вшосте і
щоразу змінюється його географія. Зазвичай обира-
ється той регіон, який став свідком героїчних подій
національно-визвольної боротьби українського наро-
ду. Це – подвиги відважних степових ватаг, лицарів
Київської Русі, Запорізької Січі, армії УНР та січових
стрільців, бійців ОУН-УПА. 

Протягом 2002-2007 років таборовиків радо прий-
мали землі Рівненщини (місце героїчної загибелі
командира УПА-«Північ» Клима Савура), Волині
(терен Колківської республіки УПА), Вінниччини
(місце останнього бою командира УПА-«Південь»
полковника Омеляна Грабця - „Батька”), Сумщина
(територія, де у 1770-80-х роках діяли повстанські
гайдамацькі загони запорізького козака Семена
Гаркуші та батьківщина останнього кошового Петра
Калнишевського) та Київщини (де в  1768 році відбу-
валося гайдамацьке повстання на чолі з М.Швачкою
та А.Журбою). 

„Повстанська ватра-Схід” відбуватиметься на
Харківщині з 8 по 12 жовтня поблизу с. Мохнач,
Зміївського району. Ця місцина цікава тим, що тут
знаходилось так-зване  Мохначанське городище, яке
відоме численними розвідками і розкопками, де були
виявлені артефакти різних епох і археологічних куль-

тур, зокрема лісостепової культури Скіфії. Довгий час
саме тут проходила східна межа Київської Русі, на якій
відбувалися запеклі бої княжих дружинників із хоза-
рами, печенігами та половцями. На цій території
українськими лицарями-козаками було засновано
чимало поселень, найвідоміше з яких - Свято-
Михайлівський монастир, який по зруйнуванню Січі
став однією з останніх твердинь Козацької України.

„Повстанська ватра-Захід” відбуватиметься на
Тернопільщині з 2 по 5 жовтня поблизу села
Слов’ятин Бережанського району на базі музею ОУН-
УПА. Тут в листопаді 1943 року в непрохідних лісах
таємно було побудовано вишкільний табір до 100
чоловік для вишколу та підготовки в лави УПА. Всі
вишкільники  були розподілені штабом по підрозділах
Подільської воєнної округи УПА «Лисоня» і створили
легендарну сотню «Бурлаки». Таборовики матимуть
змогу пожити в криївках та ознайомитись з життям,
побутом, бойовою підготовкою, навичками воїнів УПА
не з книжок, а з власного досвіду.

Таборова програма «Повстанської ватри» являє
собою суміш фізичного та інтелектуального наванта-
ження. Вона передбачає  практичні заняття з табір-
ництва, ряд лекцій з історії націоналістичного руху,
сучасного мистецтва, вивчення народних та повстан-
ських пісень. Завершенням кожного дня буде цікава,
весела і насичена ватра.

Для участі у таборі необхідно: 
- мати 14 років; 
- заповнити та подати до оргкомітету „Картку-зго-

лошення” та „Заяву кандидата” (для осіб молодших
18 років обов’язковим є дозвіл батьків); 

- виконати особистий та харчовий виряд; 
- виконувати накази та розпорядження проводу

табору.

Координати представників оргкомітету:
Київ: Центральний Провід МНК, вул.Ярославів

Вал, 9 прим.4. тел.: 8(044)234-70-20, 
факс 8(044)246-47-83, 
e-mail: mnk@ua.fm, info_mnk@ua.fm

«Повстанська Ватра-Схід»:
Суми: вул..Горького, 2, 
тел./факс: 8(0542)21-03-29
тел.+380957312988 (Наталя)

+380989803812 (Ольга) 
e-mail: mnk_sumy@ukr.net
Харків: просп. Леніна, 55, кв. 70, 
тел. +380633766308 (Оксана) 

+380635741387 (Іван)
+380503072007 (Іван)

e-mail: mnk_kharkiv@ua.fm
«Повстанська Ватра-Захід»:
Рівне: тел. +380977989581 (Тарас)

+380674555010 (Олександр)
e-mail: mnk_ost@ua.fm

Волинь: тел. +380979467810 (Олександр)
e-mail: mnk_volyn@ua.fm
Львів: +380979450005 (Андрій)

+380632638828 (Андрій)
e-mail: golnach@gmail.com
Тернопіль: +380979791945 (Богдан)
e-mail: bohdan20@ukr.net
Закарпаття:
тел. +380677291375
e-mail: vital_mnk@ukr.net
Детальна інформація на сайті:

www.UkrNationalism.org.ua
Зустрінемось на таборі!

Керівництво та членство Молодіжного Націоналістичного Конгресу висловлює щиру
подяку усім добродіям, жертводавцям та організаціям, які сприяли діяльності нашої

організації у 2008 році.
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