ІДЕОЛОГІЧНО-ВИХОВНІ ПРАВИЛА ОУН
12 прикмет характеру українського націоналіста
Доповненням “Декалогу” мали бути “12 прикмет характеру українського націоналіста” та “44 правила життя українського націоналіста”.
Щоправда, вони не стали так широко відомими, як “Декалог”, та все ж
таки всі провідні члени ОУН були зобов'язані самі знати і пояснити їх
низовим членам, зокрема юнацтву, в пляні ідеологічного вишколу.
Текст “12 прикмет характеру українського націоналіста” такий:
“Український націоналіст є:
1. Все готовий, це значить, що він є вояком Української Революційної Армії.
Він бореться на великому всеобіймаючому фронті Української Національної
Революції, віддаючи всі свої сили, готовий кожної хвилини віддати і своє
життя. Український націоналіст є завжди в повній бойовій готовості.
2. Безкорисливий, це значить, що Ідею Українського Націоналізму й службу
для неї ставить він вище всіх скарбів світу цього. Для неї він проміняє з
радістю можливість спокійного та вигідного життя на тверду долю
жовніра-борця, теплу хату — на окопи чи тюрму. Щастя шукає і знаходить
він у радості з боротьби й перемоги на службі Великій Святій Справі. Лише
в щасті Української Нації щастя українського націоналіста. Її воля, слава
й могутність — його найбільше бажання.
3. Чеснйй , це значить, що він ім'я націоналіста носить гідно й ніколи
не сплямить ніяким нечесним вчинком. Він завжди придержується високих
вимог націоналістичної моралі. Мораль опортуністичного світу родить і плекає безділля, страх, фарисейство й угоди. Мораль націоналістична — це мораль нового світу, світу чину й боротьби, її засади взнеслі й тверді. Вона є
основою чинного й чистого, мов хрусталь, характеру українського націоналіста, Лицаря-Революціонера.
4. Карний, це значить, що він безоглядно підпорядкований і вірний
аж до смерти Ідеї Українського Націоналізму, Організації Українських
Націоналістів і своїм провідникам. Кожний наказ для нього святий. Він знає,
що карність — це основа організації й сили, а анархія — це руїна Тому він
завжди піддержує авторитет Проводу Української Нації в Організації.
5. Актйвний і підприємчивий, це значить, що він бореться всіма силами,
використовуючи всі можливості, кожну хвилинку для добра Великої Справи
— Української Національної Революції. Він не знає безділля.
В нього за думкою і словом іде чин, мов за блискавкою грім. Бо життя — це
рух, боротьба, а спокій — це застій, і холодна смерть. Кожну ідею, організа-

цію чи людину він оцінює по ділах, а не по словах. Пасивність — це
прикмета раба. Пасивності раба протиставляє він творчу ініціятиву й
напружену активність борця-провідника.
6. Відважний, це значить, що він завжди відважно і невстрашно
протиставиться всім перешкодам і небезпекам. Він не знає, що то є страх.
Заяча вдача боягуза-труса йому чужа й гидка.
7. Рішучий, це значить, що він кожний наказ і кожну свою постанову
виконує рішучо, без вагань. Постановив — зробив.
8. Витривалий, це значить, що він завжди бореться завзято й витривало.
Він знає, що без витривалости, доведеної аж до впертости, немає
перемоги.
9. Зрівноважений, це значить, що він у всіх випадках життя задержує повну
рівновагу духа. Життя українського націоналіста повне трудів, перешкод і
небезпек. Щоб їх перебороти, щоб опанувати положення і зібрати всі сили
до удару в відповідне місце, треба насамперед опанувати себе. Тому
український націоналіст у підпіллі й у твердому бою, в окопах і в
тюрмі, в тріюмфі чи на ступнях шибениці, завжди зрівноважений, завжди
однаково спокійний, гордий і усміхнений. Вміє по-лицарськи перемагати і
по-геройськи вмирати.
10. Точний, це значить, що він завжди придержується точности в житті аж:
до дрібниць.
11. Здоровий, це значить, що він хоче бути здоровим. Він хоче, щоб
ціле молоде українське покоління було здорове. Україна потребує сильних і
здорових тілом і духом синів. Тому він в міру можливості вправляе та
поширює руханку і спорт, не нищить свого здоров'я вживанням отрут, — не
п'є і не курить, — ні гулящим життям. В українського націоналіста Велика
Ідея в серці, вогонь революційного духа в грудях, міцні й гнучкі м'язи, сталеві нерви, бистрий соколиний зір і слух та твердий п'ястук.
12. Обережний , це значить, що він завжди суворо придержується
усіх засад конспірації”.

44 правила життя українського націоналіста
“Невмируща владарна воля Української Нації, що казала Твоїм предкам
завойовувати світ, водила їх під мурі: Царгороду, поза Каспій та Вислу,
здвигнула могутню Українську Державу, мечем і плугом зазначувала границі
своєї владарности, в боротьбі проти орд сповняла історичну місію України,
що проявлялася в державницьких чинах і творчих замірах Великих
Гетьманів і Геніїв, що піднялися з руїни до нового революційного чину й
державного будівництва, що посягає тепер владно по нове життя і творить
могутню епоху Українського Націоналізму й наказує Тобі: Встань і борись!
Слухай і вір, здобувай і перемагай, щоб Україна була знову могутня, як
колись і творила нове життя по власній уподобі і по своїй волі.
1. Приймай життя як героїчний подвиг і здобувчий чин незламної волі та
творчої ідеї.
2. Найвищим Твоїм законом і Твоїм бажанням є воля й ідея Нації.
3. Будь гідним виконавцем заповітів великих синів Твоєї Нації і борись
та працюй для великого майбутнього.
4. Твоїм найбільшим добром і Твоєю честю є сила і велич Твоєї Нації.
5. Залізна дисципліна супроти Ідеї та Проводу й обов'язок праці є Твоєю
чеснотою.
6. Пам'ятай, що Україна покликана до творення нового життя і тому працюй
для її могутности й розвитку.
7. Плекай духа волі й творчости, неси всюди ідею Правди України і закріплюй в життя її історичну місію.
8. Твоєю найбільшою любов'ю є Українська Нація, а Твоїми братами всі
члени української національної спільноти.
9. Будь вірний Ідеї Нації на життя і смерть і не здавайся, хоч би проти
Тебе був увесь світ.
10. Красу і радість життя вбачай у невпинному стремлінні на вершини
духа, ідей і чину,
11. Могутній Бог княгині Ольги і Володимира Великого жадає від Тебе не
сліз, ані милосердя чи пасивного роздумування, але мужности й активного
життя.
12. Знай, що найкраще віддаси Богові почесть через Націю та в ім'я Нації

чинною любов'ю до України, суворою мораллю борця та творця вільного
державного життя.
13. Здобувай знання, що допоможе Тобі опанувати світ і життя, піднести
Україну й перемогти ворогів.
14. Будь свідомий того, що Ти е співвідповідальним за долю цілої Нації.
15. Пам'ятай, що найбільшим злочином є шкодити своїй Нації.
16. Твоїми ворогами є тільки вороги Твоєї Нації.
17. З ворогами поступай так, як цього вимагає добро і велич Твоєї Нації.
18. Знай, що найкращою ознакою українця є мужній характер і вояцька
честь, а охороною — меч.
19. Постійно пізнавай, удосконалюй себе, а здобудеш світ і життя.
20. Знай, що світ і життя — це боротьба, а в боротьбі перемагає той, хто
мас силу.
21. Тоді Ти повна людина, коли перемагаєш себе і світ і постійно стремиш
на вершини.
22. Знай, що в боротьбі перемагає той, хто не заламлюється невдачами,
але має відвагу піднятися з упадку й завзято змагає до цілі.
23. До перемоги треба витривалости й постійного зусилля в діянні й боротьбі.
24. Кожночасно будь готов на найбільший чин, але при тому не занедбуй
щоденної праці.
25. Будь перший в боротьбі й перемогах життя, щоб здобути для Нації
вінець перемоги.
26. Живи риском, небезпеками і постійним змагом, а погорджуй всякою
вигодою та спокійним життям філістра.
27. Радо її без нарікань виконуй покладені на Тебе обов'язки, щоб власною
працею й наявними вартостями здобути собі право на провідництво.
28. Пам'ятай, що провідництво вимагає постійних трудів і великих зусиль.
29. Будь сильний і незламний навіть в обличчі смерти і всяких терпінь.

30. Став гордо чоло небезпекам, а на удари життя відповідай збільшеним
зусиллям праці й боротьби.
31. Пам'ятай, що милостиню приймає тільки немічний прошак, що не може
власною працею і власними вартостями здобути право на життя.
32. Не покладайся на нікого. Будь сам творцем свого життя
33. Будь скромний і шляхетний, але знай, що значить слабість і покора.
34. Співчуття з велетнями духа Тебе підносить, а співчуття з підлими і
безхарактерними людьми ослаблює. Подай братню руку тим, що хотять, як
і Ти, йти на верхів'я.
35. Не завидуй нікому. Приймай те, що здобудеш власною працею й вартістю.
36. Будь товариський. Зав'язуй побратимство духа, ідеї і зброї в житті,
праці й боротьбі.
37. Зв'язуй тісно своє життя з життям Нації. Віддай Україні свою працю,
майно, кров.
38. Гидуй всякою лицемірною облудою і хитрим фальшем, але перед ворогом укривай таємні справи і не дайся заманути в наставлені сіті, для здобуття ж тайни від ворога вживай навіть підступу.
39. Шануй жінок, що мають стати Тобі товаришками духа, ідеї й чину, але
гидуй розгнузданими.
40. Ціни високо материнство, як джерело продовження життя. З Твоєї
родини зроби кивот чистоти Твоєї Раси і Нації.
41. Люби й опікуйся дітворою, як молодістю майбутнього Нації.
42. Плекай фізичні сили, щоб тим видатніше працювати для своєї Нації.
43. Будь точний. Вважай за втрачену частину життя кожну хвилину, що
пройшла без діла.
44. Що робиш, роби совісно й так, якби воно мало остатися вічно й мало
стати останнім і найкращим свідоцтвом про Тебе.
На кров і славну пам'ять Великих лицарів, в ім'я майбутніх поколінь
все і всюди засвідчуй чином вірність і любов Україні. Неси гордо й
непохитно прапор Українського Націоналізму, високо ціни й шануй честь та

ім'я Українського Націоналіста”.
“12 прикмет характеру українського націоналіста” та “44 правила
життя українського націоналіста” постали кілька років пізніше, ніж
“Декалог”. Вони є продовженням намагання на відтинку ідеології та
світогляду членів ОУН створити систему зобов'язуючих моральних законів,
які помагали б вирощувати кадри високоідейних, працьовитих,
жертовних і активістично наставлених до життя борців за інтереси
Української Нації. А тому, якщо обидва ці твори й не захоплюють
стилістикою, то з уваги на те високоблагородне завдання, якому вони мали
служити, вони є наскрізь позитивним вкладом у змагання за відродження
героїчної духовости української людини.
Автором “44 правил життя українського націоналіста” був Зенон Коссак. Він
написав їх у львівській тюрмі.

Нарис Історії
Організації Українських Націоналістів
Перший Том 1920-1939
Написав Петро Мірчук
За редакцією Степана Ленкавського
1968

