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Україна – найбільша і найбагатша держава Європи, однак 

її громадяни, в першу чергу українська нація, зубожіють в 
злиднях, порпаються в окупованому інформаційному 
просторі, традиції та автентична культура занедбана. Хіба це 
окраса України? Ми маємо вже сьогодні, зараз, визначити 
для себе шлях у наше майбутнє, відкинути всі існуючі 
протиріччя! Саме через внутрішньо національний розбрат 
вороги української нації (Януковичі, Азарови, Калєсніченки, 
Царьови, Симоненки, Бондаренки, Богословські, Яценюки та 
багато інших) ґвалтують нашу свідомість та неньку Україну! 

Українська нація віками (після загарбання Петром I та 
Йозефом II українських земель у XVIII ст.) прагнула 
незалежності шляхом утворення власної Української 

Соборної Самостійної Держави, і хай як би там не говорили 
різні “знавці” про походження українців та спадковості Русі, 
незалежність та державність Україна змогла здобути 
завдяки революції 1917-1921 рр., хоч і на тривалий час. 
Наші одвічні вороги – москалі (не росіяни, а власне москалі 
імперіалісти та гнобителі з Московії!), ляхи (не поляки, а 

ляхи-кресовики з 
Варшави!), мадяри (не 
угорці, а мадяри-
ірридентисти з 
Будапешту), румуни 
(не молдовани та 

влахи, а румуни-
монархісти з 
Бухаресту) за нагоди 

внутрішньополітичної 
кризи листопада 1918 
– квітня 1919 рр. 
вдерлися в терени 
вільної України і 
почали кричати на 
весь світ, що це їх 

колишня, однак, одвічна земля! 
А що ж в цей час робили українці? Українська нація була 

знекровлена битвами Першої світової війни, а тому, 
розпочати вдалий, а головне масований наступ на окупантів 

з усіх сторін було неможливо. Сусіди-вороги окрім 

військового загарбання українських не своїх земель 
займались інформаційним забрудненням: червоні москалі 
задобрювали український пролетаріат та селянство 
комуністичною псевдосоціалістичною утопією держави-
комуни суспільного добробуту, білі кацапи з української 
Кубані та Донщини прагнули повернути монархію та 
відновити панщину, ляхи за допомогою Франції вдерлися до 
Галичини пропагуючи Східні Креси і навертаючи українців у 
східних поляків, мадяри та румуни як гієни отримали лише 
кістки України після підписання мирних договорів у Версалі, 
Ризі та Вашинґтоні. Хоча мадяри вдерлись в Україну лише 
восени 1938 р., до того їх кістка належала чехам. 

Нова українська національно-визвольна революція 
розпочалась не в Києві, і не у Львові, а у Хусті, на Красному 
полі, коли молоді вояки "Карпатської Січі" почали боронити 
молоду нову українську державу проти голодних мадярських 
окупантів в березні 1939 р. Продовжили цю революцію 
батальйони "Nachtigal", "Roland", ДУН і похідні групи ОУН, 
які восени 1942 р. реорганізувались в УПА і боронили 
Україну до середини 1950-х рр. 

Так звана "революція на граніті" 1990-1991 рр. була 
мирною, без пролиття крові українців чи окупантів, які не 
втекли до Москви чи Тель-Авіву, а залишились тут, аби в 
новій псевдо українській формі панувати. 

Так і було до листопада 2004 р., коли через численні 
фальсифікації під час президентських виборів українці знов 
розпочали мирну "помаранчеву" революцію. Режим 
україножерів (так звані данєцкіє бандіти) не був подоланий 
чи знищений, у в’язниці ніхто не сів, україноненависники 
причаїлись – до реваншу 2010-2012 рр. 

У січні 2010 р. Президентом України став бандит-
україножер Віктор Янукович, який одразу розпочав тиск на 
все українське – конаючу економіку, культуру, мову, 
традиції. Що ж далі? Коли українська безхребетна нація знов 
постане? Коли відбудеться революція українців, які не 
затушують, а знищать вщент окупантів? 

Сьогодні засоби виробництва повністю поділені між 
великими власниками – Ахмєтов, Коломойський, Янукович, 
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Фірташ, Колєсніков, Клюєв. Залишилися деякі солодкі 
рештки державної власності. Уряд україножерів понад усе 
прагне приватизувати (радше відібрати в українців!) головне 
багатство нації – землю. Власне, вона і так вже 
розпайована і поділена між потужними землевласниками-

орендаторами, головне ввести і узаконити порядок купівлі-
продажу та не допустити до нього пересічних українців. З 
цим завданням влада впорається, адже серед політичних 
еліт – і тих, хто при владі, і тих, хто тимчасово в опозиції, 
щодо земельного питання існує повний консенсус. Логіка 
капіталізму па-данєцкі вимагає перетворення землі у товар. 

Чому ж українська нація мовчить? Чому через якесь не 
велике підвищення ціни на проїзд у громадському 
транспорті бразильці розпочали багато мільйонні народні 
протести та масові заворушення? Коли в Запоріжжі, 
Січеславі, Полтаві, Вінниці чи Львові піднімається тариф на 
проїзд у громадському транспорті на 1 грн. чи навіть 1 грн. 

50 коп. – ми мовчимо, ніби так треба? Це покращення 
життя вже сьогодні? 

Досі влада ігнорувала трудовий капітал – українську 
націю. Впоравшись із заводами і землею, олігархи згадали і 
про людей. Встановлення контролю над робочою силою або 
навіть над усім населенням України з боку пануючого класу 
є системним і неминучим – згадайте історію – Німеччина 
1920-х рр., Велика Британія середини ХIХ ст., Франція 
1918-1940 рр., СРСР від 
1922 до 1991 рр. Передусім, 
встановлюється контроль 
над народженням і життям 

людини – впроваджується 
страхова медицина, 
точніше, підтверджується її 
фактичний платний статус, 
тривають маніпуляції з виплатами з народження 
дитини. Посилюється контроль над свідомістю через 
реформу освіти. Кількість вишів скорочується, академічна 
незалежність ліквідовується, замість єдиної державної мови 
– кілька регіональних, І взагалі – Україні не вистачає 
слюсарів, сантехників, інженерів – пролетаріат, ти де? Вища 
освіта псує електорат? Так і є. ТБ транслює шоу та 
ностальгічні фільми епохи СРСР. 

Хочете ще приклад? Нещодавні заворушення у Туреччині 
спричинили кризу у туристичному бізнесі європейських 
країн. Турецьке суспільство не хоче вертатись у ісламське 
османське варварське минуле де над людиною панує Коран 
і Шаріат. Сутички через збереження стамбульського 
парку Гізім перерослo у всенародний гнів проти 
неоосманської політики тандему султанів Ердогану-Ґюля. 
Що ж в Україні? В Києві, Одесі чи Ялті розпродають 
муніципальні землі олігархам, українці виходять, і їх б’ють 
спортивні скінхеди-антифашисти, на цьому все. 

Радянська влада дуже розбестила населення своєю 
соціальною уравняловкой. В одному будинку міг жити і 

професор, і слюсар п'ятого розряду. Але сучасний капіталізм 
вимагає більш чіткої сегрегації. От як у США: підвищили 

зарплату на $100? Переїжджай у новий район. Звільнили з 
роботи? Теж пакуй речі і шукай інше житло. Те саме 
відбуватиметься і в Україні. Пеня за борги з комунальних 
послуг – перший кро до класової сегрегації. Всіх бідних, 
слабких і немічних поселять у соціальне 

житло новозбудовані бараки. Дуже зручні, до речі. Школи 
будувати не треба, все одно діти бідних не вчаться, нехай 
краще працюють. Для тих, хто здатен заплатити за 
комунальні "послуги", є інше ярмо – посилення державного 
контролю над життєдіяльністю, чи не працює особа як 
націоналіст? Отже, контроль за робочою силою як джерела 
доданої вартості – системний і всеосяжний. 

Українська нація і далі буде безхребетною якщо не встане 
з колін і не піде з вилами у кабінети можновладців забрати 
своє напрацьоване, а не награбоване! 

Кажуть: пенсійна реформа і Трудовий кодекс викличуть 
таке збурення народу, що "податковий" майдан 

здаватиметься дитячою грою. Та невже? А “майданові 
революції” принесли покращення? Вони принесли реванш 
україножерів, які зголодніли і прагнуть зїсти все, аби після 
них нічого не залишилось нікому. Може досить майданів? 
Час переходити у революційну боротьбу! Під час I-го 
майдану – "помаранчевої" революції 2004 р. рушійною 
силою виступали середні власники, але не такі заможні і 
впливові. На II-му майдані теж стояли підприємці або 

дрібна буржуазія, у них були 
чіткі економічні вимоги. Чи 
підуть вони на III-й майдан? 
Ніхто нікуди не піде, якщо це 

буде знов майдан. Звичайно, 
акції опозиції протягом 
березня-червня 2013 р. 
показали, здатність опозицію 

зібрати хоч якусь купку людей. Однак чому ця 
багатотисячна купка не стоїть під Качанівською колонією чи 
Лук’янівським СІЗО? 

Нажаль, з плином часу, який українська нація втрачає на 
користь україножерів, втрачається і здатність до 
самоорганізації. У Східній Україні люди зариваються у 
копанки, а не розбивають шибки місцевої адміністрації. 
Західна Україна працює у Португалії, Iталії, Iспанії та, 

навіть, Росії. Безхребтність української нації доведена нею 
самою! Під загрозою звільнення ніхто з найманих 
працівників на новий майдан у робочий час, коли працює 
парламент, не піде – у всіх діти, сім'ї і споживчі кредити. А 
в суботу-неділю краще відпочити, відновити сили для нового 
трудового тижня. Новий трудовий кодекс і закон про 
соціальний діалог остаточно нівелюють значення профспілок 
– атрофований орган соціалістичного минулого. 

Ласкаво просимо у світ українського олігархічного 
капіталізму? Ми маємо вже сьогодні гуртуватись і не чекати 
виборів 2015 р., які знов будуть сфальшовані! Хто не з 
українською нацією, той поти! Беремось до революційної 

боротьби! Слава нації! 

©Денис ПОЛIЩУК
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«КОЛОНІЯ УКРАЇНА»
1991 рік був в українській історії роком надій, сподівань і 

грандіозних очікувань. 
«Нарешті! Нарешті! - думала більшість українців, - 

сталося! Нарешті відбулось! Ось вона – НЕЗАЛЕЖНІСТЬ! Оце 
вже ми заживемо! Більше не треба платити у спільну 
совкову бездонну скарбницю гроші, утримувати незчисленне 
військо, гнути спину, наче середньовічні кріпаки, на 
колгоспних полях. Бо СВОБОДА! Тепер Україна стане, 
нарешті, Великою Державою. Вільною від імперського 
ярма!» 

I справді, Україна отримала в спадщину від СРСР чималу 
частку його колишньої могутності. Раптом ми стали 
єдиними власниками не тільки багатогалузевої, розвиненої 
економіки, але й другої за чисельністю і оснащеністю армії, 
могутнього військово-морського і торгівельного флоту, 
велетенського запасу ядерної зброї… 

Українські підприємства випускали все: від голок і 
ґудзиків до літаків, сейнерів, танків і космічних кораблів. 
Село годувало не тільки українців, але й мало не пів-Європи. 
Здавалося, що опершись на таку силу, можна було зробити 
нашу Вітчизну не просто потужною країною, але й одним з 
гегемонів у світі, до якого б прислухались всі навколо. 

І що з того вийшло? Руїна в економіці, більшість, колись 
потужних фабрик, заводів, комбінатів розкрадені і зникли 
або ледь животіють, село агонізує, корупція просякла весь 
бюрократичний апарат, силові структури стали 
найзапеклішими ворогами всього українського. Розгул 
сепаратизму, українофобії, хабарництва… І вінцем того 
хаосу і ганьби – урка, з бандою державних зрадників і 
україно-ненависників, на чолі держави нащадків козаків. 

Хіба про таке мріяли Шевченко, Франко, Грушевський, 
Петлюра, Бандера, Мельник? Хіба за це страждали і 
накладали головами, петлюрівці, шестидесятники та упівці? 
Хіба нам, сучасним українцям, які колись проголосували за 

Незалежність України, ТАКИМ бачилось майбутнє нашої 
Батьківщини?! 

Що ж сталося? I чому? I коли? Як країна з потенціалом 
велетня перетворилася на мізерного карлика, з голосом 
якого не рахуються навіть найслабкіші гравці на 
міжнародній арені, наче її й немає на політичній карті 
світу? 

Як?! Як сталося, що творець цивілізацій, батько геніїв і 
героїв – арійський Український народ на своїй власній землі 
став жалюгідним пасинком, а панують на тій землі інородці, 
виродки, безбатченки і зайди? 

Відповіді на ці питання, мають прозвучати, в решті-решт, 

якщо ми бажаємо, все-таки, дістатися омріяної 
поколіннями борців, справжньої Незалежності і, як 

результат, могутності і процвітання Української Нації. Бо 
саме тут криються головні причини наших невдач і 
прорахунків. Їх треба розітнути, як чиряк, і віднайти спосіб 
вилікувати нашу хвору Матір – Україну. 

То що ж сталося, що пішло не так? 
Щоб відповісти на це не просте питання ми маємо чітко 

уяснити сутністьпопередниці Незалежної України – УССР, як 
суб’єкта СССР. 

 
Якщо ж хтось обурено кине, що Незалежна Україна – це 

спадкоємиця Української Народної Республіки, то маємо, по 
просту, відповісти, що такі заяви є, лишень, безпідставним 
мрійництвом і не можуть сприйматися серйозно. 

Саме від УССР Незалежна Україна отримала у спадок і 
управлінський апарат, і армію, і економічний уклад. 

Але що ж являла собою УССР? По суті своїй, це була 
колоніальна територія у складі комуністичної  імперії - 
СССР. Останньої колоніальної держави на карті світу. 

Для управління цією територією була впроваджена 
колоніальна адміністрація, яку для створення позірної 
незалежності від імперського центру називали державним 
апаратом. На ділі ж діяв той апарат виключно в інтересах 
Кремлівської комуністичної метрополії і під повним її 
контролем. 

Відзначимо, що й всі інші т.зв. “республіки”, які входили 
до складу СССР, з Росією включно, перебували у тому ж 
стані колоніальної залежності, що й Україна. 

І саме тому, незважаючи на свою європейськість, традиції 
державності…, Україна, як і всі інші колишні суб’єкти СССР, 
з моменту проголошення (підкреслимо: ПРОГОЛОШЕННЯ) 

Незалежності, переживає ті самі процеси, які переживали 
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всі постколоніальні держави часів розпаду Французької і 
Британської колоніальних імперій у 1940-1960-х рp. 

Як і в Африканських чи Азійських новоутворених 
державах, в Україні так і не була створена НАЦІОНАЛЬНА 
держава. Так само, як в Азії і Африці в Україні відбулася, 

під виглядом здобуття незалежності, передача, з рук 
конаючої  комуністичної імперії, контролю над 
колоніальною адміністрацією в руки тих політиків чи 
політичних сил, які наче б то вимагали Незалежності. А 
точніше, контроль цей зберегли за собою ті, хто вірою і 
правдою служив Кремлівській колоніальній імперії. Сили ж, 
які виступали за побудову національної держави, наївно 
вважали, що захопивши контроль над колоніальним 
апаратом, можна використати його для її побудови. Яка 
сліпота! Ті ж хто послідовно виступав за злам колоніальної 
адміністрації, були оголошені фашистами, неонацистами, 
ксенофобами й  усунені на маргінес. 

Абсолютно ті самі процеси перебігали і в інших колишніх 
“республіках” СССР, крім Прибалтійських держав. 

Повсюдно колоніальні адміністрації, після більш-менш 
запеклої боротьби, залишились при владі і в більшості 
випадків створили диктаторські режими. Інші форми 
правління для них смерті подібні. 

Але ж які функції колоніальної адміністрації? 
1. Грабунок природних багатств колонізованої країни. 
2. Визиск і пограбування тубільців. 
3. Утримування тубільців у покорі. 
4. Боротьба з національно-визвольними рухами тубільців 
Це ми й маємо можливість спостерігати в діяльності всіх 

урядів Незалежної України протягом всіх 22 років 
Незалежності. 

З тією, лишень, різницею, що раніше все награбоване 
вони відправляли до Кремлівської метрополії, а тепер 
привласнюють собі. 

Звідси скерованість економіки, 
переважно, на видобуток сировини і 
навіть промислові підприємства 
колоніальна адміністрація нині 
розглядає, як джерела сировини. 
Тому й ріжуть їх на металобрухт, 
замість вкладати гроші в їх 

модернізацію. 
Та якщо раніше зажерливість 

“господарників” та “ефективних 
менеджерів”, а по суті наглядачів з 
плантацій, обмежувалась зажерливістю метрополії, яка не 
терпіла конкуренції, то тепер вона не обмежена ані 
законом, ані страхом перед метрополією, ані жодними 
моральними засадами. Єдиний кого має  боятися влада 
колишніх плантаторських лакуз – волелюбний Український 
народ. 

Звідси й гіпертрофована роль репресивних органів – КГБ, 
даруйте, СБУ, міліції (особливо тих її підрозділів, які 

покликані придушувати народні протести), Податкової. 

Чим займаються наші т.зв. правоохоронні органи 
України? Та все тією ж звичною для них ще з часів 
сталінізму, роботою: захистом колоніального режиму від 
невдоволення тубільців, тобто, від нас з вами: українців. 

Хіба спадкоємиця КГБ СССР Служба Безпеки України 

ловить іноземних шпигунів? Береже державні секрети? 
Полює за чужими секретами? 

(Гомеричний сміх!!!) 
Іноземні спецслужби почуваються в Україні, як у себе 

вдома. Скандали з викраденням людей агентами Мосаду і 
ФСБ РФ – кричуще тому підтвердження. 

А от пошук і переслідування “ворогів  режиму”, тут, будь-
ласка, СБУ напоготові. Хто ж ті вороги? Це представники тих 
політичних і громадських сил, які виступають за захист 
територіальної цілісності України її Державної Незалежності 
і суверенітету! 

Нонсенс?! Для нормальної національної держави? Так, - 

 нонсенс і маячня, а от для колоніального охоронного 
відомства, яким і є, по природі своїй, СБУ  -  цілком 
доречна і правильна справа. 

Податкові органи національних держав не стільки 
наповнюють бюджет, скільки стимулюють розвиток тих чи 
інших галузей економіки. Фіскальні ж органи колоніального 
режиму під виглядом збору податків і мита, грабують 
підприємців і перешкоджають підйому економіки країни. Чи 
не це ми  бачимо в Україні протягом всіх років 
Незалежності? 

В цій задушливій атмосфері тотального грабунку і 
репресій головною формою діалогу між колоніальною 

адміністрацією і народом став хабар. Кожен навіть 
наймізерніший чинуша, вважає свою посаду “доходним 
місцем”, а розміри хабарів залежать, лишень, від 
положення того “місця” в ієрархічній піраміді. 

Але при всій своїй репресивній 
потузі і розбійницькій зовнішності 
колоніальний апарат залишається 
смердючим збіговиськом 
найнікчемніших лакеїв, 
наймізерніших лакуз і 
найжалюгідніших боягузів. 
Набродом суб’єктів абсолютно 

позбавлених моралі, совісті і 
найменшого поняття про честь, 
гідність, патріотизм. Для цих 
зажерливих глистів всі ці поняття 

- не більше, як пустий звук. 
За право грабувати свій народ ці покидьки ладні лизати 

чоботи будь-якій гидоті, яка зможе отримати контроль над 
механізмом колоніальної адміністрації. 

Ось чому генерали і офіцери (!!!) МВС і Армії чітко, без 
будь-яких докорів сумління, взяли під козирок, визнавши 
своїм Головнокомандувачем злодія- рецидивіста! 

Та будь-який офіцер з хоч трохи розвиненим почуттям 

честі мундира скоріше пустив би собі кулю в лоба! А ці 
колоніальні лизоблюди, нічого, перетопталися. 
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Колоніальна адміністрація не може без господаря і тому 
готова рабськи служити хоч чортові з рогами аби не 
власному народові, якого вона боїться і який не навидить до 
шалу. 

Ось чому жоден офіцер СБУ або службовець прокуратури і 

вусом не веде, коли бачить у парламенті, уряді, адміністрації 
Президента державних зрадників, сепаратистів, які за один 
тільки Сєвєродецький з’їзд і ПіСУАР мали б вже років так із 
вісім сидіти на зоні і назавжди й мріяти забути про 
можливість обіймати будь-коли, будь-які посади. 

Ось звідки така туга у кремлівських холуїв за совіцьким 
колоніальним минулим. 

Саме тому боротьба за владу в Україні стала не 
змаганням за право і можливість втілити свої програми з 
покращення життя Народу, поширення впливу і 
нарощування могутності Батьківщини, а перетворилася в 
мишачу метушню і гризню за право контролю над 

колоніальною адміністрацією. 
Тому, поки жива совіцька колоніальна машина, коли ми 

чуємо, що той чи інший політик говорить про своє бажання 
“стати біля державного кормила”, ми маємо розуміти, що 
він бажає стати на чолі репресивної грабіжницької машини. 
Коли він говорить, що має “команду професіоналів” ми 
маємо розуміти, що у того 
політика за спиною товчеться 
кілька гнилуватих, 
злодійкуватих поплічників, 
яких він планує поставити на 
чолі силових відомств і 

Податкової інспекції, аби 
мати можливість безпечно 
грабувати Україну і українців! 

У сфері зовнішньої політики ми маємо пам’ятати: не 
може лакей і пахолок вести незалежну, амбіційну, сміливу 
міжнародну політику. Він весь час озиратиметься в пошуках 
пана, який указував би йому що робити, кому вклонитися, 
кому лизнути руку. 

Саме тому зовнішня політика української влади, протягом 
всіх років Незалежності – це пошук господаря. Всі ці 
метляння від Європи до США, від США до Московії – це 
гарячкова  торгівля продажної повії з кандидатами у 

сутенери за право якомога більшу частку вкраденого 
залишати собі. Де вже тут мріяти про гегемонію хоча б в 
Північному Причорномор’ї? 

Можливо і навіть, напевне, дехто скаже, що всі 
вищенаведені міркування аж ніяк не нові і вже давно стали 
секретом Полішинеля, але… 

Тоді напрошується питання: якщо ці всезнайки і розумаки 
все знали, то чому ж протягом 22 років пальцем об палець 
не вдарили аби змінити становище в Україні? 

Чому протягом 22 років вони граються у «чесні вибори» 
з колоніальною адміністрацією, якщо знали, що вибори ті – 
фікція, лишень підігрування, яке надавало легітимності 

органам колоніальної влади? 

Що заважало цим розумникам донести це знання 
народові? 

Чому за 22 роки Незалежності т.зв. «національна еліта», 
інтелектуали не спромоглися випрацювати бодай якусь, хай 
хирлявеньку, але модель, Української Національної 

Держави? Що це?! Зрада?! Боягузтво?! Чи колаборація?! 
Більше того, всі класики українського націоналізму прямо 

вказували на колоніальну сутність “влади” в Україні ще у 
1920-1930-х pp. Тільки метрополії тоді були інші. Вони чітко 
і недвозначно вказували шлях до подолання цієї проблеми. І 
шлях цей – РЕВОЛЮЦІЯ! 

Шлях цей - ЗЛАМ машини колоніального гноблення 
Української Нації, а не участь в її роботі, до чого 
підштовхують Націю ревізіоністи з ВО “Свобода” і подібних 
псевдо-націоналістичних партійок. 

Шлях цей – побудова Української Самостійної Соборної 
Держави! Тобто, побудова держави НАЦІОНАЛЬНОЇ, а не 

збереження колоніальної системи управління. 
То чому ті, хто напнув на себе тогу націоналістів мовчать 

про це? Більше того, ухиляються від  слідування головним 
постулатам вчення? Чому ті поодинокі голоси, які ще 
чуються з табору деяких радикальних націоналістів 
намагаються заглушити воланнями про “неприпустимість 

ксенофобії”, “недопущення 
відродження нацизму” і, 
нарешті, “неприпустимість 
критики опозиції”? 

Та тому, що ті, хто нині 
просторікує про можливість 

перемоги “мирним шляхом”, 
про “чесні вибори”, про 
необхідність “йти у владу” 

стали на шлях РЕВІЗІОНІЗМУ націоналістичного вчення, його 
спотворення і дискредитації!!! Вони стали на шлях 
колаборації і потурання комуністичній колоніальній 
імперській адміністрації. 
 

Ще раз наголосимо: Лише нещадне знищення, злам, 
ліквідація більшовицько-колоніальної машини управління 
Україною і побудова Української Національної Держави – 
єдиний шлях до подолання тієї нищівної кризи в українській 

історії, яка має нині місце, єдиний шлях до відродження 
Української нації! 

Всі хто заперечує це, виступає, хай за тимчасове, але 
збереження, колоніальних механізмів і установ мають бути 
затавровані, як зрадники Української Нації і усунені від 
будь-якої участі в громадському і політичному житті 
України. 

Українська Національна Громада вже давно винесла на 
розгляд громадськості модель майбутньої Української 
Держави – Третього Гетьманату! 

Гетьманат буде збудовано за будь-яку ціну! 
Хай буде! 

©Ярема ГАЛАЙДА 
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«СУТЬ, ЗМІСТ І ПРОЦЕС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ»
Українська національна революція - це боротьба за саме 

життя і волю народу та людини, а також боротьба за зміст, 
підстави й форми життя, за його розвиток і за поступ; це 
боротьба проти московсько-большевицького імперіялізму, 
який прямує до панування над усім світом і з тією метою 
поневолює, визискує і нівечить народи та людину; це 
боротьба проти большевицько-комуністичної системи, яка в 
ім'я спекулятивної доктрини та на послугах імперіялізму 
однієї партії переводить на організмі двістімільйонових мас 

поневолених народів найжахливіший в історії експеримент, 
всупереч природі, волі та добру цілих народів і людини; це 
боротьба проти режиму і тиранії большевицько- 
комуністичної партії, що з жадоби необмеженої самовільної 
влади і своїх користей обернула в невільників та найбільших 
жебраків маси поневолених народів; це боротьба за оборону 
самого існування волі й розвитку всіх народів, 
поневолюваних большевизмом, і за оборону людського, 
вільного і гідного життя народніх мас та кожної людини. 

 
Український націоналізм має свій уклад позитивних ідей і 

вартостей, які визначають зміст і форми життя та розвитку 
народу й одиниці в усіх ділянках, визнають їхню творчу 

ролю у вселюдському поступі. Основні правди наших ідей 
коріняться в українській духовості, зформулованій та 
утвердженій впродовж цілого історичного розвитку, в 
духовості, яка гармонізує з найкращими досягненнями 
розвитку вселюдської духової і суспільно-політичної 
культури та поступу. Наші правди є діяметрально 
протилежні до духу й суті московського большевизму, в 
якому є зібрані, повторені й доведені до рафінованої 
системи вияви найчорнішої реакції й падіння з цілої історії 

людства, з негативним застосуванням присвоєних 
большевизмом чужих здобутків матеріяльнош і технічного 
поступу. 

Наша ідея волі, самобутносте та свобідного розвитку 
народів є протиставна большевицькому поневоленню, 
нівелюванню і винищуванню цілих народів. Ідея гідносте й 
пошанування людини, її вільного розвитку, власної 
ініціятиви, творчого та достойного самовключення в 
гармонійний уклад збірного національного і суспільного 
життя є діяметрально протилежна до большевицької тиранії, 
уярмлення і визискування людини, топтання її гідносте, 
нівечення свободи. 

Наша ідея соціяльної справедливосте - протиставна 
большевицькому фальшивому зловживанню соціяльними 
гаслами для обдурювання мас чужих народів і прикривання 
найреакційнішого соціяльного гноблення в цілому СССР. 

Наша ідея рівносте та братерства всіх людей в народі -
протиставна до большевицької клясової теорії та до їхньої 
практики, яка перетворює народні маси в невільників і 
жебраків з одного боку, а з другого - дає необмежене 
панування і сваволю панівній кліці комуністичної партії. 

Наша ідея позитивної, творчої ролі держави, яка має 
обороняти, організувати і сприяти вільному життю і 
розвиткові культурного поступу та господарського добробуту 
народу й людини, є протиставна большевицькій системі 
гноблення, визиску і нівечення людини та народніх мас 
державою - одним великим концентраційним табором. 

Ідея спрямування діяльносте та зусилля держави й 
організованої в ній народньої спільноти на творення, 
закінчення і помноження позитивних вартостей, які 
збагачують і підносять рівень життя народу та одиниці в усіх 
царинах, помножують їхній творчий вклад у скарбницю 
вселюдського поступу й культури - протиставна 
порожньому большевицькому імперіялізмові, який з 
безглуздої жадоби панування над цілим світом з усього хоче 
робити тільки знаряддя свого насильства і загарбництва. 

Пошанування різнородности змісту і форм життя та 
багатства культур різних народів, ідея толеранції супроти 
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чужих і відмінних культурних та соціяльних вартостей і 
систем, поруч з прив'язанням до свого, та плекання своїх 
вартостей -протиставні московсько-большевицькій 
нетерпимості та ненависті до всього, що відмінне, 
небольшевицьке, та зродженої з почуття своєї нижчости 

жадоби нищити чужі культури і цілі народи, нівелювати 
життя усіх людей, усіх народів під одну мірку й смак 
большевицького режиму. 

Співжиття вільних народів і мирні взаємини їхніх 
незалежних держав, без уваги на ріжницю суспільних і 
політичних систем, замість большевицької постійної 
ворожнечі, повної ізоляції і перманентної, відкритої чи 
прихованої, війни проти небольшевицького світу. 

Iдея свободи творчої ініціятиви одиниці й вільної 
діяльносте, яка не загрожує і не шкодить співгромадянам і 
народові є звернена проти большевицького тоталітаризму й 
диктатури, яка позбавляє людину всякої свободи, робить з 

неї раба держави-визискувача і сковує її творчі сили 
кайданами всевладної 
тоталітарної комуністичної 
монополії. 

Iдея свободи релігії, 
сумління, думки і слова, 
вільної духово-культурної і 
мистецької творчості - 
проти насильства над духом 
народів і людини, проти 
накидання засобами терору 
большевицької доктрини та 

її шабльонів у духовому, 
культурному і мистецькому 
житті та творчосте. 

Віра в людину, її 
шляхетні, позитивні 
прикмети і пориви, її 
суспільницький інстинкт, 
плекання і піднесення тих добрих 

сторінок людської природи - протиставиться 
большевицькій ненависті і погорді до людини та породженій 
нею системі примусу, насильства і найжахливішого терору. 

Iдея природної гармонії, рівноваги і співгри поміж 

духовими і матеріяльними елементами в житті й розвитку 
людства є звернена проти насильницького накидування всім 
і всьому штучної, спекулятивної матеріялістичної доктрини 
комунізму, і протиприродного нагинання життя до її 
розумінь і тверджень. 

В дусі цих вічно нових і незмінних основних ідей 
український націоналізм розвинув цілу програму, як 
систему напрямних, засад і вартостей, які визначають зміст 
і форми життя та розвитку народу й одиниці в усіх ділянках. 
У тій програмі має місце те з української минувшини, що 
зберегло свою вартість та актуальність, що відповідає 
сучасному станові і розвиткові знання та поступу. 

У нашій програмі прийняті найкращі досягнення знання і 
поступу в усіх ділянках життя інших народів, які 

відповідають нашим духовим і культурним елементам, 
станові і природним умовам життя в Україні. 

Ідеї і програма української революції накреслюють 
прогресивний зміст і форми життя, цілком протилежні до 
реакційних большевицьких. Хоч большевики привласнили 

собі чужі здобутки в ділянці техніки і матеріяльної 
цивілізації, застосували деякі засоби, методи і форми, 
виборені народом під час революції, одначе все це вони 
застосували на послуги реакційної суті і таких же 
реакційних своїх цілей. 

На відміну до реакційної большевицької дійсности, ідеї і 
програма української національної революції ведуть до 
докорінної перебудови цілого життя, в усіх його ділянках і 
проявах. За цей позитивний зміст ведеться безперервна 
революційна боротьба. 

Українська національна революція - це безперервний, 
постійний і прогресивний процес, який охоплює і проймає 

все життя. Її уклад позитивних ідей і вартостей стоїть проти 
большевицької системи не як 
абстрактна теорія і доктрина, а як 
жива і дійова динамічна сила. 

Відповідаючи духовості, природі, 
бажанням та інтересам широких 
народніх мас, ставляючи перед 
ними конкретні цілі, який повинен 
бути зміст, уклад і форми цілого 
життя, вказуючи їм реальну 
дорогу, як дійти до цих цілей, - 
ідеї і програма української 

революції, разом із активною 
революційною боротьбою, 
мобілізують та активізують 
народні маси до боротьби за повне 
їх здійснення через знищення 
большевизму. Істотною 
прикметою нашої революції є 

щораз ширше розгортання, загострення і поглиблення 
процесу всебічної боротьби проти большевицької системи 
реакції за здійснення прогресивних цілей. Захоплюючи 
широкі народні маси, ця боротьба проходить у всіх 
площинах і ділянках життя: в політичній, суспільній, 

господарській, духово-культурній, релігійній та ін. Народні 
маси ставлять опір большевицькій системі, не дають їй 
вкорінитися і легко здійснювати свої цілі, ведуть проти неї 
наступ, примушуючи режим до поступок і постійного 
зміновіховства. 

Наша революція є в постійному наступі. Її ідеї і програма 
в зударі з большевицькою дійсністю перемагають, бо вони 
правдиві, вартісніші і сильніші. Тому вони захоплюють 
щораз ширші народні маси, поширюються дедалі і серед 
інших народів, поневолених большевизмом, захоплюють і 
революційно активізують їх, а навіть проникають у ряди 
самого режиму і частково його розкладають, захоплюючи 

собою вартісніші одиниці.. 

©Степан БАНДЕРА 
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«ДЕРЖАВА ВИЩЕ КЛАСІВ І ПАРТІЙ!» 
Націократія в 1930-х рр. розглядалась ідеологами ОУН як 

антитеза до комунізму, фашизму і лібералізму. Диктатура - 
не тоталітаризм. Голова держави - Вождь Нації. Про це 
мріяв член Проводу українських націоналістів Микола 
Сціборський… 

Напередодні Другої світової війни, коли стало очевидним, 
що в центрі уваги двох тоталітарних режимів – СРСР і 
Німеччини – опиниться Україна, перед Організацією 
українських націоналістів постало питання вироблення 
власної тактики. 

Зокрема на українські землі готувалися вирушити похідні 
групи ОУН, які у разі сприятливих для державності України 
обставин мали б виступити з готовими проектами 
державотворення різних ділянок суспільно-політичного 
життя. Так визріла ідея написання Конституції України, 
основного документу, який би 
репрезентував візію майбутньої 
незалежної Української держави. 
За цю справу взявся Микола 
Сціборський. 

Народився 1897 р. в Житомирі. 
Був активним учасником 

національно-визвольних змагань 
періоду української революції 
1917-1920 рр. Служив у кінноті 
Армії УНР, підполковник. Після 
поразки УНР Сціборський був 
інтернований до Польщі. Брав 
активну участь у підготовці 
Конгресу Українських 
Націоналістів як об'єднавчого 
форуму діючих на той час 
націоналістичних організацій, на 
якому постала Організація 

Українських Націоналістів. 
Один із керівників ОУН, 

фактично найближчий 
співробітник голови ОУН Євгена Коновальця, а після його 
трагічної загибелі - полковника Андрія Мельника. Він є 
автором низки ґрунтовних праць з теорії та практики 
українського націоналізму, зокрема "Робітництво і ОУН", 
"Націократія", "Національна політика більшовиків в 
Україні", "Земельне питання", "Україна в цифрах", та ін. 

Його проекти майбутньої України окреслені своєрідними 
штрих-пунктирами. Сціборський ніби надавав право навести 
контури виразною лінією тим, хто житиме в незалежній 

державі. Але, щоб зробити це впевнено, твердою рукою, 
мусимо пізнати доробок цього талановитого, але, на жаль, 

ще гідно не пошанованого в Україні вченого, політолога і 
публіциста. Насамперед, йдеться про дві його праці: 
"Націократія" та "Нарис проекту основних законів 
(Конституції) Української держави". 

"Націократія", висловлюючись сучасною мовою, — 
політологічна студія, яка досліджує різні суспільні устрої, що 
панували на той час у світі: демократія, соціалізм, 
комунізм, фашизм, диктатура, а також націократія. 

Погляди Сціборського на демократію можна сповна 
збагнути лише в контексті тої реальності, в якій розвивався 

національно-визвольний рух. Поразка соціал-
демократичного уряду УНР (1922 р.) якраз і була зумовлена 
ігноруванням національних інтересів на догоду демократії. 

На думку Сціборського, демократія з її парламентаризмом 
та економічним лібералізмом породила зростаючу боротьбу 

політичних, класових, господарських 
інтересів, призвела до створення чисельних 
партій, груп і фракцій, які, використовуючи 
політичну свободу, намагалися здобути 
якнайбільший вплив на державне управління, 
до того ж мало оглядаючись на загальні 
національні інтереси. Це спонукало 

Сціборського до висновку про 
непристосованість демократії до реального 
життя в Україні. 

Слабкістю демократії, на думку нашого 
героя, можна пояснити появу соціалізму, 
"ще глибшого падіння", де проявляються 
"сили стихійних, руїнницьких інстинктів, 
загрожуючи цілковитою катастрофою". 

Передовсім недосконалою виявилася 
економічна доктрина соціалізму, яка його 
апологетами завжди видавалася за 
прогресивнішу у порівнянні з доктриною 

капіталістичного способу виробництва. Так, 
схема Маркса про концентрацію капіталу та 
закономірну пролетаризацію суспільних мас 

є лише правильно відчутим симптомом, а не 
закономірністю. На практиці відбувається диференціація 
капіталу між зростаючим числом власників, а боротьба 
робітників з капіталістичним визиском, досконале соціальне 
законодавство, державний контроль над процесом 
виробництва призводять до зростання матеріального і 
культурного рівня робітничого класу. 

Поява соціал-демократичного руху — це намагання 
адаптувати недосконале вчення Маркса до нових реалій, що 

на практиці означало заперечення усталених марксистських 
догм. Не випадково соціал-демократів охрестили 

http://www.istpravda.com.ua/tags/tag_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0/
http://www.istpravda.com.ua/tags/tag_%D0%9E%D0%A3%D0%9D/
http://www.istpravda.com.ua/tags/tag_%D0%9E%D0%A3%D0%9D/
http://www.istpravda.com.ua/columns/2011/06/28/44060/
http://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/14/8893/
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"ревізіоністами", а комунізм постав як протиставлення 
"опортуністичним" течіям. І хоч "в площині світоглядній і 
теоретичній комунізм і соціалізм між собою тотожні", 
Сціборський вважав за необхідне виділити аналіз комунізму 
в окремий розділ. 

Передовсім для комунізму властивий непримиренний 
фанатизм. Коли соціал-демократія, визнаючи теоретичні 
постулати соціалізму, на практиці їх ігнорувала, то 
"комунізм постановляв здійснювати їх негайно 
терористичними методами соціальної революції". 
Приреченість комунізму випливає з його природи. 

 
«Руїнницький зміст комунізму лежить у його світогляді. 

Пояснюючи усі вияви життя самим діянням 
матеріалістичних факторів, здвигаючи на п'єдестал 
дикунського обожнювання матерію, брутально попихаючи 
ногами різноманітний світ ідей і зводячи ряд 
найважливіших проблем і вимог людського духу до рівня 
"контрреволюції" - комунізм обездуховлює, каструє й 
обмежує у творчих спроможностях той фактор, що в 
дійсності є передумовою всякого поступу: живу людину». 

Предметом докладного аналізу є фашизм. У "Націократії" 
Сціборський розглядає італійську модель фашизму, коли ще 
не існувало фашистських теорій про "вищість" арійської 
раси. Намагаючись бути максимально об'єктивним, він 
відзначає досягнення італійського фашизму, які проявилися 
у його спроможності витворити ефективну господарську й 
соціальну системи. 

Але вже у 1935 р., коли заіснувала реальна спокуса 
використати ідеологію фашизму для динамізації 
національно-визвольних процесів, Сціборський розгледів у 

фашизмі низку негативних аспектів й тим самим 
обґрунтував необхідність власної національної ідеології. 

Зокрема, він застерігав від надмірного захоплення 
фашистською диктатурою, оскільки вона "не є для 
фашизму тимчасовою методою правління, а возведена в 

основний елемент державного устрою". Пізніше на сторінках 
різних видань Сціборський застерігав широкий загал перед 
загрозою фашизму, попереджав українських політиків про 
можливі негативні наслідки орієнтації на нацистську 
Німеччину. 

Окремий розділ "Націократії" присвячений проблемі 
диктатури, яка була актуальною на той час і, здається, 
такою залишається й сьогодні. Сціборський не ототожнював 
диктатуру з тоталітаризмом. Він вважав, що "перманентна 
диктатура" - це навіть не форма нормального державного 
укладу. 

«Вся історія політики не знає прикладу, щоб диктатури, 
задержуючись довше, ніж того вимагає доцільність, що їх 
зроджує, - являлися режимами будуючими. Навпаки — 
вони завжди тягли за собою катастрофи, що надовго 
стримували суспільний розвиток». 

Ґрунтовний аналіз суспільних ідей та політичних устроїв 
приводить Сціборського до необхідності ще раз ствердити 
принципову засаду: «Свідомий історичних традицій нашої 
нації, особливостей її сучасної структури та прийдешніх 
завдань її всебічного розвитку — український націоналізм 
будує устрій України на власних оригінальних 
націократичних основах». 
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Пророцтво Миколи Сціборського справдилося. Адже вже 
на початку 1940-х рр. він передбачив, що не "-ізми" 
визначатимуть перспективи держав, а їх уміння витворити 
такий суспільний лад, в якому органічно сполучатимуться 
принципи приватної власності й економічної свободи з 

державним плануванням і громадським контролем. 

 
Досягнення такої "органічності" можливе лише у 

національній державі, де всі пріоритети визначає інтерес 
нації. Досвід нині процвітаючих європейських держав — 
яскрава ілюстрація не лише вдалого пророцтва одного з 
теоретиків українського націоналізму, а й віддзеркалення 
об'єктивних тенденцій розвитку людства. 

Сціборський був прихильником сильної виконавчої влади й 
ставив під сумнів ефективність парламентаризму на 
перехідний період. Він передбачив, що за короткий час в 
Україні неможливо створити ефективну партійну систему, 
українську за формою і змістом, а отже, дієвий парламент.  

Своєрідним додатком до 
"Націократії" стала так 
звана "Конституція" 
Сціборського, де теоретичні 
висновки лягли на строгі 
рядки конституційних 
артикулів. Документ 
складається з одинадцяти 
розділів, кожен з яких 
конкретизує й унормовує 
певну ділянку громадського, 
політичного, соціального і 
правового життя 

українського народу. Згідно з 
Конституцією, Україна — 
суверенна унітарна держава 
української нації, що будується на засадах націократії. 

Націократія — це, власне, влада нації в державі, що 
спирається на організовану й солідарну співпрацю всіх 
соціально-корисних верств населення. Основні засади 
націократії — національна солідарність, понадкласовість і 
понадпартійність ("Держава вище класів і партій!"). 

Ще одна суттєва деталь. Якщо абсолютна більшість 
політичних сил у сучасній Україні наголошує на необхідності 
впровадження секуляризаційних принципів у взаєминах із 

Церквою, то Микола Сціборський мав іншу думку з цього 

приводу. Він вважав за необхідне визначити у Конституції 
співвідношення між державою і церквою: "Українська 
держава визнає релігію за велику цінність, що сприяє 
розвиткові духовно-моральних сил людини, суспільства і 
нації". "Українська держава має стояти на становищі 

охорони Церкви та обопільної співпраці з українськими 
традиційними християнськими церквами". 

Конституція Сціборського передбачає чітку схему розподілу 
влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки, 
запроваджує інститут громадянства. Крім того, вона 
визначала роль і місце сім’ї в державі, право вільного 
вибору віросповідання, професії і т.ін. 

Окремим розділом передбачалося унормування 
державного життя в оборонній сфері. Захист держави 
вважався почесним обов’язком громадянина України. 
Збройні сили України мали складатися з трьох родів військ: 
сухопутного війська, повітряного і морського флотів, а 

також народного ополчення й використовуються виключно з 
метою захисту суверенітету і цілісності кордонів України. 

Основний закон передбачав жорстку централізацію в 
державному управлінні, однак не ігнорував участі населення 
в місцевому самоврядуванні. 

Цікаво і повчально, що на перехідний період Сціборський 
передбачав державне регулювання видавничої справи, 
оскільки добре усвідомлював силу друкованого слова і 
прагнув його зробити чинником національного 
державотворення. Якщо говорити сучасною мовою, то 
малося на увазі запровадження ефективної державної 

інформаційної 

політики, якої так 
бракує сьогодні. 

Якщо подивитися на 
Конституцію 

Сціборського не під 
кутом зору 
прискіпливого юриста, 
а крізь призму 
конкретних історичних 
реалій, то вона, 
насамперед, вражає 

своєю 

концептуальністю й 
повнотою осмислення 
основних засад 

державного 
функціонування. Конституція не просто визначає форму 
правління чи передбачає схему розподілу влад на 
законодавчу, виконавчу та судову тощо. Вона закріплює 
національний тип держави, націократичні засади її 
існування. 

Микола Сціборський трагічно загинув в 1941 р. в 
Житомирі. Він був не лише суголосний своєму часу, а 
піднявся на висоту державного мужа, що вміє дивитися у 

майбутнє. 

©Богдан ЧЕРВАК
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«БУНТІВНА БРАЗИЛІЯ» 
У найбільших містах Бразилії майже місяць тривають 

масові акції протесту. Десятки тисяч людей перекрили 
вулиці в Сан-Паулу, Ріу-ді-Жанейру, Бразіліа, Белу-
Орізонті, Салвадорі, Ресіфі та інших містах-мільйонниках, 
протестуючи проти бідності, корупції та поліцейського 
свавілля. Організовані акції протесту були переважно через 
соціальні мережі – Facebook, Twitter. За даними 
бразильських ЗМІ, в Ріу-ді-Жанейру налічується понад 500 
тис. протестуючих, в Сан-Паулу - понад 265 тис. Осіб. 

 
I хоча поштовхом до початку протестів стало зростання 

цін на проїзд в автобусах, однак це лише був поштовх до 
ініціювання глибинного народного незадоволення тим, що 
для уряду куди важливіше витрачати гроші на  футбол та 
інші позірні іміджеві атрибути, а не  на освіту молодого 
покоління і зростання економіки Бразилії. 

Якщо профспілки, які мають достатній вплив в суспільстві 

та здатні підключитись до народного повстання, організують 
загальнонаціональний страйк і висунуть конкретні вимоги, 
серед яких головними можуть бути - необхідність 
викорінення корупції у всій державній системі влади і 
усунення корпоратократії на всіх рівнях, то протести 
набудуть зовсім іншого виміру і перейдуть у площину 
продуманих і глибоко прорахованих дій. 

Бразильські корпоративні ЗМІ, намагаючись послабити 
конфлікт, намагаються робити акцент на питаннях ціни 
проїзду в автобусі і витратах на проведення в Бразилії 
чемпіонату світу з футболу в 2014 та Олімпійських ігор в 
2016 рр. Які, на думку активістів протесту, наклали на 

країну непосильний фінансовий тягар і супроводжується 

великими корупційними скандалами. Iгноруючи при цьому, 
що паливом для вогню стала приголомшуюча майнова 
нерівність, яку наглядно ілюструє контраст у Ріу-ді-
Жанейру між багатством вздовж берегової лінії океану, в 
порівнянні з крайньою убогістю в фавелах на пагорбах за 
містом та злиднями у провінційних невеликих містах, в 
яких ніколи не було каналізації і електроенергії. 

 
По суті події в Бразилії – це ще одне свідчення того, що 

олігархія вже більше не спроможна стримувати протести 
пограбованого нею народу. А полюси багатства і злиднів 

настільки віддалилися один від одного, що надприбутки  для 
одних та злидні, насильство і поліцейське свавілля для інших, 
вже більше неможливо видавати за соціальну рівновагу і 
злагоду в суспільстві. Це є першим дзвоником соціального 
будильника, який (якщо його відмовляться почути 
владоможці), у подальшому може зазвучати набатом 
революційних дзвонів. 

 
Наразі протести в Бразилії мають велике значення для 

того, щоб її громадяни могли показати владі, які цінності на 
сьогодні для них є пріоритетними. Адже за умов, коли 
більшість населення не має ні найменшого доступу до 
отримання освіти і якісної охорони здоров’я, ні про якесь 
порозуміння між верхніми і нижніми суспільними класами 

мови йти не може. 

©Тиждень.ua

http://molotoff.info/sprotyv/social/5968-pidvischennja-cin-na-proizd-viklikalo-bunt-v-brazilii-foto.html
http://tyzhden.ua/Gallery/67890
http://tyzhden.ua/Gallery/67890
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«ЛЕГЕНДА ПРО ОТЦЯ СЕРАТИМА» 
За Знам’янкою, десь на пів дороги до Чигирина, стояла 

церква. На пагорбі під лісом, край села. Правив в ній отець 
Сератим. Людина в розквіті сил, років сорока, високий, 
міцної статури, пудів шість вагою. 

Славу добру мав, прихожан захищав, жив повноцінним 
життям громади і був її поводирем. Все б добре, та не в 
добрий час жив. Багато чоловіків з першої світової не 
прийшло, а тут тобі ще й круговерть революції і 
громадянської. 

Хто тільки не приходив до села - більшовики, денікінці, 

мародери і бандити. Носився Пилип Хмара зі своїми 
хлопцями, відганяючи їх від кружних сіл, а вони йшли і 
йшли. Латиські стрілки і китайські робочі, башкирська 
кіннота та найманці з Дону. Всі поживитися були ладні 
селянським скарбом. 

Коли з Москви послали Будьонного до Польщі, то він 
відмовився грузитися в ешелони, а виторгував піший 
перехід, через Україну. Проходила його армія аж двадцять 
кілометрів в день, грабуючи і палячи все навкруги, як 
татари в свій час.Одна відміна - ясир не брали. До речі, 
козаки на марші долали триста кілометрів за три дні. 

Всього було в той час в селі. Жителі, при загрозі, по лісам 

ховались. Там в кожного землянка була, в ній тримали 
небагаті пожитки, скот і самі мешкали. 

Поверталася перша кінна з Польщі на Дон знову через 
Україну. Отримала з Москви наказ - повертати на Крим 
Перекоп брати. Який там Перекоп, грабоване польське та 
українське добро відвезти треба і відпочити. 

Та партія мудра була, сформувала другу кінну армію під 
керівництвом Миронова. I отримав Миронов наказ загнати 
Будьонного до Перекопу, щоб там вже з Врангелем 
розібратись. 

Що тут сталось на Україні! Дві кінні армії паралельно 
рухаються до Криму, маючи сутички між собою. Грабують, 

палять, під шумок і мародери орудують. Десь хлопці в 
Холодному Яру не дають їм розвернутися, а південніше 
Олександрійська степова дивізія з останніх сил захищає 

села. Під Чорним лісом Пилип Хмара з селянами проти 
найманців воює. Та не встояти селянам без організованості, 
розпорошені вони. Петлюра далеко, Махно з червоними 
мову знайшов. 

I ото, в той недобрий час, пізно звістка прийшла в село, 
що підрозділ першої, а не то другої кінної недалечко від села 
по шляху їде. Стояв отець Сератим біля церкви і дивився, як 
вже котрий раз гонять односельчани скот до лісу, щоб 
зберегти, як ховаються люди на своїй землі. 

«Успіють! Ні. З другого боку в село вже кінний загін 
в’їжджає. Що ж робити? Можливо, Бог відміряв вік оце 
мені?» - думка, як блискавка промайнула. Пішов до 
вівтаря, помолився. Iз схрону за господарською будівлею 
витяг кулемета “Льюіса”, набої до нього, ящик гранат, який 
ще перший Запорізький полк зоставив для захисту селянам 
і пішов на пагорб край дороги. 

Пів години козак вистояв, багато бійців ворогу знищив. 
Порубали червоні Отця Сератима шаблями, приставився він 
того дня. Прив’язали на хрест, щоб люди лякались. 

Вспіли селяни самі сховатись і скотину зберегти завдяки 
рабу Божому Сератиму. Повернулись, а їх отець на Хресті 
стрічає. Поховали отця характерника-козака на тому 

пагорбі. Врятував село, та не надовго, бо вже в двадцять 
першому стукав Голод двадцять другого року в сільські 
ворота, а за ним всіляке горе. 

Як говорять: «Біда одна не ходить!». 
Таку легенду я чув в тих краях від старого лісника і 

можливо не вирішив би її записати. Та одне не дає спокою, 
в жовтні на тому пагорбі з’являлися хризантеми. На 
початку семидесятих років двадцятого століття, говорять, з 
півтора десятків букетів, а далі менше і менше. А останній 
букет був в вісімдесят першому минулого століття. З тим 
букетом пішла і таємниця пагорба. 

Я ж записав те, що почув, а в кожній легенді є доля 

правди, а можливу і чиста правда. 

©Юркo ФОМЕНКO

 


