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Шановні читачі, розумію, що більшість з вас у відпустці і 

не до читання різних блоґів, але прошу зглянусь та 

проглянути мій черговий опус, який є по суті статтею-
спростуванням. Так, ви не помилились! 

У червні місяці, коли мною була написана 
стаття “Безхребетна нація”, тоді я не очіквав на врадіївські 
події та антиментівські акції, не вірив, що наша українська 
нація може і хоче повстати протии даунєцкіх узурпаторів… 
Але всі люди мають право на помилку, 
і я не виключення. Я переглянув своє 
бачення щодо національного повстання 
українців, і змінив думку – будете 
сміятись, я повірив у те, що ми – 
українці, все ж можемо покінчити з 
режимом внутрішньої окупації! 

А тепер, перейду до суті своїх 
змінених хибних думок!  Як завжди, 
трохи історії, аби дати вам, шановні 
читачі, зрозуміти лейтмотив статті. 
Отже давайте згадаємо, коли в 
останнє українська нація, власне як 
нація, а не соціальна маса, боролась 
за свою самостійність від різного роду 
гнобителів? 

Можна навести кілька влучних подій 
лише за ХХ ст., але я не підкреслю 
головні, які стали націотворчі та 
націоєднаючі для українців як окремої 

нації східних слов’ян.  Після 
інкорпорації у XIV ст. Галицько-Волинської держави у склад 
Польщі та Великого князівства Литовського українці 
потужною силою підвелися з колін і показали себе як нація 
під час Хмельниччини. Звісно до 1648 р. були локальні та не 
чисельні виступи, але те що було після 1648 р. ні з чим не 
порівнюється – українці знов відчули себе окремою нацією, 
як на релігійному та соціальному, так і мовному та 
державно-ієрархічному рівні. Устрій Гетьманату Богдана 
Хмельницького не був схожий на жодний тоді відомий 

державний устрій – це була не монархія чи республіка, це 
був гетьманат. 

Йдемо далі. Після Хмельниччини і періоду Руїни, українці 
як нація масово піднялись вже під проводом гайдамаків 
Гонти і Залізняка. Тепер проти українців були не тільки 
поляки, але й недавні союзники – москалі-
вєлікароси “братья по вєрє”. В історію ця боротьба 
української нації увійшла під назвою Коліївщина і стала 

найвищим етапом гайдамацьког
о руху. На жаль, повстання було 
придушене російськими 
військами спільно з поляками, а 
гайдамацькі ватажки — страчені. 

Революційні події у Франції та 
подальше розгортання 

наполеонівських війн на початку 
ХІХ ст. надихнуло на боротьбу не 
тільки поляків, але й українців, 
але український національно-
визвольний рух цього періоду 
радше мав культурний характер, 
а ніж збройний. Ну звісно, 
локальні сутички початку ХIХ ст. 
з російською чи польською 
адміністрацією не міг зрівнятись 
з Хмельниччиною чи 
Коліївщиною. Але боротьба 
тривала, хоча й перейшла у іншу 

площину. 
  Поділена навпіл між Габсбурґами і Романовими українська 
земля знов почала народжувати майбутніх своїх захисників. 
У 1914 р. розпочалась Перша світова війна, яка закінчилась 
в 1918 р., однак в Україні бойові дії тривали дуже довго, аж 
до 1922 р. Ворогами для недавно ще поневоленої, а тепер – 
нарешті вільної, української нації були всі: і союзники німці 
та австрійці, і сусіди поляки та москалі-вєлікароси, і 
нейтральні англійці та французи. Всі прагнули відтяти шмат 
України для себе, а мешканців – поневолити. 

http://initiativenational.blogspot.com/2013/06/invertebratae-natio.html
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Поразка національно-визвольних змагань 1917-1922 рр. 
загнала боротьбу української нації у підпілля – у Холодному 
Яру лютують вільні козаки, на Галичині формується УВО, що 
пізніше реорганізувалась в ОУН. Нові часи – нові методи! 
Атентати – нова зброя української нації з одвічними 

ворогами-окупантами! Новий підйом національно-
визвольної боротьби ознаменувався початком Другої світової 
війни. Українці національною потугою намагались 
протистояти всім окупантам (совєтам, нацистам, ляхам, 
румунам, мадярам) аби нарешті здобути власну 
незалежність. Але, не вийшло. 

I ось, 1991-й р. – Україна стала незалежною, ніби всі 
страждання нації мали припинитись, але при владі і досі 
залишились україножери та окупанти. 
   До чого це все я вів? А ось до чого – весь цей час 
українську націю спонукали до боротьби не економічні чи 
політичні причини, українців надихала національна ідея. Так, 
власна наша Iдея Nації підігрівала в серцях мільйонів 

українців бажання здобути волю і соціальний добробут на 
своїй рідній землі. 

Що ж то за таємнича Iдея Nації? Сучасні українські 
націоналісти трактують її за своїм бажанням, виходячи з 
того, до якої партії чи організації вони належать. Ми не 
будемо їх перераховувати, вам вони добре відомі! 
  Iдея Nації була народжена і вихована багатьма 
поколіннями українських інтелектуалів-брахманів, як князь 
Острозький, філософ Сковорода, Великий Кобзар Шевченко, 
Вічний Революціонер Франко, Апологет Націоналізму Донцов 
та багато інших. Для них, як творців Iдеї Nації, головним 
було сформувати акумулятор прогресивних національних 
програм, політичних ідей, гасел, цінностей аби все це в купі 

стало рушієм національного прогресу української нації. 
Українська нація здобула собі державу, але через те, що 

головна мета національно-визвольної боротьби була 
досягнута – Українська держава є, було втрачено 
можливості державного будівництва. Крім того українська 
національна еліта у вигляді дисидентів і РУХівців не взяла 
влади в свої руки і цим скористались, перехопивши владу, 
прокомуністичні, антиукраїнські і псевдоукраїнські сили. 
  Держава Україна є плодом і результатом століть 
напруженої праці і кривавої боротьби десятків поколінь 
наших предків за державну незалежність української 
нації. Україна є нашим спільним надбанням, країною, що 
об’єднала майже всі землі споконвіку заселені українцями. 

Саме тут проживає переважна більшість українців. Саме ця 
земля є матір’ю і колискою української нації і єдиною 
справжньою Батьківщиною кожного українця у світі. Ми, 
українські націоналісти і патріоти, повністю і беззастережно 
підтримуємо державний суверенітет і територіальну 
цілісність України, та готові до останнього подиху захищати 
її політичну і економічну незалежність від будь яких зазіхань 
і закликаємо до цього всіх українців в цілому світі. 

А тому нині перед українськими національно-
патріотичними силами постало завдання взяти владу в свої 
руки і сформувати справжню українську національну 

державу, модель якої відображено в суті Iдеї Nації. З іншого 
боку, ми не можемо не визнати, що теперішній державний 
устрій і система влади в Україні є такими, що суперечать 
українському волелюбному духові, українській ментальності, 
культурі, історичному досвідові народу. 

Крім того, представники влади і, так званої, політичної 
еліти в Україні, у більшості своїй, не були і не є українцями 
ні за кров’ю, ні за духом, вони являються узурпаторами, 
українофобами і прибічниками ворожої всьому людству 
комуністичної інтернаціоналістичної ідеї. Саме тому всі 
спроби побудови дійсно національної держави в Україні 
наштовхуються на шалений опір представників державної 
влади. Більше того, створена ними система державного 
управління повністю виключає участь народу в керівництві 
державою, а більшість політичних діячів, що прийшли до 
влади на націоналістичних чи патріотичних гаслах, 
потрапляючи у рамки цієї ганебної системи стають або 
запроданцями, або безсилими спостерігачами, або попросту 

зрадниками і служителями антиукраїнських ідей. Тому 
сучасна система влади є протиприродною, неприйнятною, 
ворожою українській нації і потребує негайної заміни. 
  Завдання всіх українських націоналістів та патріотів є 
негайне об’єднання попри певні не суттєві розбіжності та 
створення на українській землі держави нового типу, 
держави, яка відповідає всім духовним, економічним і 
фізичним потребам українця, повністю відповідає його 
ментальності і складу національного характеру. Такою 
державною системою, на наше переконання, може бути 
тільки Гетьманат – державний устрій, що повністю довів 
свою спроможність і ефективність в українських умовах. 
Гетьманат мусить замінити собою, еволюційним або 

революційним шляхом, те гниле болото, якою є існуюча 
система влади в Україні. 

 Головним же злом для української нації є утворена 
ворогами України система політичних партій, що не є 
близькою українському національному духові. Ці партії 
формуються не навколо інтересів держави, нації, а навколо 
приватних інтересів окремих осіб, або корпоративних чи 
фінансових груп. Їхнім головним поживним середовищем є 
розкол нації. Тому політичні партії всіма засобами 
зберігають поглиблюють і розширяють його. Нашими 
гаслами, на цьому етапі, мусять стати – «Геть 
партійщину!» і «Вся влада українській нації!». 
  Адже віками українців зігрівала та вела на боротьбу 

одвічна ідея національної справедливості, що стала сталевим 
хребтом – це Iдея Nації. Здобути дійсну українську 
національну державу зможе лише мудрий, державотворчо 
освічений, об’єднаний, високоорганізований, активний 
український нарід, за умови інформаційно-просвітницької і 
організаційної роботи, яку ми, українські націоналістиі 
патріоти маємо забезпечити вже сьогодні. 
   Вперед, до новітньої національно-визвольної боротьби, за 
Гетьманат Української Nації! 

©Денис ПОЛІЩУК
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«КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЬМНАТУ»
Щоб в нашій країні відбулися якісні покращення у всіх 

галузях життя, зокрема в галузі виробничих відносин, нам 
треба змінити державний устрій. В сьогоднішній моделі 
держави є такі  системні протиріччя, котрі значно 
гальмують розвиток всього українського суспільства. 

 Найбільше шкоди  природнім процесам керування 
суспільством, завдано пресловутим принципом розподілу 
влади на три незалежні гілки: Владу виконавчу, Владу 
законодавчу і Владу судову. 

За Правом Справедливості, вся Влада в країні завжди 
належить її народу. Будь які розмови про якесь принципове 

розмежування влади між якимись гілками, в кінцевому 
висліді веде до відсторонення Народу від його владних 
повноважень. 

Народ в період між виборами і референдумами, доручає 
державному органу користуватись Владою від імені 
Народу.Влада, є такою специфічною субстанцією, яка в 
природному вигляді існує тільки в цілісному стані. Будь який 
її поділ, абсолютно закономірно веде до протиріч і боротьби 
за її повернення до природного стану, тобто до цілісності 
Влади. 

Поки триває боротьба за цілісність Влади, суспільство і 
його виробничі сили розвиваються не завдяки цим “гілкам 
влади”, а в супереч їм. 

Така ситуація схожа на таку, коли на великому 
промисловому підприємстві одночасно керують два, а то й 
три “Генеральні директори”. Саме така абсурдна система 
управління функціонує в так званих «демократичних» 
країнах. 

Головним історичним аргументом за впровадження 
принципу розподілу влади був той, що нібито в такому 
випадку Народ матиме певні гарантії від узурпації Влади в 
руках диктатора. 

Таким чином, замість створення справжніх важелів 
Народного контролю за дорученою Владою, цивілізація 
пішла облудним шляхом під назвою “розподіл влади на 
незалежні гілки”. 

Сьогодні в Україні дивно спостерігати як кандидати на 
посаду Президента, нібито беруть на себе зобов’язання перед 
Народом здійснити такі сякі перетворення і покращити 
життя Народу. Напрошується питання, якщо в громадянина 
є власна програма дій, то чого ж він прямує до виконавчої 
гілки влади? Адже на те й вона і є “виконавчою”, тому що 
виконує волю “законодавчої гілки влади”.  

Хоче Президент, чи не хоче, але йому однак доводиться 
працювати в тому правовому полі, яке створив парламент. 
Закони по своїй справжній суті,- віддзеркалюють волю 
Народу та є інструментом Влади. От і вимушений Президент, 

правдами і не правдами, боротись за цей інструмент, 
створювати свою підконтрольну коаліцію в парламенті, 
котра як правило розколює парламент навпіл та паралізує  
його роботу. 

Така безплідна боротьба за право законотворчості 
припиниться волею Народу України. 

Ситуація зміниться, шляхом прийняття нового ГОЛОВНОГО 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ. Формою майбутнього устрою стане 
сучасний ГЕТЬМАНАТ. Цей державний устрій повністю 
відповідає  природним законам самоорганізації суспільства. 
Своєю традицією він глибоко коріниться в  тисячолітньому 

Українському історичному досвіді, та водночас використовує 
сучасні технологічні досягнення. 

 
Перейдемо до ключових особливостей Гетьманату: 

1) Народ України загальним голосуванням обирає Гетьмана, 
котрому буде довірена вся адміністративна і законодавча 
влада. 
2) Згідно Головного Закону, створюються засоби, що 
гарантують  контроль народу за діяльністю Гетьмана і 
можливість притягнення Гетьмана до відповідальності за 
порушення своїх зобов’язань. 
3) В Україні відтворюється  дійсне народовладдя. Для цієї 
цілі впроваджується цілісна система спеціальних заходів. 
Доцільно розпочати з наступного. Створюється електронний 
Реєстр платників державних внесків (податків). 
4) До нього зараховуються всі фізичні особи, котрі протягом 
року сплачували державні внески. Кожному 
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зареєстрованому, Національний Банк України відкриває 
спеціалізований депозитний рахунок, за номером його 
ідентифікаційного коду. 
5) Водночас, створюється спеціалізований державний Фонд, 
на котрий будуть зараховуватись кошти призначені для 

виплат зареєстрованим в Реєстрі особам. 
6) Кожен працездатний громадянин, що сплачує внески, по 
суті, є співвласником української держави і має законне 
право на одержання своєї Частки прибутку від плодів її 
господарювання. 

 
7) Щорічно, після ухвалення Закону про Бюджет і 
затвердження всіх необхідних витрат, надлишок коштів 
спрямовується в Фонд платників внесків, де вони в рівних 
Частинах розподіляються на рахунки власників держави. 
Чим прибутковішою була діяльність усього суспільства та 
його держави, тим більші дивіденди одержує громадянин. 
8) З Реєстру платників внесків виключаються громадяни, 
які скоїли кримінальні злочини і мають непогашену 
судимість, а також працездатні особи котрі на протязі 
(протягом) року не сплатили певний мінімум державних 

внесків. Державні злочинці назавжди виключаються з 
Реєстру платників внесків, а накопичені ними до скоєння 
злочину кошти і майно вилучаються на користь Держави.  
9) Назавжди забороняється виключати з цього Реєстру 
жінку, котра народила в Україні четверо (троє і більше дітей) 
дітей. 
10) Робота жінки по догляду за своєю третьою малолітньою 
дитиною визнається трудовою діяльністю і тягне за собою 
відповідне зарахування загального трудового стажу. (Таке 
саме ставлення держави до матері-одиначки, але за умови, 
що вона візьме шлюб протягом трьох років після 
народження дитини) 
11) Особи досягнувши 25 літнього віку, котрі не перебувають 

у шлюбі, та на утриманні котрих нема дітей, сплачують 1% 
з прибутку як податок за не сімейність. (З осіб, що 
досягнули 22 річного віку і не перебувають у законному 
шлюбі, стягується податок за безшлюбність у розмірі 1% від 
прибутку і подвійне мито при входженні у спадщину.) 

12) Чоловіки і жінки, досягнувши 22 літнього віку, котрі не 
мають дітей, сплачуть 2 відсотковий податок за бездітність. 

(З чоловіків і жінок, що досягли 25 річного віку, 
перебувають у шлюбі і не мають протягом трьох років дітей 
від цього шлюбу або від попереднього шлюбу, стягується 

податок у розмірі 2% від прибутку за бездітність і подвійне 
мито при входженні у спадщину. З чоловіків і жінок віком 
старших за 25 років, які не перебувають у законному шлюбі 
і не мають дітей стягується податок у розмірі 3% від 
прибутку і потрійне мито при входженні у спадщину. 

Законним визнається тільки шлюб, зареєстрований 
відповідними державними органами або релігійними 
громадами, що до них належать пошлюблені. Так званий 
“цивільний шлюб” не визнається і засуджується державою, 
як форма розбещення і розпусти). 

Гетьман України є найвищою посадовою особою в Україні. 
Він зобов’язаний гарантувати справедливе здійснення 
правил Головного Закону України, державну і територіальну 
цілісність країни, свободи і права громадян, та створення 
умов для зростання їхнього добробуту. 

Наглядова Рада - є вищим контролюючим органом влади 
в Україні. До її компетенції відносяться функції формування 
Центральної Виборчої Комісії, та поточного аналізу за 

діяльністю всіх посадових осіб, котрих обрали громадяни 
України, починаючи від Гетьмана закінчуючи Головою 
сільської Громади. 

Вся територія країни поділяється на 250 територіальних 
громад, у відповідності з існуючим сьогодні поділом на 250 
виборчих округів. Округ потрібен не тільки для виборів, а для 
ефективної організації життєдіяльності територіальної 
Громади, котра є основною складовою частиною 
адміністрування містом, та областю. 

Верховна Рада або Велике Віче - є дорадчим органом 
влади. ЇЇ складають 250 представників, котрими є Голови 
територіальних Громад. Окремі вибори до ВР/ВВ не 
відбуваються, оскільки склад її учасників постійно 

змінюється, відповідно до результатів місцевих виборів Голів 
територіальних Громад. 

Верховна Рада (Велике Віче) збирається на свої чергові 
засідання кожні три місяці на кілька днів. Приймають за 
основу проекти Законів і передають їх на розгляд Гетьману 
України, котрий зобов’язаний приймати участь (головувати) 
у її засіданні. Відмова чи ухиляння Гетьмана від участі в 
роботі Великого Віча вважається службовим недбальством, 
тягне за собою відсторонення його від влади і покарання у 
судовому порядку. Видають постанови, заяви, та декларації, 
що мають загальнодержавне значення. 

На термін між своїми засіданнями Верховна Рада (Велике 
Віче), здійснює свої функції через апарат Головного 

Секретаря, котрого призначає Голова Верховної Ради. 
Будь яка політична партійна діяльність в державних 

органах України – забороняється. Хто виявив натхнення 
працювати державним посадовцем, той повинен йди до 
виборців, до людей і пояснювати чим він кращий від інших, 
брати на себе зобов’язання і справжню відповідальність за їх 
невиконання. Його партія - це його виборці. Його ідеологія - 
це добробут виборців. 

Хай буде! 

©Юрій ЯКУБА 
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«НАЦІОНАЛІЗМ І ДЕМОКРАТІЯ»
Демократія є погляд і форма організації суспільно-

політичного й державного життя, що опирається на рівності 
й повній свободі всіх людей творити різні суспільні, культурні 
й господарські організації й політичні партії, яка уважає 
підставою й джерелом держави волю народу, в розумінні 
волі механічної більшості. Більшість має кермувати цілим 
суспільно-політичним життям і державою. На підставі 
суспільної умови – волі більшості, мало постати суспільне і 
державне життя, як учив Руссо та інші. Воля більшості 
вибирає шляхом п’ятиприкметникового голосування 
многоголовий провід політично-державного життя, що 

розділений на різні партії, блоки та групи. 
Воля більшості є мірилом правди, мудрості, добра та 

справедливості. Завданням провідних людей є 
прислуховуватись до того, що в голосуванні скаже та 
механічно випадкова більшість, маса, розділена на різні 
партії. 

Демократія дає хибне та шкідливе розуміння народу, як 
механічної суми поодиноких людей, поділених на різні групи 
і партії. Демократія дає не лише хибне розуміння держави, 
але шкідливу її організацію, узалежнюючи її керму і долю 
від випадкової партійної більшості. Чи ж випадкова більшість 
голосуючої маси розбитої на поодинокі партії й 
розагітованої партійними демагогами може взяти в свої 

руки долю нації й держави, всі надбання, добро, кров і 
працю поколінь?! Чи ж може многоголове партійне 
представництво, вибране випадковою більшістю голосів 
розагітованої маси керувати державою, дати їй силу й 
одноцілий провід?! Чи ж многоголовий різнопартійний провід 
– Центральна Рада не загасила Української національної 
революції і Української держави 1917 рр.?! 

Всупереч здоровій волі народу, військових і селянських 
з’їздів соціалістичні доктринери, демоліберальні партійники 
керувалися не добром народу, добром України, але 
соціалістичними доктринами й партійними програмами і 
баламутили народні маси. 

Чи можна жертвувати долею України, мільйони жертв, 
крові і майна українського народу, щоб за досить учинити 
вимогам партійних демоліберальних програм і 
соціалістичних доктрин?! Хіба можна було в ім’я так званої 
рівності демократії дозволяти всім ворожим силам, як 
російським і жидівським партіям і українським 
доктринерам руйнувати і анархізувати Україну і доводити її 
до упадку? Хіба ж можна на рівні поставити тих усіх вірних 
Україні вояків і молодих героїв Крут, що своєю кров’ю 
окупили честь нації з партійними демагогами, самозваними 
отаманами і руйнівниками, як то Винниченко, Скрипник, 
Затонський, різні Махни, що добили Україну і підготували 

грунт під наїзд більшовицьких орд?! Хто створив акт 1-го 
листопада, хто створив героїчні Крути?! Чи партійні 
демагоги й доктринери?! Чи може розагітована і 
збаламучена партійна маса?! Чи можна на рівні трактувати 
руйнівника та шкідника з ідейною та чесною людиною?! 

 
Чи можна на рівні ставити героя і борця з боягузом і 

анархістом, працьовиту людину з ледарем і крикливим 
демагогом? Чи може розагітована партійними демагогами 
випадкова більшість вирішувати важливі державні справи, 
на яких вона не знається або доводити до упадку державу, 
як це діялося на Україні в добі козацької Руїни, 
Брюховеччини, Чорних Рад, або в часи Центральної Ради чи 

Директорії?! Чи може демоліберальна анархія і 
соціалістична демагогія не довели до кривавої, братовбивчої 
боротьби в Іспанії?! Чи ж під димовою завісою паперових 
гасел демократії і соціалістичного братерства Червона 
Московія не загарбала Україну, та її у страшний спосіб 
гнобить і визискує? 

А це все в ім’я найбільше “гуманної” й найбільше 
“демократичної” системи рад і диктатури пролетаріату! Або 
чи демократична колишня Чехословаччина не гнобила так 
само український нарід, як шляхоцька Польща чи 
монархічна Румунія чи також “демократична” радянська 
влада?! Або так багата в державну традицію, матеріальні 
здобутки й переможена в світовій війні Франція кидалася 

судорожно розбита, розсварена різними демоліберальними і 
соціалістичними партіями в той час, коли росла в силу 
Німеччина й Iталія. 

Хоча демократія була основою державності Америки і 
дала змогу розвинутися її господарським силам, одначе 
тепер вже сама себе заперечує і грозить поважними 
політичними, суспільними і господарськими 
суперечностями, та культурно-цивілізаційною поверховістю 
і механічністю. 
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Демократія, мимо своїх фраз, не дає змоги висловитися 
правдивій волі народу, не віддзеркалює цілісності його 
потреб і не дбає про його добро і розвиток. В демократичній 
партійній системі не рішає правдива воля народу і його 
потреб, але партійні вожаки демагоги, що стараються 

добути підтримку народних мас різними обіцянками, яких, 
як правило не додержують. 

Демократія висловлює не волю й потребу народу, але 
поодиноких партійних груп і клік, що заслоняються волею 
народу і баламутять народ. Вони тільки на словах керуються 
волею і добром народу, а в дійсності дбають про інтереси 
своїх партійних чи класових груп. Народ, замість одноцілої 
сили, свідомої своїх завдань, є розбитий і розсварений на 
різні партійні групи, які борються за владу. На правду 
демократія не представляє влади народу, бо під маскою 
народоправства здобувають владу різні партійні групи та 
кліки, або укриті інтереси 
поодиноких класових груп, 

багатих класів капіталістів і 
міщанства, або класових 
інтересів відірваного від 
національного ґрунту 
пролетаріату під впливом 
інтернаціонального марксизму. 
Не воля і добро народу рішає, 
але партійні демагоги і укриті 
класові інтереси мають вплив на 
державну владу. 

Замість удаваної рівності та 
свободи є найбільша нерівність і 
всевладність поодиноких 

партійних клік і партійних 
вожаків, панує тиранія 
многоголової партійної більшості. 
Надто партійні демагоги і так 
звані народні представники в 
партійних демоліберальних 
парламентах заслонюють волю 
народу своєю 
безвідповідальністю і своїми груповими інтересами. 

Демократична система, шляхом виборів і волею 
випадкової механічної більшості не дає доброї селекції 
проводу найкращих і найсильніших, здібних і характерних 
людей з усіх верств, але видає найбільших крикунів, 

безвідповідальних демагогів і парламентарних махлярів, що 
за всяку ціну стараються вдержатися при владі чи здобути 
владу. Чи 120 або 125 голосів має рішати своєю випадковою 
більшістю розагітованої маси про провідницьку вартість та 
ідейність вибраної людини, або про правильність і доцільність 
даної справи чи думки?! Чи більшістю голосів творилися 
великі історичні факти, повстання великих держав та 
імперій?! Чи сила і велич української держави Володимира 
Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького 
опиралася на голосуванні і волі механічної більшості чи на 

залізній волі і могутності сильного проводу, опертого на силі 
народу?! 

Не шляхом партійного голосування вирішується доля 
народу, але залізною волею й чином сильного проводу, що 
веде і організовує цілий народ до боротьби та праці. Чи не 

започаткували сильних ідейних рухів і переломів релігійних, 
духовно-культурних і суспільно-політичних великі 
індивідуальності та провідний актив, що здобув серця і душі 
народу?! 

Демоліберальне розладдя і партійне розбиття не 
створюють партійної атмосфери для утворення сильних 
індивідуальностей, яких демократія заздро не терпить і 
старається всіх і вся зрівняти до пересічності. 

Демократія підриває державницьку думку, силу та 
здібність державницького будівництва, бо роздрібнює силу 
народу й ослаблює волю могутності і владарства нації, на 

місце якої ставить змінну волю 
механічної партійної маси та 

підриває авторитет сильного 
проводу та одноцілої державної 
влади, яку механічно ділить й 
наставляє проти себе. 

Демоліберальна держава стала 
установою взаємного 
убезпечення і роблення інтересів, 
немов великий товаровий дім, 
або біржа, перебираючи 
обов’язки “нічного сторожа” 
життя і майна, одиниць. 

Демократія приносить 
безвідповідальність, 

різношерстість законодавчої 
влади, що керується не добром 
народу, але інтересом партійної 
чи класової групи, нестійкість і 
слабкість виконавчої влади, що 
узалежнена від партійного 
ключа, від різних партійних 
коаліцій і блоків, позакулісної 

гри різних груп та інтересів. Тому не може вести рішучої, 
тяглої сильної політики ані внутрі, ані зовні, бо завжди 
числиться з цим, що на це скажуть поодинокі партії, як 
також уважає, щоб не порушити групових інтересів 
виборців. На місце характерних і відповідальних державних 

мужів, відважних політиків, приходять до голосу партійні 
демагоги й парламентарні гравці. На місце сильних мужів, 
людей праці приходять пересічні спритні обивателі та 
спекулянти на політичній біржі, яким залежить не на добрі 
народу, але на власнім інтересі і вигоді, на здобутті платних і 
впливових становищ. 

Демократична система під оглядом суспільно-моральним і 
виховним не видає сильних характерів і сильних 
індивідуальностей, але навпаки спричиняє роздвоєння душ, 
брак виразної оформленості, половинчатість, 
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безвідповідальність, облуду, слабкість волі, роздрібнює і 
розхитує національно-суспільне життя. 

Під культурно-цивілізаційним оглядом створює плиткість, 
поверховість і ставку на кількість і пересічність, але не 
якість, глибину і творчість сильної особовості. Людина і 

життя без виразного духовного обличчя і оформлення 
розпливається у вічно змінній масі. Людина стає поверхова, 
змінна, мірна, приземна, самолюбна. Приходить до голосу 
маса, карловаті душі, гомункульози, політичні крамарі та 
спекулянти, а не сильні мужі, особистості, люди чину. Під 
оглядом суспільно-організаційним опирається на 
механічному зовнішньому пов’язанні людей, зв’язаних 
спільними інтересами. Впроваджує хаос, груповість, 
отяжілість пустопорожню, репрезентаційну, довгі засідання, 
безплідні дискусії, цілковите ослаблення дисципліни, почуття 
обов’язку й відповідальності. Все має вирішувати випадкова 
маса, більшість голосів, а не доцільність, розуміння і вага 
справи. 

Щоб перемогти демолібералізм треба найперше перемогти 
хаотичну, безобразну, мряковинну духовність і змінність 
поглядів демоліберального світу, 
безвідповідальної механічної 
маси й розсвареної партійщини. 
Не число, випадкова більшість 
вирішує, але чин, праця, 
творчість і вартість особистості й 
добро цілого народу. Тому 
український націоналізм на 
місці хаотичної демократії, що 
роздрібнює нарід на цілий ряд 
партій та груп, дає вищу 

органічну форму організації 
суспільно-політичного і 
державного життя – 
націократію, яка опирається на 
добрі, внутрішній спаяності й 
одноцілій зорганізованості 
національної спільноти. 

Треба вже раз собі усвідомити, що демократія не означає 
правдивого народоправства і волі народу-суверена, але 
спроваджує нарід до рівня партійної маси, що лібералізм не 
означає свободи, лише допроваджує до панування спритних 
і багатих самолюбів, що соціалізм-марксизм не запевнює 
народові суспільної справедливості й не приносить добра для 

працюючого люду, лише зміну фірми й визиск. 
Націократія, а не демократія, означає правдиву силу і 

владу зорганізованого народу в національну спільноту. 
Націократія висловлює волю і добро цілої нації, всіх 
поколінь, всіх верств, а не поодиноких партійних та 
класових груп випадкової більшості. Нераз у історії 
траплялося, що здеморалізована випадкова більшість при 
владі доводила державу до розбиття й упадку, як прим. 
Центральна Рада, боротьба партій у Греції і т.п. 

Націоналізм протиставляє всіляким формам 
демоліберальної системи, чи це буде аристократична, 

шляхотська демократія й самовладство, як у давній Греції, у 
шляхотській Польщі, чи це буде панування мас і вулиці – 
охлократія, чи це буде парламентарна, партійна демократія, 
започаткована французькою революцією, чи це буде в кінці 
брехлива селянсько-робітнича “демократія” совітів, за якою 

криється всевладність партійної кліки Сталіна. Звичайно 
демократія скінчиться або анархією вулиці, як у 
французькій революції й на початку російської революції, 
або диктатурою, як прим. Цезар, Наполеон, Сталін, 
Муссоліні, Гітлер, генерал Франко. 

Націократія органічно виростає з духа і потреб народу та 
старається зорганізувати ціле життя під кутом добра 
національної спільноти, ідеї та праці. 

Ми не сміємо допустити до того, щоби ради партійних 
програм демократії чи соціалізму, ми жертвували добром 
цілої нації, як це було в 1917 р. Ми мусимо оцінювати всі 
доктрини, ідеї, погляди й політичні форми під кутом добра 
України, її історичних потреб і історичних завдань, наскільки 

вони спричиняються до нашої сили і розвитку. Не нагинати 
й не жертвувати цілого життя і сили народу для якоїсь 

штучної доктрини й 
політичної партійної 
програми, як це робили 
дотепер демоліберали й 
соціалістичні доктринери, 
але все мусить бути 
витвором національного 
духу, національної волі, 
виявом життєвих потреб і 
розвитку та дбати про 
добро, силу й велич нації. 

Саме націократія полягає 
на тому, що організує ціле 
життя нації відповідно до 
його духовної й фізичної 
праці, відповідно до його 

суспільно-політичного 
положення й історичних 

завдань, щоби перемінити нарід з розбитої на партії маси на 
монолітну, зорганізовану національну спільноту, одуховлену 
одною великою ідеєю, спільною метою під кермом сильного 
проводу, що виростає з усіх верств і працює серед народу і 
для народу. 

Націократія, це ціпка організація цілого народу й 

поодиноких ділянок життя для добра, сили й розвитку всіх 
сил нації. 

Націократія – це спайна організація національної сили, 
праці та творчості, це здорова селекція національного 
проводу і сильна організація держави, оперта на органічній 
єдності національної спільноти. В націократії вирішують не 
партії, групові інтереси, але добро цілої зорганізованої нації 
у праці та для праці й могучості. 

 ©Дмитро МИРОН-“ОРЛИК”
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«ІДЕОЛОГ ХРЕСТИЯНСЬКОГО НОНКОНФОРМІЗМУ» 
30 серпня виповнилося 130 років від дня народження 

видатного українського мислителя Дмитра Iвановича 
Донцова. На жаль, наше суспільство звикло мислити 
штампами, тож і Донцову дуже часто доводиться бути лише 
“ідеологом українського націоналізму” з усіма 
випливаючими з цього наслідками: для одних Донцов-
націоналіст є кумиром, для інших – “бандитом пера”. В 
обох випадках за межами загального прийнятого штампу 
залишається надзвичайна глибина думки оригінального 
філософа, політолога й літературознавця, ширина ідей, 
озвучених непересічним есеїстом та публіцистом. 

Д. Донцов дійсно був одним із провідних ідеологів 
модерного українського націоналізму. Проте за умов, коли 
саме поняття “націоналізм” розуміється занадто спрощено, 
потрібно чітко наголосити на об'ємності та різнобарвності 
(що, однак, не виключає внутрішньої єдності) випрацьованої 
ним системи. Зокрема, досить актуальною є теза про 
Донцова як про мислителя-християнина. Остання теза 
нерідко ігнорується, а це, погодьтеся, не лише збіднює, але й 
спотворює наші уявлення. 

Безперечно, бачення Д. Донцовим християнства - це тема, 
висвітлення якої потребує ґрунтовних наукових студій. Дана 
стаття, головна мета якої - вшанувати пам'ять мислителя, - 
абсолютно не претендує на систематизований виклад 

донцовської христології; вкладені в неї інтенції полягають у 
спробі показати Донцова як ідеолога своєрідного 
християнського нонконформізму - інтелектуальної моделі, 
спрямованої на поборювання зла у його політичному, 
соціальному, культурному вимірах. 

Релігійні погляди Д. Донцова пройшли тривалу еволюцію. 
Як і більшість провідних українських інтелектуалів із 
Наддніпрянщини, Донцов критично ставився до 
московського православ'я. На 
цьому ґрунті “чорнявий 
студент із Таврії” (як слушно 
назвав Донцова С. Квіт) 
протягом певного часу 
дотримувався дещо 
антиклерикальних поглядів. 

Та згодом кругозір Донцова 
розширився, час розставив 
багато речей на свої місця. 
Несприйняття московського православ'я залишилось, однак 
ліки від московського цезаропапізму мислитель почав 
шукати не в антиклерикальних ідеях, а в духовному 
окциденталізмі. 

З плином часу Донцов усвідомив, що антиклерикалізм так 
само як і інші деструктивні концепції (молодий Донцов 

зазнав певного впливу соціал-демократичних ідей) шкодять 
українській нації не менше, ніж її опоненту - Росії. Історія 
підтвердила істинність такого прозріння: лівацькі ідеї не 
лише розхитали підвалини царської Росії, але і заразили 
смертоносними бацилами український визвольний рух. 

Поразка національно-визвольних змагань 1917-1920-х рр. 
стала каталізатором світоглядної еволюції Донцова. 
Керована соціал-демократами Українська Народна 
Республіка втратила незалежність, більшість українських 
земель опинилася під владою червоної Москви. Таким 
чином, визвольний рух, що прагнув відродження сильної 

української держави, по-перше, мав протистояти державі 
воюючого атеїзму, по-друге, був змушений переглянути 
власні світоглядні засади. З огляду на це, одержимий 
бажанням бачити власну націю вільною Д. Донцов зрозумів, 
що протистояти більшовизму, рівно ж як і боротися за 
власну державність загалом, можна лише твердо опершись 
на християнський ґрунт. 

В міжвоєнний час крен в сторону християнства у Донцова 
поєднався із захопленням ідеями волюнтаризму. Донцов 
намагався дати українській нації потужний вольовий 
імпульс, вдихнути в неї новий Ерос, посилити її життєву 
силу. Разом із “чиним” вольовим націоналізмом кумир 
тодішньої західно-української молоді почав пропагувати і 

вольове християнство. 
Мислитель пропагував активне християнство, вслід за 

апостолом переконував своїх учасників, що віра без дії є 
мертвою. Спочатку аспірації Донцова зосереджувалися на 
пошуку моделі максимального залучення Церкви до 
національного життя, зокрема - до визвольної боротьби. 
Згодом він поглибив своє бачення вольового християнства. 

Кристалізація християнсько-традиціоналістичних поглядів 
Донцова припадає на 
післявоєнний період. Під час 
Другої світової війни він 
пише свою концептуальну 
працю “Дух нашої давнини”, 
в котрій висуває комплекс 
традиціоналістичних тез і 
наголошує на необхідності 
дати бій занепадницьким 
тенденціям сучасності. Після 

війни Донцову вдалося досягти максимальної послідовності. 
Націоналізм, християнський активізм, традиціоналізм - 

все це логічно узгодилось між собою в його тогочасних 
працях. Український визвольний рух мислився Донцовим як 
рух, однаково спрямований і проти московського 
більшовизму, і проти західного лібералізму. 
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В цей час Донцов продовжує розглядати Україну як 
бастіон Заходу проти Сходу, та окрім цього національне 
месіанство набуває для нього нових обріїв. Україна в очах 
мислителя стає таким бастіоном Традиції. Між іншим, в 
післявоєнний період Донцов мав немалі симпатії до режиму 

Ф.Франко; він проводив паралелі між палаючою вогнями 
антибільшовицької боротьби Вітчизною та Іспанією, котра 
подолала комуністичну загрозу й опинилася в ізоляції зі 
сторони ліберальних урядів. Обидві країни Донцов розглянув 
як острівці Окциденту - острівці, що ведуть оборону 
традиційних християнських цінностей. 

Протиставляючи опертий на християнські засади 
український націоналізм комунізму та ліберальній 
демократії, Донцов доводив органічну єдність двох останніх 
ідеологій. І комунізм, і лібералізм для Донцова були 
наслідком блукання західної думки нетрями матеріалізму та 
раціоналізму; обидві ідеології розглядались ним як 
антитрадиційні і антихристиянські. 

Вище досить спрощено і досить схематично ми розглянули 
еволюцію релігійних поглядів Дмитра 
Донцова. Спрощення і схематизація в 
нашому випадку є неминучими, адже 
розгорнутий і детальний виклад 
неможливо вмістити в коротеньку 
інтернет-публікацію. Даний же виклад 
слід доповнити картиною “донцовської” 
людини, або, інакшими словами, 
зауваженнями щодо того, який саме 
вплив ідеї Донцова мали на суспільство. 

Говорячи про вплив Д. Донцова на 
суспільство, в першу чергу варто 

зазначити, що його ідеї були чи не 
найголовнішим чинником радикалізації галицької молоді 
міжвоєнного часу. Певною мірою Донцов лише продовжив 
справу митрополита Шептицького. Якщо на початку 20 
століття Владика Андрей критикував пацифізм, уражений 
лівацькими ідеями інтелігенції, закликав до плекання 
українського мілітаризму (виявом чого став стрілецький 
рух), то Донцов в період 1920-30-х років своїми працями 
розпалив вогонь підпільної революційної боротьби. 

Натхненні запальним донцовським стилем молоді 
галичани - бойовики УВО, члени ОУН - поза сумнівом були 
справжніми "лицарями абсурду". Ці юні романтики-
ідеалісти з серйозно змужнілими обличчями виявилися 

антитезою тогочасної реальності. Пливучи проти течії, вони 
відчували опір не лише зі сторони польських окупантів, але і 
зі сторони співвітчизників - представників легальних 
політичних партій та ієрархів і значної частини духовенства 
греко-католицької церкви. Однак, що спільного між 
радикалізованим визвольним рухом і концепцією 
християнського нонконформізму, від якої, як може здатися 
шановному читачеві, ми відхилилися? 

Радикальна молодь міжвоєнного часу дійсно знаходилася в 
стані конфлікту із Церквою - це факт. Але також 
незаперечним фактом є те, що ця молодь показувала 

приклад героїчної жертовної любові і мученицької відданості 
ідеям, у котрі вірила. Саме такий благородний фанатизм є 
підґрунтям феномену "лицарів абсурду". Церква і 
клерикальне середовище критикували такий фанатизм. 
Духовенство вказувало на неетичність засобів революційної 

боротьби. Сторінки "Ниви", "Мети" та інших католицьких 
часописів рясніли статтями, які згущеними фарбами 
вказували на негатив донцовського волюнтаризму та 
"аморальності". Та Боже Провидіння розставило крапки над 
"і", трагізм протистояння Церкви і націоналістичного руху 
переродився в героїзм антирадянського спротиву. 

На сьогоднішній день стає зрозуміло, що той опір який, 
західноукраїнське суспільство чинило атеїстичній радянській 
владі (від катакомбного сповідування християнства до 
збройної боротьби УПА), був би неможливим без людей, 
котрі пройшли донцовську школу, а точніше - від того духу, 
що його звільнили твори мислителя. Саме волюнтаризм 
"лицарів абсурду" 1920-30-х років дарував українцям таку 

"святу безсоромність" (Хосе-Марія Ескріва-де-Балагер), яка 
дозволила їм не стати на коліна 
перед імперією зла. Саме з 
донцовського волюнтаризму постав 
християнський нонконформізм тих, 
хто зумів кинути виклик 
тоталітарній системі й стати на 
захист власної віри, а разом із нею 
і прав власної нації. 

Донцов не перестає бути 
актуальним і нині. Пригадується 
одна дискусія, яка розгорнулася на 
порталі "Релігія в Україні" між 

мною та Юрієм Чорноморцем. В 
одному з коментарів Чорноморець запитав: «З печерним 
Донцовим ви будете конкурентні у 21 столітті?». Досі 
переконаний, що з Донцовим можна бути конкурентним! 

Донцов - це не ідеолог у вузькому значенні цього слова. 
Донцов - не людина, що писала партійну програму. Головна 
заслуга Донцова полягає в тому, що він плекав дух - дух 
національний і дух релігійний. 

Безперечно, не можна механічно переносити націоналізм 
та християнський традиціоналізм Донцова на сучасні реалії. 
Його ідеї потрібно застосовувати творчо. Сьогодні йти за 
Донцовим означає йти за донцовським духом. Іти за 
Донцовим - повстати проти антихристиянської і 

антиукраїнської дійсності, подібно до "лицарів абсурду" 
поплисти проти течії (йдеться, звісно, не про методи 
боротьби міжвоєнного часу, а про дух нонконформізму). 

На довершення статті хочеться закликати читача 
самостійно відкрити для себе Донцова. Розплющити очі, 
відкинути штампи і самостійно полинути у світ його ідей. 
Звісно, когось же Донцов може злякати, іншого він сп'янить, 
та найкраще - коли Донцов надихне, додасть мудрості, 
подарує сміливість. Натхнення, мудрість і сміливість в наш 
час в жодному разі не будуть зайвими... 

©Ігор ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
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«ВІЧНИЙ МАЯТНИК» 
Перед фашистськими істориками майбутнього постане 

питання про витоки партійної політики. Оскільки, коли 
неухильний і впорядкований прогрес міцно утвердиться на 
фашистських підставах і запрацює Наш Уряд, вільний від 
необхідності першою справою скасовувати звершення своїх 
попередників, а після вести постійну війну проти руйнівної 
опозиції, громадянин Корпоративної Держави не зможе 
зрозуміти, як порочна система, подібна до сучасної, могла 
існувати без того, щоб затягнути весь наш економічний лад 
в безвихідну розруху. 

Ми, британські фашисти даного покоління, будуємо 

форми Нового Порядку та з науковим інтересом 
спостерігаємо за передсмертною агонією старого, 
виконуючи таким чином воістину піднесене призначення і 
створюючи дорогоцінний спадок для наших дітей. Наша 
слава, і слава фашизму, ера якого неминуче наступає, буде 
в серцях наступних поколінь жити і творити! 

Партійна політика – це політика фінансових магнатів, які 
прагнуть скоріш збагатитись самим за рахунок пригнобленої 
зубожілої британської нації. Протягом всієї нашої історії ми 
можемо простежити кривий шлях, на який ступив наш 
народ, втішаючись думкою про те, що нарешті він підходить 
до неминучого свого кінця – підніжжя шибениці. Тому як в 
одному ми можемо бути впевнені: вічного маятнику 

класового правління партій і фракцій, з його безцільним і 
беззмістовним хитанням справа-вліво і зліва-направо, від 
роялістів до республіканців, від консерваторів до соціалістів. 
Перше ж коливання маятника стане останнім, бо він вже не 
повернеться, тому-що жодна з партій не потерпить 
опозицію, тим паче опозицію, яку підтримає 
багатомільйонний зубожілий народ. 

Шлях комуніста, що напророкував жид Маркс, як у 
китайського язичника, “особливий”, і його методи боротьби 
з опозицією грубі, а надто кровожерливі. Проте в нашій 
Британії вони застосування не знайдуть. Замість цього, нам 
буде потрібно звернутися до досвіду фашистського правління 
італійських побратимів, однак не менш ефективного. За 
будь-яку ціну маятник повинен бути зупинений, а ми – 
рухатися вперед повним ходом, без крену вправо і вліво. Ми 
не можемо більш дозволити собі дертися нагору, а потім 
сповзати вниз. Ми не раби економічної хвилі! 

Коли нинішній політичний жах розвіється, коли остаточно 
розпадеться на частини це породження хаосу – 
законодавчий монстр з соціалістичною головою, тілом Торі і 
ліберальним хвостом Вігі, коли від старого партійного стада 
не залишиться нічого, крім скам'янілих кісток і копролітів – 
тоді фашистський історик зможе, не побоюючись 
капіталістичної чи соціалістичної зарази, зважити ці 

жалюгідні останки, які складуть рясну тему для 
археологічних дискусій. 

З моменту своєї появи, фашизм був звинувачений 
захисниками так званої “демократії” за “повернення до 
варварства”. Років десять пройшло з тих пір, як Герберт 
Уеллс написав: «Рівень суспільного життя у Великобританії 
в цілому все ще вище Фашистського, однак може 
опуститися до нього. Зростання насильства в житті 
суспільства – не нове явище. Під спудом воно існувало 
завжди і просто було вивільнено, завдяки сум'яття і 
ослаблення протидіючих (йому) сил освіти і цивілізаційних 
установлений». 

Подібно більшості тріскучих письменників-популістів 
сучасності, Уеллс приводить виразно незрілі соціалістичні 
поняття, для обговорення проблеми, яка має складний 
філософський підтекст і що вимагає набагато більш 
широкого огляду, ніж той, який дозволяють отримати тьмяні 
рожеві окуляри. Розмірковуючи про фашизм із зневагою, 
він переплутав причину і наслідок. 

На ділі, фашизм є реакцією проникливого і живого 
інтелекту на засилля “сум'яття і ослаблення”, в яких так 
обізнаний Уеллс. Ми, фашисти, знаємо, що стародавні 
грецькі конфедерації занурилися в розруху і анархію 
стараннями так званої “демократії” звироднілої і 

деморалізованою черні. Це грецька “демократія” наказала 
Сократу випити отруту. Ми також знаємо, що Римська 
Імперія, заснована першими своїми законодавцями на 
суворих і твердих принципах, прийняла світоч прогресу і 
повела вперед цивілізацію, поки зерна розкладання не дали 
сходи в її душі. Коли Рим зрадив своїм ідеалам, коли чернь 
ухвалила кермо влади – Імперія впала, а цивілізація 
отримала удар, від якого не оговталася й досі. 

Римський світ створювався не на конференціях з 
роззброєння: його державні мужі занадто добре знали неміч 
людської натури, щоб засновувати свої договори на судових 
аргументах. Вони були людьми дії. Вони видавали закони і 
стежили за їх виконанням. Сьогодні покоління комедіантів 
зайняло місце героїв, професійні політики, шахраї і 
шарлатани всіх мастей виставляють кволий свій розум 
проти жахливих зол, звучними фразами і завченими 
жестами вони намагаються звести нанівець труднощі. 

Весь світ – одна сцена, де досить блазнів, готових 
позувати у світлі рампи. Цивілізації доводиться вибирати 
між тигром і мавпою. Залишається ще осел – “вельми 
впертий звір”. Не ними буде створений Британський світ. 
Тільки рішуча дія зупинить вічний маятник, і це кінцева 
мета фашиста – творця прийдешньої історії. 

©Oswald MOSLEY 
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«АРІЙСЬКЕ ХРЕСТИЯНСТВО» 
Релігія - явище багатогранне й неоднозначне, але вона є 

важливим компонентом людського розвитку, що відіграє 
роль ключового системоутворюючого фактора культури і 
суттєво впливає на процес націо- та державотворення. 
Вплив релігії на стабільність у сучасному українському 
суспільстві пов'язується з проблемою духовного розвитку 
громадян України, адже без вирішення цієї проблеми стає 
неможливим подальший суспільний розвиток. 

Українське хрестиянство і сьогодні могло б відіграти роль 
національно-консолідуючого чинника і плідно працювати на 
національну ідею. Потреба вивчення традицій і особливостей 

впливу релігії на процес українського націєтворення знач-
ною мірою зумовлена сучасною ситуацією в Україні, прак-
тичними намаганнями окремих церков відігравати провідну 
роль у суспільному житті України, впливати на формування 
її міжнародного статусу. 

Ми ж пропонуємо вам проглянути основні засади 
арійського хрестиянства, аби зрозуміти суть сучасної 
духовної кризи та визначити духовно-релігійний оновлений 
дороговказ, який має на меті очистити та оздоровити душі 
пересічених українців від псевдохрестиянського бруду та 
юдейської наглої хуцпи. Описана в Євангелії світоглядна 
система вражає своєю простотою, лаконічністю і 
зрозумілістю. Вона легко запам’ятовується і є надійним 

дороговказом до успішного земного життя. Для арійського 
хрестиянства властивий мінімалізм зовнішніх обрядів, їх 
лаконічність і технологічність; 

1) Центральним елементом світогляду є знання про 
наявність Творця – всемогутнього, досконалого, доброго і 
святого. Він створив досконалий всесвіт, який є 
доброзичливим до людини. Iсус називає Творця словом 
“батько”, і навчає усіх нас так само його сприймати – як 
небесного батька. Що це означає? Тільки те, що Творець 
всесвіту – це колективна особа, що живе в божественному 
просторі і складається з величезної кількості божественних 
істот. Частина цих істот втілилась у нашому земному світі. 
Тому ми є втіленими частинками Творця – ми є його 

дітьми, подібно до того як земна дитина є втіленою 
частинкою генокоду своїх батьків. Бог-Отець є творчим, 
атакуючим, чоловічим началом буття. Подібним чином ми 
називаємо мамою-ненькою Україну, яка також є 
колективною істотою, але не божественного, а фізичного 
простору. 

2) Матір природа – це матеріальний світ, сотворений 
Творцем. Він являє собою пасивне, надзвичайно пластичне 
середовище, яке радо відгукується на людську ініціативу і 
підлаштовується під неї. Завдяки цьому земний світ – це 
простір чудес. Але тільки для тих, хто його опанував. Для 

опанування зовнішнього світу спочатку треба опанувати свій 
внутрішній світ. Для цього треба навчитися керувати 
нашими внутрішніми стихіями: думками, інстинктами, 
пристрастями. Це досягається станом внутрішньої чистоти, 
наповненням себе світлом істини, точною і чистою мовою, 
практикою добрих справ. Після опанування внутрішніх 
стихій відкривається шлях до керування всіма зовнішніми 
стихіями, головними з яких традиційно вважаються земля, 
вода, вітер і вогонь. Матеріальна природа є уособленням 
люблячого і гармонізуючого жіночого начала, що 
запліднюється творчістю Бога-Отця і народжує синів Божих. 

3) Син Божий – це позначення людини, яка усвідомлює 
себе втіленою божественною сутністю і, відповідно, може 
сміливо та вправно діяти в цьому фізичному світі. Для 
досягнення такого боголюдського стану треба пройти 
шляхом самовдосконалення протягом багатьох земних 
втілень. Рівні самовдосконалення метафорично описані в 
“блаженствах” Нагірної проповіді. 

4) Святий дух - це чиста, істинна, позитивна, 
життєстверджуюча інформація. Першоджерелом такої 
інформації є Творець. Вторинними центрами трансляції 
Святого духу є світлі духовні сутності і святі люди. У 
євангельські часи головним транслятором був Iсус Хрестос, 
який черпав інформацію з першоджерела. Творець всесвіту, 

син Божий і Святий дух складають арійську Святу Трійцю, 
звідси традиційна формула «В ім’я Отця, Сина і Святого 
духа». Носіями оформленої інформації від Святого духа є 
ангели (слово ангел-янгол означає “новий голос”, “новина”, 
“вість”). Ось як про це говориться в Євангелії: «Iсус же, 
сповнений Святого Духа, повернувся з-над Йордану... І ось 
ангели приступили до Нього й почали Йому служити». 

5) Людина розглядається як втілена божественна сутність, 
яка розвивається через палінгенезію-реінкарнацію: «Ви, що 
пішли за Мною, в палінгенезії у сто разів більше одержите і 
життя вічне успадкуєте» . Головне завдання земного життя 
– реалізація боголюдських можливостей, зокрема здатності 
відновлювати своє фізичне тіло і керувати природними 

стихіями. Реалізована людина завжди перебуває в центрі 
подій, вона власною волею творить навколишню реальність. 
Найсприятливішим простором для реалізації боголюдського 
потенціалу і земного процвітання є Царство боже, 
входження людини у нього визначається не тим, кого вона з 
себе вдає, а тим, якою вона є насправді. Арійське 
хрестиянство не визнає показного “піару” та “іміджу”, а 
розглядає їх як лицемірство і фарисейство. Робимо тільки 
те, що розуміємо. 

©Ігор КАГАНЕЦЬ
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«СКРИНЯ» 
На погрібнику, рясно вкритому килимом споришу, стояла 

скриня, підставивши свої боки, розмальовані квітами, 
сонечку. Здавалося, що вона – вершина вісі, навколо якої 
обертається двір з усіма його мешканцями й крамом. Біля 
скрині сиділо дівча, наспівуючи пісню, малювала квіти і 
соловейка. Коли б не важлива справа, то ніякі сили не 
змогли б мене змусити зіпсувати цю ідилію. 

- Доброго дня, Даринко. 
- Ой! Доброго. 
- Батько казав, ти поступила до технологічного. 
- Так. Пройшла за конкурсом. 

- Вітаю. А де батько? 
- Я зараз збігаю за ним. Він говорив, як приїдете, щоб я 

погукала. Він – за левадами, вербу розпилює. Я бігом. 
Даринка поспішила за батьком. Я неквапом обійшов 

скриню. Сів на стілець, читав написану на ще  міцному 
корпусі її автобіографію… 

1918 року майстер Степан Тесля виготовив мене і моїх 
сестер. Знатна майстриня Галина Гненна розмалювала і 
продала того ж року на ярмарку. Петро Коваленко придбав 
для доньки Марії. 

1920 року висватав Марію парубок Андрій Заремба. 
Молодь перетягувала мене до хати свекрухи. 

1922 року молоді господарі рятувались від голоду, 

переїхала й я з ними до залізничної станції. 
1923 рік. Повернулася з господарями до села. Збагатіла на 

пелюшки. 
1925 року молоді господарі перенесли мене до нової хати. 
В 1925 -1930 роки не бідувала. Тримала в собі й одежину 

з рушниками, і грошенята, та й інший крам. 
1932 року раптово спорожніла. Господар зробив у мені 

подвійне дно і ховав там зерно. 
1933 року померла господиня моя Марія і менша дочка 

Горпина. Андрій зі старшою донькою Наталкою витягли з 
мене останню ряднину. 

1937 року конфіскували мене як майно ворога народу. 
Везли на підводі, як арештантку, до сільради. Заклеїли 
барвінок, жовті мальви та колоски агітками. 

1941 року, при відступі радянських військ, кинули мене у 
сільраді. Отримала перше поранення у правий бік німецькою 
кулею. 

В 1941-1943 роках зберігала зброю в комендатурі. 
1945 року сусідський дід поладнав мене,  Наталя 

підфарбувала боки, підмалювала мальви й барвінок, 
поновила колоски й соловейка. 

1946 року, завдяки моєму подвійному дну, вижила 
Наталчина сім’я. 

1949 року зосталися з Наталкою та її маленькою донькою 
Анютою. Чоловік-інвалід, покалічений на фронті, зник. 

1950-1960 роки стояла майже порожня. Анютині шкільні 
зошити та Наталчин зошит із трудоднями лежали на дні. 

1965 рік. Як придане – була подарована Анюті на весілля. 
1970 року, розмалювавши новими фарбами, Анюта 

залишила мене Наталі й гайнула з чоловіком на заробітки в 
Донецькі краї. 

1970-1982 роки зберігала пожитки Наталлі, листи від 
дочки і гостинці онукам. 

1982 року забрали одежину Наталі. Повернулася дочка з 
сім’єю. Чоловік Степан, сини – Олекса й Павло та дворічна 
донька Даринка. 

1986 року звели на подвір’ї нову хату, але стояла я у 
старій. То повна, з комбікормом, а то пуста. 

1998 року відремонтував мене господар. Виніс на 
погрібник, щоб Даринка помалювала. Придане складала… 

- Дядьку, батько вже йдуть. 
- Як ти швидко обернулась. 
- Я прутка. Красива скриня у мене? 
- Як ти, Даринко. Дуже красива! 
- Приданого наскладаєш, найкращий парубок тебе 

посватає, щаслива будеш. 
- Прабабця із нею заміж виходила. 
Я не міг відвести очей від скрині, що прийшла з України – 

в Україну. 
(Замітка написана на основі нотаток, зроблених 

наприкінці 1990-х рр.). 

 ©Юрко ФОМЕНКО

 


