
 

1 
 

 
«Ми всі, вояки УПА і всі підпільники, зокрема і я, 

повністю свідомі, що раніше чи пізніше 

нам доведеться загинути в боротьбі з брутальною силою...» 
Роман Шухевич 

14 Жовтня. Кожного року цього дня українці святкують 
потрійне свято – по-перше, християнське свято Покрови 
Пресвятої Богородиці, по-друге, день українського козацтва, 
і нарешті, по-третє, день народження Української повстанчої 
армії. Для українців 14 жовтня завжди було особливим 
днем, тому зрозуміло чому нинішня бандитська влада та її 
сателіти руками працівників СБУ та МВС намагається 
щороку не допустити націоналістичного маршу в центрі 
Києва. Всі вони бояться українців! 

Зазвичай про Українську повстанчу армію (УПА) 
починають говорити або з 

неприхованим пафосом, або з 
неприхованою ненавистю, хіба 
ні? У кожному разі починають 
говорити епічно. В арсеналі 
віртуальних борців з 
українським фашизмом, який 
нібито підіймає голову і 
погрожує слабкій і безпорадній 
перед загрозою світового 
українського панування Росії 
та її засланим козачкам у 
вигляді ПР, КПУ, ПСПУ, тощо, багато різних фальшивих та 
зфальшованих документів. Сьогодні, коли на 21-му році 

незалежності Україна і досі окупована україножерами, 
комуняками, сіонідами, слід не тільки зруйнувати ці 
стереотипи, але розпочати відроджувати як правду про УПА, 
так і довести до кінця боротьбу вояків-упівців до 
переможного кінця: «Здобудеш Українську Державу, або 
загинеш у боротьбі за неї!» 

Силою різних політичних обставин склалося так, що в 
роки, коли на Волині, у Галичині, на Поліссі, на Поділлі, та 
навіть у Наддніпрянщині вояки УПА билися й гинули в 
нерівних боях за волю своєї нації, більшість цієї самої нації 
під впливом більшовиків-комуністів була байдужа або 

ставилася до них як до зрадників. Деформація національної 
свідомості переважної частини українського суспільства у 

роки національно-визвольної боротьби (1917-1991 рр.) не є 
винятком в історії. Боротьбу завжди розпочинає і веде 
меншість з найкращих. Тривожним є надто повільне 
прокидання національної свідомості вже у нових умовах. 
Воно свідчить про глибоку духовну недугу, спадок 
імперського травмування російщенням, котрої українське 
суспільство ще далеко не позбулося. 

Совєцькі антибандерівські, тобто по суті антиукраїнські 
стереотипи, насаджені у свідомість населення України 
більшовицько-комуністичними партійними ідеологами, 
продовжують діяти і мають неабиякий вплив і після 
проголошення незалежної Української держави, за яку 

віддали свої життя вояки 

УПА. Ці отруйні 
психологічні стереотипи і 
сьогодні продовжують 
розколювати суспільство 
на ''західняків'' та 
''східняків'', і відкривають 
ворота для влади над ним. 
Шлях подолання цієї 
недуги – поширення 
правди про УПА, і 
доведення до кінця 

боротьби української нації за своє національне і соціальне 
визволення. 

Трошки з історії УПА. Перші партизанські загони 
українських націоналістів виникли на Поліссі та Волині – 
''Поліська Січ'' начолі з Тарасом Бульбою-Боровцем, що був 
близький до петлюрівського уряду УНР в екзилі, і перебував 
у вигнанні у Варшав. Коли під кінець 1941 р. німці 
спробували розпустити його частину, він повів своїх бійців у 
ліси, щоб воювати як із німцями, так і з більшовиками. 
Восени 1942 р., а саме з 1 по 14 жовтня ОУН-Б вирішила 
сформувати великі партизанські сили, поклавши тим самим 
початок регулярній українській армії, котра знадобиться, для 
війни з Московією. До цього спонукали також посилення 
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німеціких репресій проти місцевого населення та 
проникнення з Білорусі червоних партизан. 

Для об’єднання всіх націоналістичних загонів ОУН-Б 
включила до своїх формувань підрозділи Тараса Бульби-
Боровця та ОУН-М, проголосивши створення єдиної УПА. 

Головнокомандувачем було призначено українського 
офіцера – генерал-хорунжого Романа Шухевича. Щоб 
дійсно укріпити свiй авторитет керiвництво проголосило 
положення, визначаючі полiтичну програму армiї. Це був 
своєчасний i правильний крок. Програма знайшла 
пiдтримку богатьох колах населення, ось як він виглядав – 
Українська повстанча армія бориться: 

а) За Самостійну Соборну Українську Державу на 
українській землі. 

б) За новий справедливий лад і порядок в Україні без 
панів, поміщиків, капіталістів та більшовицьких комісарів. 

в) За новий справедливий міжнародний лад і порядок в 
світі, побудований на пошануванні прав кожного народу та 

його незалежний усесторонній розвиток у власних 
державних формах. 

г) Проти німецького та московського 
імперіалістичних наїзників українського 
народу. 

д) Проти імперіалізмів як джерела воєн 
і поневолення народів. 

Завдяки широкій та ефективній 
підпільній мережі УПА швидко 
розрослася у велику, добре організовану 
партизанську армію (до 100 тис. чол.), 
яка захопила контроль над значними 
частинами Волині, Полісся і згодом 

Галичини. Зростання її сили говорило про 
відчутну масову підтримку з боку 
українців, оскільки практично не мала 
іноземної допомоги. Заслуговує на увагу 
партизанська тактика УПА: 
1) органiзацiя складається з невеликих партизанських груп; 
2) тактика "з-пiд землі i пiд землю"; 
3) дiяти скрiзь, та не попадатись; 
4) жорстка пiдлеглисть командирам; 
5) знаходитись постiйно в русi; 
6) нiчнi напади, що сiють панiку; 
7) розвiдка й контррозвiдка. 

Таким чином це є дiйсно, iдеальна програма для 

невеликих загонiв партизан. Ворогами УПА вважало членів 
ВКП(б)-КПРС та NSDAP (особливо службовців НКВС-МГБ 
та Wehrmacht, SS, Gestapo) – розстріл яких мав проводитися 
на місцi без суду й слiдства. 

Після того, як влітку-воесени 1944 р. Західною Україною 
прокотилися головні сили Червоної армії в бік Берліну, УПА 
організувала ряд акцій, щоб перешкодити мобілізації, 
запобігти депортаціям "ненадійних елементів" та припинити 
репресії проти церкви, особливо проти УГКЦ. Для ліквідації 
УПА більшовицька влада організовувала блокаду величезних 
партизанських територій, засилала агентів для проникнення 

у підрозділи УПА, створювала спеціальні винищувальні 
батальйони МГБ. Пропагандисти ВКП(б)-КПРС також 
розпочали активну кампанію, зображаючи вояків УПА як 
нацистських головорізів. Попри нову більшовицьку окупацію 
України, УПА продовжувала зростати. Головне джерело 

поповнення становили не тільки члени підпілля ОУН-Б і 
ОУН-М, але й українці – дезертири з Червоної армії та ті, 
що втекли від мобілізації, аби не слугувати гарматним 
м’ясом на фронті. 

Широка діяльність УПА була зумовлена, з одного боку, 
народною підтримкою та ефективністю організації цієї 
армії, а з іншого – тим, що радянських військ того часу на 
Західній Україні було обмаль – всі штурмували Будапешт, 
Берлін та Прагу. Після капітуляції Третього Райху 
сталінський режим зміг організувати систематичні й широкі 
заходи, спрямовані на знищення УПА. Щоб залякати 
населення і позбавити УПА підтримки народу, НКВС-МГБ 
депортував до Сибіру цілі села – 500 тис. західних українців. 

Вже відомо сьогодні, що для того аби дискредитувати УПА, 
загони НКВС-МГБ перевдягалися у 
форму упівців і грабували та мордували 
селян. У березні 1950 р. УПА зазнало 
дошкульного удару після сутички у 
Білогорщі і загибелі командира Романа 
Шухевича. Хоча окремі невеликі загони 
УПА продовжували діяти під 
командуванням Василя Кука аж до 
середини 1954 р. 

Сьогодні, славні традиції УПА 
продовжують лише кілька організацій – 
ВО ''Тризуб'' імені Степана Бандери, 

СНА-''Патріот України'', УНА-УНСО, 
СУМ-СНУМ, ОУМ ''Спадщина'' та низка 
регіональних націоналістичних 
організацій. 

Свідомі українці – патріоти і 
націоналісти щороку 14 жовтня крокують маршами Києвом 
і Львовом із гаслами: «Бандера – наш Герой! Покрова – 
наше Свято! ОУН–УПА – державне визнання! Геть 
московських окупантів! – Геть московських холуїв! Воля 
народам – воля людині! Слава Україні! – Героям слава! 
Слава нації – смерть ворогам! За соціальне і національне 
визволення! Україна – понад усе!». 

На сам кінець, хотілося б зазначити, що українці, як би їх 

не ломали, не гнули, не мордували – завжди вистоювали, 
виживали і продовжували боротись за вільну Україну. 
Українці, встаньте з колін, згадайте героїчну славу УПА, 
досить гнути спину на панів українофобів, олігархів сіонідів 
та москалів, ми не достойні жити рабами, наша мета – 
Українська Україна! Вояки УПА – герої укранської нації, і 
крапка, про якесь обговорення чи оскарження цього факту 
не може бути й мови! 

Вітаю всіх українців з потрійним святом! 
Слава Україні! – Слава героям УПА! 

© Ревуч  СІЧОВИЙ 
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«КОНСТИТУЦІЯ ГЕТЬМАНТУ»
Всі попередні номери нашого часопису шановні читачі, ми 

готували вас до грандіозної презентації – нашої Конституції 
III-го Гетьманату, нової держави української нації. Від тепер, 
протягом наступних 3-х номерів у цій рубріці частинами 
будуть викладатись розділи нашого Основного Закону. 

…Конституційні Збори України іменем Української нації, 
здійснюючи виключне право громадян України 
встановлювати конституційний лад в нашій державі, 
спираючись на предковічний досвід попередніх поколінь, 
прагнучи становити на землі України справедливий та 
ефективний устрій всього суспільства та його державних 

органів,  для щастя теперішнього і майбутніх поколінь 
Українського народу, приймаємо цю Конституцію, як 
Головний Закон України. 

ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ 
Стаття 1. Україна є суверенна, правова, демократична 

держава української нації, та громадян України, що 
одержали українське громадянство у спосіб встановлений 
Законом. Суверенітет України поширюється на всю її 
територію, на відповідний водний, морський та повітряний 
простір, а також на її об’єкти рухомого та нерухомого 
майна, що правомірно перебувають за межами кордонів 
України. 

Стаття 2. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є воля її громадян. Право визначати і змінювати 
конституційний лад в Україні належить виключно Народу 
України, котре він здійснює шляхом проведення 
Загальноукраїнських конституційних зборів і референдуму. 

Стаття 3. Ця Конституція має найвищу юридичну силу, всі 
інші нормативно-правові акти приймаються на її підставах.  

Стаття 4. Державною мовою в Україні є українська мова, 
інші мови можуть використовуватись згідно відповідного 
Закону. 

Стаття 5. Всі Державні організації України,  Земля,  надра, 
повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться під 
юристдикцією України є об’єктами права власності 
громадян України, котрі делегують право використання цих 

суб’єктів і об’єктів права, органам державної влади і 
органам місцевого самоврядування в межах визначених 
Конституцією і спеціальними Законами. Держава Україна, 
щорічно виплачує кожному громадянину України, котрий 
включений на підставі Закону до Електронного Реєстру 
Працюючих Громадян, його рівну зі всіма, Частку від 
прибутку економічної діяльності держави. Ця Частка,  
обов’язково враховується у видатковій частині Закону про 
Бюджет. З Електронного Реєстру Працюючих Громадян 
вилучаються особи, котрі на протязі календарного року 
працювали менше восьми місяців, а також особи, що 

мають кримінальну судимість. Жінка, котра має дитину 
віком до трьох років, за будь яких обставин має право 
перебувати на обліку в даному Реєстрі. 

Стаття 6. Держава гарантує вільний розвиток політичної 
діяльності, котра проводиться у відповідності до 
законодавства.  Цензура допускається лише у питаннях 
пов’язаних з національною безпекою, суспільною мораллю 
та здоров’ям громадян. 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ I ГРОМАДЯНИНА 
Стаття 7. Держава охороняє природовідповідні права 

людини. Всі громадяни є рівними перед законом. Кожен 

має право вільно сповідувати будь яку релігію, 
дотримуватись власного світогляду, але водночас, це право 
може бути обмежено в передбаченому Законом порядку, чи 
судовим рішенням, в тому випадку коли організовані форми 
цих ідеологій, або їх публічне проголошення визнано таким, 
що шкодить Українському суспільству. 

Стаття 8. Громадяни України мають право на свободу 
об’єднання в громадські організації за для здійснення 
ефективного громадського контролю за діяльністю 
державних органів, органів місцевого самоврядування, 
задоволення своїх політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів. Громадянин України, 
зобов’язаний з пошаною відноситись до всієї Української 

нації, її історії, традицій, мови та її держави. А також, 
приймати участь у виборах, та референдумах; берегти 
суверенітет та територіальну цілісність України. Політичні 
партії в Україні заборонені.  

ПРАВА ВЛАСНОСТI ТА ЇХ РОЗРАХУНКИ 
Стаття 9. В Україні на законних підставах існують 

різноманітні форми власності. Ключовими формами 
власності визнаються приватна і державна форма власності. 
Всі форми власності є рівноправні. Держава забезпечує 
розвиток чистої конкуренції, та запобігає зловживанням 
монопольним становищем.  

Стаття 10. Громадяни України, та юридичні особи 
зареєстровані в Україні, котрі повністю контролюються 
громадянами України, звільняються від обов’язку 
сплачувати державі податки і збори. Вся сукупність 
державних органів України, та органів місцевого 
самоврядування, зобов’язана створювати для громадян 
сприятливі умови для ведення господарської та 
підприємницької діяльності. За виконання цього обов’язку, 
всі суб’єкти фінансової діяльності за кожну фінансову дію, 
згідно спеціального Закону, зобов’язані оплати 
вищезазначену послугу державі та органам місцевого 
самоврядування. Дана оплата у розмірі 2% відсотків від 
суми операції, стягується з ініціатора фінансової дії 
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(покупця), банківською чи іншою фінансовою установою, 
котра обслуговує угоду купівлі- продажу, або будь яку іншу 
безготівкову фінансову дію. Вище зазначене правило діє й 
відносно суб’єктів підприємницької діяльності, що 
здійснюють торгівлю за готівкові кошти. Торгівля без 

застосування касових апаратів, або короткотермінових 
ліцензій,- забороняється. 

Стаття 11. В разі укладення Угоди при здійснені якої, 
ініціатор фінансової дії, ухилився від оплати послуг держави 
та органів місцевого самоврядування, за рішенням суду 
вона визнається протиправною і в зв’язку з цим, вся сума 
фінансової дії, за рішенням суду конфіскується в 
солідарному порядку, на користь держави і органів 
місцевого самоврядування. Одержані від суб’єктів 
фінансової діяльності кошти, одразу розподіляються між 
загальнодержавним та місцевими бюджетами згідно 
порядку передбаченому спеціальним Бюджетним Законом. 

Стаття 12. Окрім загальної послуги по створенню умов для 

ведення господарської та підприємницької діяльності, 
державні організації та органи місцевого самоврядування, 
надають й інші послуги, за що справляється передбачене 
нормативними актами – мито. За перетин кордону України 
оплачується ввізне та вивізне мито з продукції, товарів, чи 
предметів.  

Стаття 13. Земля є винятково важливим об’єктом права 
власності. Земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення можуть належати тільки громадянам України. 
Орендарем землі сільськогосподарського призначення може 
бути тільки громадянин України, або юридична особа, що 
перебуває у повній власності громадян України. 

Стаття 14. Будь яка юридична особа в Україні, незалежно 

від форми власності та країни походження її засновників, 
повинна очолюватись найвищою посадовою особою, котра 
має громадянство України. 

ТЕРИТОРIЯЛЬНИЙ УСТРIЙ УКРАЇНИ 
Стаття 15. Систему адміністративно-територіального 

устрою України складають 25 областей, 250 територіальних 
громад і територіальних громад у місті, міста, селища і села. 
Межі територіальних громад співпадають з межами 
виборчих округів. Місцеве самоврядування громадян, що 
постійно мешкають у адміністративно - територіальному 
утворенню України, здійснюється безпосередньо шляхом 
виборів, громадських зборів і місцевих референдумів, а 
також опосередковано через органи місцевого 

самоврядування: головою територіальної громади та 
місцевими радами. 

ГЕТЬМАН УКРАЇНИ 
Стаття 16. Гетьман України є головною посадовою особою 

в державі, представляє Україну та виступає від її імені. 
Стаття 17. Гетьман України обирається громадянами 

України строком на 4 роки, шляхом загальнодержаного 
голосування. Гетьманом України може бути обраний 
громадянин України віком старіше 40 років, котрий раніше 
обіймав чи обіймає посаду голови територіальної громади, 
міністра, судді, прокурора області, командуючого 

армією,члена Наглядової Ради, Голови ЦВК, Голови Служби 
Безпеки України. 

Стаття 18. Кандидат на посаду Гетьмана представляє 
громадянам програму своїх дій на цій посаді з переліком 
основних правочинів, котрі він має намір вчинити в разі 

обрання на посаду, та очікувані результати.  Після обрання 
Гетьмана, його програма діяльності вважається Договором 
між Гетьманом і Народом України. 

Стаття 19. В забезпечення виконання Гетьманом своїх 
зобов’язань перед Народом, він на термін своїх повноважень 
передає у заставу фінансовому Фонду Працюючих Громадян 
України, все своє майно, з чого б воно не складалось і де б 
воно не знаходилось. У заставу, цьому ж Фонду передається 
також майно і майнові права, громадян, котрі в 
передвиборчій компанії виступали гарантами добросовісної 
діяльності майбутнього Гетьмана. 

Стаття 20. За 30 днів до завершення терміну роботи 
Гетьмана, в Україні проводиться загальний референдум з 

питання, чи виконав Гетьман свої  договірні зобов’язання 
перед Народом, чи ні. В разі позитивного результату 
Гетьман, одержує право знову виставляти свою кандидатуру 
на наступних виборах, або змінити вид діяльності. В разі 
негативного результату референдуму, Генеральний Прокурор 
України порушує та розслідує кримінальну справу за 
ознаками службового недбальства, відносно громадянина, 
котрий перебуваючи на посаді Гетьмана зганьбив себе 
невиконанням Договору з Народом України. Ця справа 
передається до Верховного Суду України. 

Стаття 21.  Повноваження Гетьмана України: 
1) Гетьману України, для виконання своїх договірних 
зобов’язань перед Народом надається право видавати 

Закони та Укази. Гетьман України особисто очолює Уряд 
України, формує та змінює його особовий склад. 
Представляє Україну в міжнародних відношеннях. Призначає 
та звільняє послів України до інших держав. 
2) Гетьман України має право скасувати будь який 
нормативний акт, виданий органами місцевого 
самоврядування, головами територіальних громад чи 
іншими посадовими особами, в разі якщо вони суперечать 
Конституції України, її Законам та суспільним інтересам 
народу. 
3) Гетьман України кожні 3 місяці, скликає Головну Раду 
України, котра складається з 250 голів територіальних 
громад, та 25 голів областей України. 

4) Гетьман України є головнокомандуючим Збройними 
Силами України, очолює Раду Національної Безпеки. 
Гетьман України повноважний спеціальним Законом 
вводити соціальну майнову санкцію, відносно громадян 
віком від 25 до 45 років, за не перебування у шлюбі, за 
бездітність та малодітність. 
5) Гетьман України надає громадянство України, а також в 
передбачений Законом спосіб,  позбавляє ганебних осіб 
Українського громадянства. 

(Далі буде…) 

© Юрій ЯКУБА, Олександр ПИСАРЕВСЬКИЙ 
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«НАМУЛ НЕВОЛІ»
В Iндії, в Iндонезії, в Китаю — і не тільки там – 

націоналістичні, визвольні рухи набирають соціалістичної, і 
навіть комуністичної закраски, часто промосковської. 
Почалася ця "еволюція" з німецького націонал-соціалізму. 
Перше підкреслення не націоналізму, а соціалізму, далі — 
пакт приязні з Московщиною, нарешті — не принципіальна, 
а вимушена війна проти Росії (як вимушеною, не 
принципіальною була б і 3-тя світова війна, війна Заходу 
проти Росії). А при тому — укрите або явне захоплення 
"генієм" московського народу, що 
виявилося спочатку пактом 

неагресії 1939 р., а потім 
власовщиною і повною анемічністю 
антибільшовицької пропаганди в 
гітлерівській Німеччині. 

Після підписання того фатального 
пакту, в останній книзі "Вісника" 
(вересень 1939 р.), писав я з того 
приводу, що ніякі пакти тривалого 
рішення української проблеми не 
створять, — "не створить і останнє 
залицяння Гітлера до Сталіна... 
Поступового паралічу московської 
імперії не зможе стримати Сталін, 

ні стримати розростання його 
смертельного ворога — українського 
самостійництва, — Гітлер. Цю 
проблему (українську) — писав я — 
можуть запропастити самі українці 
і в цьому велика небезпека". Щоб 
відвернути її, Україна "мусить 
видати людей, які поставили б цю 
проблему співмірно з її величчю"... 

Небезпека була в тому, щоб ті, які претендували стати на 
чолі визвольного руху, самі не заразилися отруйною 
"правдою" Сходу (соціалізм, інтернаціоналізм, "триєдина 
Русь", марксизм, комунізм), перше, і щоб вони не вступили 
на згубний шлях домовленостей з тими чи іншими 
московськими групами, чи з "русским народом" (союз з 
Росією", "спільна боротьба" за "нову" Росію). 

На цей згубний шлях — став демо-соціалістичний провід 
визвольного руху в 1917 р. Найбільш активні сили 
української стихії тоді були: "шовіністичні", тобто любили 
тільки свою Правду, а не й чужу. Вони були ксенофобні, 
тобто ненавиділи тих зайдів, які були агентами того чи 
іншого чужинецького імперіалізму. Вони були явно 
антисоціалістичні, нарешті — релігійні і агресивно до тих 
зайдів настроєні. Ці активні сили — в повстанських загонах, 

в українській армії творили величезну більшість. Але їх 
очолював провід, який — крім одиниць — був зовсім чужий 
психології тих активніших сил народних мас. Провід — у 
своїй більшості — провадив нещиру війну з більшовизмом 
(якого ідеї многі в проводі поділяли), чи з москалями (яких 
уважали за братній народ), провадив, як гітлерівці, 
вимушену війну. 

Ще перед 1917 р. увесь український національний рух 
окреслювали москалі як "мазепинство" (як пізніше 

"петлюровщина" чи 
"бандерівщина"), але вожді того 

руху відкинули цю почесну назву. 
Коли ж гримнув грім, вони 
виступили з програмою "i так, і ні". 
Були і за цілість імперії, і проти неї; 
і за російську демократію, і проти; і 
за угоду з більшовиками, і проти; і 
за самостійність, і за федерацію; і 
за революцію і за угоду; за армію і 
проти "мілітаризму"; за релігію і 
проти неї; проти зайдів, і за їх 
рівноправність; і, ніби, за 
націоналізм, і за інтернаціоналізм; і 
за своє національне "вірую", і за 

принесене з Москви. 
А головно, цей хаос думки 

панував не тільки щодо питання, 
яку Україну виборювати, не тільки 
щодо питання чи і як її виборювати, 
але й щодо питання — хто це має 
робити: ми самі, чи всеросійські 
Установчі збори? Ми, Центральна 

Рада, ми — Директорія, чи — "сам народ"? Московська 
стихія, що лавиною сунула з півночі, була оформлена ясною 
керуючою думкою: на питання "Що?" — відповідь була: 
підбити Україну з усіма її природними багатствами і 
величезним резервуаром населення. На питання — "Як?" – 
відповідь була: вогнем і мечем, розбоєм і підбоєм. На 
питання – "Хто?" має очолювати цю "революцію"? 
відповідь була: партія більшовиків. Була аксіоматичність ідеї, 
жодних сумнівів, ніякої половичастості, була сміливість 
думки, виразне "Так" і виразне "Ні". 

Лежала в тому велетенська атрактивна сила, для маси, 
що шукає твердого проводу — наказу, — сила, яка — 
незалежно від її змісту (позитив чи негатив) – завжди стає 
над силою, в якій її "3а" нерішуче борикаються з її 
"Проти"... Збуджена національна стихія виходила з берегів. 
Чекала, щоб її "шовіністичні", "ксенофобні" настрої хтось 
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уйняв у яскраву ідею, оформив в кличне гасло, скупчив, 
з'єднав розпорошену енергію в один кулак, дав один 
напрям... 

Даремно! Соціалістичний провід, змушений проти волі до 
боротьби, цим кулаком не став. Многим в тому проводі 

червоний прапор був дорожчий від жовто-блакитного; знак 
хреста — такий чужий, як і більшовикам; селянин 
("куркуль") – така ж чужа стихія, як і москалям; ідея 
власної влади (держави) — нова, накинена подіями... 
"Капітал" Маркса був важливіший від "Кобзаря". Бракувало 
сміливості думки. 

В своїй книзі "Рація мого життя" пише Єва Перон: «Коли 
йдеться про те, щоб "робити" революцію, число людей, 
здібних вступити на цей шлях, обмежується дуже незначною 
меншістю... Багато вибухало революцій, але робити 
революцію річ тяжка, трудна до переведення і довершити її 
можуть тільки рідкі вибранці (еліта), яких непереможно 
тягнуть до себе відважні діла. Ось чому стільки революцій, 
яких прагнув народ, піднятих з його повною підтримкою, — 
не вдалися, та й нині ще не вдаються». 

Щось подібне сталося з революцією в Україні у 1917 р. Для 
довершення відважних діл, замало мати фізичну відвагу. 
Треба ще мати сміливу думку. Її забракло в демо-
соціалістичного проводу 1917 р. 

 
Як стоїть справа тепер? Тепер перед новою революцією, 

становище під цим оглядом, таке ж грізне як перед 1917 р. 
Правда, демо-соціалістична "еліта" відійшла з арени, як 
революційна активна сила визвольного руху. Як така сила, 
лишився тільки націоналізм. Але націоналізм розщеплений 
організаційно і надщерблений ідеологічно. А це останнє є 

стократ небезпечніше від першого! 
Врятована від повного розвалу військово-фінансовою 

допомогою Заходу, надута до потворних розмірів сліпотою 
одних і підлотою інших (Пес, Розенберг, Вайти-Вайси), 
грізною потугою встала перед очманілим і переляканим 
Заходом Московщина. На Заході ж — на перший план 
вибилася, замість традиційної, ще недавно монархічної, 
релігійної і патріотичної Європи, — нова заокеанська потуга, 
зі своїми правилами, іншим від життєвого стилю Європи і 
ворожим всякому націоналізмові. 

Ці два факти обухом ударили по голові багатьох 
націоналістів, захитали їх дотеперішнім "вірую", внесли 
розгардіяш в ідеологію. Особливо серед тих, які не 
визначилися ні сміливістю думки, ні твердістю характеру. 

Ці останні, під впливом військових подій і нової еміграції з 

Наддніпрянщини, – вступивши вперше в стик з 
підмосковською Україною, розгубилися. Не розуміючись в 
нових людях, вони часто брали змосковщених, 
збільшовичених українців за справжніх представників 
національної України; переймалися їх ідеями, вбитими в 
хохлацький мозок совєтською "політграмотою"; 
переймалися їх політичним, марксистським жаргоном, від 
якого так рябіють їх програми, як статті кількох 
емігрантських часописів рябіють запозиченими в "старшого 
псубрата" словами ("спохватився", "покосився", "парняга", 
"лопнути", "жужжати"). А в свої програми деякі 
націоналісти завзялися вложити "синтез" з залишків 
націоналістичної ідеології, новозахідної течії і гасел 

"сучасної, реальної", цебто збільшовиченої і змосковщеної 
України. 

 
В увесь свій зріст встає перед нашим визвольним рухом 

подібна ж небезпека, як і в 1917 р. — розгойдана 
національна стихія і брак яскравої, чіткої, виразної, 
атрактивної, сміливої національно-аполітичної думки, яка б 
ту стихію окрилила і могла довести революцію до кінця. 

Ця небезпека вимагає недвозначно проголосити, що: 
1) Хто глузує з традиційної, національної України, України 

Шевченка, за яку на всіх фронтах боролася і кривавилася 
нація в 1917-1922 рр.; хто з неї глузує, як з фантазії 
"романтиків", фантазії мрійників про садки й хутори; хто їй 
протиставляє "сучасну, реальну" Україну, цебто Україну 
колхозної панщини, зі зрабованою в селянина землею, на 
якій він мав би залишитися тільки наймитом держави, не 

власником, – той є погребником націоналістичної ідеї, так 
само, як ідеї визволення України. 

2) Хто підмінює чисту ідею націоналізму ялтинсько-
тегерансько-потсдамською, або центрально-советською 
"демократією" з "рівноправністю" і навіть "автономією" для 
ворожих Україні експозитур заграничних імперіалістів, — 
той є могильщиком націоналістичної ідеї, ідеї визволення 
нації. 

3) Хто в обманній науці Маркса, створеній для знищення 
християнської цивілізації, бачить "деякі добрі сторони", чи 
щирий план усунення "визиску людини людиною"; хто 
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задурманює голови нашого загалу дурисвітським жаргоном 
соціалізму, вбачаючи в ньому "прогрес", "знищення класів"; 
хто проповідує "нейтральність" в справах релігії, – той торує 
в Україні шлях більшовизмові. 

4) Хто "нову" (більшовицьку!) дійсність в Україні і "нову" 

{виховану "наукою Лєніна-Сталіна") ментальність 
підсовєтського українця радить внести як "корективу" в 
ідеологічні й програмові позиції націоналізму; хто приймає 
чужу дійсність, яка тільки тому стала фактом в Україні, що 
свою чужинець знищив вогнем і мечем, — той вбив уже її в 
своїй душі, той душевно вже є яничаром, а завтра може 
стати яничаром на ділі. Яничаром в душі є і той, хто 
приймає панщизняно-соціалістичну дійсність в Україні 
тому, що "такими є реальні відносини" там, або тому, що 
"такою є тенденція у світі". 

5) Хто твердить, що орди московської босоти в 1917 і 1918 
рр., які — без нічийого примусу 
— прийшли обернути Україну в 

руїну, а народ у рабів, — не були 
"русским народом", — хто 
твердить, що орди тої самої 
московської босоти, які в 1945 р. 
ґвалтували мільйони жінок в 
Європі, – теж не були "русским 
народом", що він у тих злочинах 
не винен, що ми, отже, боремося 
лише з режимом, а не з тим 
прекрасним народом російським, 
з яким хочемо жити "в дружбі і 
співпраці", — той виявляє таку 
боязливість і тупість думки, як 

соціалісти 1917 р., які даремно 
простягали свої дружні долоні 
народові, який з прадавен 
живився розбоєм, брехнею й 
обманом. Той знову засіває в 
душу народної маси оману, що 
аби впав режим, а з народом 
московським ми знайдемо 
спільну мову порозуміння... Той сіє брехливу й злочинну 
оману. 

6) Хто виступає речником воюючої України і в своєму 
часопису вихвалює, як борців за ту Україну винниченків 
разом з їх психологічним комплексом рабського 

прислужництва займанцеві, той вбиває саму ідею боротьби 
з наїзником. Так само, як і той, хто, вдаючи націоналіста, 
звеличує поетів занепадництва і моральної прострації 
(Барка), отруюючи їх духом душі молоді, вбиваючи в них 
дух героїзму і спротиву. Хто робить це, є погребником 
націоналістичної ідеї. 

7) Нарешті, хто каже, що нам треба боротися не за 
тріумф нашого світогляду, а за створення "вільного життя, з 
конкретних, даних людей, відносин і ментальності" в 
"сучасній, реальній Україні", той говорить не як 
революціонер, а як опортуніст. Революція, яка має 

довершитися в Україні, повинна якраз з корінням вирвати 
"конкретні відносини", запроваджені москалями; повинна 
вбити, знищити "конкретну ментальність" підмосковського 
раба, а не пристосовуватися до неї. Нарешті будь-яка 
справжня революція завжди приносить з собою тріумф 

нової концепції життя, тобто світогляду, нової ідеї і нової 
віри, і без того світогляду й віри ніколи не можна змінити 
одних конкретних обставин" на інші. Хто думає робити це 
без світогляду, той береться не за своє діло. Тому не 
перевести ніякої революції, хоч би йому і вдалося повалити 
існуючий лад. 

В підпільній брошурі "За що ми боремося" (передрук 
статті з 1948 р.) — прекрасно про це сказано: «Українські 
революціонери вважали неправильним погляд, що... тільки 
зробити збройне повстання — і вже перемога за нами. Вони 
вважали, що українця треба переродити, перекувати його 

психологію з невільницької на 
лицарську... А без цих прикмет 
ми армії не створимо (а створену 
— розгубимо!), визвольної війни 
не виграємо». 

Треба очистити психіку борців 
від "намулу неволі". 

Добре сказано! I якраз всі ті 
ідейки і гасла, запозичені (з 
боязні) в марксизмі, в 

центрально-радянської 
"демократії" (чи тітовської), ці 
капітулянтські захвалювання 
"сучасної", більшовицької 
України, облудного "прогресу", всі 

ці залицяння до різних 
"демократій", до соціалізму і до 
"національних меншин" в Україні, 
або до, буцімто, невинного 
"русского народу", всі ці 
базікання про можливу "дружбу" 
з ним, всі вихваляння політичного 
підлизайства (Винниченка, 

Драгоманова, Грушевського) все це ніщо інше, як намул 
неволі, якого треба позбутися якнайскоріше і 
якнайрадикальніше. 

Треба пам'ятати, що з носіями цих ідей, які розсаджують 
визвольну, націоналістичну доктрину з середини, – не по 

дорозі тим, хто прямує до національного визволення 
України. 

Націоналістична думка має від того намулу себе очистити 
до коріння. Виступати не з "ТАК" і "НІ", а з ясною ідеєю. 
Інакше за розгардіяшем ідеологічним, прийде остаточний 
розвал організаційний. Інакше націоналістична думка 
втратить свою аткракційність, перестане зосереджувати 
розпорошену енергію. 

Повторю ще раз: «Коли сурма видаватиме невиразний 
звук, хто готуватиметься до бою?» (1. Коринт. 14, 8). 

© Дмитро ДОНЦОВ
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«НЕСТОР МАХНО – УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИК» 
Офіційна історія привчила нас до сприйняття історичної 

ролі Нестора Махна, як затятого борця проти усіх – білих, 
червоних і жовто-блакитних (хоча в певний момент 
махновський рух і сам почав битися під жовто-блактиними 
прапорами). 

Iсторики ніколи не переставали віддавати шану Махну, як 
полководцю, як військовому організатору, як яскравому 
оратору, при цьому наче навмисно оминаючи його 
діяльність щодо творення автентичного і нового на той час 
суспільного ладу. 

Отож в цій статті ви зможете побачити іншого Махна, 

людину, яку мільйони українських чоловіків і жінок, 
незалежно від віку, наділили 
найавторитетнішим зі звань – 
“Батько”, що також відповідає 
козацьким традиціям: батько-отаман, 
батько-гетьман. 

Ви побачите інший махновський рух, 
не анархістів-інтернаціоналістів, не 
авантюристів і розбишак, а рух, який 
справджував надії і сподівання 
українського селянства – каркасу 
Української Nації початку ХХ ст., рух, 
який на свій стяг боротьби помістив 

найзаповітніші мрії українців – Волю і 
Землю. 

В статті викладені факти з життя 
Нестора Івановича Махна, його 
товаришів, проведений аналіз 
махновського руху та побудови 
державного утворення махновців – 
Південноукраїнської трудової федерації. 
Був проведений аналіз головних принципів діяльності 
махновської держави та еволюція махновських програм, їх 
порівняння з тезами соціал-націоналізму дасть можливість 
стверджувати, що багато тез Nаціократії Миколи 
Сціборського були втілені в життя ще до написання його 
праці. В статті навмисно майже оминаються моменти 
військової історії, бо про цю частину махновської діяльності 
написано багато і вона є доволі відомою. 

Нестор Махно… як вже багато було за часи незалежності 
України зроблено досліджень як його життя, так і його 
діяльності, але для розуміння, що штовхало цього щирого 
українця на нові і нові виклики долі, ми все ж таки 
зазначимо певні моменти його життя. 

Нестор Махно народився 27 жовтня 1888 р. в українській 
родині кучера Івана Родіоновича і його дружини Євдокії, 
колишніх державних селян. Точних даних про освіту немає, 

за одними джерелами майбутній “гроза степів” отримав  
лише 4-класну шкільну освіту в початковій земській школі, 
за іншими – все ж таки провчився два класи училища, 
після чого був вигнаний. Подальша освіта була 
“в’язничною” і отримана в бібліотеці Московської 
центральної  в’язниці (Бутирці) в камері №5, в якій Нестор 
Iванович провів 6 років.  

Під час хрещення Нестора на попі загорілася ряса, після 
чого ним було дано пророцтво, що похрещений в 
майбутньому відіграє велику роль, після цього випадку за 
Махном в Гуляй-Полі закріпилася слава характерника. 

Характерник – це козак, який володів надзвичайними 
здібностям і належав до касти 
обраних на Січі. Характерники не 
втрачали духовного зв’язку з силами 
природи і шанували її, натомість вона 
окрім міцного здоров’я надавала їм і 
чарівних здібностей в бою: ловити 
кулі голими руками, напускати 
туман, керувати стихіями, 
надзвичайну реакцію і силу тощо. 

Гуляй-Поле – село, яке було 
засноване гайдамаками, 
запорізькими козаками та чумаками. 

Воно входило до Самарської паланки 
Вольностей Війська Запорозького, 
після знищення Нової Січі у 1775 р. 
більшість населення перейшло до 
Катеринославського козачого війська, 
позосталі стали кріпаками. Гуляй-
Поле за часів Махна поділялося на 
козацькі сотні і продовжувало жити в 

традиціях козацького лицарства; в селі було 100 підприємств 
і торгівельних пунктів, 8 шкіл, вище початкове училище та 2 
гімназії, сінематограф (прототип сучасних кінотеатрів), банк 
і театр. Населення Гуляй-Поля було 15 тис. чоловік, а саме 
село входило до Олександрівського повіту Катеринославської 
губернії. 

Ось тут ми і переходимо до викладання основного 
матеріалу статті. Щоб розуміти загальний характер 
махновського повстанського руху треба знати, що на 
початку XX ст. в Гуляйпілській волості населення на 87% 
складалося з українців. Загалом  махновський рух 
охоплював переважно 3 губернії: Катеринославську, 
Херсонську та Таврійську. У цих трьох губерніях українське 
населення кількісно домінувало, окрім південних повітів 
Таврійської губернії, але ті території не були базовими для 
махновців. 
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Територія Півдня України, до якого можна віднести три 
вищеназвані губернії, незважаючи на домінування 
українського населення, була багатонаціональною 
територією, на якій найбіднішою з національностей були 
українці, в той час як найзаможнішими були німецькі 

колоністи. Варто зазначити, що в 1890-х рр. відсоток 
заможних селян серед німців складав 80%, в той час як 
серед українців він складав 15-20%. 

В середині ХIХ сторіччя українці складали на півдні 
України 73,52%, з них 90,4% було селянами, які в 
подальшому були панівною силою махновського руху. Згідно 
з переписом Російської імперії за 1897 рік українці складали 
більшість населення на всій території України, окрім Криму. 
В ХХ ст. кількість українців на півдні України зросла до 
85%. Українці домінували в махновській армії, складаючи її 
90%, москалі ж лише 6-7%. На основі вищенаведених 
даних махновський рух можна характеризувати як 
однозначно виразно український за національною ознакою. 

80% повстанців пройшли через Першу світову війну, щодо 
майнового розшарування, то армія Махна буле не 
бідняцькою, лише 41% повстанців були з бідняків, 10% було 
міщан та робітників, 49% було селян-середняків та 
заможних. 

 
Для кращого розуміння природи феномену особистості 

Махно треба розуміти одну річ – це була людина, яка не 
боялася змін ні навколишніх, ні внутрішніх, але боялася іноді 
називати речі своїми іменами. Почавши свою діяльність з 
боротьби за знищення “експлуатуючої” держави, Махно 
закінчив побудовою нової – Південноукраїнської трудової 
федерації. За час своєї діяльності від позицій 
інтернаціоналізму він перейшов на засади патріотизму та 
націоналізму, на кшталт Липинського, відверто заявляючи 

про боротьбу за вільне і заможне життя українців в Україні 
та обов’язковість незалежності України. 

Аналіз державотворчої діяльності махновського руху та 
махновської преси, ідеологічних бачень самого Махна 
доводить, що Нестор Іванович поділяв головні засади соціал-
націоналізму: 

1) Перший сформулював головну ідею соціал-
націоналістичного руху, що заключається у  «боротьбі за 
соціальну і національну незалежність і за право бути 
господарем у своїй Батьківщині»; 

2) Перший визнав первинність профспілок у творенні 
нового українського суспільства в незалежній українській 
державі, виголосивши базову ідею державного 
синдикалізму; 

3) Перший в Україні виступав за ради, вільні від 

політичних партій, які б займалися виключно економічними 
та соціальними питаннями; 

4) Виступав за меритократичний принцип просування 
людини в суспільстві; 

5) Підкреслював самоорганізацію та самоврядність, як 
ключові засади існування нового українського суспільства; 

6) Впровадив принцип вождізму у військах. 

 
Звичайно, що погляди на економіку Нестора Махна були 

не зовсім властиві постулатам Nаціократії, але його бачення 
загальної побудови суспільства та держави на 14 років 
випередили працю Миколи Сціборського, що робить Батька 
Махна українським державником вкрай близьким до 
соціал-націоналістичного бачення побудови української 
держави та розвитку суспільства. 

Варто заначити що розуміння правильності засад соціал-
націоналізму прийшло до Махна не через розгляд 
теоретичних надбань минулого, а через щоденну оборону і 
розвиток новоутвореного махновцями українського 
суспільства Південноукраїнської трудової федерації 1919-
1920 рp. 

В закінченні статті хочеться навести передмову самого 

Нестора Iвановича Махна до першого тому його спогадів, 
який був виданий у Парижі, бо ніхто не каже краще про 
людину, ніж вона сама: 

«Про одне лишень доводиться жалкувати мені, 
випускаючи цей нарис у світ: це - що він виходить не на 
Україні і не українською мовою. Культурно український 
народ крок за кроком прямує до повного визначення своєї 
індивідуальної своєрідності і це було б важливо. Але в тому, 
що я не можу видати свої записки на мові свого народу, 
провина не моя, а тих умов, в яких я знаходжусь». 

© Святозар КОВАЛЬ
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«ЯК БУНТУЄ ІСПАНІЯ» 
Нещодавно протягом 3-х (12, 18 та 24 жовтня) днів 

містами Іспанії пройшли антиурядові марші протестів, 
метою яких було змусити теперішній уряд консерватора 
Маріана Рахоя не ліквідовувати безкоштовну вищу та 
середню професійну освіту. 

На захист освіти стали різні політичні та соціальні верстви 
іспанського суспільства – від лівих та анархістів, до крайньо 
правих радикалів і націонал-соціалістів. Дуже цікавою 
виявилась окрема маніфестація від інших молодіжних 
організації Liga Joven. Активісти цієї праворадикальної 
організації брали активну участь мобілізації своїх 

прихильників на захист державного забезпечення освіти у 
Мадриді та Сарагосі під гасла встановлення в Іспанії 
соціальної республіки та із закликами до національно 
революції. 

 
У Мадриді активісти Liga Joven провели маніфестацію на 

захист безкоштовної освіти двічі 12 та 24 жовтня. Протягом 
проведення демонстрацій, що виглядали радикальними 
маршами з прапорами, банерами та смолоскипами 
центром іспанської столиці молоді націонал-соціалісти не 
зупинялися ні на крок, не зважали на провокації лівих 
радикалів, а йшли і скандували гасла: «Давайте змінимо 
закон, ми не хочемо жити в бідному королівстві! Бурбон не 
захищає, а занапащає націю! Нi Хуан-Карлосу і Софії, ми 
проти монархії! За національну і соціальну Іспанську 
Республіку!». 

Близько сотні молодих революціонерів Liga Joven вийшли 
на вулиці Мадрида, щоб вимагати якості державного 
забезпечення освіти. Як зазначили лідери мадридського 
осередку цієї організації, Liga Joven бореться за молодь, в 
основному за права студентів, активісти стурбовані 
майбутнім молодих іспанців що вчаться у вишах і можуть 
бути позбавлені гарантованого працевлаштування, адже 
через фінансову кризу і нестабільність уряд зменшує 
бюджетні видатки, зокрема і на освітню галузь. 

 Тим часом у Сарагосі, столиці іспанської провінції Арагон, 
акція на захист державної освіти відбулась лише раз – 24-
го жовтня. Цей день розпочався з мітингу о 11 годині ранку 
на підтримку незалежних студентських профспілок. Захід 
пройшов тихо без сутичок. О 18:00 активісти сарагоського 
осередку Liga Joven вирішили провести свій окремий марш 
на підтримку державного забезпечення освіти. Після цього 
націоналісти дійшли до головної площі Сарагоси, де і 
провели свій велелюдний мітинг. 

Слід зазначити, що обурення іспанського суспільства нині 
викликали деякі аспекти освітньої реформи від 
консервативного уряду Маріана Рахоя: їм не подобається 
насадження в усіх навчальних закладах іспанської мови, в 

той час як у Каталонії, Басконії та Галісії домінують місцеві 
регіональні мови меншин. 

© Molotoff.info 

«ЧОРНОГОРІЯ ЗА ТРАДИЦІЇ» 
У неділю, 20 жовтня 2013 р., у центрі столиці Чорногорії 

незважаючи на численні протести Православної Церкви та 
громадськості відбувся гей-парад. Близько 100 гей-
активістів пройшли від будівлі колишнього готелю “Црна 
Гора” повз Будинок уряду до парку короля Ніколи, де 
відбулися виступи, після яких поліція була змушена 
евакуювати учасників заходу. Під час проходження процесії 
всі навколишні вулиці були оточені поліцією, щоб не 

допустити зриву заходу. За повідомленнями ЗМI, кілька 
десятків збоченців захищало близько 2000 правоохоронців. 

Протестувальників проти  “гей-параду”, здебільшого 
молодь, в європейських ЗМI називають не інакше як 
хуліганами, релігійними фанатиками тощо. Однак сутичок 
із противниками проведення гей - параду уникнути не 
вдалося. В результаті 60 осіб і 13 поліцейських постраждали. 

Митрополит Чорногорсько-Приморський Амфілохій 
вважає, що було б добре гей-активістам, які шантажують 
Чорногорію, задуматися і припинити насильство над 
людською мораллю і совістю. 

«Не можна оскверняти шлюб чорногорців, який є 
святинею, бо на ньому будується мораль Чорногорії, св. 
Петра Цетінського і св. Василя Острозького. Те, що сталося у 
Подгорице збезчестило шлюб чорногорців і всієї Чорногорії. 
Поліція, яка отримала завдання захищати від насильства 
тих, хто несе розбрат і зіткнення, зганьбилася. Шляхом 
насильства не повинна йти ні Церква, ні народ. Є способи, 
якими треба реагувати. Нехай Бог внесе мир і радість і 
нехай поверне честь Подгорице і Чорногорії», - сказав 
православний архієрей. 

© Православний Оглядач

https://www.facebook.com/pages/CasaPound-Italia-Perugia/176710129067570
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«СВОБОДА І ХРЕСТИЯНСТВО» 
Перехід від Премодерну до Модерну значною мірою 

характеризувався ілюзією “визволення”. При цьому 
“боротьба за свободу” нерідко була відкритою чи 
завуальованою боротьбою проти хрестиянства. Ця боротьба 
мала надзвичайно широкий фронт, що простягався від 
збочених форм філософії до спалених храмів і вбитих 
священиків, від метафізики до багнетів та колючого дроту 
концтаборів. “Визволенням” було сатанинське 
жертвоприношення Fides в ім’я самовпевненого, сповненого 
гордині Ratio. “Визволенням” була боротьба проти догм, 
“забобонів” та “мракобісся”. “Визволенням” було нищення 

моралі. I за всім цим “визволенням” крилася 
катастрофічна дезонтологізація, десакралізація і 
секуляризація всього сущого. 

Як не дивно, зараз, коли все відчутнішим стає перехід від 
модерної парадигми до парадигми Постмодерну, 
”визвольна” антехрeстиянська риторика продовжує своє 
існування. Лібералізм – ця найбільш “ортодоксальна” 
ідеологія Модерну – пережила свою “рідну” парадигму і все 
більш упевнено простує по реально-віртуальним просторам 
Постмодерну, часом продовжуючи свою “еволюційну” 
мутацію, а часом – зберігаючи “перевірені віками” бренди. 

Серед таких брендів можна назвати і боротьбу проти 
хрeстиянства як ворога свободи (щоправда, не можна не 

визнати той факт, що все більшу вагу набирає підміна, 
симуляція хрeстиянства або створення таких умов, за яких 
християнство стає “кастрованим”, абсолютно недієвим, 
безпечним для зла). 

На жаль, багато людей сьогодні має досить туманне, 
поверхневе уявлення про хрeстиянство. Ось, приміром, 
думка, висловлена учасником нещодавньої всеукраїнської 
конференції з релігієзнавства, кандидатом філософських 
наук (sic!) Юрієм Пономарьовим: «Відповідальність 
передбачає свободу. Православ’я, як і хрeстиянство взагалі 
будується за принципом ієрархічної підпорядкованості, де не 
існує особистої відповідальності, бо не існує і особистої 
свободи, натомість є дисциплінарний обов’язок послуху». 

Щодо ієрархії, пан Пономарьов не помиляється. Для 
хрeстиянського світогляду дійсно характерний принцип 
ієрархічності (приміром, Творець понад творіння, Небесне 
понад земне, тощо), але чи справедливими є його 
звинувачення щодо відсутності у хрeстиянстві духу свободи? 

«Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. – 
пише ап. Павло. – Тож стійте і під кормигу рабства не 
піддавайтеся знову» (Гл. 5, 1). Христос прийшов на землю 
як Спаситель і Визволитель. Звісно ж, свобода у 
християнстві розуміється насамперед у сотеріологічному 
вимірі. Своєю жертвою Христос визволяє нас від 

первородного гріха, дає силу боротися проти гріхів цього 
світу і, врешті-решт, дарує шанс на справжню, а не 
ілюзорну свободу бути самим собою – свободу бути синами 
Божими. 

Тому хрeстиянство наголошує на важливості істинної 
свободи – тієї, що лучить людину із Богом, возносить її, а не 
упокорює у путах матеріального: «Ви бо, брати, покликані 
до свободи; аби тільки свобода ваша не стала приводом до 
тілесності; але любов’ю служіть одне одному» (Гл. 5, 13). З 
останньої цитати також слідує, що поняття свободи є 
невід’ємним від поняття любові. Для хрeстиянства 

характерне поняття свободи як свободи-в-любові. Щоб 
визволити людей з-під влади гріха, люблячий Бог-Отець 
жертвує Своїм Єдинородним Сином, люди натомість повинні 
використовувати даровану їм свободу у дусі любові – любові 
до Бога та ближнього. Це, словами ап. Якова, «досконалий 
закон свободи», і хто у нього «пильно заглядає», хто «у 
ньому перебуває», той «щасливий у ділі своїм» (Як. 1, 25). 

Свободу хрeстиянство не заперечує, а лише відділяє її від 
вседозволеності, від сваволі, від хибного її використання: 
«Поводьтеся як вільні, та не як ті, що з волі роблять 
покривало злоби» (I Пт. 2, 16). Зловживання помилково 
зрозумілої свободи закономірно призводить до духовної 
деградації, і це дуже знаково в контексті ідеології 

лібералізму: «Верзуть вони пусті нісенітниці, розбещеними 
похотями тіла приваблюють людей… обіцяють їм волю, самі 
ж раби зіпсуття, бо хто ким був переможений, того він і 
невільником став» (II Пт. 2, 18-19). 

Головна мета хрeстиянства – вести людей до Бога, до 
Неба. Однак потойбіччя, Царство Небесне – не єдиний вектор 
рятівної і визвольної місії хрeстиянства. Його дія також 
направлена на переображення земного життя, його 
максимального приближення до “стандартів” Царства 
Божого. Тому слова «Христос визволив нас на те, щоб ми 
були вільними» – це заклик не лише до свободи від гріха, 
але і свободи індивідуальної, національної і соціальної. В 
Христі свобода інтегрується, освячується і 

унеможливлюється від свого хибного використання. 
Нині українцям продовжують нав’язувати банальні тези 

про побудову “громадянського суспільства”, “демократії” і 
т.п. Все це – заяложені, стереотипні рекламні вивіски 
ліберальної ідеології, за якими криється подальша деградація 
людини, котра сьогодні стоїть на грані постантропологічного 
переходу. Сьогодні, в умовах, коли “мейнстрім’ несе нас в 
постантропологічні виміри існування, хрeстиянство постає 
саме як релігія свободи – як волелюбний underground 
свободи боротьби. 

© Ігор ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
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«КОДАК» 
Все в природі повинно мати своє ім’я. Запроектувавши 

малоповерховий мікрорайон на Київщині, шукали йому 
назву. Перебрали різні варіанти і зупинилися на назві 
першого порогу на Дніпрі – Кодак. Назва красива, але треба 
ж з’ясувати, що вона в собі несе. Було перебрано усі 
офіційні і неофіційні версії. Сказати, щоб вони нас 
переконали, то ні. I тоді згадали, що поважний пан 
Дніпренко писав книгу про розкуркулених і виселених в 
далекий Хабаровськ хліборобів з села Любимівка, котре біля 
порогу. 

Світ не без добрих людей. Були знайдені родичі тих 

українських селян. На запити вони відповіли більш 
переконливо ніж краєзнавці нашого міста. Відповідь мала 
наступний зміст: «…Кода – это лента на старом 
украинском языке. Окончание -ак обозначает действие, то 
есть делать ленты. Аналогично гоп – гопак, дыво – дывак… 
В начале порога было много водяной пыли, которая 
образовывала радуги… У меня жив ещё в Иларионово 
троюродный брат Иван 1909 г. рождения, кличут его 
Гамаюн. Найти просто: он вяжет веники… Он у нас был в 
1988 г. В прошлом году было письмо от него. Передайте ему 
привет. С уважением, Мария Божко 1924 г. Рождения». 

Отака вичерпна відповідь прийшла від шановної Марії 
Харитонівни Божко (за дівочим прізвищем), в минулому – 

учительки молодших класів з далекого Хабаровська. 
Знайшов я діда Iвана. Він сидів серед розкладених віників на 
ринку. Високий і сутулуватий, життя, видно, на плечах 
довелося поносити. Очі глибокі, ніс картоплиною, кучерів не 
залишилось. 
- Доброго дня, діду. 
- Ти хто?  
- З сусіднього села хлопець. Сестра Марія з Хабаровська 
вітання передавала, казала вона, що ви про поріг Кодак 
знаєте. 
- Нащо тобі? 
- Щоб онукам розповідати. Запитають про поріг, а я не 
знаю… От до ДніпроГЕСу Дніпро пам’ятаєте? Ви на поріг 
ходили? 

- Ходив. Перед порогом був хутір. Там у мене дівка Галька 
жила в нім. 
- Діду, давайте не про Гальку, а про поріг. А, що за стрічки 
робив Кодак? 
- Перша лава розбивала в пил воду, і стояло багато веселок 
над порогом. Коли стояти так, щоб сонце за спиною було і 
дивитись на поріг, то людина, яка іде по камінню, як Бог, 
уся в сяйві. 

Я на мить представив таку красу і шум порогів, лоцманів 
на сплаві в тих веселках і дітей на березі.  
- Самі, діду, ходили через поріг? 

- Ну а як же! Коли води літом мало було, то ходив. У мене в 
Кам’янці люб’язна Євка жила. 

Тут діда треба було зупиняти, бо його спогади переходили 
в міфологізацію його парубоцьких можливостей. Але дід все 
розповідав. Можна було б на цьому закінчити нарис про 
назву порога, та випадково відбулася ще одна зустріч. В 
розмовах із місцевими старожилами виявилось, що та баба 
Галя з хутора ще жива і мешкає поряд – в селі Чаплі біля 
Придніпровська. Не відкладаючи справу по вивченню 
питання, зустрівся з бабусею. Сухувата, висока, розсудлива, 
з повільною мовою. Вона підтвердила вище написані факти 
про поріг, лиш доповнивши епізодами зі свого дитинства та 
розповіддю про війну. Наостанок я вирішив запитати, чи не 

пам’ятає вона діда Iвана. 
- Баба Галя, а чи не пам’ятаєте ви діда Iвана, що Гамаюном 
кличуть. 
- Він з Любимівки чи з Чаплів? 
- З Любимівки. Говорив, що такий справний парубок був. На 
гармошці грав, чоботи дорогі мав, червона сорочка була. 
- Ванька! Той, що біля церкви в Любимівці жив? Бреше. Пів 
години стояла, він так і не обняв. 

Я втратив мову і не міг усвідомити сказане. Минуло 70 
років. Нині в цих людей по дев’ять десятків за плечима… I 
баба Галя пам’ятає, що не обняв. Життя, життя… Яке ти 
цікаве. 
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