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Провідні ідеї і світоглядові засади в 

ідеологічному русі та керівні програмові 
постанови в політичному — творять своєрідну 
“душу”, істоту, внутрішній зміст цього руху. 
Люди, які визнають, поширюють і 
здійснюють ідеї та програму і з тією ж метою 
беруть активну участь в русі — творять його 
живий, а що найголовніше, діючий організм. 
Обидві основні складові ідеологічного і 
політичного руху — ідея і людина — однаково 
важливі й необхідні для його існування й 
розвитку – як без одного, так і без другого він 
не може розвиватися й діяти. 

Якість, сила та історична роля кожного 
ідеологічного й політичного руху, особливо 
націоналістичного, однаковою мірою 
залежать від якості та динаміки його ідейного 
складу та його людських кадрів. Найкращі 
ідеї й програми не спроможні формувати 
життя й розвитку, доки не знайдуться їх 
апостоли і борці, люди сильних характерів, 
віри, запалу, посвяти і чину. Так само й 
спільнота сильних, ділових і бойових людей 
мусить мати якісь більші ідеї, цілі, щоб 
створити триваліші вартості, щоб на довший 
час змогти формувати життя й розвиток 
народу, його частини, чи більше народів. При 
однаковій важливості й необхідності цих 
чинників одночасно між ними існує така ж 
різниця, що один є постійний, а другий — 
змінний. 

Провідні ідеї й програмові позиції 
ідеологічного й політичного руху в своїй 
основі залишаються незмінні, їхня зміна, 
переродження внутрішнього ідейного змісту 
якогось руху — це насправді постання нового 
руху на місці старого. Навіть тоді, як 
залишається той самий людський склад, 
назва, організаційні форми, той самий терен і 
методи дії, із зміною внутрішнього ідейного 
змісту твориться, суттю, новий рух... 

Гірше стоїть справа з такими рухами, 
основні ідеї, програмові засади чи генеральна 
політична лінія яких виявляють свою 
слабкість, не витримують випробування 
життя і боротьби. Тоді такі рухи не тільки 
втрачають можливість росту і перемоги, але й 
для вже змобілізованих, діючих кадрів 
перестають бути джерелом ідейного 
піднесення, віри, жертовності, наснаги до 
змагання і до чину. Це призводить до їхнього 
занепаду та знищення більш сильнішими 
рухами. Буває й так, що ідеологічні й 
політичні основи руху втримують свою 
актуальність для більшості його активних 
учасників та для ширшого загалу, але якась 
частина його прихильників зневірюється чи з 
різних причин підпадає під інші впливи, 
захоплюється іншим напрямком, частіше 
протилежним. Нормальним наслідком такого 
стану є вихід своєрідних зневірців, чи навіть 
зрадників, з руху. 

Зародження власних ідей й взаємодія між 
кожним учасником в організмі 
націоналістичного руху — це явище 
ідеологічного і політичного внутрішнього 
розвитку та стану чинного руху. Переважно це 
все постає у процесі і в наслідок ідеологічної й 
політичної боротьби націоналістичного руху з 
іншими деструктивними рухами, серед яких 
інтернаціональний та ліберальний, які 
протиставляють людські цінності класовим чи 
якимось іншим “цінностям”, руйнуючи 
ідеальну модель суспільного будівництва та 
рівності його кожного члена. Ідучи до 
здійснення своїх цілей, кожний ідеологічний і 
політичний рух мусить змагатися з 
протиставними напрямками і силами. 
Зокрема український націоналістичний рух 
стоїть на прикінцевій сходинці у затяжній 
боротьбі не тільки з безпосереднім ворогом – 
комуністичною ідеологією, ідеєю “русскава 
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міра” та олігархатом, але теж з різними 
силами, течіями і чинниками, як сторонніми, 
так і діючими серед сучасного українського 
середовища, які вороже ставляться до його 
політичних цілей та до його дій. Наступ 
ворога і противників завжди іде в першу 
чергу на ідеологічно-політичні позиції 
націоналістичного руху та на активних в 
ньому людей, а вже потім приходять ворожі 
танки з кадирівцями та бойовими бурятами. 

Боротьба в ідеологічно-політичній площині 
полягає не тільки в прямому протиставленні 
ідей і цілей українського націоналістичного 
руху до ворожих йому сил чи ідей. 
Противники і вороги української нації мають 
на меті насамперед послаблення позицій і 
ліквідації безпосередньої лінії дій 
українського націоналістичного руху, будь-
якими засобами. Для того вони 
послуговуються посередніми засобами 
внутрішнього підриву й ідейного 
відсторонення від первинних засад. Якщо в 
українському націоналістичному русі 
відчувається певне “бродіння” і процес 
підмінювання ідейних позицій та політичної 
лінії іншим напрямком, хоч теж 
неприхильним і небажаним для ворога і 
супротивників, то вони радіють вже з самого 
негативного наслідку для українського 
націоналістичного руху. 

Наступ на діючу людину в українському 
націоналістичному русі з боку ворогів і 
противників ведеться теж різними способами. 
Не завжди він зосереджується лише на 
намаганні знищити, чи паралізувати активну 
дію учасників руху. Часто метою ворожого 
діяння є спроба різними засобами ідейно-
політично і психологічно “зламати” активних 
учасників руху. Слідом за цим ідуть старання, 
щоб таких ідейно чи політично “зламаних” 
людей приєднати на свій бік і зробити з них 
інструмент внутрішнього розкладу в русі, або 
бодай залучити їх до будь-якого іншого 
напрямку, бажано протилежного, який 
перенесений в середину руху, створюючи 
деструктивні дії, що несе небезпеки для 
подальшого існування українського 
націоналістичного руху. Таке вже було 
неодноразово в історії українського 
визвольного та націоналістичного руху. 
Наведемо приклад... 

Сталінський режим 1920-1950-х рр. був 
стурбований заростанням активності ОУН в 
совєцькій Україні і силами ОГПУ-НКВД-МГБ-
КГБ було організовано вбивство лідера 
організації Євгена Коновальця в Роттердамі у 
1938 р. Смерть Провідника ОУН призвела 
спочатку до кризи, а згодом і до розколу в 

середині організації. Вона викрила 
фундаментальні розбіжності між членами 
ОУН у Західній Україні (революційно 
налаштованою молоддю) та членами Проводу 
Українських Націоналістів (консерваторів та 
ветеранів Перших Визвольних Змагань 1917-
1921 рр.), як жили за кордоном. Галицькі 
кадри прагнули відстоювали авторитарні ідеї 
та методи під сильним впливом ідей Дмитра 
Донцова, який пропагував культ сили. Старші 
провідники ОУН хоча і не цурались терору, 
були більш поміркованими. Влітку 1938 р. 
Провід Українських Націоналістів очолив 
близький друг загиблого Євгена Коновлальця 
полковник Андрій Мельник. 27 серпня 1938 р. 
в Римі відбувся ІІ-й Великий Збір ОУН, який 
офіційно затвердив полковника Мельника на 
посаді Голови ПУН і надав йому титул 
“Вождя”, проголосивши його відповідальним 
лише перед Богом, нацією і своїм власним 
сумлінням. В той же час група молодих 
націоналістів на чолі зі Степаном Бандерою, 
повернувшись з польських тюрем, домагалася 
від ПУН та його голови змінити тактику ОУН, 
а також усунення з ПУН кількох його членів. 
Конфлікт набрав гострих форм і призвів до 
розколу. Прихильники Степана Бандери в 
лютому 1940 р. утворили Революційний 
Провід ОУН й перебрали собі назву ОУН-Б 
(бандерівська), що згодом стало кістяком 
УПА... 

Сам Провідник революційних українських 
націоналістів Степан Бандера, попри всі 
негаразди та деструктивну агітацію з боку 
новітньої антиукраїнської влади та 
прихильників відновлення совєцької 
держави, з честю та гідністю тримає 
смолоскип національної ідеї в серці кожного з 
нас, в серцях українських патріотів і 
захисників Вітчизни. Степан Бандера, як 
рівний серед всіх інших борців за вільну 
Україну, залишається символом сучасного 
українського націоналізму. Чому так? На це 
питання існує багато відповідей, але одну, і 
найголовнішу, дав сам Степан Бандера: «В 
кожному ідеологічному чи політичному русі 
найважливішу роль відіграють 2 основні 
його складові: ідея і людина. Провідні ідеї і 
світоглядові засади в ідеологічному русі та 
керівні програмові постанови в політичному 
— творять своєрідну “душу”, істоту, 
внутрішній зміст цього руху...». 

Сьогодні ми маємо уcвідомити, що 
український націоналістичний рух, досягши 
піку свого відродження має згуртувати всіх 
своїх членів за для боротьби проти ворогів 
української нації! 

© Денис КОВАЛЬОВ

http://initiativenational.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
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Народний Гетьманат – це майбутній 
державний устрій України, в якому, владою в 
країні є народ, який здійснює свої владні 
повноваження через Гетьмана, та інші органи 
державної влади. Мета гетьманців, як носіїв 
ідеї Руху за Гетьманат, є встановлення в 
Україні гарантованого народовладдя 
української нації. Крім цього, Народний 
Гетьманат, буде вільним від жахливих 
протиріч, котрі роздирають сучасні застарілі 
демократичні, президентські та 
парламентські республіки. 

Склалось так, що українські еліти фактично 
усунулись від виконання своїх справжніх 
обов’язків – бути провідниками нації. Всі 
партії одностайно ігнорують потребу 
створення проекту державного устрою 
України. Політики лише переписують один в 
одного програми, які за своїм змістом, є 
набором популістських гасел. В сутності, вони 
тільки заявляють суспільству, про наявність у 
них власних команд, набраних нібито з числа 
“хороших людей”, в той час, мовляв, у їхніх 
опонентів, зібрались самі шахраї. Але 
водночас, постає питання: «Чому ж тоді їх 
партійні програми, абсолютно 
ідентичні?!».  

На словах усі українські партії поділяються 
на 2 головні групи. Перша, буцім-то, 
проєвропейська, а от друга – проросійська. 
Тобто, вони демонструють, діаметрально 
протилежні світогляди. Але насправді, ці 
опоненти, абсолютно ідентичні у своїх 
програмних засадах. У наших громадян вже 
давно визрів запит на власну українську 
модель держави. Українська нація, протягом 
тисячоліть напрацювала власний досвід 
державотворення, ефективність якого 
доведена досвідом багатьох поколінь. Рух за 
Гетьманат, вивчав цей досвід і напрацював 
своє бачення ефективного державного устрою 
України. Наша мета, щоб він був 
ефективнішим, за будь-які інші моделі. 

Головною вадою, притаманною сучасним 
моделям управління країнами, є розподіл 
гілок влади. Чомусь вважається аксіомою, 
роздільність влади, на 3 гілки – законодавчу, 
виконавчу та судову. Однак, це протирічить 
самій природі влади як такій. Розділена влада 
породжує антагонізми державного 
управління. Для здійснення та проявлення 
своєї волі, народ створює владу, як інструмент 
примусу. Влада повинна контролювати 
Народ, який в свою чергу має контролювати її 

саму. Це був, і є природній механізм балансів і 
противаг. Таким чином виконується закон, 
єдності та боротьби протилежностей. 

Ідея розгалуження Влади зруйнувала цей 
ідеальний стан речей. Прибравши 
природного опонента його замінили ілюзією 
самоконтролю. Влада стала самостійно 
здійснювати контроль над собою, що й стало 
першопричиною тотальної корупції. Тому 
ідея розподілу влади є шкідливою і такою, 
якої треба позбутися при державному 
будівництві. Цей розподіл породжує суттєві 
протиріччя в державному управлінні та 
гальмує прийняття потрібних рішень. Те, що 
законодавча влада, уособлена у нас 
Верховною Радою, приймає закони, а їх 
виконання доручає Президенту та Кабінету 
Міністрів, дає можливість одній гілці влади 
зняти з себе відповідальність за результати та 
звинуватити в своїх помилках іншу гілку. 
Група політиків, прийшовши до влади, 
одержує доступ до державних коштів країни, 
самі ж собі призначають контролюючі органи, 
а саме – ГенПрокурора, голову МВС, суддів, 
членів Конституційного суду. Це ідеальна 
машина, для розкладання грошей платників 
податків. 

Державне управління України, ґрунтується 
на конкуренції штучно розгалужених гілок 
влади, які постійно ворогують між собою. Всю 
протиприродність і непотрібність цієї системи 
яскраво демонструє той факт, що Президент, 
тільки-но зайнявши пост, прагне утворити 
свою фракцію в парламенті. Через 
контрольованих депутатів своєї фракції він 
змушує її затвердити підконтрольних йому 
людей в КабМіні і тільки тоді розпочинає 
управляти країною. Тобто, влада все одно 
зосереджується в руках однієї людини і на 
ділі, життя людей залежить напряму від 
Президента. Але при цьому відповідальності, 
за стан речей в державі, по факту, він не несе, 
бо завжди може звинуватити у своїх 
помилках, чи навіть злочинах, парламент або 
уряд. Український народ залишається сам на 
сам зі своїми проблемами. 

Тому ми, гетьманці, заявляємо, що 
майбутній Гетьман повинен об’єднувати в собі 
законодавчу та виконавчу владу. Гетьман 
наділяється правом одноосібно приймати 
укази та закони, але поряд з цим, має нести 
справжню та гарантовану Конституцією 
відповідальність, перед народом України. 
Адже, якщо влада повністю безконтрольна та 
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не відповідає за результати своєї діяльності, 
вона перетворюється в владу крадіїв і 
постійно викликає обурення народу. Щоб не 
втратити свого впливу, президент прагне 
заморозити ситуацію в країні, в тому стані в 
якому вона перебуває. Тільки об’єднавши 
законодавчу та виконавчу владу навколо 
однієї державної особи, українці зможуть 
отримати у своє розпорядження ефективний 
інструмент для контролю над державним 
апаратом. 

В Народному Гетьманаті Верховна Рада буде 
складатися з вже діючих голів обласних рад та 
міських голів обласних центрів. Тобто з 
людей, котрі вже перевірені громадами, та 
мають відповідний фаховий досвід. Така 
Верховна Рада, має лише дорадчу та 
контролюючу функції, збирається на сесії 4 
рази на рік під головуванням Київського 
міського голови. Таким чином в парламент 
позбудеться випадкових людей. Верховна 
Рада напрацьовує законодавчі пропозиції до 
Гетьмана, котрий зобов’язаний приймати 
участь у її роботі. 

Українці свого часу зуміли створити такий 
державний устрій, при якому всі ці вимоги та 
очікування були реалізовані як найкраще та 
як найповніше. Козацька модель устрою, яка 
була спадкоємицею княжої Русі, полягала в 
тому, що Гетьмана або кошового Отамана 
обирали, наділяючи його всією повнотою 
влади. Він ставав “батьком”, зосереджував в 
своїх руках законодавчу та виконавчу владу, 
часто разом з судовою. Вся діяльність 
Гетьмана відбувалася під пильним наглядом 
козаків і періодично вони збирались на 
майдані для вирішення його подальшої долі. 

Сьогодні українці постійно чують брехливі 
виступи “народних обранців”, які заявляють, 
що вони мовляв “беруть на себе всю 
відповідальність”! Насправді ж зрозуміло, що 
їх слова позбавлені будь якого сенсу, чи 
ризику покарання за обман людей. Натомість 
на Січі для Гетьмана або кошового Отамана, 
мірою покарання могла стати навіть страта, а 
все його майно переходило громаді, а потім 
громада обирала нового “Батька”. Взяти на 
себе відповідальність за таких умов міг 
наважитись тільки справжній відчайдух, тому 
зазвичай, громаді самій доводилося 
вишукувати собі нового “Батька”. При відмові 
зайняти Гетьманську посаду, “кандидат” міг 
бути покараним виборцями. Кожен розумів, 
що влада, це в першу чергу відповідальність 
за результати роботи, а вже потім якісь 
привілеї. Новообраний Гетьман отримуючи 
булаву та всю повноту влади, знав, що 
наступить свято Покрова, і хлопці зберуться 

на майдані та будуть судити його діяння. 
Козацька громада вимагала ефективності, при 
цьому справедливо оцінювала вчинки. 

Метод, коли народ обирає, а обранець 
отримує посаду і несе відповідальність, був 
притаманний не тільки військовому устрою 
козаків, а й широко розповсюджений в 
місцевому самоврядуванні в селах. Раніше це 
був війт, а наразі староста. Війт мав повноту 
влади міг судити людей, давав вказівки 
стосовно посівів врожаю, слідкував за 
порядком на земельних ділянках, вулицях, 
торговищах і при цьому, його майно було під 
заставою в громади. Раз на рік збиралися 
мешканці села вирішувати, чи плідно 
працював їхній війт, його могли прибрати з 
посади, побити, вигнати з села, або так, як 
вирішить громада, то й нагородити. Один з 
недоліків сучасної демократії, полягає у 
відсутності законного механізму 
відповідальності влади перед народом. 
Вірніше, він відсутній повністю! 

В Україні демократія, призводить до того, 
що стара влада відпрацьовує, заробивши 
статки і йде, лишаючи народ сам на сам зі 
своїми проблемами. В Народному Гетьманаті, 
все буде інакше. Гетьман на час, свого 
служіння народу, разом з наближеними до 
нього особами, які Поручалися в його 
компетентності, все своє майно, передає у 
заставу фонду державного майна України. 
Після завершення строку перебування на 
посаді Гетьмана, проводиться всенародний 
референдум громадян, з двох питань, 
“виконав”, чи “не виконав” Гетьман, свої 
зобов’язання, перед народом України. У 
випадку, позитивної відповіді, Гетьман 
одержує право знову приймати участь у 
виборах, якщо ні, то Генеральний Прокурор 
України порушує та передає до Верховного 
суду справу, для визначення міри покарання, 
та конфіскації майна, разом з майном 
поручителів для відшкодування збитків 
громадянам. Таким чином, ми одержуємо 
ефективний засіб мотивації Народного 
Гетьмана до плідної праці. 

Головною метою народного Руху за 
Гетьманат, є створення таких умов, при яких 
українці зможуть задовольнити чотири 
основні природні потреби людина. А саме, це 
потреба в добробуті, духовному розвитку, 
створенні міцної багатодітної родини, безпеці. 
Головним знаряддям, в досягненні цієї мети, 
ми вважаємо, в потужній українській державі. 

Україні, український лад! 

© Настуся САРМАТ, 
Ярий ЯРКО  та Сіґурд СВАРТ 
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Земля – міт українського життя. Його сила 
проявилася в добі найбільшого занепаду, 
коли нарід утратив форму підмету своєї 
історії, а сам розлився і приліг чорною масою 
до рідної землі. Самозбережний відрух життя 
закріпив вузли: кров-земля... 

З подружнього зв'язку цих обох 
елементарних-первових сил народився для 
України її пророк-віщун, обновник і геній 
Шевченко – кріпак, самоук, син українського 
села, припав серцем до української 
минувшини, підняв її бойові прапори, що 
упродовж віків лежали в безодні забуття і 
неволі, підніс їх великим і жертовним 
зусиллям свого духа вгору – щоб невпинно 
маяли вони над українським чорноземом. Із 
землі прокинувся дух, розгорнув крила і 
піднісся над землею – у вільний простір 
життя. 

 
Містерія українського відродження взяла 

свій початок з української природи, 
випрямила вгору духовий зір українця і 
проламала безвладну кригу стихійного 
животіння. Шевченкове слово має вагу 
начального чину, що зрушив українське 
життя з мертвецької точки безвольного 
горіння і дав його річищу напрям творчого 
пориву. Заклик до визвольного чину вніс в 
українську душу первень мужеської сили, а з 
нею віджили в ній завмерлі струни чинної 
волі і знову загомоніли величними тонами 
воскресного гимну. Вони до коріння потрясли 
деревом українського життя, минулого й 
сучасного, і в пошумі його віття дух українця 
прокинувся з довгого задубіння і почав поволі 
перегортати лист за листом української історії 
і здивованими очима жадібно відчитувати 
запорошені картки власного літопису. 

Шевченко привернув українській душі 
почуття її історичної особовости та своїм 
заповітом показав шлях її прийдешнього 
діяння. Закон боротьби освятив і підніс його 

на найвищий щабель національної моралі. 
«Здобути боєм волю!» – наказав і цю 
заповідь виписав огненними буквами на 
пам'ятнику свого життя. Слова рішучі, як 
помах меча, ясні, як правда, виразні, як день, 
неухильні, як поклик життя. Ними промовив 
загублений на бойовищах лицарський етос 
наших предків-варягів і від чару тих владних 
слів стало світати на розлогих просторах 
української ночі. 

Із світлом ранньої заграви знову вступила в 
свої права мужня правиця людської душі: 
воля та із цією хвилиною почав рости давно 
не огляданий у нашій дійсності новий світ 
самоцільної підметовости українського життя. 
Нитка історичної тяглости, перервана 
заником субстанціяльного вольового чинника 
душі, знову випрямлюється і таким чином 
установлює нормальний стан життя, що в 
його образі є всі основні риси живої душевної 
цілости. 

 
Прометейська енергія Шевченкового духа 

вибухає саме в моменті, коли в джерелах 
українського життя, здавалось, загинули 
сліди і навіть пам'ять про героїчну 
минувшину, а про наявні безпосередні 
історіотворчі сили української душі не можна 
було й мріяти. Цілим своїм коротким життям 
мученика, повним чеснот, і своїм 
прометейським чином увійшов наш геній у 
нечисленну родину українських героїв духа, 
що їхня поява завжди підіймала питомий 
тягар України, і навпаки, що їх відсутність 
постійно спричинювала занепад і неволю. 

Цей психічний тип людини знайшов у 
Шевченкові самовідречного речника, що з 
безприкладним завзяттям ніс на кріпацьких 
плечах тягар суворого присуду долі, що каже 
своїм вибранцям без нарікань іти крізь бурю і 
вогонь, боротися, падати і вмирати без каяття. 
Не піддатися і тим перемогти. Шевченко 
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сповнив своє призначення і виріс ув очах 
грядучих поколінь на велетня, на досконалий 
образ-зразок характеру, що його українцям 
бракувало в усіх часах їхньої історії. 
Враження появи Шевченка – глибоко 
містичне, як самим своїм фактом, так і силою 
і далекосяглістю тривалого свого впливу. 

Одначе, містерія національного 
відродження залишилась би надалі 
незрозумілим причиново актом якоїсь 
іраціональної основи, якщо б уважніше не 
вглянути в суцільну взаємність різних 
чинників українського історичного розвитку. 

 
Українська дійсність після упадку 

гетьманської України є прикладом 
природнього існування, де не діють 
формотворчі сили історії, тому життя сліпо 
тримається власної органічної поверхні, 
проростає невпинно в земний ґрунт, 
розгортається простірно, але навіть при 
найбільшій своїй животворчості не виявляє 
означеного, доцільного спрямування, не є 
матеріялом, в якому і з якого живе конкретна 
історична ідея. Людина тут занадто є 
предметом природи, щоб мала силу 
заявлятися підметом історії. Саме існування 
без панівної і керівної волі є причиною нашої 
історичної безіменности у століттях після 
упадку гетьманської держави. 

Найпекучіше питання вольової 
слабосильности української людини поставив 
знову в актуальну площину Шевченко, і то на 
органічному ґрунті українського життя. Воно 
впало в цілості до форми села, тому виключно 
із цієї форми, як із природнього підґрунтя, міг 
зродитися ренесанс української нації як 
історичної ідеї. Від коріння, із селянської 
гущі, що зрослася із своєю землею в органічну 
цілість, виріс міцний паросток, що йому 
призначено статися могутнім деревом нового 
життя. 

Так освітлена містичність пророчої сили 
національного генія поволі виступає із 
сутінних опон таємничости на яву і приймає 
прозорі форми логічної закономірности. Стає 
ясно: великий українець вийшов з 
українського села, бо тільки в ньому 

зберіглася жива сила української душі хоча 
ще несвідома ні себе, ні своїх хотінь, ні 
духових можливостей. Після відпаду, занику і 
відступу провідних верстов народу, його 
життя обмежилося до спіднього, немов 
підземного проростання, укорінювання у 
ґрунт, завернулося до первісної основи, щоб 
по роках вирости з неї вгору, зацвітувати і 
родити величні духові овочі. 

 
Походження Шевченка символічне в 

найвищій мірі для факту української 
національної одновимірности, що з неї колись 
наступить розгалуження і зрізничкування. 
Водночас можна з найбільшим, власне, 
правом на українському селянському 
народові потвердити думку, що 
невичерпаним, вічно живим джерелом сили 
нації є спідня, селянська гуща, що з неї вона 
постійно тягне свої життєві сили, а в добах 
занепаду – єдину надію воскресного дня своєї 
майбутности. 

 
Аристократична природа селянства 

виступила разюче на яву головно в нашу 
сучасну добу, коли великі націоналістичні 
рухи сперли свій розмах власне на непохитній 
корінній силі селянина. 

Українському селянству припадає подвійно 
важна й багата роля в українському ренесансі, 
щоб його виявити, широко розгорнути та 
ідейно оформити, і це є передовим завданням 
наших днів. 

Хай живе вільна українська земля! 

© Юліан ВАССИЯН
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Початок січня 1945 р. відзначився тим, що в 
Карпатах воїнами УПА було знищено зведену 
дивізію НКВД разом з її командувачем — 
генералом, Героєм СССР, Сергієм 
Дергачовим. Своє “геройське” звання і 
генеральські погони цей енкаведист отримав 
не за героїзм в боях з німецькими фашистами, 
на фронті цей “герой” не був і дня, а за 
активну участь у організації і здійсненні 
депортацій чеченського та інгушського 
народів у лютому-березні 1944 р. і кримсько-
татарського народу в травні того ж року. В 
Карпати від прибув зі своїм 256 конвойним 
полком для виконання тих самих злочинів, 
які він здійснив на Кавказі і в Криму... 

 
Та не так сталося як гадалося, адже тут 

“геройські вертухаї” зіткнулися не з дітьми і 
старими, яких нікому було захистити, а з 
Українською Повстанською Армією і з одним 
з легендарних її старшин — сотником 
Кривоносом (Мирославом Симчичем). Треба 
відзначити, що генералові Дергачову на 
додачу до прибулого з ним полку злочинців, в 
Прикарпатті були придані сили 31, 33 і 87 
прикордонних загонів та сили місцевої 
міліції. Таким чином була створена зведена 
дивізія НКВД, яка заходилася активно 
боротися з бандерівським рухом. В грудні 
1944 р. перед цією бандою було поставлено 
задачу захопити селище Космач і знищити 
курені і сотні УПА, які дислокувались у цьому 
районі. 

Так, 5 січня 1945 р. частини цієї дивізії, 
складені з прикордонників, почали наступ на 
Космач, з якого бійці УПА вийшли, щоб 
уникнути кровопролиття серед мирного 
населення. Виконавши задачу, 
прикордонники зайняли оборонні позиції на 
околицях Космача, а у селище вдерлись 
горлорізи Дергачова. Вони зчинили і місті 
справжню різанину, грабіж і гвалтування. 
Тобто, зайнялися, звичною для них з часів 
Криму та Кавказу, бандитською справою. 

В цей час у лісах навколо Космача збирались 
сили української армії, скликані з прилеглих 
районів — місцеві курені “Гайдамаки”, 
“Карпатський”, “Гуцульський” і “Перемога”, з 
Калущини сюди зрейдував знаменитий курінь 
“Скажені” Павла Вацика-Прута. Всього — 
близько 10 сотень чисельністю понад 1200 
старшин і стрільців. Сюди ж рушила і 
Березівська сотня першого куреня 
Української Народної Самооборони, в якій 
служив командиром чоти Мирослав Симчич, 
молодий старшина, який на той час вже 
відзначився у багатьох боях з загарбниками. 

Дорогою у селі Шипіт ця сотня розгромила 
батальйон карателів, але в бою було поранено 
сотника Мороза, котрий передав 
командування сотнею Симчичу. Так він і став 
сотником Березівської сотні. Коли сотня 
прибула в район Космача, там вже третій день 
йшов бій з дивізією Дергачова. Повстанці, 
оточивши з усіх боків містечко, в ночі 
атакували позиції конвойного полку і 
прикордонників. Розслаблене безкарними 
грабунками і насильствами, воїнство 
Дергачова впало у паніку. У темряві вони 
відкрили вогонь по своїх же прикордонниках, 
що тримали оборону з боку лісу, прийнявши 
їх з переляку за бандерівців. Додало страху і 
паніки й те, що українські повстанці зуміли 
дати хибний сигнал ракетами для авіації яку 
викликали для підтримки енкаведистські 
бандити. Бомби, що призначалися 
бандерівцям впали на голови дергачівців. 
Зазнаючи величезних втрат і не маючи змоги 
вирватись з оточення, вони були змушені 
викликати підкріплення. 

 
Генерал Дергачов прийняв рішення 

особисто вирушити на допомогу із залишками 
своєї зведеної дивізії. Але радіограми з 
воланням про допомогу і рішенням генерала 
перехопила розвідка УПА. Завдання зупинити 
енкаведистський резерв було покладено на 
Березівську сотню, котру посилили 22 
легкими кулеметами, однією 23-мм 
протитанковою гарматою, двома мінометами 

http://biletskyi.blogspot.ru/2011/06/blog-post_06.html
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та бійцями з сотні сотника Юрка. Всього 
Симчич мав під командуванням 215 
вояків. Мирослав прийняв рішення 
влаштувати засідку на дорозі Яблунів — 
Космач в урочищі річечки Рушір. Ця операція 
в майбутньому увійде в усі підручники 
бойової підготовки партизанських з'єднань, 
як зразок організації засідок в гірській 
місцевості. Її вивчатимуть бійці Че Гевари, 
Джохара Дудаєва, Хо Ши Міна… 

 
Бійці Мирослава Симчича розібрали міст 

через річку Рушір, а самі зайняли ретельно 
замасковані позиції обабіч дороги таким 
чином, щоб противник потрапив у вогневий 
мішок. Два кулемети було винесено далеко 
вперед для того, щоб вони мали змогу 
обстрілювати хвіст ворожої колони і не дали 
можливості для втечі. Позиції були зайняті 
повстанцями з вечора 7 січня. А на світанку до 
зруйнованого мосту прибули 12 (за іншими 
даними — 15) вантажних “студебеккерів” 
вщент забитих карателями. Серед тих 
“студебеккерів” рухалась легкова автівка з 
генералом Дергачовим. Сніг, що випав вночі, 
запорошив сліди і ще краще замаскував 
позиції бійців сотника Симчича. Вислана 
Дергачовим розвідка не змогла викрити 
засідку. Дергачівське вояцтво посипалось з 
автівок і почали шикуватись для переправи 
через потік. В цей момент сотником 
Симчичем було подано команду: «Вогонь!». 
Кара Божа, а може й Аллаха наздогнала катів 
вайнахів, кримських татар і українців в 
урочищі Рушір. Поранений в цьому бою, 
Мирослав Симчич стікаючи кров'ю 
продовжував керувати боєм поки не 
знепритомнів. Командування взяв на себе 
сотник Юрко. В ході 2-годинного бою 
практично вся колона була знищена 

кинджальним вогнем кулеметів і артилерії 
народних месників. 

За відомими даними в цьому бою загинуло 
376 енкаведистів, ще 53 померло від ран і 
обморожень у шпиталі. Загинув і сам 
сумнозвісний кат генерал Дергачов. 
Результатом цього бою стало, також, повне 
знищення зведеної дивізії НКВД у Космачі, 
котра так і не дочекалась допомоги. 
Сьогодні Мирослав Симчич проживає у 
своєму рідному селі Вижній Березів біля 
Коломиї. Цього року він відзначив своє 88-
річчя. 32 з половиною роки з них він провів у 
більшовицьких в'язницях та концентраційних 
таборах. Крім цього бою він провів в цілому 
42 бої, з яких виграв 40, а 2 закінчились “у 
нічию”. 

 
Легендарний герой України, якого можна 

сміливо вважати і національним героєм-
месником чеченців, інгушів та кримських 
татар, всім своїм життям показав майбутнім 
поколінням приклад незламної віри у 
перемогу справедливості і торжество 
національної ідеї. Він став наочним 
прикладом того, як має бути покаране Зло! 

© Олександр ПИСАРЕВСЬКИЙ
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Люди створюють для себе середовище, чи 
простір, в якому їм буде комфортно жити. В 
якому вони зможуть реалізувати свої 
інтелектуальні, чи матеріальні надбання. А 
щоб досягти мети людині потрібно 3 речі: 1) 
свобода діяльності; 2) засоби для реалізації 
мети; 3) безпека особиста, та діяльності. 

Одна людина може робити будь який 
власний бізнес: виробництво, послуги, 
торгівля, мистецтво, релігія; але як, що не 
буде безпеки, як, що не буде можливості для 
ведення бізнесу, чи свобода діяльності буде 
обмежена, ні про який бізнес не може бути й 
мови. Дуже часто на сторінках соціальних 
мереж люди висловлюють своє 
незадоволення владою та становищем на 
Державному Українському просторі. І це 
справедливі висловлювання. Але ми 
забуваємо про прості істини: це не наш, не 
Український простір. Який завгодно, але не 
простір Українського Народу… 

 
Ретельно подивіться хто при владі, в бізнесі, 

в релігійних закладах і ви зрозумієте, що ми 
живемо “на нашій, не своїй землі”. Єдине, що 
залишається Українському народові, це бути 
рабами тих, хто керує нами. 

На Майдані була спроба побудувати нашу 
Українську державу. Державу для 
Українського народу, з шануванням її 
традицій, мови та культури. Але головне, що 
ми пропустили, це організатори Майдану 
були люди не з нашого Українського 
простору. У керманичів Майдану були певні 
цілі вибороти владу у знахабнілого 
“шапошніка”. Класичний випадок “злодій у 
злодія шапку вкрав”. І дуже дивно слухати, чи 
читати про те, що влада, чи президент нічого 
не зробила для народу?! Чого влада щось має 
робити для своїх рабів? “Батіг і пряник” ось 
що потрібно рабам. І зараз, сьогоднішня 
влада, те й робить б’є батогом Українських 
патріотів так, що вуса відпадають. 

Влада каже, що на війну держава витрачає 
1,5 млрд. грн. на місяць. Це при тому, що бійці 
майже повністю забезпечуються 
волонтерами, а витрачати зброю 
українськими бійцям заборонено. Ви можете 
собі уявити собі розмах крадіжок на 
державному рівні. За такі гроші не те, що 
знищать найкращих синів України, вони 
взагалі знищать все населення держави. 
Проблеми з рабами їх не хвилює. 
Африканські, арабські, азійські держави 
захлинають від перенаселення і загрозою 
голоду. Тому Україна для них дуже 
привабливий варіант. Рабів не шкода, це 
витратний матеріал… 

 
Тому питання виживання Української Nації 

стоїть набагато глибше, ніж ми можемо собі 
уявити. Нас знищують цілеспрямовано і 
свідомо. Етнічна нація не потрібна владі і 
олігархам, їм потрібен всякий збрід, суміш 
всього непотрібного і не свідомого, як це 
робиться у Московії. Покірною та бездумною 
бидлмасою легше керувати, бо їм нема 
навколо чого гуртуватися. Кожен сам за себе – 
вкрав кусень хліба у сусіда, отже буде жити. 
Українець захищає не тільки хліб, він захищає 
культуру, мову, релігію. 

Важко повірити, що можна переконати 
владу, щоб вони помітили той великий 
історичний прошарок, яким так дорожать 
Українці, та за який гинуть найкращі хлопці 
на Донеччині. І хто допоможе хлопцям які 
прийдуть після війни тут, у цивільному житті. 
Там їх кинули на забій, а повернуться підуть 
працювати рабами на тих хто заробляв на 
їхньому житті. Створюється громада, яка 
зветься Український Культурний Простір. 

Тільки разом ми зможемо захистити один 
іншого, і допомогти реалізувати свої особисті 
плани, що до власного майбутнього у 
культурному середовищі справжніх Українців. 

© Друг АРІЙ
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Франціско Франко Баамонде, без сумніву, 
одна з найцікавіших та найвизначніших 
постатей в історії Іспанії. Британський 
прем'єр-міністр Вінстон Черчілль 
характеризував його, як “вузьколобого 
диктатора із обмеженими поглядами”, а в 
СССР його звали “катом іспанського народу”, 
“главою фашистського режиму”. У тогочасних 
іспанських виданнях він постає як “рятівник 
нації”, “лідер іспанського народу”, яким, 
власне, він і вважав себе... 

Його шлях до влади розпочинається у 
березні 1934 р., коли він стає наймолодшим 
дивізійним генералом у Європі. 5 жовтня того 
ж року, під час придушення ним повстання, 
що вибухнуло в Астурії, він зарекомендував 
себе, як рішучий та безкомпромісний 
командир, що “залив повстання” кров'ю. 
Наступного 1935-го р. стає начальником 
Генерального Штабу Іспанії. Із приходом до 
влади Народного Фронту у лютому 1936 р., до 
якого входили перереважно комуністи та 
соціалісти, тобто представники лівих сил. Він 
розуміє, що країна пройде шлях націоналізії 
підприємств та колективізації, тобто піде 
шляхом СССР, а розправи над опозиційними 
правими політичними силами підштовхнули 
його до рішучих дій. 

Доцільним буде коротко описати події 
Громадянської війни в Іспанії (1936-1939 рр.). 
Розпочалась вона в Іспанії 18 липня 1936 р., 
націоналістів спочатку очолив Хосе Санхурхо, 
а після його смерті командувачем військ 
націоналістів стає Франціско Франко. На 
початковому етапі війни успіх був на боці 
республіканців, проте, всього за півтори 
місяці боїв франкісти перехопили ініціативу, 
у чому беззаперечно була заслуга генерала 
Франко. Битва під Гвадалахарою була 
великою перемогою як націоналістів, так і 
Франціско Франка як командувача 
націоналістичних сил. Наприкінці 1938 р. 
силами націоналістів було захоплено 
Барселону. 28 березня наступного 1939 р. 
столиця Іспанії – Мадрид – опинилася в 
руках націоналістів на чолі з генералом 
Франціско Франко, а 1-го квітня він оголосив, 
що війну завершено. 

Після закінчення громадянської війни 
Франціско Франко розпочав переслідування 
своїх опонентів, як він зазначав, що вони 
винні у розв'язанні громадянської війни, а 
значить, мусять бути покарані. В 
економічному плані Франко отримав відсталу 

країну, економіка якої була у 
катастрофічному становищі. Чимало міст і сіл 
було зруйновано, країною поширювалося 
невдоволення, спричинене дефіцитом товарів 
першої необхідності. Вихід з цього становища 
він знайшов у автаркії – господарській 
системі, що не залежить від ввезення товарів з 
інших країн та практично не залежить від 
світових економічних процесів. Будучи 
непримиренним противником комунізму, 
викорінює його в Іспанії, згідно з яким всі, хто 
причетні до “червоної”, сепаратистської та 
масонської тенденцій, підлягали суду. У 
сепаратизмі Франко вбачав головну причину 
громадянських воєн, а тому весною 1938 р. 
скасовує автономію Каталонії. У зовнішній 
політиці вміло балансує між Нацистською 
Німеччиною та Фашистською Італією, яким 
мав сплатити величезний борг, а також між 
Великою Британією та Сполученими 
Штатами Америки. Країнам Осі Берлін-Рим-
Токіо він постачав корисні копалини у якості 
сплати боргу, а країнам Антанти платив 
продовольчими товарами. Чи не найбільшою 
його заслугою є те, що він не втягнув війну у 
вир Другої світової війни, хоча іспанська 
“Блакитна дивізія” воювала на Східному 
фронті проти СССР. 

У 1950-х рр. розпочинається “іспанське 
економічне диво”, що вивело Іспанію зі стану 
однієї з найбідніших країн Європи у ряди 
розвинених країн Європи, хоча країна і не 
приєдналась до економічного плану 
Маршалла, за яким європейським країнам 
надавалась фінансова допомога. У 1960-ті рр. 
розпочинається певна лібералізація в 
державі, зокрема розпочинається реформа 
політичного характеру, за якою дозволялися 
страйки заборонені у країні ще з 1938 р., 
прийнято закон про пресу. Варто додати і те, 
що розправа над опонентами диктатора не 
припинялася і в останні роки його правління. 
Так, у 1974 р. страчено каталонського 
анархіста Сальвадора Пуча-Антика, а за 2 
місяці до своєї смерті Франко підписує 
смертний вирок п'ятьом політичним в'язням, 
незважаючи навіть на прохання про їхнє 
помилування самого Папи Римського – Павла 
VI... 

20 листопада 1975 р. у віці 82-х років 
Франціско Франко відійшов у вічність як 
герой і батько іспанської нації. 

© Ярослав ТЕПЛИЙ

http://vk.com/ua_horyzont?w=wall-40746118_8935
http://vk.com/ua_horyzont?w=wall-40746118_8935


11 
 

 

Серед Світ ловив мене, але так і не впіймав... 
Саме цими словами запам'ятався багатьом 
українцям видатний філософ з Полтавщини 
Григорій Савич Сковорода. Ще 3 грудня 2015 
р. цій неймовірно чутливій особистості 
української історії виповнилось аж 293 роки. 
Аби поглянути на місцевість, звідки розпочав 
свій довгий шлях мудреця Сковорода, нас як 
активістів Руху за Гетьманат запросили у 
полтавське селище Чорнухи. 

 
Головою поважного заходу з нашого боку 

став фронтовик і новеліст, шановний пан 
Бродник, як давній поціновувач творчості 
Сковороди. Тож, аби прибути вчасно на 
святкові сковородинівські урочистості у 
Чорнухи, ми мали виїхати з Січеслава на 
світанку. Було зимно і темно, вулиці 
промислового мегаполісу були порожні від 
людей та транспорту, проте яскраво освітлені 
ліхтарями. Ми в рушили довгим і протореним 

шляхом через Петриківку, Царичанку, 
Кобеляки та Решитилівку. Дорога, якою ми 
їхали, була вщент вкрита дірками, асфальт з 
яких, мабуть, зійшов з минулорічним снігом 
ще весною. А проте, краса, що була за вікном 
нашої автівки і милувала око, все ж давала 
привід забувати про погану якість 
шляхопроводу. Припорошені снігом поля та 
луки ніби зійшли з мальовничих картин 
видатних художників, а оголені дерева 
тягнулись своїм гіллям до далекого сонця, в 
очікуванні порції тепла. Зима вже увійшла в 
свої права і тепер могла ґаздувати на повну. 

Звернувши трасу Харків-Київ ми хутчіш 
рушили до Лубен, де нас чекали полтавські 
галушки в однойменній придорожній корчмі. 
Добре підкрипившись сніданком з галушок 
ми продовжили свій шлях до Чорнух, по 
прибуттю в які ми потрапили на справжнє 
свято відродження української традиції. 

Спочатку разом з чорнушанами активний 
склад Руху за Гетьманат під проводом пана 
Бродника поклав квіти до пам'ятника 
Сковороді, а потім з усіма вирушив у місцевий 
будинок культури. Саме в цій будівлі мало 
відбутись справжнє святкове дійство: концерт 
української народної музики, театралізований 
показ з життєпису Сковороди та 
нагородження молодих учнів-чорнушан, які 
змогли осягнути всю сутність філософської 
думки свого земляка. 

 
Ми сиділи у залі для глядачів і споглядали 

як музичний гурт “Древо” з сусіднього села 
Крячківка, відомий на весь світ своїм 
багатоголосним піснопінням, затягував 
народну пісню “Ой там на горі...”. Проте, 
окрім музичного гурту справжньою 
родзинкою став виступ Юрка Фединського –  
американця українського походження, який 
залишив заможне життя у США і переїхав на 
Полтавщину. Цей молодий музикант не 
тільки долучився до відродження української 
народної музики, але й майструє ще такі 
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чудові дерев'яні музичні інструменти як кобза 
і бандура. 

Але концерт тривав не довго, всього 3 
години, після закінчення якого місцеві 
селищний голова та голова районної 
державної адміністрації влаштували нам 
екскурсію сковородинськими місцями. 

 
Ми завітали у відновлену родову садибу 

батьків Сковороди, де як і 293 роки тому все 
нагадує про справжній український дух: 
глиняний посуд, солом'яна підлога, дерев'яні 
меблі, вишивані рушники та образи святих у 
кутках... 

 
Все було так естетично, що всім присутнім 

перехоплювало дух. Філософ з провінційних 
Чорнух, який прославив своєю простотою 
життя, і досі перебуває нині тут, в батьківській 
садибі, у всьому, адже сила його слова нині 
пробуджує не тільки краян, а й всю 
Україну. Як зазначив пан Бродник, нині під 
Бахмутом на Кодемській горі українські бійці 
заряджають свій дух саме творами філософа-
кордоцентриста… 

Сам Сковорода неоднаразово зауважував, 
що лиш сродний труд виведе українців на 

вищій духовний щабель серед усіх націй, адже 
у єдності та національній солідарності сила! 

Сонце котилось на захід, за змієвим валом у 
селищі Городище, через яке пролягав наш 
шлях додому вже сутеніло. Тут ми вирішили 
зупинитись, аби глянути зі змієвого валу або 
замкової гори на навколишню природу 
згори… 

 
Замкова гора – пам’ятка археології VI-XIII 

ст. Ранньослов’янський період на 
Чорнухинщині представлений рядом 
поселень, городищ та могильників, які 
розміщені неподалік річок. Одне з найбільш 
вивчених поселень цього періоду є городище 
та могильник в урочищі “Замок”, датоване VI-
XIII ст. Висота цієї гори дозволяла добре 
проглядати місцевість у трьох напрямках – 
північному, східному і південному. Загальна 
довжина городища близько 500 м. Воно було 
добре укріплене, але під час монголо-
татарської навали ХІІІ ст. зазнало руйнувань, 
але й досі вражає своєю величчю. 

Попри довгу дорогу і зимну днину нам усім 
дуже сподобалось стати співучасником 
сковородинівських урочистостей у Чорнухах, 
так якісторична пам'ять і відродження 
традицій є запорукою в становленні 
української національної ідентичності. 

Саме дух і слово вели колись і ведуть нині на 
поступ і героїчні вчинки... 

Тож, хай буде! 
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