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Від упорядників

карбниця націоналістичної теоретичної спадщини 
поповнилася ще одним вартісним томом. До збірників 
праць класиків доктора Дмитра Донцова, Степана Лен-
кавського, Ярослава Стецька, Юрія Липи, Олега Ольжи-

ча, Степана Бандери, Юліана Вассияна, Петра Полтави, Мико-
ли Міхновського нарешті додалася і ця збірка. Вперше видано 
під одною обкладинкою головні твори інженера теорії україн-
ського націоналізму. Зазначимо, що до цього часу в Україні ви-
ходив кілька разів окремою книгою лише його знаковий твір 
«Націократія», вперше виданий нами в 2007 році.

Одразу вважаємо за доцільне наголосити, що до пропонова-
ного, першого, збірника творів Миколи Сціборського увійшли 
далеко не всі публікації автора. Не ставили перед собою такої 
мети. Перевага надавалася програмним ідеологічним роботам 
чи розробкам конкретних проблем, які ілюструють засадничі 
погляди Сціборського. До видання не потрапили численні 
статті, присвячені економічним питанням окремих країн (як, 
наприклад, «Україна в цифрах») чи дописи, що стосувалися 
надто дрібних, локальних і другорядних подій того часу (на-
приклад «Англія зброїться»), або тексти, які практично дублю-
вали цілі уривки з попередніх творів і які можна легко знайти в 
мережі (наприклад «Сталінізм» чи «Демократія»).

Окрім власного прізвища, окремі публікації підписані ор-
ганізаційним псевдом «Органський» чи ініціалами «М. С.». 
Псевдо походить від назви посади, яку обіймав Микола Сцібор-
ський в Організації Українських Націоналістів, а власне – ор-
ганізаційного референта Проводу Українських Націоналістів. 
З ініціалами «М. С.» складніше, бо такі ж ініціали належать ще 
одному знаному члену Організації – Михайлу Селешку. Тому 

С
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деякі статті, до яких були сумніви щодо авторства, теж не по-
трапили до збірника. І нарешті, дуже шкода, що упорядникам 
не вдалося знайти праці «Робітництво і ОУН» та «Національ-
на політика більшовиків в Україні». Ми доклали максимум 
зусиль, щоби віднайти ці тексти, пошуки тривали в архівах і 
книгозбірнях в Україні та за кордоном, проте успіхом вони не 
увінчалися. Ще прийде час…

Передмова знаного історика Романа Коваля дуже добра з 
огляду акцентування на участь Миколи Сціборського у націо-
нально-визвольних змаганнях та здобування освіти, проте по-
требує доповнення про статус та роль автора в складі Організа-
ції Українських Націоналістів.

Підготоване видання не ставило собі за мету біографічне до-
слідження. Проте, навіть поверхово зрозуміло, що тут питань 
більше, ніж відповідей. Коли, згідно передмови Романа Кова-
ля, все ясно щодо маршруту Україна-Польща-Чехословацька 
Республіка, то з наступними епізодами не все так просто.

Коли точно Сціборський переїхав до Франції? Коли, згідно 
наказу Євгена Коновальця, розуміючи аргумент, що організа-
ційний референт мусить перебувати якнайближче до Краю, 
переїхав до Відня?

Коли і за яких обставин покинув Австрію, в рамках тотальної 
ротації членів Проводу ОУН у зв’язку з атентатом на керівника 
МВС Польщі Броніслава Пєрацького орієнтовно 1934-1935 рр.?

До якого часу прізвище Сціборського позначалося на обкла-
динці офіційного органу ПУН журналу «Розбудова Нації» як 
видавця?

В енциклопедичних статтях він фігурує, як головний редак-
тор. Що не відповідає правді. Бо навіть те, що маємо під ру-
ками, чітко вказує про різні речі. «Видавець – М. Сціборський. 
Редагує – колегія». Згідно спогадів і розуміння реалій, він не міг 
ним бути в принципі. Видавець – це юридична особа.

Натомість зовсім не висвітлений, нехай і коротко тривалий, 
проект, газета «Незалежність» у Франції. Це його рідне дітище, 
простеньке видання для численної української еміграції, пере-
важно комбатантів Армії УНР. В більшості шахтарів! Видання, 
яке не підтримав ніхто з Проводу, проіснувало трохи більше 
року і померло з загостренням світової фінансової кризи.

Майже нічого не знаємо про напад на Миколу Сціборсько-
го восени 1930 р. Удар ножа взяв на себе портсигар. Сціборсь-
кий, імовірно, був єдиним з керівництва ОУН, який, впродовж 
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міжвоєнного періоду, особисто відвідав рідну землю, взявши 
участь у Першій конференції ОУН на західноукраїнських зем-
лях 24 лютого 1930 р. Врешті, сухі факти не дають уявлення про 
характер автора.

Зі збереженого листування керівництва ОУН 30-х років 
вирізняється лист Євгена Коновальця від 22 червня 1932 року, 
адресований Сціборському, але за прийнятою в Проводі прак-
тикою, розсилався у копіях іншим важливим особам. Лист сто-
сується складного етапу Організації. У той час назріла серйоз-
на криза Проводу. Частина обраних на установчих зборах 1929 
року членів ПУН виявила свою профнепридатність. З Органі-
зації були виключені Петро Кожевників та Леонід Костарів. 
Фактично усунувся від роботи фінансовий референт Дмитро 
Демчук. Ідеологічний референт Дмитро Андрієвський впав у 
творчі пошуки і думками сильно відрізнявся від решти. У листі 
Євген Коновалець, починаючи з себе, намагається дати оцінку 
всім особам, причетним до керівництва. Наводимо кілька зна-
кових, на нашу думку, оцінок керівником ОУН, які стосуються 
постаті Миколи Сціборського.

«Ви, дійсно, неофіт в українській справі. Та, одначе, обставина, 
що Ви, саме як неофіт приблизно за не надто довгий час так акліма-
тизувалися, ба більше, що Ви базою для своєї діяльности обрали якраз 
націоналістичний рух, свідчить про Вас незвичайно додатньо. Своєю 
психічною структурою Ви, безперечно, революціонер і соборник. Що 
саме було безпосередньою причиною, що Ви примкнули до цього рево-
люційного руху, важко мені сказати. Я переконаний, що відограли в 
тому деякі ірраціональні моменти, бо Ваша минувшина, – те сере-
довище, в якому Ви виросли, і ті події, які Вам довелося пережити в 
Україні й на еміграції, – властиво, повинні були Вас штовхнути в 
леґальний табір. Ви – безперечно, соборник, і ця Ваша соборність за-
кладена глибоко, за Вами нема тих традицій минулого, які багатьом 
чесним українцям ще й досі не дають стати стовідстоковим».

Як тут не згадати підкреслення Сціборським власного 
українського походження в документах Української Господар-
ської Академії?! Див. передмову Романа Коваля.

«Здібності у Вас не пересічні. Недостає Вам, одначе, як багатьом 
нам, солідної підготови. Подєбрадські студії не дали Вам того, що 
треба Вам як теперішньому і майбутньому провідникові української 
революції. Незнання мов, крім російської, не дає Вам теж змоги по-
повнити недостачу Вашого знання. Тому, на мою думку, Вам треба 
поглибити Ваше знання французької мови, як теж підучити, бодай 



     Від упорядників

12

трохи, німецьку мову. Використовуйте ті спроможності, які Вам 
дає сам спосіб Вашого теперішнього життя і Ваше перебування в різ-
них европейських центрах».

Слова про недостатню освіту у листі стосуються не лише 
Миколи Сціборського. Аналізуючи себе, Коновалець також 
відзначав і свою недостатню теоретичну підготовку як політич-
ного діяча.

«В бігу діяльности ПУН Ви позбулися того Вашого замилування 
до блеферства, яке можна було в Вас доглянути в час Вашого голо-
вування в Леґії [Українських Націоналістів], розуміється, не такою 
мірою, як в інших тодішніх провідників Леґії. Сама праця навчила 
Вас дивитися тверезіше на події і на людей. Все ж таки, Ви ще й 
досі не позбулися того, що ми вже звикли у Вас називати тим са-
краментальним словом «оптимізм». Стосується це до Вашої оцінки 
людей. У цьому напрямку Ви просто буваєте деколи наївним. Вміння 
ставити влучні діягнози і прогнози відносно людей – це річ безпереч-
но, важка, але для провідника необхідна. Тверджу, одначе, що в цьому 
напрямку зробили великий поступ. Загалом Ви надаєтеся на те, щоб 
стати провідником націоналістичного руху – тим часом як один з 
членів ПУН. Дальший розвиток подій покаже, чи і які саме більші 
можливості у Вас ще заховані…»

Згадана Легія Українських Націоналістів, без сумніву, була 
знаковою організацією в історії націоналістичного руху, проте 
в кадровому плані виявилась доволі посередньою. Найяскраві-
шою постаттю, що виросла з її членства, був саме Сціборський. 
Євген Коновалець не раз докоряв своєму заступнику і органі-
заційному референту про дивовижні промахи в оцінці людей, 
наприклад обраного до ПУН Леоніда Костаріва, вкрай слабо 
пов’язаного з українством і якого є вагомі підстави вважати ра-
дянським агентом.

Остаточно біографія Миколи Сціборського ще чекає на сво-
го дослідника. Фрагментарно збережена кореспонденція не 
тільки цікава з точки зору науки, але й захоплива своїм темпера-
ментом. Особливо це стосується листування з секретарем Про-
воду Володимиром Мартинцем. На відміну від рафінованого 
інтелігента, ідеологічного референта Дмитра Андрієвського 
чи стриманого Євгена Коновальця, ці двоє володіли бурхливим 
темпераментом, почуттям гумору і прийнятним гострослів’ям.

Для прикладу подаємо цитати з двох листів за листопад 
1931 р. Микола Сціборський до Володимира Мартинця: «Між 
іншим, чому Ваші листи так пахнуть парфумами? Чи може цім 
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хочете мені справити більшу приємність при їх читанню?». Від-
повідь: «Коли мої листи пахнуть парфумами, то прийміть до ві-
дома, то не для того, що я уживаю парфум, лише тому, що той 
сукін син розвідчик, з чорного кабінету, що перечитує мої листи, 
уживає парфуми. Нюхайте тепер ліпше мої листи, а то будете 
могти пізнати якої національности той сукін син. Здається однак, 
що французької, бо у Франції є і добрі парфуми, й уживають їх ба-
гато».

І окремо варто зупинитися на обставинах смерті Сціборсь-
кого, навколо якої досі ще існує багато спекуляцій.

У серпні 1941 року Сціборський, як референт пропаганди 
Проводу Українських Націоналістів, разом з членом ПУН Оме-
ляном Сеником у складі Похідної групи вирушає в Україну, 
але на шляху до столиці в Житомирі 28 серпня невідомим на 
них було здійснено збройний напад, наслідком якого стала їх 
смерть.

Внаслідок ряду провокацій довший час деякі чинники зви-
нувачували у вбивстві бандерівців, хоча для цього не було на-
лежних підстав. «Ростислав Волошин і Микола Лебідь, котрий 
під час перебування Степана Бандери в німецькій в’язниці 
очолював революційну ОУН, категорично заперечили причет-
ність своєї організації до житомирської трагедії. Вони видали 
навіть спеціальний комунікат щодо цієї справи», – підкреслює 
історик Юрій Микольський в своєму дослідженні «Ще раз про 
«братовбивство» в Житомирі» («Наш клич» ч. 1. м. Київ, 1991 р.)

«Існують всі підстави вважати, що вбивство виконав ра-
дянський агент, у порозумінні з іншим радянським агентом, 
членом ОУН-Мельника, К. Полуведьком, який супроводжу-
вав обох членів ПУН у дорозі зі Львова до Житомира. Пізніше 
німці його заарештували як агента у Харкові, і там він у тюрмі 
повісився. Треба додати, що вбивця цих двох членів ПУН зараз 
же після вбивства був застрілений невідомим німецьким солда-
том…

ОУН-Бандери негайно письмовим повідомленням запере-
чила будь-яку причетність до вбивства, називаючи його прово-
кацією», – підкреслює визнаний дослідник проф. Володимир 
Косик у своїй книзі «Боротьба України за незалежність в 1938-
1941 роках».

Він же нагадує, що це повідомлення було надруковано в 
«Сурмі» 20 вересня 1941 р., а в німецьких архівах ним знайдено 
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свідчення, що під час поминального богослужіння в церкві 7 
вересня поширювалися листівки, в яких бандерівська ОУН за-
перечувала причетність до вбивства і засуджувала його як про-
вокацію.

Щира вдячність всім, хто підключився до пошуку текстів, 
зокрема дуже допомогли нам в цьому Олексій Усенко (Суми) 
та Максим Дорофєєв (Дніпро). Зовсім невідомі родзинки цього 
збірника знайдені в умовах карантину та війни завдяки добрій 
волі керівника Відділу україніки Львівської національної на-
укової бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника Костянтина 
Курилишина.

Над скануванням, подекуди розшифровкою та вичиткою 
текстів працювали Оксана Сванідзе та Олексій Довбиш. Також 
окремо дякуємо за надані матеріали, цінні поради і консульта-
ції історикам Роману Ковалю та Юрію Юзичу і всім, хто нади-
хав до складної праці в цих непростих умовах.



15

«Вірую!» 
полковника Сціборського

Нашою провідною лінією супроти Московщини 
має бути гасло: руки геть від України! 

В противному разі українсько-московський спір 
буде з неминучістю розв’язаний 

лише аргументами крові, заліза і вогню.

М. Сціборський 
«Московська еміграція і Україна»

далекому 1992 році Валентин Мороз зауважив, що 
«Націоналізм» Донцова, «Націократія» Сціборського 
і «Призначення України» Юрія Липи – це триєдиний 
символ, що сформував українське «Вірую». Те «Вірую», 

яке визначило «тип донцовської людини», «Лицаря Абсурду», 
який всупереч зовнішнім обставинам та ворожому оточенню, 
бореться за свою правду, наскільки вона б не вважалася нездій-
сненною в той момент. 

Так от, для Валентина Мороза «Націоналізм» давав відповідь 
на питання «Що робити?», «Призначення України» – «Хто ми 
є?». А от на що дає відповідь праця Сціборського, видатний 
історик не відповів. Але буремні часи сьогодення самі дають 
відповідь на це.

Ця збірка праць Миколи Сціборського виходить друком в 
славетні та трагічні дні Великої визвольної війни. В час, коли 
одвічний ворог вкотре прийшов зітерти нас з життя та історії. 
Натомість героїка українських воїнів, чин усієї української на-
ції, ламає зуби, здавалось, непереможному, московському звіру. 
Українська нація сама гострить зуби і відрощує пазурі.

І, фактично, втілює в життя, вбудовує великими екзистен-
ційними цеглинами в буття нації оте «Вірую!», сформоване 
апостолами українського націоналізму.

У
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Перше ж питання, «Що робити?» залунало ракетними при-
льотами в головах мільйонів українців о четвертій ранку 24 лю-
того. Відповідь на нього нація дала, відтворюючи сформульо-
вані Дмитром Донцовим вимоги вольового націоналізму.

Мати волю до життя та боротьби. Нація, яка прагне ви-
жити та перемогти, мусить мати непереборне «хотіння» цього 
досягти. І ми це доводимо повсякденно і повсякчасно. Разом зі 
знищеними російськими флагманами, ударами по кримським 
летовищам, операціями в глибокому ворожому тилу. Кожною 
стрільною та кожним життям.

Мати в собі романтизм, догматизм та ілюзіонізм. Нація 
повинна мати власний високий ідеал, який вважає за непо-
мильну мету свого існування, хоч якою б ілюзорною ця мета не 
здавалася. Захистити Київ – для багатьох зовнішніх, хмм… спо-
стерігачів це було нездійсненою ілюзією. Давайте перейдемо 
до сучасного романтичного періоду – перемогти Росію. І завер-
шимо догматизмом – остаточне звільнення України від загрози 
сусідства з Росією. Для цього Україна має стати великою. 

Бути фанатичними та не цуратися «аморальності». Для 
досягнення національної мети всі засоби придатні. Як зазначає 
Донцов, «Ніколи наука Макіавеллі не була такою актуальною, 
як зараз. І ні для кого так, як для нас». Ну що ж, не будемо за-
важати ГУР МО та ССО ЗС. А чого вартує «мораль» ООН та 
внутрішніх колаборантів ми й так знаємо.

У цій війні буде один переможець. Ворог думає, що знає від-
повідь, але, насправді, її знаємо ми – це Україна. А поруч з нею 
– великий простір, який потребуватиме впорядкування, щоби 
бути дружнім до України та не створюватиме нам і світові за-
гроз у майбутньому. Тому Сціборський закликає, позбавивши 
себе комплексу меншовартості, ставати імперіалістами. Але, 
думаю, «імперіалізм» – застаріле слово. Сьогодні занадто часто 
чутно інше: «сфера інтересів». Виключних, стратегічних, – не 
важливо. Ну що ж, ми запропонуємо своє – «сфера відповідаль-
ності». Зло не повинно відродитися. І це наша історична місія.

І, нарешті, для реалізації донцовських вимог потрібна нова 
еліта. Нажаль, еліта – це традиційна проблема української на-
ції. Але зараз війна. І, як свідчить досвід української держав-
ності, саме війна її створює найкраще…

Разом із питанням «Що робити?», лунало питання «Чому 
ми?», «За що нас?». Усвідомлення, що ми живемо поруч зі Злом, 
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межуємо зі Злом, і вже як вісім років лише в цьому столітті во-
юємо зі Злом, нажаль, до багатьох прийшло аж тоді, коли воно 
безпосередньо вторглося до їх осель. Разом із жахом Маріуполя 
та Бучі, багатьох інших міст, містечок та сіл.

І якщо вони – Зло, то яке призначення в нас? Так кладеться 
друга цеглина – «Хто ми є?». Юрій Липа в «Призначенні Украї-
ни» обґрунтовує самоочевидні речі, – виявляється, що ми тут 
завжди були, завжди стримували цю дику навалу, втрачаючи 
міріади життів, і 1000-річна війна Європейської Руси проти 
азійської Орди не завершена, і кожен новий рівень цієї одвічної 
війни доводить: існування України – загроза існуванню Росії, 
існування Росії – загроза існуванню України. Або спалений Ба-
турин, Голодомори та знищений Маріуполь, або зруйнована 
Москва. Лишитися має один. І Дух Одвічної Стихії, що поста-
вив нас на грані двох світів творити нове життя.

Як?! Як, запитаєте ви? От саме на це питання відповідав Ми-
кола Сціборський «Органський». І саме це питання не поставив 
у 1992 році Валентин Мороз. І мав рацію.

Микола Сціборський – другим після Міхновського – не лише 
створює концепцію націоналістичної держави, яка отримує 
назву «націократія», а ще й на ґрунті цієї концепції пропонує 
її юридичну конструкцію, оформлену в «Нарисі Конституції 
Української держави».

Чи актуальна ця концепція зараз? Як насьогодні, вона доволі 
дискусійна. І не тому, що Сціборський не правий, а тому що 
вона формувалася з розрахунком на умови та обставини трид-
цятих років ХХ сторіччя. Більше того, Сціборський сам на цьо-
му наголошує.

Він зазначає, що ідеологія визначає конкретний зміст про-
грами націоналістичного руху, але не є нею самою. Ідеологія 
українського націоналізму є незмінним законом, але програма 
– лише пристосована до цього закону доцільність. Програма 
конкретизує певні соціально-політичні ідеї, але самі ці ідеї та їх 
втілення в житті перебувають у постійному русі. Вони народ-
жуються, створюють нові державні, економічні, правові фор-
ми, а потім зникають – відкриваючи місце іншим. 

І для нас, сучасних, це методологічне наголошення є дуже 
актуальним.

Український націоналізм, використовуючи порівняння 
німецького історика Фріца Керна, нагадує «первісний ліс, який 
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хоча його ніколи не рубали і навряд чи змінювались його об-
риси, постійно омолоджується і через сто років буде зовсім ін-
шим лісом; а зовні він залишається все тим же «старим лісом», 
у якому повільний ріст однієї його частини супроводжується 
непоміченим відмиранням в іншій».

А відтак, націократію Сціборського, яка була актуальна для 
свого часу (як от притаманна їй концепція синдикалізму, що 
виходила з факту запровадження колгоспної системи на підра-
дянській Україні та популярності синдикалізму в деяких дер-
жавах Європи того часу), має заступити націократія, яка врахо-
вує та відповідає на виклики сьогодення.

Тому й не міг Валентин Мороз відповісти на питання «Як?» 
націократією Сціборського, ця відповідь визріває зараз, під час 
нашої Визвольної війни, і справа за тим, хто її сформує та озву-
чить. Але, разом з тим, Сціборській дає відповіді на сотні інших 
«Як?», які є надактуальними в умовах війни.

Не хочеться давати спойлер, але нехай ілюстраціями по-
слугують влучний, і як на мене, один із найкращих аналізів 
психотипу ворога, який цілковито підтвердився в ході війни, 
російської культури як зброї, та запропонований автором ал-
горитм унеможливлення ворожих впливів, який ще належить 
здійснити.

Отже, яка психологічна карта росіянина? Як зауважує Ми-
кола Сціборський, в ній парадоксально поєднуються – реля-
тивізм і фанатизм, аскетизм і буйна «широка натура», нехіть 
до самодисципліни, і водночас нахил до деспотизму; нігілізм 
і пристрасна тяга до догматів і «вічних правд». Раніше мо-
сковські маси добровільно йшли на кострища в спорі між со-
бою – трьома чи двома «перстами» хреститися, має чи не має 
бути якась літера в церковних книгах. Пізніше це проявилося 
в примітивному «народолюбстві» московської інтелігенції, в 
хворобливому душевному «самоковирянію» достоєвщини, і, 
врешті-решт, в московському комунізмі. Духовне напружен-
ня москаля ніколи не буває радісним і творчим, його незмінно 
супроводжує аскетизм, якась азійська фатальність, пов’язані з 
нездоровою екзальтацією.

Все це вплинуло на синтез московської культури. Звідси її 
тяга до «космічності» (або «апокаліптична настроєність») і віра 
в своє особливе «месіанське» покликання. Завдяки цій тенден-
ції, помноженій на грандіозну імперську систему, в якій вона 
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розвивалася, російська культура, будучи штучною та внутріш-
ньо неорганічною, перетворилася в експансивний і агресив-
ний фактор.

Відтак, всі творці московської культури відчували та розумі-
ли її основну ідею, як месіанство «Третього Риму» (і тут зовсім 
не важливий колір цього «Риму» – імперський, комуністичний 
чи путінський). Як наслідок, слушно зазначає Сціборський, це 
стало елементом не лише свідомості, але й інстинкту будь-яко-
го носія московської культури.

Зрозуміло, що Україна для них є лише «провінцією» (або 
«окраїною») – вони засадничо відкидають українську держав-
ність, яку розцінюють або як утопію, або інспіровану ворогами 
Росії «авантюру».

Як тут не згадати путінські тези про «неспроможність» 
української державності та її «штучний характер», що була 
вона утворена чи то поляками, чи то австрійським генштабом, 
чи диктатором Леніним!

Тому Росія – екзистенційний ворог. І культура – це дале-
ко не остання зброя в її арсеналі. І Микола Сціборський май-
же 100 років назад стверджує те, що ми констатуємо й зараз: 
«Звідси, зокрема, стає зрозумілою не тільки безплідність, але й 
шкідливість різних концепцій «нейтральних» культур і «мис-
тецтв для мистецтва», що їх пропагують серед українського су-
спільства позбавлені національної ідеологічної опори сноби та 
плагіатори деструктивних теорій демоліберального Заходу… 
Знаємо, що знайдуться ті, які наші погляди назовуть «вандаліз-
мом»... Мовляв, культури «інтернаціональні», мають цінності 
самі в собі, і є «вселюдським» здобутком. На цих «об’єктивних» 
теоріях спекулювалося вже багато разів і вони завдали нам ве-
ликих втрат! Але ми вже знаємо їх ціль і вартість; знаємо, що 
ворожі культури нестимуть нам розклад, рабство й демораліза-
цію доти, доки ми не зуміємо проломити їм в Україні становий 
хребет». Актуально, як ніколи! 

Але Сціборський не обмежується ствердженням, він ще й 
каже як це має бути зроблено. 

По-перше, на конституційному рівні має бути закріплене 
поняття українця, яке має трактуватися не в етнічному ро-
зумінні, а словами Миколи Сціборського, «в широкому імпер-
ському значенні» (сучасні юристи б це назвали «громадянсь-
кою нацією» – належність до нації за громадянством). Таким 
чином, зазначає автор, «не розмежовуючи населення держави 
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на окремі національності й оперуючи універсальним понят-
тям Української Нації – вона витворить не тільки формальні, 
але й психологічні передпосилки для поступового вростання 
меншин у державну (українську!) націю, і фактичного злиття 
з нею».

Але ж ми вже мали такий тридцятирічний досвід держав-
ного будівництва? І, формально ставши громадянами України, 
носії московської культури психологічно так і не стали україн-
ськими громадянами. 

Утім, ми маємо враховувати час і обставини написання 
творів Сціборським. Після поразки визвольних змагань 1917-
1920 років, не могло бути іншого шляху відновлення україн-
ської державності як внаслідок збройного повстання. Сцібор-
ський та ОУН це розуміли, тогочасні «легальні політики» – ні. 
Майже сто років потому історія повторилася, – до 24 лютого 
в нас не бракувало політиків, які готові були якщо не здати 
Україну ворогу, то «зійтися посередині».

Війна все розставила на свої місця. І в цьому для нас актуаль-
ність Сціборського. Бо він каже саме про державу, яка витво-
риться під час війни та якою вона має вийти з війни. 

Колаборанти та зрадники мають бути зачищені. Після 
зачистки актуальним лишатиметься питання щодо латент-
них любителів «русского міра». І хоча, як зазначає Сціборсь-
кий, «значна частина цих приходьків напевно сама залишить 
Україну», щодо інших справа має вирішуватися через позбав-
лення громадянства та «цілковитого усунення чужонаціональ-
них елементів із провідних становищ у суспільній, економіч-
ній, культурній та інших галузей життя країни».

Ну а як вже зробити саме це, – тут вже запрошую до читання 
Сціборського.

Врешті решт, наголошує Микола Сціборський, «або ми 
зуміємо перетопити в собі збиранину народів, що замешкують 
нашу землю, в спільний український духовний, державниць-
кий і культурний тип – і тоді існуватиме внутрішньо міцна 
Українська Держава, або ми не зуміємо цього зробити – і тоді 
вона залишатиметься замінованим вулканом».

Зробимо поправку на наш час, після Перемоги задача сто-
ятиме в знищенні проявів московської псевдокультури та де-
асиміляції. Бо саме «духовна оригінальність і єдність Україн-
ської Нації – це основні підвалини її росту й самого існування 
в якості культурного й політичного підмета (суб’єкта) історії».
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Власне, це і має стати стратегічною метою, з якою Україна 
має вийти із Визвольної війни, і найкраще її сформулював Сці-
борський:

«…Українська Нація зуміє перетворити свою величезну по-
тенцію в силу; в силу діючу, творчу, заброньовану в тотальну 
духовну й матеріальну систему, і спрямовану до здійснення 
історичного плану, зміст якого можна окреслити двома слова-
ми – Українська Імперія».

Добре-добре, ми домовились не вживати слово «імперія». 
Україна та сфера її відповідальності.

Отже, запрошую до вдумливого прочитання.

Леонтій Шипілов,
кандидат юридичних наук

Київ, 14 вересня 2022 року
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Микола Сціборський: 
захисник УНР, 
творець 
України майбутнього

004 року, працюючи з «подєбрадським фондом» у ЦДА-
ВО України, я знайшов особову справу Миколи Сцібор-
ського, яку переді мною ще не гортав жодний дослідник. 
Досі найширшою його біографією була коротенька стат-

тя-замітка (на півколонки) у т. 8 «Енциклопедії українозна-
вства» (головний редактор проф. Володимир Кубійович). У ній 
– коротка біографія Миколи Сціборського, фактично від 1920 
року починаючи. Було зазначено, що він учасник Визвольних 
змагань, підполковник Армії УНР.

Особова справа Сціборського як студента подєбрадської ака-
демії виявилася чималою – 174 сторінки! На арк. 2 – прохання 
про прийняття до Української господарської академії в Подєб-
радах, а на наступному аркуші та його звороті – власноручний 
«Життєпис».

Я був схвильований, адже на початку 1990-х років зростав 
на його «Націократії». Моя книжечка «Підстави націократії» 
(1994) була написана під його впливом, я не раз цитував Сці-
борського, тобто він формував мої думки, мій світогляд. І тут 
– власноручна його біографія! Цитую весь «Життєпис»: «На-
родився 28 березня 1897 р. в м. Житомирі на Волині від батька 
Ореста Михайловича Сціборського, українця, та матері Евдокії 
з дому Глінка, українкі. Освіту одержав в 1 Житомирської гім-
назії, де закінчив 6 класів – в 1915 р. З початком Великої війни, 

2
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залишивши гімназію, вступив в Російську армію однорічни-
ком 1 розряду. 1 січня 1916 р. по скінченню Військової школи 
підвищений в старшини. На службі перебував в 1 лейб-грена-
дерському полку. Службу в Російській армії закінчив в ранзі 
Поручника на посаді командіра куріня. Два рази поранений 
й отравлений газами, внаслідок чого визнаний інвалідом зі 
втратою 50 % працездатності. Кавалер орденів Святої Ганни 
3 і 4 ст. ст., Святого Станіслава 3 ст., Юровський хрест 4 ст. В 
Українську армію вступив 1 жовтня 1917 р. по власному ба-
жанню, яко українець. Займав ріжні муштрові і військово-ад-
міністративні посади. 21 листопаду 1920 р. в складі української 
армії інтернований на терені Польщи. Закінчив в 1924 р. річні 
Курси академії Генерального штабу Армії У.Н.Р. і прилічений 
до генштабу. Сціборський Микола. Підпис сотника при гене-
ральному штабі Сціборського Миколи свідчу (підпис, печатка) 
Хорунжий і ад’ютант дівізії О. К., 19 червня 1924 р., Т. Каліш» 
(ЦДАВО України. – Ф. 3795. – Оп. 1. – Спр. 2002. – Арк. 3 – 3 зв.).

Із «Життєпису» довідуємося, що Сціборський народився на-
весні – 28 березня і що він Орестович, а батьки його українці, 
– про це він написав з легким притиском, видно, хтось вислов-
лював сумнів, що він українець, натякав, що він поляк. Дізнає-
мося, що Сціборський перебував у польському таборі Каліша 
принаймні до 10 червня 1924 р. (в «Енциклопедії українозна-
вства» помилково зазначено, що Сціборський переїхав до ЧСР 
1922 року).

Особова справа допомогла з’ясувати, яке звання мав Сці-
борський в українській армії. «Енциклопедія українознавства» 
подає його звання як підполковника. А в книзі Ярослава Тин-
ченка «Офіцерський корпус Армії УНР (1917 – 1921), де автор 
опублікував «Список старшин, зарахованих на дійсну україн-
ську військові службу та підвищених до наступних рангів про-
тягом липня 1920 – липня 1923 рр.», про Сціборського взагалі 
немає жодної згадки, тобто може скластися хибне враження, 
що він в українській армії не служив.

В особовій справі студента Української господарської ака-
демії Миколи Сціборського я знайшов важливу для з’ясуван-
ня цього питання довідку, яку публікую повністю: «Командір 
Окремої Кінної Дівізії, Червня 10 дня 1924 р., Ч. 460, Т. Каліш. 
Посвідчення. Цім свідчу, що ст. ад’ютант штабу дорученої мені 
дівізіі сотник при генштабі Сціборський Микола перебував на 
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службі в української арміі з 1 жовтня 1917 р., за якийсь час ви-
явив себе як бездоганний, національно-вихований старшина. 
Жодним карам не підпадав, під судом та слідством не був. Ген-
штабу полковник (підпис). Хорунжий і ад’ютант (підпис)» (арк. 
7). Отже, Микола Сціборський – сотник Армії УНР! Зазначено 
і його останню посаду в українській армії: старший ад’ютант 
штабу Окремої кінної дивізії.

У ЦДАВО України я знайшов і величезний том спогадів во-
яків – студентів матуральних курсів при УГА в Подєбрадах. 
Гортав його не раз, а от спогаду Сціборського не знайшов. Був 
розчарований. І ось в один із днів працівники читального залу 
принесли мені серед томів замовлених особових справ сту-
дентів УГА й один том з геометричними роботами. Видно, я 
неточно чи нерозбірливо написав замовлення. Але якщо вже 
щось потрапило до моїх рук, то мушу перевірити. І ось, напо-
легливо гортаючи аркуші зі студентськими кресленнями, вже 
на дев’ятому десятку я знайшов цей спогад! І схвильовано по-
чав переписувати його.

Я використав спогад у нарисі «Український старшина Мико-
ла Сціборський» у книжці «Багряні жнива Української револю-
ції» (2005). А через 10 років цей спомин ліг в основу новели для 
книги «Сто історій Визвольної війни» під назвою «Партнерів 
не виявилося». Подаю новелу повністю, бо вона демонструє по-
гляди Сціборського:

«Поручник Микола Сціборський виконував обов’язки вар-
тового старшини на засіданнях Кабінету Міністрів Всеволода 
Голубовича. Ще першого разу йому впали у вічі «хаотичність 
і безсистемність» у роботі прем’єра. Розпорядження мінялися 
декілька разів на день, викликаючи «обурення і злість у вико-
навців цих наказів».

Мав можливість Сціборський спостерігати й за працею вій-
ськового міністра. І дійшов висновку, що «вищі військові чин-
ники тоді були далеко не на висоті свого призначення».

На керівних посадах в армії він не раз зустрічав людей без 
військових знань і вищої освіти. Сціборський оцінював їх ла-
конічно: «Анальфабети в усіх напрямках». Вони остаточно 
знищували авторитет Центральної Ради.

«Персональний склад Кабінету виглядав надзвичайно блід-
ненько і сіро». Всі щось ніби робили, «а зрештою, нічого». «Тер-
піли від цієї “роботи” тільки авта, розвозячи невідомо куди і 
навіщо міністрів, директорів і радників...»
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«Члени Кабінету, – стверджував Сціборський, – не посідали 
жодної імпозантності». Їхня «перебільшена демократичність» 
призвела до того, що вони ходили в невипрасуваних і брудних 
костюмах та сорочках, справляючи «хворобливе, негативне 
вражіння».

Вразили Сціборського нічні перемови в його рідному Жи-
томирі, в будинку губернатора. «Повний склад Кабінету 
Міністрів» Центральної Ради зустрічався з фельдмаршалом 
Ейхгорном та офіцерами його штабу. 

Українських старшин, які охороняли уряд, розлютив і 
викликав сльози розпачу «забитий, затурканий, якийсь приг-
нічений зовнішній вигляд наших міністрів, в недбалих одягах, 
збитих каблуках на черевиках». А поруч німецькі офіцери – су-
ворі, офіційні й горді. Чисті та охайні.

Українські старшини, серед них і Сціборський, стояли осто-
ронь «і дивилися на цю історичну зустріч, стискуючи зі зло-
бою п’ястуки». Миколі «стало до болю шкода України» через 
її репрезентантів. «Ріжниця була така барвиста!.. З одного боку 
люде, призвичаєні до влади і панування, а з другого – купка 
якихось міщан».

«Барвисту» різницю помітили й німці. Вони прийшли в 
Україну як союзники, але тепер замислилися, чи не стати їм 
окупантами» (ЦДАВО України. – Ф. 3799. – Оп. 1. – Спр. 17. – 
Арк. 86 – 89; Коваль Р. Сто історій Визвольної війни. – Київ: Істо-
ричний клуб «Холодний Яр», «Наш формат», 2015. – С. 56).

Так мені вдалося розкрити таємницю служби Миколи Сці-
борського у війську Центральної Ради.

Сотник Сціборський і на еміграції творив українську силу. У 
Подєбрадах 1925 року разом з товаришами, серед яких, звичай-
но, були і вояки, він створив Легію Українських Націоналістів, 
став її провідником – головою ЦК ЛУН (1925 – 1929). Членами 
ЛУН були такі визначні українці, як Євген Маланюк, Леонід 
Мосендз, Микола Вікул, Яків Моралевич та багато інших.

3 лютого 1929 р. на конгресі у Відні Легія Українських На-
ціоналістів разом з іншими націоналістичними формаціями 
створила Організацію Українських Націоналістів. Сціборсько-
го було обрано заступником голови – Євгена Коновальця.

Сціборський виявив себе не лише як організатор, а і як іде-
олог українського націоналізму. Він, провідний співробітник 
офіційного пресового органу ЛУН «Державна нація», написав 
багато публіцистичних праць, наприклад: «ОУН і селянство», 
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«Робітництво і ОУН», «Національна політика большевиків в 
Україні» (вийшла українською, англійською, французькою та 
німецькою мовами), «Націократія» (1935), «Україна в цифрах. 
Статистична студія території, населення й народнього господар-
ства» (Канада, 1940), «Демократія» (Прага, 1941), «Сталінізм» (три 
видання), «Україна і національна політика Совітів», «Земельне 
питання», «Україна в цифрах» (німецьке видання) та інші.

У «Націократії» Сціборський просто і дохідливо сформулю-
вав істину національного буття. «Усе те добре, що добре для 
блага, сили й розвитку моєї нації, – писав він, – усе те зле, що 
цю силу й розвиток послаблює, – це основна заповідь українсь-
кого націоналізму». Істина в останній інстанції!

Не дивно, що філософ Валентин Мороз назвав «Націо-
кратію» Сціборського, «Націоналізм» Донцова і «Призначен-
ня України» Юрія Липи триєдиним символом, що сформував 
українське «вірую».

Отже, важливо знати біографії наших національних автори-
тетів, їхній шлях до створення сакральних істин. Тож іще кіль-
ка штрихів до біографії воїна, мислителя і громадсько-політич-
ного діяча Миколи Сціборського. 

Народився він у родині православних українців. Якого 
року?! У «Життєписі» Микола пише власноруч: у 1897 році. Цю 
ж дату він написав в «Анкетно-регістраційній картці ч. 5021» 
Українського громадського комітету в ЧСР. А в «Послужному 
списку підпоручника Миколи Сціборського» рік народження 
зазначено як 1898, а також написано, що походить він «з потом-
ственних дворян Волинської губернії» – про це Сціборський 
промовчав у своєму «Життєписі».

У «Послужному списку» читаємо, що станом на 15 жовтня 
1917 р. М. О. Сціборський – підпоручник 17-го гренадерсько-
го Аладжинського полку, прикомандирований 22 січня 1916 р. 
до 1-го лейбгренадерського Катеринославського полку імпе-
ратора Олександра II 1-ї гренадерської дивізії гренадерського 
корпусу 2-ї російської армії. Зазначено також, що Микола був 
поранений біля Любліна 8 липня 1915 року.

У «Послужному списку» є такий ніби малозначущий рядок: 
«Перебуваючи у відпустці, захворів і поступив на лікування в 
Житомирський військовий шпиталь 1 квітня 1917 року», а тро-
хи нижче дата відпустки: 21 березня – 1 квітня. Тобто відпустка 
припала на революцію, мабуть, Микола страшенно не хотів по-
вертатися з рідного революційного Житомира на фронт, тож 
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зумів оформитися на лікування. Висловлюю припущення, що 
хвороба його «липова». Хтозна, може, з часом знайдемо свід-
чення участі підпоручника Сціборського в Лютневій революції 
1917 року в дорогому його серці Житомирі.

У власноручному «Життєписі» Сціборський стверджує, що 
був нагороджений орденами Святої Анни 3 і 4 ступенів та Свя-
того Станіслава 3 ст., а також Георгіївським хрестом 4 ст., а в «По-
служному списку» йдеться лише про орден Св. Станіслава 3 ст. 
з мечами і бантами та не про одну, а про дві Георгіївські медалі 
3 ст. (№ 78443) і 4 ст. (№ 588845). Це відомості станом на 15 жо-
втня 1917 року, після цієї дати він ще був на фронті. З «Послуж-
ного списку» ще дізнаємося, що підпоручником Микола став 29 
грудня 1916 р. (Российский государственный военно-историче-
ский архив. Послужной список подпоручика армейской пехо-
ты, состоящего на службе в 17-м гренадерском Аладжинском 
полку, прикомандированного к 1-му лейб-гренадерскому Ека-
теринославскому полку Николая Сциборского: https://gwar.
mil.ru/heroes/chelovek_posluzhnoi_spisok50521881/).

У жовтні 1917 р. ініціативна група офіцерів-українців поча-
ла формування «автономної національної військової частини» 
в 1-му лейбгренадерському полку. Труднощі були величезні, 
адже гренадерський корпус «поповнювався майже виключно 
з москалів» і українців у ньому було порівняно небагато. До-
лаючи перешкоди за допомогою кулеметів і багнетів, українці 
поставленої мети все ж досягли. Офіцерський склад Окремого 
українського куреня був дуже молодий, Сціборський виявив-
ся найстаршим за рангом офіцером, тож і очолив підрозділ. 
Та довго Микола не отаманував. Уже в листопаді в бою проти 
німців він був отруєний газами і відправлений до фронтового 
шпиталю. Після лікування його визнали інвалідом із втратою 
50 % працездатності. До своєї частини він уже не повернувся.

Початок 1918 року застав Сціборського на розваленому 
російському фронті. У той час «здобутки революції» в армії 
давалися взнаки повною і «жорстокою» мірою. Рештки дисци-
плінованого офіцерства конвульсивно намагалися стримати 
розбещених революційною вседозволеністю вандалів. «Вибор-
не начало» призвело до безмірного знущання над офіцерами і 
відповідно – до хаосу. Демобілізувавшись, Микола вирушив до 
України, де й зголосився до української армії...

Після відступу Центральної Ради на Волинь Микола Сці-
борський дістав посаду при військовому міністрові Олександру 



     Роман Коваль

28

Жуковському. Завдяки посаді зміг ознайомитися як із персо-
нальним складом Центральної Ради і Кабінету Міністрів, «так і 
з перебігом державної роботи».

Тож прихід до влади Павла Скоропадського 29 квітня 1918 р. 
Микола, як і багато старшин, прийняли з великими сподіван-
нями. «День виборів Гетьмана, – писав Сціборський, – був для 
нас дійсним днем радості». Вірилося, що нарешті в Україні з’я-
вилася тверда влада. Про це з надією говорили «скрізь – у по-
мешканнях, кафе, театрах».

Микола був призначений на посаду помічника Козелецько-
го повітового коменданта. Приступаючи до нової роботи, він 
швидко відчув, що «не все так гаразд, як здається з першого 
погляду». Гостро негативне ставлення селянства до гетьмана, 
з яким до своїх маєтків повернулись «пани», привело його до 
думки, що надії на тверду владу можуть швидко розвіятися. Ат-
мосфера згущалася щомісяця: Сціборський, уже Козелецький 
повітовий комендант, витрачав неймовірні зусилля «для пола-
годження стосунків між землевласниками, селянами і мійським 
населенням». Та контрибуції і екзекуції щодо селян, які перед 
тим розбивали маєтки, зводили ці зусилля нанівець. Уже в серп-
ні на Козелеччині почалися селянські повстання, різко зріс бан-
дитизм. У жовтні Сціборський зрозумів, що «справа скінчиться 
катастрофою». Так і сталося: повстанський рух охопив усю Чер-
нігівську губернію. А підписання гетьманом грамоти про фе-
деративний зв’язок з небільшовицькою Росією від 14 листопада 
1918 р. остаточно відвернуло Сціборського від нього. І в груд-
ні він уже був у складі Республіканських військ, які оголосили 
гетьманові війну. Сціборський розумів, що до влади поверта-
ються ті, які вже продемонстрували свою нездатність будувати 
державу, але й захищати гетьмана бажання не було...

У складі Армії УНР Микола обіймав різні «муштрові і вій-
ськово-адміністративні посади», зокрема 1920 року він був 
ад’ютантом командира легендарного 1-го кінного Лубенського 
полку ім. Максима Залізняка 1-ї бригади Окремої кінної дивізії, 
брав участь в осінній кампанії Армії УНР.

21 листопада 1920 р. у складі української армії його інтерну-
вали. Карався в таборі польського міста Каліша. Тут у червні 
1924 р. закінчив річні курси Академії генерального штабу Ар-
мії УНР і був «прилічений до генштабу»… І написав до ректо-
рату Української господарської академії в Подєбрадах листа з 
проханням прийняти його на навчання.
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27 червня 1924 р. канцелярія УГА на підставі заяви Миколи 
Сціборського, присланої з каліського табору, завела на нього 
особову справу. З неї видно, що деканат економічно-коопера-
тивного факультету не задовольнив його прохання прийняти 
до УГА. Підставою стало те, що Сціборський не мав середньої 
освіти. У заяві він запевнював ректорат УГА, що скінчив 6 класів 
1-ї Житомирської гімназії (повний курс становив 7 класів), але 
в «Послужному списку» зафіксовано, що він закінчив 4 класи 
гімназії та 5-ту Київську школу прапорщиків (1.01.1916).

У вересні 1924 р. Сціборський нелегально перейшов кордон 
із Чехословаччиною. 19 вересня заповнив «Анкетно-регістра-
ційну картку ч. 5021» Українського громадського комітету в 
ЧСР.

Почалася боротьба за право здобути вищу освіту українсь-
кою мовою. Микола пише низку заяв. На адресу УГА надхо-
дить і звернення ради Українського союзу студентів-емігрантів 
від 8 жовтня 1924 р., у якому, зважаючи на «видатні здібності» 
Миколи Сціборського, союз прохав піти назустріч його мрії 
здобути вищу освіту. 17 жовтня сенат УГА ухвалив рішення 
прийняти Сціборського «матурантом», тобто він мав здобути 
середню освіту на матуральних курсах.

«Факт неприйняття мене до Академії, – у відчаї пише він до 
ректора академії Івана Шовгенова, – ставить мене в катастро-
фічне положення з тої причини, що засобів до життя не маю, 
а виконувати фізичні роботи не можу з огляду на те, що вна-
слідок війни залишився військовим інвалідом зі втратою 50 % 
працездатності, що стверджено документально двома спіль-
ними українсько-польськими комісіями. Положення моє по-
гіршується ще тим, що матуральні курси при Громкомі (Гро-
мадянському комітетові. – Ред.) в цьому році закінчують своє 
функціонування...»

Тяжким був і його матеріальний стан. За неповних три міся-
ці він заборгував своїм приятелям 700 чеських марок. Урешті, 
ректорат академії капітулював перед відчайдушним натиском 
сотника-кавалериста. Його було прийнято на економічний від-
діл економічно-кооперативного факультету за умови складан-
ня матуральних іспитів.

Здоров’я в переважної більшості студентів УГА була слабке 
– роки перебування на фронті дужості не додавали. І Мико-
ла звернувся до лікаря. Ось результати амбулаторного дослід-
ження лікарем УГА в Подєбрадах: у дитинстві хворів на кір, 
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скарлатину, тричі – запалення легень. 1916 р. отруєний газа-
ми, 1919 р. – поворотний тиф і висипний тиф. 6 березня 1926 р. 
доктор Рибак виявив ще й активний туберкульозний процес 
лівої легені та неактивний туберкульоз правої легені. Лікар ре-
комендував «відживлення» (добре харчування) і перебування 
у відповідній кліматичній місцевості, тобто не в Подєбрадах, 
клімат яких не підходив для хворих на сухоти. 

Серед оцінок на іспитах після 1-го семестру в Миколи пере-
важали «дуже добрі». Нижче «добре» оцінок не траплялося... 
Те саме було й під час складання 2-го півкурсового іспиту – зно-
ву переважало «дуже добре».

Темою дипломної праці Сціборський вибрав «Аграрну 
політику українського націоналізму» (72 с. машинопису). На 
22 сторінці цієї праці М. Сціборський зазначив, що «у виборі 
провідної ідеї кожної політики не вагаємося, нею є Величність, 
Потужність і Благо української нації». Реферат на дипломну 
працю Сціборського писав відомий економіст і соціолог Олек-
сандр Мицюк (за Директорії міністр внутрішніх справ і това-
риш міністра народного господарства). «Стиль автора добрий, 
– зазначав він, – лише місцями вкрались русизми («судьба») чи 
чехизми («перекрочили») і потрібуючі перекладу вирази в дусі 
Липинського...» 

Мицюк зазначив також, що дипломна робота Сціборсько-
го написана «чисто в дусі мусолінізму». Звернув увагу і на «ім-
періалістичну мрію» Миколи Сціборського. І не дивно, адже той 
проголошував необхідність «потужної експансії колоніального 
характеру на Близький Схід в імперіалістично-державних цілях».

Під час обговорення «Аграрної політики українського на-
ціоналізму» на семінарі Сціборський погодився лише з одним 
зауваженням Олександра Мицюка.

В особовій справі Миколи Сціборського є згадка про його 
реферат «До проблеми націоналізації промисловості», який 
він готував «у професора Щербини та доцента Шрамченка». 
Є в особовій справі й лекційна книжка студента Української 
господарської академії Миколи Сціборського з великою фото-
графією.

Особову справу Сціборського закінчено 9 квітня 1929 р. – 
саме в цей день він здобув диплом інженера-економіста. Це 
було велике досягнення! Це був високий статус.

Звичайно, Микола Сціборський, як й інші політичні емі-
гранти, мріяв побувати в Україні, обняти рідних. Такий шанс 
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дала йому Друга світова війна. Але зустріч із рідним Житоми-
ром стала трагічною: 30 серпня 1941 року його було вбито.

Після наради в обласній поліції він та його побратим сот-
ник Омелян Сеник-«Грибівський», ішли до свого помешкання. 
Постріли пролунали несподівано, приблизно о 19.30, на розі 
Гімназійної і Бердичівської. Нападник, що прилаштувався зза-
ду, спершу застрелив Сеника. Микола різко обернувся і дістав 
кулі в обличчя та шию. Німецький солдат, що опинився поруч, 
застрелив нападника. У 1-й міській лікарні Микола був проопе-
рований, але, не приходячи до тями, помер.

Поховали друзів, співзасновників ОУН, біля центрально-
го входу до Свято-Преображенського собору. Після приходу 
московської влади могилу було зрівняно із землею. Знайти її 
допомогла світлина інженера Дмитра Трояна (кубанця, ви-
пускника Подєбрадської академії), який сидить біля могили на 
своєрідній лавочці, «обвитій» навколо дерева. За його спиною 
хреститься жінка, дивлячись на одну з могил, можливо, вона 
хрестить могилу. Імовірно, це мама Сціборського. Позаду них, 
на ґанку собору, чимало людей. На вулиці снігу нема, але й не-
має листя на деревах. Можна припустити, що це вшанування 
Миколи Сціборського в день його народження – 28 березня 
1942-го чи 1943 року.

Дерево з круглою лавочкою збереглося. У квітні 1991 р. добрі 
люди насипали біля неї горбик, встановили хрест. Але того ж 
дня хрест зламали. У серпні 1991 р. на цьому місці встановили 
пам’ятну дошку і хрест. Однак і цю дошку розбили. Володимир 
Лук’яненко з Коростеня виготовив нову меморіальну дошку. Її 
забетонували.

2005 року братську могилу Сціборського та Сеника включе-
но до Реєстру щойно виявлених та новозбудованих пам’яток 
культурної спадщини – охоронний № 4051. Біля могили відбу-
ваються вшанування – на день народження і загибелі Миколи 
Сціборського та 23 травня – у День Героїв. 28 березня 2014 р. на 
могилах Сціборського та Омеляна Сеника відкрито оновлений 
пам’ятний знак.

19 лютого 2016 р. одну з вулиць Житомира названо на честь 
Миколи Сціборського. Його вшанували званням «почесний 
громадянин міста Житомира». 20 листопада 2017 р. на базі пол-
ку «Азов» відкрито школу хорунжих ім. Миколи Сціборсько-
го. Одного разу я виступав перед її випускниками – розповідав 
про добу УНР та її збройні сили.
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2018 рік Житомирська обласна рада проголосила  Роком 
Миколи Сціборського. 28 березня 2018 р. на державному рівні 
в Україні відзначено 120 років із дня народження Миколи Сці-
борського. 31 жовтня 2018 р. на будівлі Головного управління 
статистики в Житомирській області (вул. Миколи Сціборсь-
кого, 6 А) встановлено пам’ятну дошку Миколі Сціборському 
(очевидно, що організатори вважають роком народження Сці-
борського 1998 р., тобто рік, вказаний у його «Послужному спи-
ску», а не той рік, який він сам не раз зазначав), – 1897-й.

14 вересня 2019 р. могилі Сціборського і Сеника вклонився і 
я. Разом зі мною були видавець Марко Мельник і письменник 
В’ячеслав Медвідь.

Так закінчилася моя дорога до Сціборського, яка почалася 
з читання його гарячої «Націократії», палкої її популяризації 
в газеті «Незборима нація» в 1993 р. та в брошурці «Підстави 
націократії». Передмову до цієї книжечки в червоній як кров 
обкладинці написав письменник Василь Рубан, давши їй назву 
«Нові віхи в українському націоналізмі». Головна думка Василя 
Рубана: «Без мілітарної, безпощадної до ворога сили конструк-
ція національної свідомості є неповноцінною». Впевнений, що 
під цією національною істиною підписався б і Микола Сцібор-
ський. Підписуємося під нею і ми з Віктором Рогом, який уже 
три десятки років послідовно і натхненно популяризує спад-
щину великого Миколи Сціборського – хоч Сціборський мель-
никівець, а Віктор Рог – бандерівець. Те, що сучасні бандерівці 
видають спадщину мельниківця, переконливо засвідчує, що 
період розбрату в ОУН давно позаду, що попереду – спільна 
боротьба проти імперської Росії, яка знову напала на Україну. 
Віримо і знаємо, що це остання імперіалістична війна Росії. Ми 
її здолаємо, вона розвалиться. І в цьому буде й заслуга Миколи 
Сціборського та нас, його учнів.

Оце і все, що я хотів повідати зацікавленому читачеві про 
маркантну постать українського національного руху 1917 – 
1940-х років – сотника Армії УНР Миколу Сціборського, за-
ступника голови Проводу ОУН, автора цієї важливої книги.

Роман Коваль, 

Київ, 30 травня – 1 червня 2022 р.



Життя наказує обновити психіку, дух, методи, проаналізувати 
помилки й тоді лише на досвіді минулого ставати до нової роботи, 
підготовкою до якої має бути виплекання й стабілізація в нас само-
довліючого, владно-потужного, безкомпромісово залізного, вольового, 
шляхетного Національного Ідеалу й Духа. Духа – альфою й омегою 
якого має бути: Нація, Нація й ще раз Нація!

МИКОЛА СЦІБОРСЬКИЙ, 
1927 р.
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аша дійсність за останній час починає визначатися 
розвитком і кристалізацією молодих національних 
одиниць та груп, які поступово оформлюються в ор-
ганізації з новим національно-політичним змістом, 

з новими рисами та методами. Явище об’єктивно зрозуміле й 
відрадне, наколи проаналізувати ті причини, що його викли-
кали...

З часу закінчення останнього акту нашої Визвольної Бороть-
би, за цих пекельних пережитих сім років, нам, співучасникам 
великої Національної Епопеї, як тим, що залишилися в Україні, 
так і тим, що вийшли на еміграцію, довелося виконати силу 
кровавої праці, пережити багато сподівань і розчарувань. Ми 
спершу сподівалися, жили ілюзіями, негуючи життя та його 
прояви, а воно йшло своєю закономірною ходою, розбиваючи 
ті ілюзії та мрії й показуючи своє дійсне обличчя. Минув хміль 
запального завзяття, легковажного переконання, що когось 
«шапками закидаємо», віри в те, що «якось то буде», в «провід-
ників», в «інтервенції», в «центри». Після стану наркотизації 
прийшла жорстока реакція, коли ослаблена воля, зруйнована 
віра, запрагнули рятунку... виходу. Останній акт національ-
ної трагедії довершився. Доведена до Голгофи Батьківщина 
лежить знесилена, скривавлена, розп’ята... Там, на рідній «не 
своїй» землі на наші активні творчі національні сили лягла тя-
гарем окупаційна репресія, яка в зародку нищила й нищить 
кожну спробу цих сил до національної самоорганізації й бу-
дівничої державної праці. Щоправда, форми репресій різні на 
поодиноких відтинках нашої пошматованої землі. «Совєти» з 
питомою їм хамською, одверто дикунською, «матерщинною» 

Шлях націоналізму
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психологією та методами ставлять нашу Національну Ідею в 
формі бутафорської УССР до брутально-московської «стєн-
ки»... Панська «Жеч-Посполіта», залишаючись вірною прин-
ципам «міжнародної гуманності» й офіційної «етики», в «бі-
лих рукавичках» заганяє все українське за міцні мури в’язниці 
Баторія1, за дроти Ланьцута2. Але наслідок один!.. Вільний на-
ціональний дух, культура, основи народного побуту й молодь 
сифілізуються модерними методами Луначарського3 та ком-
сомолу, викривлюються польським утраквізмом4... Ідея, за яку 
дорого заплачено кров’ю, знову опинилася в «підполлю», лише 
конвульсивно, в спазмах, вириваючись на світ Божий для нових 
репресій. А що робиться на еміграції? У цього чинника, який, 
здавалося, вийшов на вигнання зі щирим, глибоким і мудрим 
розумінням довершеного кроку та дальших національно-дер-
жавних завдань.

Еміграція гниє, вірніше догниває... Одна частина її, зневіре-
на щодо наслідків та рації дальшої боротьби, вільно чи невіль-
но ренегатствує й зміновіхує5. Друга уявляє з себе інертну масу, 
яка живе лише своїми егоїстичними інтересами й шуканням 
шматка хліба. Третя, розпорошена на безліч різних партій, 
груп і «центрів», відбуває марну вакханалію взаємних побо-
рень. Ми не помилимося, коли ствердимо, що тепер еміграція 
далеко не уявляє з себе організованого, активного, будуючого 

1. Мова йде про т.зв. «Палац справедливості» на колишній вулиці Стефана Баторія 
у Львові. Зараз – вулиця Князя Романа, 1-3. У споруді, побудованій у 1891-1895 рр., в 
австрійський період працював Вищий апеляційний суд, у міжвоєнний період – апе-
ляційний та окружний суди й відділення прокуратури. У судовому залі цієї будівлі 
відбувалися гучні політичні процеси, зокрема над Степаном Федаком молодшим, Ан-
дрієм Мельником, Василем Біласом і Дмитром Данилишином. Саме тут у зеніт зійшла 
зоря популярності Степана Бандери. Його поведінка та виступи під час Львівського 
процесу ОУН 25 травня – 27 червня 1936 р. зробили з нього визнаного морального ав-
торитета. 

2. Йдеться про табори інтернованих воїнів Армії УНР у Польщі. Один з таких та-
борів знаходився у польському місті Ланьцут. На момент написання статті уже не існу-
вали, адже були ліквідовані в середині 1924 р. 

3. Анатолій Луначарський (1875-1933) – більшовицький державний діяч, письмен-
ник. У 20-х роках займав посаду народного комісара освіти СССР. 

4. Утраквістичні школи – система двомовних шкіл в Галичині у 1886-1939 рр. Ав-
стрійська практика була суттєво розширена на початку 20-х років ХХ ст. згідно нового 
польського законодавства. Насправді, двомовні школи на українських землях під вла-
дою Польщі використовувались для посилення асиміляційних процесів та культурно-
го впливу і поставили українське шкільництво на межі виживання. 

5. Зміновіхівство – громадсько-політичний рух, що зародився серед російської 
еміграції. Назва походить від збірника «Смена вех» (Париж, 1921). Головною метою 
зміновіхівців була співпраця в економічній та культурній площинах з комуністичним 
режимом, як єдиним носієм російської державності. Зазнав поширення також серед 
української еміграції, зокрема В. Винниченка, М. Грушевського, А. Ніковського та ін. 
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політично-національного чинника. Наведені факти нашої 
дійсності, повна анархія й безлад у національно-політичній 
роботі наших «центрів» та партій, необхідність переоцінити 
вартості й ясно усвідомити собі майбутні шляхи, завдання та 
методи їх досягнення, повна зневіра в «старих божках» і зреш-
тою ті великі психологічні здвиги й переломи, що супроводили 
революцію й процес наших визвольних змагань та є їх висліда-
ми, все це привело до появи й виділення з загальної маси но-
вих людей, до кристалізації нових сил і течій, з новим змістом, 
відчуванням, вірою, думанням, уявою, методами – привело до 
оформлення й реалізації того активного процесу, який нази-
ваємо рухом Українських Націоналістів... Явище, яке, здавало-
ся б, в силу національного обов’язку треба плекати, ширити й 
закріпляти, як фактор, гарантуючий нам скорше досягнення 
нашого ідеалу та мети – Самостійної, Соборної Української 
Держави. Так здавалося, одначе дійсність указує на що іншого.

Розвиток нової української національної доктрини зустрі-
чає шалена опозиція до неї всіх українських політичних партій 
та груп. За останній час, в міру зросту організацій українсь-
ких націоналістів, ця опозиція переходить в одверту боротьбу, 
в неприховане бажання зломити й скомпрометувати новий 
рух, охрещуючи його з «легкої руки» «фашизмом» – в його 
примітивно-плебейському й вульгарному розумінні – роблячи 
з цього руху острах для всіх «сознатєльних» і «демократичних» 
елементів. В стремлінні зліквідувати цей творчий процес, до 
цього поборення націоналізму дружно прикладають рук, за-
бувши про свої соціально-класові суперечності, і соціалісти, і 
демократи, і монархісти. Варто було би хоч конспективно спи-
нитися над аналізом причин цього. По-перше, треба зазначи-
ти, що ця боротьба є явище не випадкове, штучно витворене, 
а глибоко необхідне й логічне в своїй основній причинності, 
як наслідок тих кардинальних розбіжностей, які існують між 
поборюючими націоналізм групами й новим націоналізмом. 
Причини цієї боротьби полягають у зустрічі двох різних сил, 
двох взаємно ворожих собі ідейних, психологічних і реальних 
світів, у суперництві старого й нового, в змаганнях двох світо-
глядів. І марно думати, що цей конфлікт можна буде омину-
ти компромісом, погодженням. Глибоко вдивляючись в істоту 
згаданого процесу, необхідно визнати, що ця суперечність і 
боротьба мусять закінчитися лише перемогою одної з цих сил. 
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Вийде побідником той світогляд і ті його носії, що будуть більш 
придатними до реального життя, в кого виявиться більше ор-
ганічних творчих сил. Необхідно окреслити істоту цих двох 
протилежних собі світоглядів. Що таке нова національна док-
трина? Доктрину цю не можна заповнити таким змістом, яким 
заповнюються політичні партії – програмами, платформами, 
методами розвивань питань соціальних, економічних, політич-
них... Доктрина ця є суцільний національний світогляд, який 
протиставиться світоглядові наших політичних течій: соціаліз-
мові, демократизмові, монархізмові.

Весь період історії нашої від гетьмана Богдана починаючи, 
український ренесанс, культурництво, народництво, соціалізм, 
аж до Світової війни, революції, Визвольної боротьби й до остан-
ніх часів включно – за рідкими світлими виключеннями, коли 
національна емоція народу набирала активних, конструктив-
но-державних форм – пройшов під знаком того своєманітного, 
специфічно-негативного, старого українського націоналізму, 
зміст якого можна окреслити провінціалізмом, нездібним під-
нестися над локально-хуторянськими інтересами в ім’я загаль-
ного національного державного ідеалу; органічним нахилом у 
психіці й політиці до симбіозу з сильнішим, замість стремлін-
ня до панування й самостійно-державної окресленості; звич-
кою задовольнитися мінімумом, а не максимумом, негуванням 
власного національно-суверенного ідеалу в ім’я занесених з За-
ходу й засвоєних поверхово ідеалів «міжнародних братерств» 
як дефінітивної мети людства; скрайнім раціоналізмом, що 
гальмував буйний розвиток національної емоції провідників 
і мас; шуканням альтруїстичних всесвітянських «універсаль-
них правд» – замість своєї егоїстичної суверенно-національної 
правди; опануванням доктринами лібералізму, демократиз-
му й соціалізму, які ставили інтереси одиниці й класу понад 
Націю; пацифізмом замість агресії, дегенерацією й атрофією 
творчого вольового імпульсу.

Історичні умови, в яких перебувала Україна – розподіл її між 
державами з заборчою великодержавною політикою, ренегат-
ство й асиміляція пануючих наших провідних верств, сприяли 
закріпленню й поширенню цього світогляду вольової анеміч-
ності, психологічного рабства, невміння виплекати закінче-
ний тип Українця-Пана, гордого своєю минувшиною, певного 
своїх національних завдань, здібного поставити активний опір 
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посягаючому на нього, агресивного в ім’я добробуту Нації, 
прагнучого до панування – з чого випливала реальна політика 
плазунства й понижуючої компромісовості наших «вчорашніх» 
провідників. Все це відбилося на спеціальній специфічно-нега-
тивній конструкції українського національного духу й психо-
логії, зміст яких можна окреслити безвладністю, скептицизмом, 
нездоровим сентименталізмом, компромісовістю, безсилістю 
волі й рабським самопониженням.

Минуле не дало нам цінних, ферментуючих психологічних 
і національних багатств, воно залишило нам анемічний етно-
графізм, вінегрет народницьких, демократичних, соціалістич-
них і монархічно-федералістичних догм, органічну здібність 
лише толерувати ворога, але не ненавидіти, бо ненависть ця 
суперечила б принципам «братерства, гуманності й демокра-
тизму», рабський нахил лише до симбіозу, але не прагнення 
до самостійної, всебічної володарної окресленості. Ми прий-
шли до розв’язання проблеми нашої Державності з гнилим 
«маніловським»6  духовним примітивізмом, психологією «по-
ловинчатості й роздвоєності», з невмінням сильно бажати й ви-
магати, без будуючих традицій і конкретного творчого змісту. 
Старий національний світогляд засадою своєї політики ставив 
не вольовий безкомпромісний імператив в його реальному ви-
яві – боротьбі та праві сильного, а компромісний вселюдський 
гуманізм, відкидаючий саму можливість боротьби. Після його7, 
впливати на ворога можна було лише розумовими аргумента-
ми й погодженням, бо боротьба суперечила «раціоналізмові, 
етиці й розуму». Вважалося, що лише наука, критика, аналіз, 
а не інстинкт, воля й боротьба мають вирішити національну 
проблему. Спонтанна воля Нації до панування й поширен-
ня, яка ніколи не може бути уйнята лише в форми логічних 
розміркувань і раціональних принципів, розуміння й відчу-
вання примату загальнонаціонального інтересу й самої Нації 
над окремими матеріалістичними інтересами особи, їх загалу 
й даного покоління, здібність жертвувати сучасним в ім’я май-
бутнього – всі ці моменти, так добре зрозумілі й інстинктивно 
органічні народам з прагненнями до панування, посідання, 
агресії, поширення, творчості, не могли бути прийняті й за-
своєні носіями й теоретиками народницьких, демократичних 

6. Термін «маніловщина» походить від прізвища персонажа твору Миколи Гоголя 
«Мертві душі» і означає мрійництво, відірваність від життя, захоплення нездійсненни-
ми побажаннями, бездіяльність і безтурботність. 

7. В сенсі «згідно з ним». 
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і соціалістичних догм, які плебейськи ненавиділи владу та па-
нування й боялися їх, яким нонсенсом здавалася можливість 
жертв в ім’я абстрактного ідеалу, що не можна було виміряти й 
«общупати» раціональною критикою й аналізом, які до всяких 
проблем підходили з вульгарною міркою «добробуту одиниці». 
Не треба доводити, яку шкоду приніс нам цей світогляд. З цим 
світоглядом кривого доктринерства, ставленням демократич-
них, соціалістичних радикальних ідей рівності, вселюдського 
братерства й свободи індивідуума понад ідеал суверенно-на-
ціональний, з атрофією владного «хочу», рабського плазунства 
в психіці, ідеях і в практичній політиці, ми поставлені були 
обличчя до обличчя проти жахливої борні реального життя в 
час нашої Національно-Державної відбудови, коли ламалися 
світи, зникали велетні держави, руйнувався уклад попередньо-
го життя й його темп.

Коли перед пригнобленими й покривдженими розгорнули-
ся перспективи до волі, незалежності й чину, в цей критичний, 
виїмковий, страшний і відповідальний момент всі народи, які 
встигли виповнити свій зміст національно-абсолютним «хочу», 
зуміли створити свою державу. Поляки, чехи, фіни, естонці, ла-
тиші і, навіть, литовці – всі здолали використати момент власної 
національної розбудови, хоч може й не мали тих можливостей 
і загальних об’єктивних даних для суверенно-творчого життя, 
як Україна. Лише 40-мільйонний велетень після кількох безси-
стемних конвульсій залишився в рабстві. Це наше національне 
фіаско пояснюється по різному... Одні твердять, що причиною 
цього була абстрактна, гола національна ідея без домішки ра-
дикального соціально-політичного змісту; другі шкодують, що 
ми були занадто консервативні й занадто скупі на приобіцян-
ня народу, бо ж большевики в цих приобіцяннях доскочили 
до старту першими; треті переконані що Антанта8 підвела... 
Ми ж вважаємо, що причиною нашої катастрофи якраз був 
занадто великий, домінуючий над усім соціально-політичний 
радикалізм, наша роздвоєна, половинчата психіка духовного 
лакея-бунтаря, який спромігся лише на зрозуміння негації сво-
го положення, як підлеглого, але не спромігся на виплекання в 
собі волі, почувань і психіки пана й якраз занадто мале, неви-
разне, суперечне розуміння абстрактної національної ідеї.

8. Антанта (від фр. Entente Cordiale – Сердечна угода) – назва союзних держав – 
Франції, Росії та Великобританії, пов’язаних із 1904-1909 рр. військово-політичними 
угодами, підписаними з метою боротьби проти Троїстого союзу. Одна зі сторін-учас-
ниць Першої світової війни. 
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В той час, коли почала ллятися кров перших національних 
мучеників, які йшли на захист національної ідеї без «раціональ-
ного аналізу й критики» наше демократичне, соціалістичне й 
праве провідництво навіть у цю критичну хвилину не усвідо-
мило собі своїх завдань і методів їх переведення. Національна 
розбудова дала всім народам своїх Масариків9 і Пілсудських, 
які довели їх до зреалізування віковічних прагнень.

Що дала нам Визвольна Боротьба, які світлі образи й постаті, 
перед якими мусив би тремтіти наш національний дух? Зали-
шила вона нам яку науку, яку традицію, яку керуючу зорю? 
«Вчених професорів і розумових аргументаторів», які тракту-
вали «неуцтвом» національний гін і державницький ідеал та 
не могли до останнього моменту зрозуміти необхідності са-
мостійної відрубності Нації?! Здегенерованих морально й ду-
ховно, пізніше кількакрат зміновіхавшихся письменників, що 
увесь свій талант і темперамент поклали на отруту суспільства 
й молоді садистично-порнографічною розбещеністю й дена-
ціоналізуючим анархічним «соціалізмом», оспівуючим культ 
тюремних істеричних пройдисвітів?! Невиразних «коопера-
тивних ревізорів» з сумнівним і підозрілим минулим, пересіч-
них хуторянських діячів, здібних на полагодження справ лише 
в масштабі Пирятинської повітової управи? Люди ясного свідо-
мого розуміння своїх завдань і обов’язків, відповідної ерудиції 
й сили, були таким виїмком! Наш провід попав до рук кабінет-
них демократичних і соціалістичних доктринерів, «вселюдсь-
ких гуманістів», так далеких від реальної роботи й кривавої 
борні життя, правих «державників», що на першому сковзь-
кому місці не знайшли нічого кращого, як оголосити «волею 
гетьмана» федерацію з Москвою10, безсилих істериків, психо-
логічних і духовних дегенератів та просто дрібної «шантрапи».

Не дивно, що не ми вели події, а події нас! Хто забув твор-
чу роботу партій, які блукали між поняттями соціальними, со-
ціалістичними, демократичними, національними й державни-
ми, не розуміючи їх значення й провадили гру «завоюваннями 
революцій та її заглиблень»? Хто не пам’ятає «чехарду» універ-
салів, з яких кожний так і сяк силкувався оминути «трефне» 

9. Масарик Тома Ґарріґ (1850-1937) – видатний чеський політичний діяч, профе-
сор, президент-засновник Чехословацької республіки. 

10. Йдеться про грамоту гетьмана Павла Скоропадського від 14 листопада 1918 р., 
в якій проголошувався курс на будівництво нової російської держави федеративного 
типу з Україною включно. 



     Микола Сціборський. Шлях націоналізму

42

та «небезпечне» для соціалістично-демократичного світогляду, 
але актуальне для національної справи, питання самостійності?

Минули криваві, палаючі, жорстокі дні. Розбурхані хвилі на-
шої національної стихії, втихомирені потужною силою ворогів, 
уклалися в береги. Здавалося б, сама дійсність владно наказує 
обновитися, міцно подумати, відкинути все непотрібне, очи-
ститися від лушпини, тверезо поставитись до нашого сучасно-
го й майбутнього. А це майбутнє стоїть перед нами пекельне, 
жахаюче своїми труднощами та перешкодами! Життя наказує 
обновити психіку, дух, методи, проаналізувати помилки й тоді 
лише на досвіді минулого ставати до нової роботи, підготов-
кою до якої має бути виплекання й стабілізація в нас самодов-
ліючого, владно-потужного, безкомпромісово залізного, вольо-
вого, шляхетного Національного Ідеалу й Духа. Духа – альфою 
й омегою якого має бути: Нація, Нація й ще раз Нація! Нація 
замість інтернаціонально-космополітичного маячіння. Нація 
замість «вічних загальнолюдських правд і братерств» та вуль-
гарно тлумаченого добробуту одиниці, Нація з волею до вла-
ди і панування, замість істеричного «гуманного плазунства й 
духовного лакейства». Тепер, після трагедії минулого, кожний 
здоровий розум і дух, не затруєний мікробами напівістерич-
ного, напівавантюристичного доктринерства, відчувають, що 
єдиний наш порятунок у великому, всеобіймаючому абсолюті 
– Українському Націоналізмові. Що ж відчувають і що творять 
«провідники» нашої сучасності? Вислід останньої боротьби 
довів скрайню імперіалістичність, заборчість і безкомпромі-
совість наших ворогів... Незалежно від того, чи маємо справу 
з московськими монархістами, демократами, соціалістами, ко-
муністами, польськими вшехполяками11, пепесінцями12  і т.д.

Аргументом перших було й залишилось: «нє било, нєт і 
не будєт», других, «od morza do morza»13. Є ясним, що тепер 

11. «Вшехполяки» – популярна назва низки політичних партій та організацій, 
більш відомих під назвою «Ендеки» або «Демократія народова». Існували з другої по-
ловини ХІХ ст. до Другої світової війни. Впродовж часу еволюціонували ідеологічно. 
Станом на дату написання статті, були найбільшими адептами ідеї жорсткої асиміля-
ції національних меншин у Польській республіці будь-яким способом. Творили опози-
цію до діючої влади на чолі з Юзефом Пілсудським. 

12. Термін «Пепесінці» зустрічаємо вперше. Можливий одрук, більш логічно було 
б «ПепесіВці». Не зважаючи на це, зрозуміло, що термін походить від скорочення PPS 
(Польська партія соціалістична) – одної з найбільш впливових польських політичних 
партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Її чільним діячем був майбутній керівник Польщі 
Юзеф Пілсудський. 

13.  «Від моря до моря» (з поль.) – поширене формулювання ідеї польської вели-
кодержавності на території від Балтійського до Чорного морів. 
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усякі розмови про автономність, федерації, спільні інтереси 
Сходу, орієнтаційні «фільства» є самокастрація, якої треба рі-
шучо відпекатись. Рішаючим чинником для нас має бути на-
далі боротьба, палаюча й творча ненависть до ворогів, безком-
промісове стремління перемогти їх, відкидати всяку думку про 
зближення з ними. Так думає й відчуває «примітивна маса». 
«Провідники» інакше... Соціалісти на практиці переводять 
«солідарність і мир» з ворогом, бо після них те, «що на Сході 
Європи мусить витворитися якась наддержавна Унія чи Союз 
це є річ певна(!)»*. Цей Союз чи Лігу Сходу Європи вони тепер 
реалізовують з московськими есерами14, для якої думаєте мети?

Не більш не менш як для «захисту» працюючих мас українсь-
ких од... фінансової концентрації європейського капіталу, який 
може опанувати Україну й експлуатувати маси після знищення 
в Україні большевиків. Як кажуть «не вмер Данило так болячка 
задавила» або «з вогню та в полум’я», бо спробуйте зважити, 
що краще чи гірше – Ліга з москалями, хоч би з есеровськи-
ми, чи європейська фінансова концентрація?.. Протоптаними 
стежками ідуть і наші праві «державники». Для них справа са-
мостійності чи федерації є питання не засадниче, а тактичне**. 
Вся вага для них полягає в тому, щоб «переробити Велікоросію 
з експансивної держави в хліборобську й некочену з відповід-
ним державним устроєм» монархію, яка «перестане бути воро-
жою до України». Тоді ніщо не перешкодить «благодєнствію 
і процвєтанію» Союзу трьох Русей. І це в той час, коли навіть 
демократичні кола «братнього по крові, культурі й духу» на-
роду пишуть: «Грозний вопрос о Росії і Україні стоіт буквально 
на порогє завтрашнево дня. Шовіністіческія українськія кругі 
стремятся к самостійності, но уверяєм, что ета задача будет для 
ніх в високой мєрє затруднітельной» (!!!).

«На путі к ея осуществлєнію будут стоять всє (!) патріоти-
ческія сіли Росії, включая, в том ми увєрени (а як же) і отвєт-
ственния елементи сознательного українского населенія (?!)***. 
Цікаво, про які це «отвєтственния елементи» так самовпевнено 
говорить північний «брат». Чи не про захисників українських 
мас від концентрації фінансового капіталу з московською Лі-
гою Сходу, або про масонів з ложі «Трьох Єдиних Русєй». Далі 

* М. Шаповал. Нова Україна 1927 р. 
14. Есери – скорочена, популярна назва російської політичної Партії Со-

ціалістів-Революціонерів, заснованої у 1901 р. 
** «Хліборобська Україна». № ІІ-ІІІ-ІV.
*** Д. Мейснер. Борьба или содружество // «Годы». № 27.
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«брат» запевняє, що «ми слішком много потерялі, ми нє вправє 
бить расточітєльними дальше» (себто дати Україні самостій-
ність) і приобіцює, що «наша борьба приймет прєдельно на-
стойчивую форму для преодалєнія українского сепаратізму» 
і що «дальшєйший распад російскаво государства (?!) недопу-
стім ні при какіх абстаятельствах, хатя би во імя самаво желан-
наво – ліквідації большевицкой діктатури (???)». «Панімай, ха-
хол, как хочеш!» Зрозуміти цей уступ не тяжко – для «брата» 
краще большевики ніж Самостійна Україна.

Ось, панове монархісти-федералісти й «лігісти Сходу Єв-
ропи», приклад і різниця психології й тактики чужого пана, 
призвичаєного лише до агресії, й нашого раба з лівих і пра-
вих таборів, призвичаєного лише до понижуючого національ-
ну гідність плазунства. Наша радикальна демократія й крило 
«державно-мислячих» соціал-демократичних талмудистів ки-
нулись в інший бік.

Заздрісно оберігаючи «парижсько-варшавський контінуї-
тет» від посягань і втручань «недержавних» елементів, вони 
з легкістю машини фабрикують «інтервенції, концепції й 
орієнтації» цим разом із західним «братом». Це, що може в 
цій інтервенції й орієнтації відкине й не прийме Нація, що 
політичне полонофільство створює загрожуючий для нашого 
майбутнього конфлікт між Східними й Західними землями 
України, нищить Соборний Дух ваших інтенцій – неважно 
для «контінуїтетчиків», зате вони мають «уряд», до останнього 
пакту «розроблену» конституцію й досвідчених дипломатів, а 
«м’ясо до гри», по їх переконаннях, завжди знайдеться.

Такий зміст нашої духовної психологічної ідейно-національ-
ної й політичної сучасності. Як реакція цьому змісту повстає 
Український Націоналізм. Істотою його Єдина Всеобіймаюча 
Національна Ідея... Ідеал своєї Нації – замість інтернаціоналіз-
му, космополітизму й розтліваючих Національний Дух док-
трин «міжнародніх вселюдських правд»... «правд, вищих над 
всіма націоналізмами». Змістом цієї Ідеї має бути воля й націо-
нальний інстинкт, фанатизм у національній вірі, жертвенність 
сучасними благами одиниці, класів, покоління в ім’я Нації й 
майбутнього, агресивне стремління до панування, нетерпи-
ма ненависть до ворожого й творча безкрайня любов до свого, 
консерватизм в традиції. Засадою політики націоналізму має 
бути повний і всебічний добробут та розвій всіх верств наро-
ду, без надання переваги окремим класам та верствам його у 
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зреалізованій й закінченій організаційній формі Нації – Са-
мостійній Суверенній Соборній Державі – замість примату ін-
тересів окремих класів, замість федерацій соціалістичних Ліг 
Сходу, монархічного Союзу Трьох Русей; віра в потужність та 
самостійну революційно-будуючу державну творчість нашої 
Національної Ідеї, з випливаючим з цього засадничим відки-
ненням усяких угодовських «орієнтацій» на зовнішні, а тим 
більше ворожі, сили.

Цю тактику й політику примітивного рабського духу, здіб-
ного лише пристосовуватися до сильнішого і симбіозувати з 
ним, націоналізм рішуче відкидає, як отруюючу вільний, воло-
дарний, незалежний, самостійний дух нашої Нації. Методами 
цієї політики має бути закуте в диктаторськи-тимчасову систе-
му провідництво ініціативної творчої меншості, вірної Націо-
нальній Ідеї й правдиво розуміючої їх завдання й зміст, яке б 
довело до стабілізації та унормування державних, політичних, 
соціальних і економічних відносин та правдивого народоправ-
ного устрою, замість спекуляцій «демократизацією» влади й 
«волі народу». Життя доводить, що поступовим, творчим, бу-
дуючим фактором є й завжди були лише сильні індивідууми 
або їх конгломерат, незалежно де проявлявся їх чин: в політиці, 
техніці, стратегії, але ніколи не аморфний «нарід» в його вуль-
гарно-демократичному розумінні.

«Демократичній» безсистемності чину й анархії відчувань 
націоналізм противоставляє ієрархію чину, ієрархію відчувань 
і ієрархію понять. Вузькі доктринери всю вагу покладають на 
досягнення й зреалізування своєї форми державного устрою. 
Цей момент в них переважаючий над всіма іншими. За респу-
бліку демократи й соціалісти готові поборювати монархістів 
навіть і тоді, коли б монархічна форма найкраще забезпечува-
ла самостійне життя Нації і навпаки, монархісти, поборюючи 
республіку, готові спертися на силу чужих Варягів.

Націоналізм же опирається на об’єктивні міркування націо-
нальної доцільності й користі. Не встановлюємо одразу форми 
державного ладу не тому, що класово чи партійно несвідомі, 
а тому, що приймемо й оборонятимемо ту форму, яка в да-
них умовинах і часі найбільш забезпечить вільний розвиток, 
суверенітет і добробут Нації. Соціалізм анемічно «мимрить»: 
насильство допускаємо лише для захисту, а не для упокорен-
ня інших. Націоналізм проголошує цілком відмінне: його га-
слами є агресія, шовіністична, безкомпромісова ненависть до 
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чужого, ворожого, в ім’я фанатичної, творчої любові до свого. 
«Людина, що любить чужі країни так само, як свою, шкідли-
ва для суспільства»15. Тактика соціалізму оборонна, пасивна. 
Націоналізм навпаки – стремить до поширення Нації до тих 
меж, куди сягне її снага й творча жадоба панування, бо розвій, 
воля, слава й сила вимірюються силою боротьби, яка є єдиний 
закон життя. Не анемічне відпихання від ворога, а могутнє, по-
збавлене від «загальнолюдських, демократичних і соціалістич-
них забобонів» пекучо-темпераментне стремління роздушити 
його, посягнути на власне добро ворога, руйнуючи все чуже на 
своєму побідному творчому шляхові, може утримати Націю на 
височині її слави й розвою.

Лише тоді, коли ми розмір нашої Держави призвичаїмося 
означати потужністю, стихійним розгоном наших непочатих, 
органічних національних сил аж до тих меж, поки вистачить 
владного «хочу» цих сил, лише тоді ми утримаємося на поверх-
ні життя. Приклад ворогів маємо взяти собі за науку. «Нехай 
одна стіна о другу вдаряться, одна впаде, друга зостанеться»* 
– така тактика націоналізму. Ось істотні риси й різниці двох 
світоглядів з їх змістом і методами, які панують в нашій дій-
сності. Вони занадто полярні в своїх ідейних, психологічних, 
духовних і політичних засадах, щоб співіснувати. Наслідком і є 
боротьба цих світоглядів та їх носіїв.

Перед націоналістами стоять великі завдання, перше з яких 
це консолідація, об’єднання всіх націоналістичних груп і сил в 
єдину політичну формацію, з єдиною ідеологією, методами й 
проводом, як протиставлення анархії ідей і політики сучасно-
го. Виходячи з негації попереднього, націоналізм стоїть перед 
проблемою збудування своєї стрункої, творчої системи удоско-
налених ідей, почувань, понять і методів. Труднощі цієї робо-
ти збільшуються тим, що кожний світогляд, кожна ідея об’єк-
тивно мусить спочивати на змісті й традиції попереднього, 
органічно, коріннями, вростати в ґрунт попередніх духовних 
і матеріальних здобутків, які уявляють собою багатство Нації. 
Ми ж занадто бідні на це багатство... Отже мусимо на руїнах 
минулого будувати нове, оригінальне, живе й сильне, угною-
ючи цей новий ґрунт титанічними зусиллями фанатичної від-
даності Нації, любові до Нації, й віри в Націю. Шлях тяжкий, 

15. Цитата 26-го Президента США Теодора Рузвельта. Використана, як епіграф, до 
статті Миколи Сціборського «Самостійники».

* Слова Гетьмана Богдана [Хмельницького]. 
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кривавий! Багато впаде на ньому, багато не дійде... але шлях 
наш... Прислухайтесь уважно – як наростає й міцнішає нова 
Віра. День прийде, світанок буде, свіжий, новий і ясний, замість 
сутінків розхлябаної, викривленої, покаліченої, анемічної су-
часності.

Державна нація: неперіодичний збірник (Прага). 1927. Ч. 2. 
листопад. С. 6-13.
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аша визвольна боротьба, що покінчилася мілітарною та 
державно-політичною поразкою, залишила нам вкрай 
тяжку та шкідливу спадщину, а саме: політичний і пси-
хологічний антагонізм між окремими частинами нашої 

нації. Ні заперечувати цього факту, чи закривати його не дово-
диться. Ми є свідками майже щоденних виявів цього антагоніз-
му на всіх ділянках нашого політичного, громадського, куль-
турного, а навіть приватного життя.

Які ж причини цього ненормального та національно-руй-
нуючого явища? Чи справді існують якісь глибші органічні 
підстави, що перешкоджають політичному та психологічному 
поєднанню східної й західної частини нації. Слід тут підкрес-
лити, що явище вказаної розбіжності властиво нове, – бо заго-
стрення та немовби постійних форм воно набрало лише після 
невдач визвольної боротьби.

Згадаємо хоч би взаємини активних чинників українського 
національно-політичного руху на Великій і Галицькій Україні 
в часи передвоєнні. Ми свідомо вживаємо виразу «взаємини 
чинників», а не «взаємини народу», бо в час панування на 
українських землях двох ворожих українству абсолютизмів не 
доводилося говорити про політично-психологічну поєднаність 
народних мас, розмежованих державними кордонами. Отже в 
той час малочисельні групи нашого громадянства, що більш-
менш вірно оцінюючи національне положення, прямували 
внести в тогочасні режими поправки, корисні для українського 
народу, були тісно пов’язані між собою в цій роботі як духов-
но, так і практично. Досить пригадати впливи Драгоманова 
та Грушевського на національні кола Галичини, Буковини та 

Соборність психології 
та політики – 
основа націоналізму
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зворотні впливи на громадян Великої України, щоб ствердити 
факт взаємного зв’язку... В той час найсильніші інтелектуально 
й найсвідоміші національно групи з обох боків Збруча йшли в 
своїй акції соборними шляхами.

Навіть більше, – Галичина, що перебувала під менш го-
стрим політичним режимом, була П’ємонтом всеукраїнської 
соборної ідеї, – оскільки дозволяв на це тогочасний світогляд 
та міра національних вимог. Адже західна Україна вже в 1914 
році з початком світової війни переступила Рубікон невиразно-
го етнографічного культурництва та млявого народництва й 
стала на шлях збройного будування України через сформуван-
ня славнозвісних Українських Січових Стрільців. Нехай – що 
шлях цей тогочасних керівників західноукраїнської політики 
не був цілком виразний, може навіть не вповні зрозумілий для 
них самих, одначе фактом лишається те, що Західна Україна 
вже в той час мала не лише можливі, але й активні прямування 
до української державності.

Головна ж частина нації, – Велика Україна, – спромоглася 
на рушійність лише після російської революції. Пореволюцій-
ний період ще більш сприяв поєднанню національних змагань 
обох частин нації. Коли в силу світової політичної кон’юнкту-
ри в 1918 році Велика Україна спромоглася на тимчасове за-
кріплення державності, – галицькі українські кола, як ті, що 
перебували в складі австрійської окупаційної армії, так і другі, 
виявили активність у співпраці з наддніпрянськими колами 
(частини С[ічових] С[трільців] і значна кількість галичан в різ-
них державних установах).

Революція в центральних державах і повстання Зах[ідно-]
Укр[аїнської]. Народної Республіки сприяли ще більш тісному 
зв’язкові та зосередженні визвольних змагань Великої і Галиць-
кої України. Про те, що в широких масах Західної України не 
було сепаратистських нахилів свідчить акт злуки 1919 року.

Активна допомога в критичну для наддніпрянського уря-
ду хвилю відпущенням у розпорядження запасових відділів 
наддністрянської Армії деяких районів галицької території в 
першій половині 1919 року16, пізніше перехід Галицької Армії 
на Велику Україну й дальший комбінований наступ Соборної 

16. Можливо, йдеться про переміщення Запорізького корпусу Армії УНР з Румунії 
через галицькі населені пункти Заліщики, Чортків, Теребовлю і Тернопіль у напрямку 
Волині весною 1919 р. 
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Української Армії проти Москви17, – це світлі, нормальні вияви 
соборної політики минулого. Лише катастрофа кінця 1919 р.18  
та виступ уряду УНР спільно з Польщею в році 192019 перерива-
ють спільну, соборну національно-політичну акцію.

Ми не хочемо вдаватися в оцінку загального поступування 
та окремих політичних кроків з боку урядів обох частин на-
ції в цей період часу, страшний своїми пізнішими наслідка-
ми. Перехід армії ЗУНР на бік Денікіна, потім большевиків20, 
пізніший союз УНР з Польщею, ще пізніший поворот останків 
Галицької Армії від большевиків на польсько-український вій-
ськовий театр та інтернування по таборах21, – всі ці епізоди є 
оправдані й неоправдані, є по-своєму доцільні й одночасно 
зайві. Правильнішим буде визнати, що в ту хвилю визвольна 
боротьба нації мусила коритися всеруйнуючій силі стихійних 
обставин. Історія оцінить минуле.

Треба було перекреслити негативне, заховати світле та 
повчаюче на майбутнє і взятися до шукання нових спільних 
шляхів. Але...

Згадані взаємні політичні помилки й заколот були лише 
«увертюрою» до подальшого ексцентричного бігу подій та ін-
тенцій у керівників політики обох вказаних частин нації. Тих 
керівників ми рахуємо винними у творенні тої психологічної й 
політичної прірви, що виросла й поширилася на наших очах. 
«Культиватори» тої безодні аргументують її необхідність су-
часною світовою, політичною кон’юнктурою, що ніби не до-
зволяє одночасно творити нашу державність по обох сторонах 

17.  Згадується перехід річки Збруч Українською Галицькою Армією у липні 1919 р. 
та спільний похід Армії УНР та УГА на Київ у серпні 1919 р.

18. Мова йде про підписання сепаратного договору між УГА та Збройними силами 
Півдня Росії під командуванням Антона Денікіна 17 листопада 1919 р. Попри те, що 
підрозділи УГА, згідно договору, не могли бути використані у боях проти Армії УНР, 
психологічний розлам між наддніпрянцями та галичанами досяг критичного рівня. 

19. Йдеться про два документи, об’єднані терміном «Варшавський договір» з квітня 
1920 р. Українська Народна Республіка визнавалася Польщею. Взамін за військову до-
помогу, уряд УНР відмовлявся від ряду українських етнічних територій, в тому числі 
Галичини. 

20. Після розгрому Добровольчої армії Антона Денікіна військове командування 
УГА 12 лютого 1920 р. підписало згоду до об’єднання з Червоною армією. Союз Галиць-
кої армії з більшовиками протривав до квітня 1920 р. 

21. Остаточно підрозділи УГА або потрапили у польський полон і були інтерновані 
у таборі Тухоля на Помор’ї, або пробилися через Карпати на територію Чехословаччи-
ни і перебували у таборі Ліберець. Ті ж з галичан, що залишилися під більшовицькою 
владою, незалежно від рівня лояльності, були винищені під час різних хвиль репресій 
і терору. 
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ризького кордону22 та глибокою психологічною різницею між 
двома частинами народу.

Почнемо розгляд цих аргументів з останнього, бо силу духу 
взагалі, одностайність психології нації зокрема, вважаємо од-
ною з головних засад творення держави-нації. Тут доведеться 
говорити хіба про різниці чи подібності психології конкретної 
частини нації, – її інтелігенції, що підлягає значніше психоло-
гічним змінам та впливам сторонніх чинників. Основа нашої 
нації – селянство – є без сумніву носієм однакових психологіч-
них даних. Беручи під увагу інтелігенцію Великої та Західної 
України, мусимо признати певні відмінності психічних на-
хилів і змісту, як вислід впливу різних чужих культур. Оскіль-
ки ці різниці виказуються в побутових відносинах обох частин 
інтелігенції, остільки фактом є те, що національна психіка 
в основі є спільна. Можна говорити про різноманітність пси-
хологічних форм, але в ніякому разі про психологічні проти-
лежності, що ніби перешкоджають соборному напруженню в 
державній розбудові. Здібність до спонтанного, одностайного 
національно-психологічного вияву наша інтелігенція з обох 
боків Збруча показала в часі визвольної боротьби.

Якщо навіть такі психологічні розбіжності існували б, то вже 
зі самого цього факту випливає для провідників нашого гро-
мадського та політичного життя обов’язок іти в напрямі знесен-
ня цих різниць, а не сприяти їх поширенню та заглибленню. Ті 
чинники нашого громадсько-політичного життя, що виставля-
ють психологічні різниці між двома частинами нації за аргу-
мент неможливості з’єднання їх у соборному визвольному чині 
– є або політично неграмотні, або свідомі шкідники нації.

Ідейні оборонці цих протиприродних партикуляризмів ви-
сувають для захисту своїх положень антагонізм між частинами 
нації. Факт існування антагонізму ми визнали вище, – тепер 
слід поглянути, чи є він органічним проявом, чи штучним... 
Говорити про органічність та неминучість антагонізму може 
або злочинець, або сліпець... Наведені вгорі приклади твердять 
про факт зворотний, – аналогію змісту та прямувань усіх ча-
стин нації. Антагонізм є плодом недавніх політичних невдач і 
помилок обох сторін, – себто є витвором штучним, анормаль-
ним і переходовим.

22. Мова йде про кордон, встановлений Ризьким мирним договором 1921 р. між 
Польщею та представниками більшовицьких Росії та України. Стосувався розподілу 
білоруських та українських земель. Щодо України популярно називається «по Збру-
чу». 
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Такий погляд допоможе нам відповісти на питання, як за-
побігти лихові й яку політику імперативно диктують інтереси 
соборної нації та її сучасне положення. Ми підходимо до дру-
гого аргументу політичних та ідейних протисоборників, а саме 
до твердження, що світова політична кон’юнктура не дозволяє 
в сучасну хвилю вести соборницьку акцію. Доведеться змалю-
вати тут образ двох груп: галичан-москвофілів і наддніпрян-
ців-полонофілів.

Перша група, жертвуючи майбутністю нації, як собор-
но-державного тіла, в стремлінні скинути зі себе тягар польсь-
кої окупації, кидається в обійми Москви, ще більш небезпеч-
ної для України. Історичний досвід минулого, що конкретно 
кваліфікує «московські інтенції», не є для неї повчаючим.

Поруч із цією короткозорою і політично безнадійною гру-
пою молодших галицьких москвофілів, стоїть група ЗУНР23. Та 
група, як витвір нашої покаліченої сучасності, більш шкідлива 
для майбутньої національно-державної соборності, ніж куль-
турні москвофіли. Вона грає на загальному тяготінні мас до 
негайного політичного ефекту в умовах поневолення, хоч би 
це мало статися і коштом поєднання нації з ...Харковом – Мо-
сквою... Ми не будемо довше спинятися на групі «сельробів»24, 
з аналогічною московсько-комуністичною орієнтацією. Досить 
лише зазначити, що ця група не має необхідної виразності та 
й не уявляє із себе якоїсь небезпеки, тим більше, що в складі 
«сельробів» є багато суто національних елементів, що потребу-
ють лише оформлення.

Усі зазначені вияви галицької політики без сумніву ворожі 
інтенціям мас на Великій Україні та являються великою переш-
кодою у прямуванні до соборності чину.

Перейдемо тепер до другої антитези: наддніпрянських 
провідників і груп, що являються творцями й носіями політич-
ного полонофільства всупереч інтересам Західної України.

У своїй політиці виходять ці групи із засад, подібних до пози-
цій галицьких москвофілів різних родів, але з противного кінця. 

23. Згадано невелику групу діячів під керівництвом колишнього Президента і 
Диктатора Західно-Української Народної Республіки Євгена Петрушевича. Після 
міжнародного визнання Галичини під юрисдикцією Польщі у 1923 р., Є. Петрушевич 
утримував контакти з радянськими дипломатами і відверто загравав з комуністичною 
ідеологією. Для нього та його прихильників польська окупація була більшим злом. Ра-
дянофільські настрої у середовищі Є. Петрушевича закінчилися з початком масових 
репресій в СССР впродовж 30-х рр. ХХ ст. 

24. Сель-Роб (Українське Селянсько-Робітниче Соціалістичне Об’єднання) – 
українська політична партія радянофільського напрямку у Польщі. Існувала у 1926-
1932 рр. 



                    Соборність психології та політики – основа націоналізму

53

Перед ними стоїть примара сучасної московсько-комуністичної 
окупації Великої України. І їх зусилля позбутися за всяку ціну 
тої окупації зв’язані також із бажанням негайного політичного 
ефекту. Не підлягає сумніву, що такі інтенції оправдані й кори-
сні. Але ж в методах політики та чину згаданих груп є місця, що 
суперечать гармонійному та корисному розвиткові визвольної 
акції й утруднюють налагодження та закріплення зв’язків між 
обома частинами нації. План визвольної акції цих груп доволі 
нескладний: опертися на мілітарну силу «союзної» Польщі, 
«підшукати» групу держав, «співчуваючих» Україні й за їх до-
помогою, при нагоді можливої інтервенції, стати «твердою но-
гою» на Великій Україні, де й має бути відновлена Українська 
Народна Республіка. Цей план має надзвичайно багато сла-
бих, суперечних державній доцільності місць, що відчувають 
і самі його творці, які стремлять політично обґрунтувати свій 
державницький «конструктивізм». Першим слабим місцем є 
політична та ідейна орієнтація на чужі сили, – до того ж вираз-
но ворожі. Щоби не ходити за прикладами далекої історії, вка-
жемо на недавні «альянси» з Польщею в 1920 р., у період, коли 
здавалось би, інтереси обох націй нарешті знайшли своє спіль-
не приложення. Ризький трактат і дальша постава «союзників» 
до української армії та уряду УНР показали безпідставність ро-
зрахунків і сподівань на Польщу в ділі розбудови української 
держави.

Але ще більша шкідливість такої орієнтації наддніпрянсь-
ких кіл полягає в площі психологічно ідейній. Орієнтація на 
чужі сили в національно-державних змаганнях є найбільшим 
злом, бо деформує й нищить духовний зміст творчих елементів 
нації. Оскільки ж орієнтація ще відбивається на стані психоло-
гічної єдності нації, то шкідливість такої політики стає очевид-
ною.

Саме в атрофії самостійно-творчого національного духу, в 
розбитті соборної національної психології та інтенцій різних 
частин нації криється безвартність обох орієнтацій, як полоно-
фільської так і москвофільської. Оскільки б така політика була 
лише тактично-випадкового характеру, шкода від неї була б 
не так велика. У державно-політичному житті бувають всякі 
комбінації, часом навіть суперечливі. Найбільша шкідливість 
згаданих орієнтацій полягає в тому, що їх підноситься до рів-
ня ідей, що визвольний чин в цілому спирається на засади для 
мозку й духу нації.
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Практична полонофільська концепція ніяких реальних 
наслідків не дасть, – вона розвіється як чад від неминучого, 
об’єктивно-природного національно-соборного руху. Так само 
зникне авантюристично-анемічне галицьке москвофільство. 
Наслідки ж будуть ті, що народяться і тимчасово закріпляться 
полонофільські й москвофільські течії, що виснажуватимуть 
деякий час сили нації, не дозволяючи їм оформитись та доціль-
но проявитися.

Ми не будемо торкатися тут ближче питання інтервенції. У 
сучасних обставинах приходиться трактувати інтервенцію так 
як і орієнтації, бо ідейні підклади ті ж самі, не кажучи вже про 
те, що реальні позитивні наслідки можливої інтервенції для 
України дуже проблематичні.

Представники полонофільства звикли аргументувати свої 
положення наступно: «Велика Україна є основа нації. Україна 
над Дніпром, а не над Дністром. Московщина, найстрашніший 
зі всіх окупантів, руйнує націю політично й духовно. Треба 
спочатку утворити самостійність над Дніпром, а потім думати 
про Соборність». Без сумніву думають вони правильно, що Ве-
лика Україна й Дніпро, а не Галичина й Дністер, є фундамен-
том держави. Але ж чи твердження це дає вистачаючі підста-
ви та причини до політичного та ідейного відштовхування від 
себе значної частини нації з територією на поталу чужинцям? 
У той час як Україна, в цілях повного відмежування від Мо-
скви й зв’язаних з нею впливів, мусить виявити ексцентричний 
закономірний біг на Захід, полонофіли самі замикають цей 
важливий культурний, політичний і стратегічний плацдарм, 
відмежовуючись від європейського Заходу польським муром. 
Наміри, – після закріплення Української Народної Республіки 
«обдурити» «союзника» й «відібрати» Західні Землі, – вигляда-
ють дуже неповажно. Не лише для політика, але й для звичай-
ного громадянина мусить бути ясним, що оскільки зреалізу-
валась би полонофільська концепція з додатком інтервенції, 
оскільки вдалось би відновити куцу Українську Республіку, то 
було б це побудовано на засадах якщо не світової, то принаймні 
європейської рівноваги руками співчуваючої Антанти й Поль-
щі. Чи ж можна було би тоді Україні, зменшеній територіаль-
но, опутаній сітками тяжких і неминучих зобов’язуючих мир-
них трактатів, конвенцій і концесій, зруйнованій економічно 
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й зі сумнівними виглядами на вільний мілітарний зріст, дума-
ти про поворот Західних Земель? Чи ж можна припускати, що 
«сильні миру» дозволили б порушити цю рівновагу? Одно стає 
ясним: у такому разі Збруч обернувся би в постійну політичну 
й духовну безодню між обома частинами нації.

Ось такі причини сучасних антагонізмів, суперечностей та 
аномалій між окремими частинами нації. Аналіз причин їх по-
стання вказує, що вони є штучні витвори нашої розбурханої, 
скаліченої, національно-політичної сучасності, ніяких органіч-
них причин до такого політичного зріжничковання нації нема. 
Вона була, є, і буде єдиним монолітом з широкими перспекти-
вами в майбутньому.

Повторюємо – визвольна боротьба залишила нам тяжку 
спадщину, що її необхідно якнайскоріше виправити, бо не-
відомий той час, коли нація потребуватиме знову соборного 
активного, будуючого напруження. Які ж сили скорегують су-
часне? Які чинники виправлять скривлене? Покладати цю кон-
структивну роботу на рештках минулого не доводиться. У них 
не вистачить на це ні сил, ні чуття, ні волі, ні часу. Цю велику 
будуючу працю поєднання соборної нації, скеруванні її зусиль 
в єдину точку мусить перебрати на себе молодий активний 
націоналізм, як органічний, живий вияв потенції нації. Несу-
чись поверх вузького національного провінціалізму й дрібних 
антагонізмів, відкидаючи ризиковані комбінації у державній 
творчості, негуючи політичний і духовний баласт минулого, 
він мусить ясно накреслити найкоротші шляхи соборної нації 
до державності!

Гнилі «культи» чужих сил, та хворобливі, анемічні сподіван-
ня манни з чужого неба націоналізм має замінити залізно-фа-
натичним культом власної сили соборної нації, вкладаючи в 
свій чин три незмінні засади: віру в себе, віру в свою націю, і 
віру в її майбутнє. Методами роботи націоналізму має бути со-
борне поєднання не живих мерців минулого, а активних чин-
ників і мас сучасного. «Минуле» конвульсивно переводить не-
певні, ризиковані операції на окремих частинах тіла соборної 
нації... Воно хоче негайних ефектів, хоч би дешевих і куплених 
дорогою ціною. Негайних тому, що це «минуле» – ще так не-
давно домінуюче та всевладне – вмирає... Воно знає, що скорий 
той час, коли величезні закономірні здвиги нової, соборної на-
ції гнівно відштовхнуть його від життя, а тому намагається хоч 
на рештках днів своїх бути «каліфом на час»…
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Націоналізм не хоче кромсати тіло нації непевними вівісек-
ціями. Певний своєї перемоги – він йде твердою, суворо-розміре-
ною ходою аж до того моменту, поки опанує життя нації. А тоді 
прийде час останнього, революційно-творчого удару. Коли цей 
удар буде? Сказати тяжко.... Гнівні голоси нових сил соборної 
нації чутні все ближче й сильніше... І в скорому побідно-могут-
ньому кличі цих сил змовкнуть, потускніють, зникнуть сучас-
ні антагонізми, розбіжності, орієнтації та відійдуть до сумної 
історії, як і їх «творці»... Так буде!
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