УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ:
ВОНИ ВОЮВАЛИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ
1920-1950-х років
Український націоналістичний рух – це суспільно-політична течія, що передбачала організовану боротьбу за
створення та незалежний розвиток Української Держави на власній етнічній території відповідно до права
націй на самовизначення. Його представниками 1920–1950-х років були:

Українська Військова Організація (УВО) 1920 р. заснування
Організація Українських Націоналістів (ОУН) у 1929–1940 рр.
Організація Українських Націоналістів С. Бандери (ОУН (Б)) з 1940 р.
Організація Українських Націоналістів А. Мельника (ОУН (М)) з 1940 р.
Українська Повстанська Армія (УПА) 1942 р. заснування
Українська Головна Визвольна Рада (УГВР) 1943 р. заснування
Антибільшовицький блок народів (АБН) 1943 р. заснування
Відмінність українського націоналізму від українського патріотизму полягає у тому, що патріотизм народжується та
розвивається у вже незалежній державі. Натомість, український націоналізм 1920–1950-х рр. був спрямований на
відновлення української державності, так і не закріпленої у національно-визвольних змаганнях 1917–1921 рр., що
вплинуло на гостроту військово-політичного протистояння з державними режимами, які поневолювали українські землі.

ПОДВИГ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
Березень 1939 року

Область під назвою «Підкарпатська Русь» увійшла до складу Чехо-Словацької
республіки (ЧСР) після завершення Першої світової війни. Пізніше ЧСР була змушена
передати Угорщині її південні округи, внаслідок чого Закарпаття втратило Ужгород,
Мукачеве, Берегове. Столицю було перенесено до міста Хуст. Для захисту краю була
створена Організація Народної Оборони Карпатська Січ.
14 березня 1939 р. озброєні угорці вступили на територію Закарпаття. В умовах, що
склалися, лідер краю Августин Волошин проголосив незалежну державу –
Карпатську Україну – та був обраний її президентом. Будапешт запропонував
добровільно включити нашу територію до складу Угорщини, на що одержав відмову,
внаслідок чого розпочався загальний наступ угорських військ.
16 березня 1939 р. відбулися найбільш кровопролитні сутички з регулярною
угорською армією. Столиця Карпатської України впала. Проте із повною окупацією
боротьба не завершилася: потужний партизанській рух діяв до кінця травня 1939 р., а
поодинокі підпільники – до січня 1940 р.
Українці на Закарпатті були першим у міжвоєнній Європі народом, що не змирився із
анексією, а зі зброєю в руках став на захист своєї свободи від агресії сусідніх держав.

ДЕРЖАВНІСТЬ
30 ЧЕРВНЯ
1941 РОКУ

«АХ, ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ –
НАБОЇ ПОДАВАЙ,
ВКРАЇНСЬКИЙ ПОВСТАНЧЕ,
В БОЮ НЕ ВІДСТУПАЙ!»
Партизанська боротьба
1940-1960-х років
Український націоналістичний рух розгорнув
широкомасштабну військово-політичну кампанію
проти німецького окупаційного режиму та
радянської тоталітарної системи шляхом
створення Української Повстанської Армії (УПА).
Партизанська армія не брала участі у військових
злочинах гітлерівців, що підтверджується
матеріалами Нюрнберзького трибуналу.
В міжнародно-правовому полі визвольна боротьба
мала в цілому законний характер, оскільки
спрямовувалася на реалізацію права нашого
народу на власну державу.

ВИЗНАННЯ СТАТУСУ БОРЦІВ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У 2015 році прийнято Закон України «Про
правовий статус та вшанування пам’яті борців
за незалежність України у XX столітті», яким
визначено категорії таких борців.
До них увійшли історичні структури
українського націоналістичного руху включно з
УПА. Складовою відновлення справедливості
відтепер є встановлений державою факт
правомірності збройної боротьби і визнання
головної ролі повстанців у цій боротьбі.
Стаття 3 цього Закону дає право державним
органам влади та органам місцевого
самоврядування надавати соціальні гарантії,
пільги або інші виплати борцям за незалежність
України у XX столітті та членам їхніх сімей.

