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Живим голосом 
2.01.2013. "Сьогодні, як ніколи раніше, постає завдання перед вожаками партійних 

організацій всіх рівнів: йти в народ, роз’яснювати, націлювати. Ні преса, ні радіо, ні теле-
передачі не замінять живого слова, живого спілкування". (Богдан Леськів. Феномен Украї-
ни. Немирів, 2002). 

Так я ж про це вже багато років кажу і в статтях, і в розмовах, і на виступах, і в цьо-
му ж моєму Щоденнику! Про це написано Б. Леськівим у книзі ще десять років тому. А 
сього-одні-пересьогодні це ще актуальніше не в десять, у сто разів, адже всі засоби масо-
вої інформації вже майже повністю захоплені окупаційними властями, особливо постав-
лені вони під щільний контроль на місцях. 

Отож живий голос, живе спілкування. Беріть у лекторську групу письменників, ак-
торів, науковців і їдьте, ідіть і виступайте в школах, клубах, на десятихатках. Підключай-
те "Просвіту". Говоріть людям правду про Україну, про те, що вони є українці й що крім 
них ніхто не збудує щасливої України для них і їхніх дітей та внуків. 

 
Молитва за Україну 

5.01.2013. Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Господи, спаси нашу обітовану, да-
ровану нам Тобою Україну від московського полону, як тілесного, так і духовного. Амінь. 

 
За що ми любимо Богдана? 

(Переяслав — це бути чи не бути Україні) 
6.01.2013. Читаю оце в одній поважній, патріотичній газеті звіт з Круглого столу іс-

ториків, який вона провела. І ось заходить мова про національних героїв України. Кого з 
відомих українців у минулому нам славити, на державному рівні возводити в ранг націо-
нальних героїв? І виступає відомий доктор історичних наук, учений же наче проукраїнсь-
кого напряму, і говорить, що до цього питання треба підходити обережно, щоб не 
роз’єднувати регіони України. В одних регіонах одні можуть бути герої, в инших жителі 
захочуть вибрати инших. Поки що він бачить постать Хмельницького, яка може задоволь-
нити обидві, так би мовити, сторони. 

Так це різонуло по серцю, але чогось "круглий стіл" промовчав, а там сиділи дуже 
патріотично налаштовані історики. А цікаво було б послухати, чим же може обидві, цілком 
протилежні сторони суспільства об’єднати постать Б. Хмельницького? 

Переяславом?.. 
Шевченко і ми, кому болить Україна, її московський полон, не можемо простити 

Хмельницькому Переяслава, цієї незаживаючої рани, і слідом за Тарасом повторює-
мо:"Амінь тобі, великий муже!// Великий, славний та не дуже..." 

А ворожа Україні сторона якраз за Переяслав і славить "Богдана п’яного" (Т. Шев-
ченко), трактує всю визвольну боротьбу України під проводом Хмельницького як змагання 
нації за приєднання України до Росії, у радянські часи це стали називати "возз’єднанням" 
України з Росією в одній державі. 

За логікою цього горе-доктора історичних наук ми що, повинні терпляче (то-ле-ран-
тно!) замовчувати цю "любов" до Хмельницького ворогів України, не пояснювати її нації, 
народу, тобто фактично ставати на бік ворога, згоджуватися з ним, допомагати йому й далі 
фальсифікувати історію України в найпринциповішому питанні, питанні життя і смерти 
України. Вдавати, наче й не було спротиву Богдану Івана Богуна, Івана Сірка, инших осіб 
козацької старшини, митрополита Косова, які були рішуче проти прийняття присяги Укра-
їни на вірність московському царю в Переяславі. 

І ще й таке. Якщо постать Хмельницького начебто, хоч і з трудом, задовольняє різ-
ними своїми боками обидві антагоністичні сторони, то за логікою доктора історичних наук 
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про Мазепу і Петлюру, скажемо, не можна й подумати нам, не те, що возвести їх на заво-
йований ними п’єдестал героїв, визволителів України. 

Якщо ми будемо будувати єдність України на амбівалентному ставленні до вибір-
кових героїв, то якраз і створимо те, чого від України добивається Москва — російську 
Україну на статусі рядової адміністративної одиниці Російської Федерації. 

 
З московського полону 

7.01.2013. Христос родився!  
Багатьом із нас ще треба довго й важко добиватися до України обітованої в своєму 

серці, визволяючи його з московського полону. 
 

Носиться в повітрі 
13.01.2013. В останньому числі "Слова Просвіти" прочитав звернення Олега Чорно-

ногуза до Віталія Кличка з приводу його нерозуміння першочергового значення українсь-
кої мови для долі Української держави і нації. Разом з тим О. Чорногуз обережно, натяком 
сказав про президентську перспективу, яка світить Кличкові. 

І в передостанньому числі "України молодої" стримано, але чітко намальовано таку 
перспективу Кличку. Це починає носитися в повітрі. До президентських виборів лишається 
два роки. Ще все може бути. Але й цього разу вибрати інтелектуала-українця, щирого пат-
ріота-безсрібника, позапартійного (в партіях такого й близько немає зараз) від громадянсь-
ких організацій не вдасться, олігархи задушать, не пустять до влади. 

А Кличко може бути як перехідна фігура. За час своєї каденції він міг би провести 
певні реформи, які б демократизували Україну, і тоді б нація могла б вибрати в новій, 
сприятливішій політичній обстановці справді українського де Голля чи Гаррібальді. 

 
*** 

Сьогодні мені стукнуло… 78. Страшно подумати, що це мені , як у тій пісні співа-
ється, таке "багатство". Може й багатство, та дурню привалило. Було багато дзвінків, по-
бажань якнайкращих. Спасибі добрим людям. Не так страшно буде жити з таким багатст-
вом. 

А від доброго Петра Сороки саме в цей день, сьогодні, надійшла бандероль з поети-
чною збіркою "Лісові псалми" з теплими поздоровленнями. 

Літні вакації Петро Іванович проводить у лісі, наодинці з пасторалями птаства, лі-
совими гомонами-перелуннями, делікатно вслухаючись у рівний голос своєї душі, як вона 
народжує псалми — послання до Бога: 

 
Навчи мене, Боже, мовчати, як скошені трави, 
Рости і цвісти некрикливо, як терен і хвощ. 
Як хмара, тікати від слави, хвали чи неслави, 
Над світом сумним прошуміти, як вітер чи дощ. 

 
"Уперте щодення" 

Раптом знайшовся заголовок до 3-го тому Щоденника — "Уперте щодення". І Лєна, 
і Оля назву сприйняли позитивно. 

 
Україномовленням урятуємо Україну! 

15.01.2013. Якась наче стихійно-прихована саморобота йде в суспільстві останнім 
часом. Усе помітніше, голосніше чується українська мова при обслуговуванні вас у крам-
ницях, на пошті, в банку, в аптеках. На місцях касирів, продавців сидять переважно молоді 
дівчата. Вони не тільки відповідають українською на вашу українську, а й самі починають 
процес обслуговування вас добірною українською мовою.  
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Таке враження, що це саме суспільство в наших Черкасах так реагує на русифіка-
торську політику влади з її українознищувальним мовним законом "КК" христопродавців 
Колєсніченка і Ківалова, горіти їм у пеклі синім полум’ям. Бог же бачить усе! 

 
Дитинно ніжно… 

Учора почув од Лєни (а вона колись од когось із черкасців), як вона сказала на пи-
роги, що трохи злиплись боками, коли пеклися: 

 — Пироги мої за ручки взялися. 
Як чудово сказано. Як делікатно, дитинно ніжно, із сакральною повагою до хліба. 

Який же в нас народ святочистий душею десь там, глибоко-глибоко у своїх глибинах. А не 
таланить йому віками. Кривдять його, вимучують, а в довгому горі душа не витримує, гру-
біє, стає схожою на своїх нищителів. І все ж ще стільки доброти, світла в нашого народу 
збереглося.  

Рятувати це добре в ньому треба кожній чесній, порядній людині. 
 

Без відповіді 
19.01.2013.  

"Кому ж ви служите, приручені Антеї, 
Відірвані від матері-землі?" 
Василь Симоненко. 
 

П’ятдесят років уже запитує Поет. Мовчать приручені. А їх же за ці роки як розлегі-
онилося по всій Україні! 

 
А я все пишу… 

20.01.2013. 
 — А ти таки все пишеш оце своє щодення й пишеш? 
 — Пишу й писатиму. Цікава, мобільна форма. Я все більше вірю в її дієвість. Та й 

читачі підтверджують це. Люди читають, обмінюються книжками, думками про них. Так 
що не маю права мовчати. От якби видавця знайти. Бачиш, уже новий томик на 500 сторі-
нок готовий. Лежить без руху. А він же міг би вже працювати поміж людьми. 

 
Громогасник при владі? 

Отак коли дивишся на дії нашої млявої опозиції, то иноді закрадається сумнів: "А 
чи все тут стерильно, як в аптеці? Може, вони всього лише імітують боротьбу, а перемага-
ти не хочуть, не зважуються, просто бояться, бо тоді треба буде йти на реформи, "приму-
сити багатих поділитися з бідними" (звучала вже така обіцянка-цяцянка на помаранчевому 
Майдані), тобто притиснути олігархів… А що ти зробиш, коли й сам єси олігарх. Як-то 
мовиться, проти природи не попреш".  

Така ж "біда" й у комуністів. 
Займаючи нішу української опозиції, наші деякі "опозиційні" сили, чого доброго, 

може, виконують роль громогасника при владі, при олігархах. Инакше як пояснити те, що 
опозиція не захотіла влітку торік захищати українську мову від русифікаторського мовного 
закону Ківалова і Колісниченка, розпустивши мовний Майдан, фактично зрадивши гро-
мадськість, та й найдорожче ж, основоположне — державну мову.  

 
Мужність жити 

21.01.2013. Мужність жити. Коли й не хочеться — жити! Жити й просити в Бога ду-
ховної кріпости. Бог поможе. 

 
*** 

Ні, людина не самотня, коли вона з Богом в душі. 
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Формула малороса 
Євген Маланюк у статті "Малоросійство" говорить, що Франко дав у поезії "На рі-

ках вавилонських" формулу малороса: 
І хоч душу манить часом волі приваб, 
Але кров моя — раб! Але мозок мій — раб. 
 
23.01.2013. 

Наша молитва 
Господи! Захисти нашу Батьківщину — Україну, нашу українську мову, наші украї-

нські душі від вражої, злої, московської навали. Амінь. 
 

Перегук тисячоліть 
Про народну пісню 

Останнім часом з’явилася тенденція відвертатись од суто народних пісень, користу-
ватися на естраді, в концертах, на всіляких фестивалях, конкурсах часто замінниками пісні, 
якимись худосочними співаними текстами без мелодії, без почуття, із самим криком, який 
заcтупає елементарний  людський спів. І що лихе, так це те, що діток, дівчаток п’яти-семи 
рочків уже привчають до цього істеричного крику, в якому гаснуть будь-які почуття, зни-
кають мелодійні барви голосу, і діти вже не співають (не творять співу), а мавпують естра-
дних "примадон". 

Тексти ж того "співання" переважно убогі, недолугі, примітивні, ширвжиткові. За-
те ж це по-сучасному, в ногу з модою. Не те, що якісь там народні, бабусині пісні, ота "ша-
роварщина". 

Звичайно, якщо обмежуватися самими отими відвійками від глибокого співу, типу 
"Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела…", то скажеш і не те ще. Але як можна наклада-
ти тавро видуманого злими недругами терміну "шароварщина" на народні пісні й піддава-
ти забуттю ці національні перлини: 

 
"Ой ти, козаче, 
Ти, хрещатий барвіночку! 
Хто ж тобі постеле 
У дорозі постілоньку?" 
"Ой стелеться мені 
Широкий лист та бурковина, 
А під голови 
Голубая та жупанина". 

 
Це з улюбленої пісні Тараса Шевченка "Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя!" 
Або й таку ось невже забудемо навіки: 
 

"Ой з-за гори сонце сходить, а за другу зайде, 
А хто кого вірно любить, той усюди знайде! 
Ой коли б я зозуленька, коли б крилля мала,  
То б я тую Україну кругом облітала, 
То б я свого миленького по шапці пізнала". 

 
Скільки тут почуття, отого вірного кохання! Яка чистота цього почуття! А скільки 

простору в цій метафорі із "зозуленькою", яка панорамність одкривається із зозулиного (з 
висоти кохання — так!) польоту — і звідти, з піднебесся, вона б "миленького по шапці пі-
знала". 

Це не просто пісні в нашого народу, а молитви. Вони допомагали робити з людини 
Людину. Співаючи такі пісні, дівчина чи хлопець витончували свої почуття, ушляхетнюва-
ли їх. У такому співі молода людина росла-підростала душею, духовніла. 
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Згадаймо Петра і Наталку Полтавку з-під Полтави і те, якими піснями, створеними 
в дусі народних, з народною мораллю, оточує своїх героїв Іван Котляревський. Звідки такі 
високі, чисті почуття в цих молодих українців? Із сили пісень, цієї квінтесенції мудрости, 
розуму, духовних глибин рідного народу. Вони, ці пісні, своєю молитовною силою пере-
важають навіть слово матері, старої Терпелихи, знижене нелегким удовиним щоденням. 

О, не відвертаймося від народної пісні, цього безцінного діяманта, дарованого на-
шому народові долею, Богом ще тисячі й тисячі років тому. Бережімо цей животворний 
перегук тисячоліть! 

 
Мова рідної землі 

(…та про "мислячий очерет") 
28.01.2013. Я вже не впевнений, чи ми чуємо мову нашої української землі? Та при-

падімо вухом до неї, а очима до довідника "Українська РСР. Адміністративно-
територіальний устрій на 1 січня 1987 р." (К. Головна редакція УРЕ, 1987). 

Так ось слухаймо! 
 
"Бабина Долина!" — з Вінниччини. 
"Бабинопілля!" — з І.-Франківщини. 
"Бабичівка!" — перегукуються Полтавська, Житомирська, Кіровоградська області. 
"Багачка!" — гукають одна одній Луганщина і Полтавщина. 
А ось кореневе "балка". Слухаймо, що з ним робить наша земля: 
"Балівка!" — мовлять Дніпропетровщина з Полтавщиною. 
"Баличі!" — відгукується Львівщина. 
"Балка!" — вступають у перегук Одещина, Харківщина, Полтавщина. 
"Балки!!!" — озиваються одна з-поперед одної Вінниччина, Запоріжжя, Кримська 

АР, Рівненщина, Харківщина, Хмельниччина. 
"Балківка!" — долинає голос із Вінниччини. 
"Балківці!" — вступає в перегук Чернівецька область. 
"Балкове!" — йде перегук між Дніпропетровщиною, Запорізькою областю й Оде-

щиною. 
"Балочки!" — додає й ще Запорізька область. 
Бачите, чуєте, яка гнучкість, лексична варіантність мови нашої землі. І немає тут ні-

якого поділу на схід і захід, південь і північ. 
Ми злегенька зачепили одну струну на "Б". А пішли б по інших літерах, зустріли б у 

мові землі нашої і "Великі Гаї" (Львівщина, Сумщина"), і "Вишнівець" (Тернопільщина), і 
"Вишневий Яр" (Сумщина), і "Вишневий Діл" (Луганщина), і "Вівсяники" (Вінниччина, 
Кіровоградщина, Хмельниччина), і "Гречаники" (Київщина), і "Долинівку" (Донецька, Жи-
томирська, Кіровоградська, Кримська АР, Одеська, Хмельницька області), і "Зозулинці" 
(Вінницька, Тернопільська, Черкаська області)… 

А ви кажете схід, захід. Та по всіх усюдах України українська Земля говорить одні-
єю українською мовою. 

Був період 70 — 80-х років минулого століття, коли на дорожних знаках раптом від 
Києва в усі сторони комуністичні пігмеї понаписували чужою мовою географічні назви на-
селених пунктів, спробувавши наступити українській землі на горло. І моя рідна Гутирівка 
значилась тепер на дорожному щитку замінником "Гутировка", а сусіднє село Вітівка, де я 
колись кінчав семирічку, перекривили на "Войтовка", ще одне сусіднє Бугаївка — на "Бу-
гаевка", Микільці — на Микольцы", Гребінківський на "Гребенковский", Запсілля — на 
"Запселье". 

Та земля вперто говорила своєю мовою, і згодом щитки довелося знову замінити на 
її мову. Земля перемогла! 

У нашої землі кожна зелинка має своє, українське ім’я й відгукується на нього, від-
дячуючи землі-матері квітом, плодами. На цій землі ростуть, наприклад, квіти, яких ніде 
так не звати, як тут: зозулині черевички, волошки, петрів батіг, буркун, конвалії (а не лан-
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дыши), троянди (а не розы), деревій (а не тысячелистник), кручені паничі, півонія, жоржи-
на, королевий цвіт… 

Земля наша рідна й до нас звертається своєю українською мовою, та тільки ж ми 
часто не чуємо її голосу, а якщо й відгукуємося, то чужою мовою, завдаючи неймовірного 
болю землі й предкам нашим, які спочивають у ній. Ми надаємося тому, щоб нас на нашій 
землі всяк зайда, як хотів, так і звав, тільки не нашим іменем: "Васілій", "Пьотр", "Сємьон", 
"Павєл", "Алєксєй"… Нам же однаково, хай хоч і горщиком назвуть, тільки б у піч не су-
нули. "Малороси", хай і так. "Хохли", хай і хохли. Земля ваша, кажуть нам, — "Хохляндія". 
Хай і так!  

Та що це з нами діється? Ми ж таки від цієї землі уроджені, як і оті "волошки в жи-
ті", "зозулині черевички", "королевий цвіт", "кручені паничі". Паничі! Чуєте?.. Ми ж теж 
"мислячий очерет (кажуть філософи), діти цієї землі. 

Чому ж таки ми не говоримо мовою своєї матінки-землі, ходячи по ній, рідній, спо-
живаючи її картоплю (картофєль,— говорячи вашим тепер "вторим родним язиком"), ци-
булю (лук), часник (чєснок), квасолю (фасоль), порічки (красную смородіну), суниці (клу-
бніку), кавуни (арбузи), гарбузи (тикву)… 

Як ми переконалися, наша рідна земля споконвіку всуціль говорить кожним сільцем, 
містечком і містом, співом кожного птаха, ростом кожної зелинки своєю, даною їй приро-
дою і Богом українською мовою. Нашій землі-матері боляче слухати нас, її українців, чу-
жомовних, чужодухих, гвалтованих завойовниками нашого духу, запроданих чужому, во-
рожому цій землі языку. Коли ж ми почуємо стогін рідної землі й повернемось усі поголо-
вно у свою, українську, святу, бо від Бога одержану предками нашими, мову?! 

Поки ми не заговоримо всуціль українською громадою від малого до старого (так, 
так, і старого!) рідною мовою, не бачити нам щастя на своїй землі (бо й вона ж через нашу 
національну недолугість, недорозвиненість нещасна), не скинути нам чужого колоніяльно-
го ярма. 

Хтось, може, скаже: чого ти, чоловіче такий настирний, хапаєш кожного українця за 
барки й витрясаєш із нього душу? Можна ж любити свою землю, Батьківщину, нашу Укра-
їну, будучи й не україномовним. Можна-то, можна, та тільки чогось англієць не виходить 
зі свого англомов’я від колиски до могили, і француз — із франкомов’я, і німець, і поляк 
тримаються свого рідномов’я, і спробуйте йому нав’язати чужу мову, він, як мінімум, по-
тягне вас до криміналу за це блюзнірство, кваліфікувавши його як мовний геноцид. 

Можна жити в Україні, на українській землі й чужомовним українцем, та тільки ж 
це протиприродно і Богу супротивно. Ну уявімо собі на мить, що кетяги бузкового цвіту 
раптом запахли б часником, чи той же часник прибрав би запаху конвалії чи троянди. А 
українець, живучи в Україні, вважає природнім спілкуватися не своєю материнською мо-
вою, а мовою поневолювачів. Він швидше  ще кілька іноземних мов опанує, тільки не 
свою. Як же, від знання іноземних мов якийсь зиск буде, а що від своєї, поневаженої навіть 
державною владою? І не розуміє наш рядовий (і не дуже рядовий) українець, що відмовою 
спілкуватися (саме спілкуватися) рідною мовою він нищить її, бо там, де він мав стати му-
ром, утворилася прогайвина. Там, де він спілкується чужинською мовою, виникає нищівне 
силове поле для рідної мови. 

Образно кажучи, навіть коли нам українське небо, репаючись від обурення, гро-
зиться сліпучою блискавкою з миттєвим розрядом грому, ми все ж вигукуємо чуже: "Мол-
нія!" 

Що ж нам робити? Уже років два один за одним відбуваються "круглі столи" гро-
мадськості, один за одним створюються комітети порятунку (потім боягузливо переймено-
вуються на Комітети захисту) української мови, української держави і гаснуть, не вийшо-
вши за поріг "круглого столу".Уся енергія йде на палкі промови одного перед одним одно-
думців, а воза нікому запрягати. 

А вороги, в немилосердні руки яких через нашу недолугість, вахлакуватість попала 
державна влада, нахабно прийняли антиукраїнський, українофобський мовний закон, під-
писаний президентом без жодного зауваження, закон, який цинічно, потоптом пішов по 
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Конституції, по серцях мільйонів українців, по українській мові. Вороги вже прийняли за-
кон про референдум, яким знову шахрайськи маніпулюючи,можуть нав’язати Україні так 
звану "другу державну мову" — російську, якою задушать законну державну українську 
мову. І знову ми без своєї мови добровільно підемо в наймити до ненависного колонізато-
ра. 

Уже ясно, як Божий день, опозиційні партії не будуть власною волею боротися за 
українську мову, за Українську державу, за нас, українців. Вони це довели торік улітку, 
коли зрадливо розпустили протестний мовний майдан, а самі на все літо гайнули спочива-
ти протоптаними стадно стежками на свої Гаваї, не задумуючись здавши Україну, україн-
ську справу на милість ворогам. 

Отже, потрібна масова громадсько-політична опозиційна організація (я тут повніс-
тю підтримую пропозицію Валерія Асадчева, висловлену ним на останньому "круглому 
столі" "Просвіти" про створення такої громадсько-політичної позапартійної опозиції). Ор-
ганізація ця, очолена кращою нашою духовною інтелігенцією, має бути широко структу-
рована по всій Україні на місцях, здатна при загрозі незалежності України, її державності 
вивести на майдани України мільйони протестантів, мільйони синів і дочок України на її 
рішучий захист. У цю громадську організацію має дієвим загоном улитися  "Просвіта". Ор-
ганізація повинна мати свою газету та зв’язки з патріотичними газетами України. 

На всіх "круглих столах" говориться про потребу широкої усної і друкованої про-
праганди державницьких патріотичних ідей серед населення, пропаганди української мови 
і роз’яснення важливости масового переходу українців етнічних на повсюдне спілкування 
українською мовою (і на роботі, і на вулиці, і вдома, в сім’ї). Коли заговорить українською 
мовою кожен українець, окупація України сама собою відпаде, бо не буде в окупантів гру-
нту для національного поневолення України. 

Громадсько-політична опозиція (за В. Асадчевим), організація має нарешті налаго-
дити широку агітацію, влаштовувати бесіди, проводити лекції, патріотичні концерти після 
таких лекцій-бесід. Пора нарешті перейти від розмов до конкретних справ. Уже зараз треба 
повним ходом готуватися до президентських виборів 2015 року. Вірю, в результаті виборів 
має прийти чесний, розумний Лідер-патріот, лідер-стратег з патріотичною порядною ко-
мандою, який усі сили, все своє державницьке вміння віддасть на спасіння України, взяв-
шись за кардинальне будівництво національної Української держави. 

Василь Захарченко. 
Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка. 

 
Загату в містах ставмо! 

30.01.2013. Оцю "Мову рідної землі" я вчора надіслав до "Слова Просвіти". 
Чому я так педалюю питання суцільного україномовлення (спілкування) повсюди в 

Україні кожного українця українською мовою. Раніше, коли чисельність сільського насе-
лення превалювала над міським, українська мова ще мала відновлювальну силу. Нині ж 
сільське населення скорочується, як шагренєва шкіра, прискорювальними темпами. 

Селяни переходять у міста й русифікуються. Отож тепер слово за містом. І держава, 
і кожний із нас зобов’язані дерусифікувати місто. Ну, держава поки що в нас не просто 
байдужа до стану державної мови в Україні, а ще й з усієї сили й далі злочинно русифікує 
місто та й до села простягає руки. Таким чином за українізацію міста зобов’язані взятися 
ми, українці, кожен із нас, не ждучи милости від влади. Для цього не треба жодних зусиль, 
якихось коштів чи особливої кмітливости. Просто бери й переходь у спілкуванні всюди, з 
усіма на території України виключно на українську мову. 

Було б дуже добре для України, якби кожен із нас, перейшовши на рідну українську 
мову в спілкуванні, ще й когось, хоча б одного загітував наслідувати своєму громадянсь-
кому, патріотичному вчинкові, привівши таким чином у силове поле україномов’я, украї-
номовного спілкування ще одного неофіта. 
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І ще. Особливу увагу нам, городянам, треба звернути на селюків, які потрапивши в 
місто, починають із суржиком пополам переходити на російську мову. Треба вести з ними 
бесіди, пробуджувати в них національні, синівські почуття до України. 

Отже настав час ставити невідкладну загату русифікації в містах, в усіх містах і міс-
течках держави. Загату собою, своєю національною свідомістю, радісною гордістю, що ти 
не хтось, чужий сам собі, а українець. 

 
І пес із нИми?.. 

Діялог 
 — Гаркушенко українець. І прізвище в нього аж пахне нашою історією. Козацтвом 

віє від нього! 
 — Ну ти й знайшов українця! Та в нього ж у сім’ї всі, ну всі поголовно, і навіть і 

пес їхній, російськомовні. 
 

О, яке щастя! 
Спомин при читанні книги 

31.01.2013. Читаю повість життя — "Третю Роту" Володимира Сосюри. Переповне-
ний ніжними почуттями в спогадах про своє дитинство, рідне село Третю Роту, 62-річний 
поет, битий, цькований, ламаний комуністичною духовною катівнею — СССР-ом, вигукує  
в тому ж СССР-і в пароксизмі патріотизму: 

"…Коні несуть дядьків у бідних свитинах, з суворими і засмаглими лицями під зо-
лотими брилями… 

Це — мої дядьки, це — моя Україна… 
Яке щастя, що я — українець, що я син моєї прекрасної і трагічної нації!" 
Пам’ятаю його в 1954-му і в 1955-му роках, як він двічі приходив до нас в універси-

тет у Києві на творчі зустрічі в переповнену актову залу, як читав нарозспів свої ліричні 
вірші високим, притишеним, сумовитим голосом, у такт похитуючи опущеною збоку три-
буни лівою рукою: 

Коли потяг у даль загуркоче… 
Смаглявий, з красивими рисами обличчя немолодий уже чоловік. З отакою Украї-

ною в серці, про яку не міг нам тоді сказати з трибуни, але сказав у воєнному 1944-му році 
віршем-вихлюпом тієї ж любови, віршем-заповітом: "Любіть Україну", і ми цей вірш 
пам’ятали й при імені "Сосюра" подумки проказували полум’яні поетичні рядки-заклик, 
трепетні слова, промовлені із серця Поета в наші молоді серця. 

А в 1956 році прийшов до нас у ту ж битком набиту залу ще молодий Олесь Гончар, 
моя жива легенда, і в щирій бесіді з нами назвав вірш Володимира Сосюри "Любіть Украї-
ну" геніяльним. Це було відразу після 20-го з’їзду партії, після "розвінчання культу Сталі-
на". 

Після нищівної, цитованої по всіх хрестоматіях, комуністичної критики улюбленого 
поета за цей вірш почути таку високу оцінку його, вимовлену публічно, на повен голос ав-
торитетним письменником, було для багатьох із нас оптимістичним щастям. 

…А гарно ж сказав наш поет: 
"Яке щастя, що я українець, що я син моєї прекрасної і трагічної нації!" 
О, яке щастя!.. Болюче, тривожне, яке живосилом видирає з наших рук, вибиває з 

наших сердець з неслов’янською жорстокістю угро-фінська Москва. 
Та хай хоч як лютують московські людолови, а ми вистоїмо, бо з нами Бог і з нами 

наша українська свята правда на землі! 
Читаю далі щиру книгу поета-патріота. 
 

А мати ж казала… 
1.02.2013. Мати, було, казала своїм дітям, які, пустуючи, кидали на землю шматоч-

ки хліба: 
 — Не розкидайте святого хліба, бо колись будете збирати отакі кусочки. 
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Згадую ці слова матері, дивлячись, як тепер дорослі вже безхатьки риються на сміт-
никах, підбирають хлібні недогризки статковитіших, кого ще не встигла обібрати до нитки 
банда олігархів. 

А мати ж казала… 
 

Українські розмовні клуби 
З періодичної преси 

4.02.2013. Це, мабуть, знак Божий нам! Раптом у найрусифікованіших містах Доне-
цьку й Одесі громадський рух "Простір свободи" організував Українські розмовні клуби. І 
вже відбулися перші їхні засідання. Клуби ці об’єднують не тільки україномовне населен-
ня міст, а й усіх охочих опанувати або вдосконалити розмовну українську. 

Організатор Українського розмовного клубу в Одесі Людмила Гребенюк говорить: 
"В Одесі не є проблемою знайти україномовне середовище — складно розмовляти чистою 
українською. Тому ми ставимо перед собою задачі: розширення словникового запасу, роз-
виток комунікативних навичок". Разом з тим засідання в клубах проходять у невимушеній, 
веселій, розважальній формі, з піснями, цікавими іграми, жартівливими конкурсами. Осно-
вна умова — спілкування тільки українською мовою. 

Про роботу перших мовних клубів розповідає "Україна молода" за 1.02.2013. 
Це вже рух знизу, глибинний нурт молоді, яка виросла в незалежній Українській 

державі зі свідомістю українського громадянина. Розмовні клуби — це важливі важелі де-
русифікації міст України. Якщо не проспимо й підтримаємо (і широкою пресою, і добрим 
словом, і всілякою допомогою) цей молодіжний патріотичний вогник, почин україномов-
ности, спілкування українською в усіх містах України, незалежна Українська держава, 
український народ, його державна мова, культура будуть урятовані. 

Молодь із "Простору свободи" планує збиратись у своїх клубах щотижня та закли-
кає небайдужих людей з інших міст України організовувати такі ж клуби й у себе. Вхід 
для всіх, хто хоче приєднатися до українських мовних клубів, вільний, єдина вимога — го-
ворити українською. 

Згодом можна буде проводити міжміські зустрічі клубів, змагання між ними за 
кращу форму роботи з молоддю, скажімо, на кращий сценарій клубного засідання, тощо. 

Створоюймо такі клуби повсюдно! Можуть бути і їхні філіали у ВНЗ, ліцеях, шко-
лах. Організовуймось і створюймо ці світлі осередки спілкування українською. Свята ж це 
справа! 

 
Без попа, без хреста, без півчі 

(Що розповіла Олена) 
Їй, колись маленькій ще дівчинці, бабуся Меланка показувала на старому, щільно 

вкритому цупкою цілинною ковдрою (травою забуття) кладовищі за селом, на косогорі мо-
гилку діда Микити – ледь помітний у траві зелений горбик, який можна було переступити, 
йдучи. 

 - Отуто його, сердешного, поховано в тридцять третьому, пухлого від голоду. Без 
попа, без хреста, без півчі. Загорнули сирою земелькою, як і не людину. Ми всі тоді були 
ледь живі од голоду. Багатьох, підібраних по хатах, просто скидали з гарб у вириті рівчаки 
й загортали потім усіх звезених навіть без жодного горбика. Наче й не було зовсім тих лю-
дей. О, Боже!.. В однієї дівчини, Наталки Парапівської така була пи-шна коса. Русява така. 
То вона довго виглядала з-під землі. Що засиплять її, а земля осяде, і знову та коса під но- 

гами в людей. Скільки нашого миру тоді виморили, страшно його й сказати, - хита-
ла головою бабуся. - Чи не в кожній хаті були померлі, а деякі дворища так і зовсім виляг-
ли. Тільки сичі страшно кричали там ночами. 

  
 

А прикидався ж дурником… 
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5.02.2013. "Поки ми віддані Росії, своїй мові, культурі, своєму корінню й націона-
льній пам’яті, Росія непереможна". (В. Путін, президент Росії). 

Бач, як правильно мислить цей україноненависник №1 на сьогодні. От тільки він 
вдає глухого, умом паралізованого, коли ми те ж самісіньке заявляємо про Україну. 

Для наших паралітиків ума: 
 — От ви прочитали патріотичну тираду-заклик російського президента. Про яку він 

мову солов’єм розливається? Про російську чи, може, про якусь митносоюзну? То куди ж 
ви стрімляєте свою голову із залиплими мізками? Ви що, самовбивці чи просто зрадники 
України, її нищителі? Адже якщо ви разом із окупаційною проросійською владою втягнете 
Україну в митний союз, нам там не дадуть і заїкнутися про нашу українську мову, про на-
шу українську культуру, про наше українське коріння, про нашу національну пам’ять. 
Швидко нам відіб’ють її. Путін чітко сказав, чиї будуть там мова, культура, коріння, 
пам’ять. Росія там буде, а ми — її губернія (навіть не малоросійська цього разу). 

Хочете туди? З Богом, Парасю! Ми ще й коней поможемо вам запрягти в дорогу. 
Оту гоголівську Русь-тройку. Мчіться!... В любі вам "тартарары". Україна тільки зітхне ві-
льніше без вас. 

 
Святкуємо День окупанта?..  

6.02.2013. Це ж яку треба мати звірячу, ненависну до України душу, щоб не згоджу-
ватися перенести День захисника Батьківщини з 23 лютого на 29 січня — День Героїв 
Крут. 

Що ж ми відзначаємо 23 лютого — день утворення збройних сил нашого ненавис-
ного окупанта? Скільки ж можна дозволяти чужодухим нахабам, негідникам знущатися з 
нас, з наших святинь? Коли ж ми по-справжньому прокинемося? 

 
З колін!!! 

Як же вона, ота поетеса, гордо, з обуренням казала: 
 — Закликають устати з колін. Чого це мені зводитися? Я зроду не стояла на колі-

нах. Хай той устає, хто на них стояв. 
Та не про тебе, таку горду, річ, а про широкі народні маси. 
І тут ще з більшим обуренням вступає в розмову старий журналіст: 
 — Не чіпайте народ! Народ наш ще нікому не вдалося поставити на коліна. 
 — А чого ж тоді ми ніяк не збудуємо свою державу? Бо стоїть він, наш улюблений, 

віками навколішках, і вже й тих колін своїх затерплих не чує. Це вже його природна поза. 
Навіть зручна йому, бо чого ж він ось уже 22-й рік нової державної Незалежности, наче не 
сповна розуму, голосує за своїх кровних ворогів, а не за синів України? Сини ж його про-
сять. Не чує. 

 
Рученьки зів’яли… 

Новела 
І сходилися в хату до матері сусідки. Вони поставали на порозі в сивих клубах на-

двірного холоду, кожна зі щербатою сокирою, обмотаною порожнім лантухом. Ціле тобі 
воїнство.  

 — Здорові були! 
 — Та й морозець бере, — потирали голі руки, прокашлювалися. 
Недавнечко жінки назнали в степу недокопану плантацію цукрових буряків. Як і 

назнали! Війна восени підійшла до села впритул, не дала дозбирати, а там приморозки ра-
но придавили. Про ту покинену плантацію й забули, а це хтось ізгадав. Пішли на поле. Ці-
лі-цілісінькі буряки повмерзали в землю, тверді, як кістка. Лопатою не вгризеш. Тільки із 
сокирою до них і приступишся. Та й то поки лютіші морози не вдарили. 

Малеча дивилася з печі, з-за теплого комина, як розсідаються тітки на лаві, як не-
квапно перемовляються між собою, очікуючи решту бурякорубів, як мати збирається "в 
похід", взуває строчені із сукна й вати валянки, піддіває під куфайку старий піджак, підпе-
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різується, пов’язує голову поверх косинки теплою хусткою, бо на вітрі, "як на ножі". Бере 
з— під лави сокиру й лантух. 

 — Готова! — говорить мати. 
Заворушилися тітки, повставали. За лантухи із сокирами, і пішли, понесли гомін у 

сіни, надвір. Щільненько грюкнули двері за ними. Побралися сердеги згорбленою черід-
кою проти шкулького вітру протоптаною стежкою. Перемерзло заклекотіла за ними путь… 
Не скоро вернуться. Мати прийде із задубілими руками, промерзла на степових хвищах, з 
мульким оклунком гримучих, мов каміння, буряків на спині. 

Перегодом вона їх помиє, під вечір затопить у печі соломою, поставить у казані ва-
ритися. Буряки відтало пахнутимуть мокрим цукром. Вони темніють у гарячій воді, 
м’якнуть. Тепер їх криши й хоч у пироги клади, підмішавши до ягід, чи в кашу, в узвар або 
й так, кружалками їж, солодке, аж губи злипаються. 

Так, може, з тиждень чи й більше жінки тягали на затерплих плечах цю поживу, ви-
рубану з примерзлої землі. А раз пішли в степ та й скоро вернулися. З клекотом убігли в 
хату, покидали порожні лантухи із дзвенючими сокирами коло порогу, заголосили. Так за-
голосили, як по мертвому. Аж малечі сумно зробилося на печі. 

 — О, Боже ж мій милий!.. 
 — Та як же ж його й житочки далі?.. 
Підвивав їм Рябко знадвору. 
Заходили люди на лемент, питали "буряківниць": що сталося? Поліцаї, німці нагря-

нули? Яке з вами лихо скоїлося? 
 — Та як же ж і не ли-ихо!... 
І стали розповідати крізь плач, крізь сльози. Набрели вони сьогодні на окопи, ті що 

рили ото влітку проти німців, а там… Солдатські каски лежать. Наших червоноармійців. З 
дірками в лобі. Прострелені… Солдатки — уголос… Яке вже там копання. Які вже там бу-
ряки, як і рученьки нам зів’яли… Може ж і наші десь отако-о… 

А піч зовсім принишкла…Слухала, слухала та й собі як розридається за комином. 
Зовсім по-дорослому… 

 
 

Скористаймось ясновидістю Шевченка! 
8.02.2013. Один дуже, ну ду-уже учоний чоловік, панібратськи поплескуючи Шев-

ченка по плечу, прорік, що, мовляв, ми ж будьмо мудрими, не забуваймо, що Шевченко 
сприймав і тлумачив історію як поет. От і думай, що хочеш, прочитавши таку сентенцію. І 
"Великий льох", і "Кавказ", і "Холодний яр", і "Мертвим, і живим…", і… — це так собі, ні-
яка не вершина творчости Шевченка, а більше емоції поета, ніж наша страшна історія. 

Тут і пів кроку не лишається від нашої учоности до отих зверхніх совєтських коме-
нтарів до поезій "Кобзаря" ("Шевченко не міг повністю оцінити прогресивне значення дія-
льності Б.Хмельницького…", чи й таке українопродавче: "Однобічна оцінка Шевченком ді-
яльності Петра І, його клолоніальної політики…", тощо). 

Та якби наші історики хоч на 10% глянули на вітчизняну історію з позицій Шевчен-
ка, очима Шевченка (я вже не кажу — серцем, душею, совістю Шевченка), ми б із 1917 ро-
ку мали б  міцну незалежну Українську державу, і Україна б не зазнала катувань трьома 
голодоморами, колгоспами, мільйонними репресіями протягом 70 років у совєтській тюрмі 
народів. 

Скажемо і про нашу перспективу: поки ми не займемо чіткої, не продажної позиції 
Шевченка в погляді на нашу українську історію, поки не навчимося, не наважимося, звер-
нувшись до своєї елементарної людської совісти (а не до шахрайства, жонглювання), 
сприймати і тлумачити історію по-шевченківськи безкомпромісно, — не бачити Україні 
свого незалежного державного щастя. 

Скористаймося нарешті ясновидістю Шевченка у вітчизняній історії! 
 

Скрупульозно точний 
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11.02.2013. У котре перечитую улюблений "Вир" Григорія Тютюнника. Не читаю, а 
наче слухаю мову полтавця: 

" Орися махала на нього мокрою ганчіркою та покрикувала за те, що швендяє сюди-
туди та зриває примазану долівку"."Перед вечором Орися нажала біля Ташані осоки, пот-
русила в сінях і в світлиці — всюди запахло гіркуватим болотяним душком". 

І Полтавщиною запахло. 
Скільки я писав про примазану долівку, про те, що її таким чином не капітально 

мажуть, а підновляють, підсвіжують. А мені редактори правили на "мажуть". І осокою, ва-
сильками трусять долівку, і соломою також, а мені правили на "встеляють". Якщо всте-
ляють, то це так товсто, що можна й виспатися на такій долівці. А трусять — це легенько 
притрушують, щоб і долівку знати було, і щоб її не зірвали чоботами, черевиками, не зато-
птали. 

Який скрупульозно точний письменник Григорій Тютюнник. 
 

А він же таки знаковий… 
Із серії "Нарцисизм"? 

16.02.2013. І чим я оце займавсь останніх чотири дні? Читав свій найдовший, на 540 
сторінок, роман " Довгі присмерки". Моя думка — він удався мені. Він один із кращих 
українських романів. 

Ну, це коли не відкидати відсотків на тридцять авторського нарцисизму. І все ж із 
п’яти-шести рецензій та відгуків на роман у двох (Юрія Мушкетика і Олени Логвиненко) 
було сказано в рік виходу роману, що він знаковий.  

І що ж. Минуло 10 років звідтоді. Вийшов він ото один раз накладом 1000 примір-
ників і все. Хтось прочитав, похвалили й забули. Глухо забули. А він же таки знаковий. Я 
відчував це, читаючи, та й літературним досвідом ручусь у цьому. Але ж його ніхто не ду-
має перевидавати, бо хто я? Класиків не перевидають. "Вир"  не перевидають! А це ж ба-
гатство літератури! Там же однієї мови мішками. А почуттів, людяности, доброти. 

Переконаний, ніхто не думає й мене перевидавати. А хіба так чинять зі знаковими 
речами в мистецтві, літературі?.. 

Але ж треба перевидавати. Такими речами розкидатися просто нерозумно.  
 

Відроджувальна книга 
17.02.2013. У "Вирі" Григорій Тютюнник насміливсь увійти в стихію правди жит-

тя, чого не робив тоді ніхто в нас в Україні, і цілими оберемками викладав ту правду, але 
ж навколо стояли високі мури і міцні (здавалося вічні) грати, і в потилицю письменникові 
дихали міліціонери, і щоб ту правду донести читачеві, доводилося ховатися з нею, обтику-
вати її, маскуючись, совєтськими "міліціонерами" на кожному кроці. І все ж він найбільше 
сказав нам чистісінької правди в той час в українській епічній прозі. За ним наважувалися 
входити в стихію правди й інші патріоти-завзятці. 

Могутньо, круто зазвучав його український, полтавський голос. Це помагало нам у 
60-ті, 70-ті роки вільніше дихати в тій комуністичній державі-тюрмі, не втрачаючи остато-
чно відчуття свого українського першородства. З героями "Виру" ми почувались українця-
ми, народом, хоч і зі здушеним горлом московською рукою. Нам праглося вирватися з тієї 
холодної, сибірної, окупантської руки. 

Ось що таке для України "Вир"! Не забуваймо цього, читаймо, перевидаваймо цю 
відроджувальну книгу, подумки роблячи із сьогоднішнього нашого москвозвільнення (хай 
ще й не повного) поправки на тих совєцьких "міліціонерів". 

 
18.02.2013. Учора увечері подзвонив раптом Петро Сорока. Поговорили, як брат із 

братом. Думаємо, відчуваємо з ним на одній хвилі. Дуже його турбує бездуховність бага-
тьох сучасних літераторів, які собою безцеремонно затуляють перед світом справжню лі-
тературу України. Мені також це болить, оця нечесна, меркантильно-брудна гра. 
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Недобачає справжньої літератури в себе дома й Комітет Шевченківської премії. Не-
вже підкаблучився окупаційній владі? Обійшов своєю увагою Дочинця, на сьогодні чи не 
найкращого прозаїка в нас. Та хіба це перший рік на наш Комітет нападає куряча сліпота.І 
Романа Коваля з нарисами про отаманів війська УНР та Холодного яру недобачили в Комі-
теті. А кількома роками раніше поета родом із Поезії Павла Вольвача. 

Але прийде час, переконаний Петро Сорока, і справжня література таки займе на-
лежне їй місце, буде представляти Україну перед світом, а ці самозванні скороспілки зжу-
хнуть, забудуться. Я додав і своє — забудуться, мов кошмарний сон. 

 
Створений з України 

А що Вінграновський! Вінграновський створений з України. А отже він той, ким 
промовляє Україна: 

 
Коло тебенько я — дивись! 
Ходять хмари нехмарним небом, 
По воді сон зорі повивсь 
Біля тебенько, коло тебе. 
 
Зірно каже собі про дощ, 
Про краплину малу на ньому, 
Про чорнобил і нехворощ, 
І дорогу — назад додому. 
 
Бо додому воно завжди: 
Полину і сльозі — додому. 
Сніг іде. Голубінь з ожин. 
І морозик цвіте по-свому. 
 
Коло тебенько я — за всіх. 
А як ні — за одне лиш небо… 
Збився з ніг золотий поріг 
Біля тебенько, коло тебе. 

 
І все. Про що ще говорити?.. Аксіома ж немногослівна. 
 

*** 
Є критика і критика. Буває, візьметься чоловік говорити про всіх поетів своє суддів-

ське слово. Про одного за одним. І таке враження, наче він своєю категоричністю методи-
чно розстрілює кожного третього, п’ятого чи десятого… Багато їх у нас, але коли й одно-
го… ні за що, то це ж непоправна втрата, а як отак прицільно кожного третього, п’ятого, 
десятого?.. 

Ну, не на цьому полі твої квіти, не на цій хвилі твоя душа, не на нашій, а десь тра-
диційно й досі — на сусідній… То й для чого його ото говорити-писати начебто від імени 
нас усіх. Ти ж, чоловіче, духовно чужуватий нам та й дуже. 

 
Ображені нещирістю 

20 02 2013. Є поети (та й прозаїки також), в яких кожне слово дихає Україною. А є й 
такі, що пишуть навіть знакооклично про свою любов до України, а слова мовчать. 

Мовчать, пригнічені, ображені нещирістю. 
 
21.02.2013. Колись, у молодості, як ще тільки починав писати, дорожив часом, пос-

пішав, бо хотілося зробити якнайбільше і якнайраніше, ще замолоду, щоб устигнути в 
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житті дуже багато. А тепер, у 78 років, спішиш, дорожиш часом, радіючи кожній вільній 
хвилині, бо вже… мало лишилося. Дуже мало… 

 
Коритні патріоти 

23.02.2013. Таки відзначають це "23-тьє февраля" — "Дєнь защітніка Отєчєства", — 
а дурних хохлів переконують брехуни від влади, що вони, хохли, вшановують "захисників 
Вітчизни". Тупо, не задумуючись, що роблять, хохли наші відзначають фактично пам’ять 
про утворення російсько-більшовицької Красной армії — підлого нищителя України, за-
гарбника України, тричі насланого Леніном на самостійну Українську державу — УНР. 

За 21 рік Незалежности не вийшов з наших нещасних, затурканих голів чад комуно-
російської імперії. Як таки ще багато живе поруч із прозрілими громадянами Української 
держави людей, яким Україна — чужа чужаниця. Живуть фактично коритно, без відчуття 
Батьківщини (свою Росію вони "люблять" на відстані, з-за українського кордону, Україну 
ж сприймають як місце на Земній кулі, де їм уліжно і ситно ведеться. Отакі патріоти! Дай 
їм до українського корита ще й їхню російську мову, а про українську й не заїкайся). 

Ну від зайшлих чогось аж дуже україно-патріотичного не скоро діждешся (зайшлі 
— вони й в інших державах також тримаються громадянства переважно за оту "уліжність" 
та "ситність"), але ж і свої, українці(!) — скільки серед нас ще байдужців, які також і чути 
не хочуть про Україну, живучи в Україні, будучи прямими нащадками українців. 

 
Прислухаймося до Володимира Сосюри! 

25.02.2013. А це до відома цим пройдисвітам, окупантам з партії регіонів та комуні-
стичної, які аж зі шкури вибиваються, щоб запровадити в Україні другу державну мову — 
російську, — наводжу слова видатного поета-класика Володимира Сосюри з роману "Тре-
тя Рота": 

"…Україна, або український народ, не давали права ні Корнійчуку, ні Білодідові го-
ворити, що український народ — двомовна нація. 

У мене серце обливається кров’ю од гніву і обурення на цих людей". 
А коли ж у нас те серце якщо не обіллється кров’ю, то хоч кинеться від образи, від 

сорому за те, що терпимо приниження, московську наругу, нищення віками? 
Ну хай національні почуття в нас убив ворог-сусід, але ж на раціональному рівні ми 

ще здатні задуматися: хто ми такі й що з нами роблять окупанти? По якому праву? По пра-
ву сильного, нахабного, націєжерного розбійника? Отак на очах у всього світу?На очах у 
понад 250-ти держав світу?.. Чого ж ми забули про своє споконвічне законне право україн-
ця на вільну Україну — нашу Батьківщину? Чого ж ми не правимо свого права? Надворі ж 
уже 21-ий вік — вік суверенних держав, суверенних націй, суверенних народів! 

 
"Няньки, дядьки отечества чужого!" 

Пророцтво Т. Шевченка 
27.02.2013. Думається, а чого б не вчитатись усіляким "нашим"борцям-прибічникам 

"русского мира" та "мытного союза" — цих м’якенько стелених доріжок до відновленого 
російсько-імперського СССР-у, який перетворить Україну на заштатну російську губер-
нію, — чого б, кажу, не вчитатись оцим лакеям Москви та роздутим аж під самий ніс оліга-
рхам в один із останніх віршів Т. Шевченка "Бували войни й військовії чвари…"? У ньому 
великий поет пророкує зрадникам України Галаганам, Киселям, Кочубеям найжорстокішу 
розплату — прокляття народу і забуття. Та хіба тільки про тих імперських прислужників із 
хохлів говорить Шевченко? 

Хіба ж ми не бачимо, не відчуваємо й нині, на кого Шевченків гнів, презирство, 
прокляття спрямовані через півторастолітню товщу часу в наше сьогодні? Поет каже: 

 
Було добра того чимало. 
Минуло все, та не пропало, 
Остались шашелі: гризуть, 
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Жеруть і тлять старого дуба… 
А од коріння тихо, любо 
Зелені парості ростуть. 

 
Чуєте, шашелі, що лишилися в Україні на нашу голову від СССР-у, "зелені парості 

ростуть" від поточеної вами України! 
 

І виростуть; і без сокири, 
Аж зареве та загуде, 
Козак безверхий упаде, 
Розтрощить трон, порве порфиру, 
Роздавить вашого кумира, 
Людськії шашелі, Няньки, 
Дядьки отечества чужого! 
 

І далі присуд вам і всім зрадникам України, своєї Батьківщини: 
 

Не стане ідола святого, 
І вас не стане, — будяки 
Та кропива — а більш нічого 
Не виросте над вашим трупом. 
І стане купою на купі 
Смердячий гній — і все те, все 
Потроху вітер рознесе… 

 
Отак! І український народ полегшено зітхне без вас і заживе нормальним, вільним 

життям у неолігархічній Україні. 
Поет каже про це, наголошує на цьому: 
 

…А ми помолимося Богу 
І небагатії, невбогі. 

 
Почитайте Пророка во своє спасіння. 

 
Дарований для безсмертя України 

"Поетика Миколи Вінграновського, явлена світові, — пряме свідчення містерійної 
творчості (курсив мій — В.З.), не підвладної адекватному аналізові ні алхіміків, ні вівісе-
кторів од літературознавства чи критики. Таке явище, як поезія М. Вінграновського, — без 
перебільшення, — внесок української літератури у скарбницю світового Слова. Це ставало 
зрозумілим за життя поета — він ніс у собі, на своєму високому чолі, на вродливому прия-
зному обличчі слід поцілунку Творця, а коли пішов, його поетичний геній дедалі яскраві-
ше освітлює ті вершини, що їх може сягнути рідне слово, мовлене не всує". 

(Валерій Гужва. Незасклене вікно народу. "Дивослово", 2006. — №11). 
Яке ж і спасибі тобі, шановний Валерію, за такі високі слова одкровення, присвяче-

ного поетові Миколі Вінграновському. Поетові, дарованому Україні Богом. Дарованому 
слідом за Шевченком. Дарованому для безсмертя України. 

Спасибі, спасибі!.. 
 

А може й згадають?.. 
28.02.2013. Оце, перечитуючи Денники "Застиглий вогонь" Петра Сороки за 2006 

рік, я набрів на таку оптимістичну фразу: 
"Я вірю, що прийде час, коли читаюча публіка витребує повне зібрання творів Р. 

Іваничука у кілька десятків томів, як, власне, і повні зібрання інших майстрів пера — Вік-
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тора Міняйла, Василя Захарченка, Валерія Шевчука, Івана Білика, Дмитра Міщенка, Анд-
рія Кондратюка, Юрка Гудзя, Михайла Медуниці…" 

А може й справді прийде такий час?.. 
Треба писати. 
Пишучи свої твори, я думаю про прийдешні покоління моїх любих українців-братів. 

Може ж, і вони згадають колись мене?.. І всіх нас, так щедро названих добрим Петром Со-
рокою. 

 
Україну врятує новий Майдан 

1.03.2013. Уже ясно, як Божий день, спасе Україну тільки новий Майдан, масовий, 
кількамільйонний у Києві, підтриманий Майданами в обласних і районних центрах по всій 
Україні. Тільки з допомогою Майдану можливе усунення від влади Януковича і його оку-
паційної команди. 

Боротьба проти колонізації України Росією, яку безпосередньо проводить її найма-
нець — президент України і його кліка при державній владі, боротьба рішуча, щоденна 
кожного на своєму місці, протестні заходи, маніфестації, судові позови, журналістські роз-
слідування фактів русифікації, — все це має підготувати нас до Майдану. Водночас треба 
працювати й на дальшу перспективу — вести виховання української нації через освіту. 

 
І сім’я — заклад освіти 

3.03.2013. Ми кажемо: виховувати, творити українську націю через освіту. Тобто 
через дитсадочки, школи, виші. І ще додаємо: і в сім’ї виховувати. Таким чином аж наче 
ставимо невидимий кордон між освітою і сім’єю, але ж мріємо про гармонію виховання, 
взаємопроникне виховання, взамодоповнююче освітніх закладів і сім’ї. 

А чи не правильніше, не точніше, не благотворніше було б зарахувати й сім’ю до 
своєрідного освітнього закладу? Говорячи про виховання, творення української нації, ми 
маємо на увазі найуперше мову дитини, підлітка, юнака, мову спілкування, бо без мови не 
буде українця. З моральним вихованням у сім’ї справа зрозуміліша, вона традиційна, часто 
сім’я тут переважає школу, виш, бо вони більше заклопотані засвоєнням знань вихован-
цем, а рідномовне спілкування, моральне виховання або заформалізоване, казенне, або йо-
го й зовсім випускають з ока. Разом з тим знання рідної мови в школах, вишах не перерос-
тає в спілкування нею. Сім’я ж традиційно в нас байдужа до мови дитини. Сім’я не вчить 
мови як предмета. Вона часто не надає значення тому, якою мовою спілкується дитина. Ще 
в межах домівки спілкування механічно передається від батьків дитині. І ось у нас мільйо-
ни українців російськомовні, отже й діти в них удома російськомовні. 

І що ж виходить — освіта наша хоч так-сяк навчає знанню рідної мови і бодай натя-
ку на необхідність спілкування нею, а російськомовна, скажемо, сім’я чисто механічно, без 
будь-якої запрограмованости стає впоперек освіті, затирає те, що прищепила освіта. 

А якби глянути на сім’ю також як на ланку в освітній системі, як на повнофункціо-
нальний освітній заклад, який також дбає про виховання підростаючої української нації? 
Тоді б у мудрій сім’ї заради найдорожчого — дітей своїх, їхнього майбутнього, легкого, 
природнього вписування у свою, українську націю батьки в спілкуванні з дітьми стали б 
переходити на рідну українську мову. В усякому разі звертали б увагу на мову спілкування 
з дітьми, хай і російською (якщо важко перейти старшим на рідну), змалечку всіляко спря-
мовували б дитину на спілкування українською мовою. 

Мені нерідко доводиться з радістю чути, як молода мама, на вигляд ще майже юнка, 
спілкується на вулиці зі своїм первінцем (первінкою) чистою українською мовою, як, бу-
ває, поправля своє дитя, очищаючи його мову від наносних русизмів. Отже в даному випа-
дку освітній процес не переривається, він починається в сім’ї, триває в дитсадочку, в шко-
лі, виші й знову в сім’ї після дитсадочка, школи, вишу. 

 
І твій крик… 
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4.03.2013. От тобі й Майдан. Як загуде, то багато знайдеться й таких, що скажуть: 
"Хай гуде, може, воно якось і без мене зробиться. А що я можу?". 

А ти не сиди, вийди до гурту та хоч одне-двоє проклять крикни на все горло в хорі з 
усіма, то воно й поможеться, й таки зробиться те, що має зробитися. 

 
*** 

Знову читаю себе?.. Цього разу "Прибутніх людей". Дивуюся, де ті слова в мене 
бралися? Я їх наче вперше прочитую. Ось мати Петрівних старому батькові на човні, охля-
лому від голоду, каже, прощаючись на березі: 

 " — Ви ж, тату, правтесь помаленьку, бо ще серце зайдеться". 
Ну, Хто мені це диктував?.. 

 
Усмішка Бога 

Незмовкаючий спомин 
Часто чомусь згадується мені один епізод із мого дитинства. Ми з матір’ю періоди-

чно їздили з нашого хутора в Полтаву до церкви, що стояла біля центрального базару, біла 
вся, під зеленою банею із золотим хрестом. Мати говіла у Великий піст, у церкві сповіда-
лася й причащалась. Раз і я набрався терпіння, два тижні говів, не їв нічого скоромного, 
старався не грішити, не говорити сердитих слів і навіть не черкатися, тож разом із матір’ю 
сповідався полтавському попові, потім причащався. Та з роками, десь у 7-му класі я заком-
сомолився, але мати мене й такого вже атеїстичного все-таки вмовила піти до церкви. Я 
стояв на літургії, як на голках. Мені кортіло швидше вийти з церкви, щоб устигнути в кіно 
та так, щоб і до нашого вечірнього "робочого" поїзда не запізнитися. Я нетерпеливився, усе 
смикав матір за рукав, занудно "ну-мамкав", щоб уже йти з церкви. І таки ми не достояли 
служби, вийшли з храму. І я гоном погнав "на кіно". Воно тоді, в 40-і роки, після війни 
"пускалося" в Полтаві в єдиному кінотеатрі імені Котляревського в центрі міста. Там були 
дві глядачеві зали — "Большой зал" і "Малый зал". 

Сеанси в залах починалися з розбіжністю в півгодини. Спочатку в Малій, а потім у 
Великій залі. Цього разу у Великій ішов якийсь новий трофейний фільм, і мені треба було 
потрапити саме на нього, але туди стояла довжелезна черга, а в Малу залу не було майже 
нікого. Зазвичай ми практикували таке: щоб не стояти в довгій черзі до Великої зали, бра-
ли квиток на непотрібний нам фільм у Малу залу, потім змішувалися з глядачами Великої 
зали, проходили до неї й сідали на вільне місце. Ми ж ходили, приїхавши поїздом ще вдос-
віта, на ранкові сеанси, а зранку зала ніколи не була вщерть заповнена. 

Я так само хитро вчинив і цього разу, не став стовбичити в довгій черзі до Великої 
зали, купив квитка до Малої, перечекав у вестибюлі півгодини після початку сеансу в Ма-
лій залі й зайшов із глядачами до Великої зали. Але я не взяв до уваги того, що цього разу 
вже була пообідня пора й новий фільм ішов тільки перший день, отож людей було — яб-
луку ніде впасти. Я наївно сідав на ще вільне місце, але скоро підходили власники цього 
місця із законними квитками, і мені доводилося спурхувати в прохід. Якийсь чорнявий у 
строгому чорному костюмі чоловік помітив мої метання по залі, підкликав мене кивком 
голови. Я підійшов до нього. Він попросив показати квиток. Я подав з надією, що він знай-
де мені вільне місце. За квиток таки ж заплачено! Уже пролунав третій дзвінок. 

 — Ходімте, — сказав чоловік спокійно й пішов проходом-просікою між рядами. Я 
— за ним. Підступили до вихідних дверей. Контролер відчинив їх, мовчки легенько штов-
хнув мене в плечі. Зала відразу ж зачинилася позаду, грюкнувши дверима. Я й не зчувсь, 
як опинився на порожніх, пройнятих холодним протягом сходах. Стояв приголомшений. 
Мені чути було, як там, за зачиненими дверима вже починався сеанс без мене. Почався 
зразу ж із пострілів, іноземної ковбойської мови, бойового іржання коней… Усе понеслося 
без мене. Без одного мене з такої маси людей… Із соромом я збіг лункими сходами вниз і 
вийшов надвір, у голий Корпусний сад. 

Я зразу все збагнув своїм младокомсомольським розумом. Я був покараний за те, 
що грішив у церкві, що рвався зі служби Божої до кіношних розваг. Пам’ятаю, з якою гір-
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котою я подумав тоді про це. Ота гіркота осіла десь у душі й щоразу виникає, коли згадую 
цей епізод у моєму житті. А згадую часто. 

Це було мені попередження — "Не гріши!" І як же делікатно попереджено мене мо-
лодого, я б сказав — педагогічно! Я навіть відчуваю усмішку Бога… 

 
Хоч пес і на ланцюгу 

10.03.2013. Сни мої туго набиті російською розмовною мовою. Сам я говорю, ду-
маю українською, але ввесь час чую уривки чиїхось фраз, сказаних російською мовою. 
Моє природнє для мене українськомовлення, українськодумання в снах, як і в нашій пост-
колоніяльній дійсності, відбувається на густому тлі (фоні) російської мови. Сни мої фонять 
російською мовою. 

Мене ця проклята дійсність, яка пробивається й у сни, в підсвідомість, уже не зіб’є з 
рідного українськомовлення, але ж юному, молодому українцю, українськомовцю дошку-
ляє, тримає його підсвідоме в постійній напрузі, як загрозливе гарчання псів-вовкодавів, 
про людське око взятих на ланцюг. 

Таж ланцюг ланцюгом, але нам треба для більшої безпечности, для самооборони 
мати при собі ще й замашненьку байбару. Як казав мені в 1970 році в Прохорівці, на Ми-
хайловій горі Василь Стус: "Це ж постійна війна. Постійно треба доводити кругом своє 
право на рідну мову на нашій не своїй землі". 

  
11.03.2013. Кричить на все начальницьке горло. 
 
13.03.2013. Перебирав свій архів частково. Набрів у старих пожовклих од часу газе-

тах на вірш Миколи Негоди, присвячений мені. Він подав його в "Літературну Україну" в 
число за 13 березня 2003 року на своє 75-річчя. Після статті про ювіляра йде поетична до-
бірка (цей вірш її відкриває). Перепишу, бо може отак і зітліти на газетному папері, а він 
важливий і для мене, і для самого М. Негоди. 

Василеві Захарченку, 
авторові роману "Довгі присмерки" 
 

"Коли писав цей роман, чув і Вашу душу близько біля своєї 
і пам’ятав про Ваш страшний 33-ій у дитинстві". 

З автографа. 
Всі сльози виплакав…Коли читав —  
боліло. 
У дзвони з дідом бив… поволі гас… 
Вже висохло, здерев’яніло тіло,  
сама душа стояла біля Вас. 
Напевне знала: сам я не осилю. 
але ж вагітніє й народжує земля… 
Пишіть, не зупиняйтеся, Василю, 
на подвиг цей Вас Бог благословля. 
Хіба задовгих присмерків замало? 
Хочби побачити проміння з мли. 
А скільки душ над Вашою стояло 
невиплаканих, тих, які — були… 
Вони Вам не давали супокою, 
приходили в югу і заметіль. 
Вони водили Вашою рукою, 
щоб разом з Вами викричати біль. 

 
До речі, писав я цей роман з вересня 1986 року до листопада 1987 року в Черкасах, 

коли ще на повну силу жив СССР, коли ще благоденствувало КГБ й недремно слідкувало 
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за мною, ходило по моїх п’ятах, пререпитувало журналістів-газетярів про мене: що гово-
рю, чим дихаю. Писав я й увесь час відчував дихання цих захеканих псів у себе за спиною: 
ось-ось подзвонять у двері мого помешкання, накриють "с полічним" — і знову арешт, суд, 
камера, грати, колючий дріт уральських концтаборів. 

Але це до слова. А головне, переписав "для історії". Я добре замовчаний, наглухо 
замовчаний, і після відходу що лишиться від моєї праці, якій я присвятив усе своє життя? 
Мовчання. То, може, хоч у Щоденнику хтось цікавий натрапить на це добре слово незабут-
нього Миколи Негоди, автора геніяльної пісні-реквієму "Степом, степом". Слово його до-
роге мені. 

 
Православна і "цареславна" 

Нам на замітку 
14.03.2013. Професор із США Джон Решетар так говорить про різницю між україн-

ським і російським православ’ям: 
"Українське православне християнство також історично відрізнялося від російської 

форми православія. Розходження існували в розумінні певних таїнств, у богослужбах, об-
рядах, в іконописі, в церковній архітектурі та співі, в собороправності. Російська правосла-
вна церква часто служила політичним цілям (через це деякі критики називали її — "царес-
лавною") і намагалася перетворити українську на таке ж знаряддя. Україна мала і має через 
Українську Католицьку церкву в Галичині та Закарпатті значні зв’язки із Заходом, подіб-
ного досвіду росіяни не мають". 

(Дж. Решетар. Усякому городу нрав і права. "Літературна Україна", №10, 8.03.1991). 
Чи не так і патріярх РПЦ Кіріл Гундяєв прислуговується Путіну й імперським намі-

рам Росії загнати в т. зв. "русскій мір" Україну, Білорусь і… Казахстан? 
 

"Мовою чистою, як Святе Письмо" 
17.03.2013. Який світлий чоловік у нас у літературі, в культурі Олесь Гончар! Світ-

ломовний і світлодумний. І в творчості, і в розмислах. Пройшов крізь таке страшне життя, 
крізь грязь війни, полону, крізь "московську грязь" совєтської дійсности з її параноїдаль-
ною цензурною підозрілістю до кожного твого слова, коми й знаку оклику і лишився цнот-
ливо чистим (як рідний народ у пісні) у своїй високій прозі, у своїх прагненнях і мріях. В 
останні роки його просто ранила оця сьогоднішня брутальність, бруд, гидь, сексоманія, чо-
рнороте мовлення, чорноруке писання, густо пересипане московським зловонним матом у 
"творах" самоназваної "молодої дегенерації" та й декого із старших письменників, навіть 
возведених у ранг класиків (хай Господь милує Україну від такої класики!).  

2 лютого 1993 року Олесь Терентійович з гіркою прикрістю записав у Щоденнику: 
"Слово — категорія моральна. Українська пісня свідчить про чистоту й цнотливість 

нації. Я виріс у хаті, де не було лихослів’я, де навіть черкатися (згадувати чорта) вважало-
ся гріхом. Загидила цим Україну Московія. Солдатчина. Табори-гулаги. Майбутня Україна 
від цього (хотілось би вірити) очиститься. Буде — як у пісні. Буде великодня. 

Література не може дозволяти собі бути грубою, вульгарною. Вона має творитись 
мовою чистою, як Святе Письмо. Це розуміли наші класики". 

Заповітні слова останнього із рідних класиків. Повторюймо їх як молитву, поки 
очистимо свої змосковлені душі й припнемо дурний язик до українського пракореня. 

 
20.03.2013. 
Натрапив у своєму розхристаному "архіві" на чиюсь дипломну роботу, присвячену 

моїй творочості. Чомусь певен, що писала випускниця, а не випускник. У дипломній бага-
то добрих слів сказано про мою коротеньку повість-спогад про батька "У морі нема бро-
ду". Схотілося перечитати повість. 

Прочитав і бачу, що все гаразд, написано душевно. За деякі місця можу закластися – 
вони попадають у "десятку". Це коли відсторонено глянути. А так, то серце боліло і душа 
плакала, коли читав. 
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21.03.2013. 
Тягне магнітом до "Денників" Петра Сороки. Багато разів перечитую і черпаю з них 

для себе упевнености в собі. Підбадьорливий дух устає від цих коротких сентенцій, вихоп-
лених із самого горнила розпеченим сплавом думок, яких тут же оброблено голосними мо-
лоточками на дзвінкому ковадлі. Тому й народжується робочий оптимізм, коли до них тор-
каєшся душею спраглого читальника. 

А ще вмів надавати оптимізму невтомний працівник у літературі, творець непереве-
ршеної поетичної трилогії про Сковороду, дилогії про Шевченка Григорій Білоус. 

З удячністю згадую слова віри в мене Юрія Мушкетика, Олени Логвиненко, Івана 
Власенка, Володимира Поліщука, Анатолія Дімарова, Михайла Слабошпицького, Івана 
Дзюби, Миколи Жулинського. Цим і живу, долаючи роки прижиттєвого замовчування. 

Та повертаюся до Денників П. Сороки. Уже зараз видно, відчутно, що ними сказано 
нове слово в щоденниковій галузі літератури з виходами в жанри новели, повісті, дорож-
них нотаток, ліричної фенології, просто поезії, літературних портретів, літературної крити-
ки, літературознавства. А як ці покришені книжечками денникові "щорічники" зберуться 
колись в об’ємні томи, отоді стане знати на повну силу вагу сказаного, доброту сказано, 
майстерність сказаного, красу сказаного, світлу думу сказаного в них. Уже їх і на сьогодні 
вистачить на добрих два-три томища. Мабуть, треба вже думати авторові про випуск цих 
томів.  

 
22.03.2013. 
Жирно їсти шкідливо для здоров’я. Жирно жити ще шкідливіше. Це викликає дав-

ню важку хворобу – розлюднення. 
 
"Куди б ми не звертали наші погляди, яким би не був предмет нашого спостережен-

ня, ми ніде не знаходимо протиріччя між наукою і релігією; ми швидше констатуємо їхню 
абсолютну гармонію в основних пунктах, особливо в галузі природознавства. Як релігія, 
так і наука, в кінцевому результаті шукають істину й приходять до визнання Бога. Релігія 
славить Бога на початку, наука – в кінці…" (Макс Планк, фізик, батько квантової теорії). 

 
"Треба писати з думкою про вічність". 

П. Сорока. Денники. 
Україномовець із Донецька 

23.03.2013. Уже вдруге на "Караоке на майдані" приїздить із Донецька до Києва лі-
тній юрист Микола, платить по 3 тисячі гривень, щоб заспівати українську пісню. Першого 
разу він співав "Реве та стогне Дніпр широкий" Т. Шевченка, а сьогодні ось – "Рідна мати 
моя". Спілкується пан Микола літературною українською мовою. Особливим голосом не 
може похвалитись, але заради популяризації української мови, української пісні не боїться 
виставити себе перед публікою не дуже співучим, не шкодує грошей від своєї пенсії. 

Перед тим, як заспівати, пан Микола розказав, що в його роду ходить легендарна 
розповідь його прадіда про те, що він воював на японській війні в 1905 році і там серед со-
лдатів було багато українців. Так от вони між боями, сидячи в окопах, співали в тій Ман-
джурії українських пісень і серед них "Реве та стогне Дніпр широкий". 

Ось вам і всуціль російськомовний Донбас! Брешуть "регіонали" Януковича, дуже 
брешуть, окупанти. Живуть, як бачимо, в Донецьку українці, масово живуть, пам’ятають, 
хто вони, люблять українську мову, співають українських пісень, борються за те, щоб і 
Донбас був українською Україною, без жодного окупанта. 

 
"Поночі" 

24.03.2013. Яке в нас чудове слово "поночі". І від нього похідні – "поночіти", "поно-
ченько", "поноченький" ("поноченька", "поноченьке"). Так нас навчає словник Грінченка. І 
як же хочеться поговорити цим словом: "Зробилося зовсім поночі" (тобто темно). І "Доби-
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валися вони додому вже поночі" (в темряві). "Упорався з роботою до поночі". "Уже поно-
чіло, коли він вийшов з дому" (темніло). "Перевдягайся, та не там, де видно, а на поноче-
нькому". 

Як воно оживляє, прямо таки освітлює мову, оце "поноченьке", "поночі", синонімі-
зує її. 

Це слово з його похідними формує наш суто український синтаксис навколо себе. 
Ось росіяни кажуть: "Оні шлі в тємнотє". І в нас напохваті: "Вони йшли в темряві", тобто 
той самий синтаксис. Але ж не забуваймо, що ми можемо сказати й так, як ніхто більш за 
нас не скаже: "Вони йшли поночі". 

Отаке воно наше живильне "поночі". 
"Поночі", а як світло стає від нього! 
 
26.03.2013. Хто переможе в мовному питанні, той переможе в усьому. От би це до-

нести в голови нашої опозиції у Верховній Раді. Та для чого доносити, опозиціонери й самі 
це чудово знають, тільки воно не збігається з їхніми інтересами. Просто треба комусь узя-
тися й натовкти їх носом у цю аксіому. Може ж таки совість прокинеться. 

 
Хто відмовився присягати Москві? 

31.03.2013. Хай буде пам’ятно навіки, що "мудрий митрополит Київський Силь-
вестр Косів разом з вищим духовенством, як і Богун, Сірко, полки уманський, брацлавсь-
кий, полтавський, кропив’янський, громада Чорнобиля, - відмовився складати присягу мо-
сковському цареві, а коли врешті змушений був скласти, то, як каже сучасник, "за слізьми 
світу не бачив". (В. Пахаренко. Незбагнений апостол. Черкаси. "Сіяч", 1994, С. 13). 

 
Як нас "просвітила" Москва 
Знаймо це. Хай буде напохваті 

" Ще 988 р. князь Володимир заснував перші школи, і Київська Русь була одною з 
найосвіченіших, найкультурніших країн Європи того часу. В козацьку епоху (15 – 18ст.) 
численні іноземні мандрівники страшенно дивувалися, що в Україні грамотні всі незалеж-
но від стану, навіть жінки. Гетьмани, Військо Запорозьке постійно тримали рідне шкільни-
цтво під опікою й охороною. Києво-Могилянська академія славилася серед найстаріших і 
найавторитетніших європейських наукових центрів. Опріч неї, в Чернігові, Переяславі, 
Харкові були колегії. Ще в 1740-х роках на одному лише Лівобережжі працювало 866 по-
чаткових шкіл. А 1800 р. – прикметний факт – не було вже жодної. Отак "просвітили" наш 
народ московські "благодетели". (В. Пахаренко. Там само, С.164 – 165). 

 
*** 

"Уся творчість Шевченка наскрізь діялогічна". (В. Пахаренко. Там само, С. 23). 
 

Та це ж справді так! 
1.04.2013. "Людина може говорити. Якщо вона дійсно говорить з Богом, то нема ні-

чого, чого б вона не посміла Йому сказати". (І. Ортинський, теолог). 
З Богом, як із рідним батьком, людина може говорити з усією щирістю. Може й жа-

літися, ображатися, нарікати… Справді-бо, не з армійським же прапорщиком розмовляє, а 
з доброю, світлою Сутністю, хоч і незбагненною. Головне, доброю, до терпеливости доб-
рою… 

Так Шевченко в усій своїй поезії розмовляв з Богом, молився Йому, просив, вима-
гав заступництва за Україну, вберегти її від врага-супостата московського. Поет говорив з 
таким пекельним болем за Україну, що Бог прочув його праведну душу. Своїм випробува-
льним мовчанням у відповідь на безкінечні докори поета Господь не помітно для Шевчен-
ка підніс його дух на горню висоту, змусив заговорити пламенем пророка, вклавши у вуста 
митця просвітлі, провіденційні слова во спасіння України. 
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Католицькість російської церкви 
Знаймо й це 

2.04.2013. "Автор "Кобзаря", може, як ніхто, побачив католицькість російської цер-
кви, її зраду православ’я. Загальновідомо, що православна церква засадничо національна, 
на відміну од інтернаціональної. Церкви царгородська, антіохійська, єрусалимська, грець-
ка, болгарська, грузинська, українська, румунська і т. д. єдині у визнанні одного Бога Ісуса 
Христа, але кожна з них автокефальна (незалежна), має власне розуміння канонів, свою 
обрядову традицію, відправу Богослужб, власні свята і т. д. Тобто християнськість гармо-
нізується з неповторною національною душею кожного народу. 

Російська ж церква фетишизувала обрядові догми, допустила на свій престол навіть 
не пастиря духовного, а світського царя, більше того, стала ідеологом російського імперія-
лізму, вигадавши теорію "третього  Риму" та "московського месіянізму", мовляв, на Росії 
лежить історична місія просвітити своїм "правильним" християнством всі інші "осліплі" 
народи". (В. Пахаренко. Незбагнений апостол. Черкаси, "Сіяч", 1994, С.66 – 67). 

 
Самодіялог 

3.04.2013. 
- Якщо тебе вдарять у ліву щоку, підстав і праву. 
- Треба щоб вона ще була, та права щока. 
 
5.04.2013. Відтоді, як він став начальником, обличчя в нього почало стрімко, прямо 

катастрофічно мордатіти. 
 

*** 
" – Може чого з продуктів виписати, так ти не соромся, Шемена. Поможемо, поки 

тут обживешся, як слід. 
 - Спасибі. Бо я вже об’їдаю родичів, - прижалівся Михайло". 
Та й словечко ж! Прижалівся. Звідки воно вскочило авторові? Не знаю, хоч тим ав-

тором я сам і є. Давно це писалося, ще сімнадцять років тому. Може, я його придумав, бо в 
словниках не знаходжу. Через цю давність перечитую тепер, як чужий текст. 

 
Мова-вбивця 

6.04.2013. Не соромимося називати речі своїми іменами. Це ж правда, що російська 
мова для нас, українців, для української мови, для України поки що лишається (і, на жаль, 
ще надовго) мовою-вбивцею. Як і для інших земель колишнього Радянського імпер-союзу, 
зокрема й тієї ж Білорусі, білорусів і білоруської мови. Збагнувши це, ми по-справжньому 
почнемо рятувати свою рідну українську мову, Україну, українську націю, український ет-
нос. 

Облишмо захоплюватися слідом за росіянами цим "вєлікім, магучім". Так, вона, ро-
сійська мова, велика і могутня і тим гірше, небезпечніше для нас від цієї могутности її, бо 
вона ж нам ворог, убивця! Зрозуміймо це. Рятуймо наші душі від прищепленої нам імпер-
сько-совєцькою пропагандою любови до цього асимілятора-убивці. 

Можете зі мною полемізувати, але ж ще жоден поневолений народ не врятувався (та 
й не придумав рятуватися) любов’ю до свого вбивці. 

 
Треба ж знати, до чого кликати! 

9.04.2013. Випустили із в’язниці Віталія Луценка. Він здається за ці два з місяцями 
роки тюрми помудрішав. Дай Боже! 

Учора на вечірньому інтерв’ю говорив розумно, говорив діло. Сказав, що три наші 
опозиціонери кличуть народ на вулицю під гасло "Вставай, Україно!". Але самого цього 
гасла мало, щоб виводити маси на майдани. Треба знати, до чого кликати людей. А цього 
ясного знання нашій опозиції якраз і бракує, програми нема на майбутнє, років на двадцять 
наперед. Треба ж знати, що ми будуватимемо. 
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Луценко каже, що ближчим часом звернеться до наших інтелектуалів, до еліти, щоб 
заходитися над програмою побудови "третьої" української республіки. Поки що нема в 
нас лідера нації. Але давайте накреслимо програму, підберемо команду й наймемо тоді вже 
менеджера для її виконання. 

У нас був Майдан-2004, святе пробудження нації, але Майдан не мав програми, бо 
не мав її й сам лідер Ющенко, як і справжньої команди не мав. 

Рано чи пізно народ повстане, буде новий Майдан. Ми маємо до повстання вироби-
ти чітку програму на перспективу і створити патріотичну, державобудівничу команду до 
того повстання. А інакше усунення Януковича від влади нічого не дасть. Просто відбу-
деться заміна одного президента іншим, а все попереднє сміття лишиться непорушним: 
сам окупаційний режим Януковича, оте бандитське, розбійницьке правління олігархів, да-
льше нищення української України, зубожіння населення, розхитування підвалин Україн-
ської держави. 

Це справді думки. Розумні. Може, вони пробудять будівничий потенціял нації? 
Трохи аж полегшало, коли послухав Луценка. Аж серце заграло. А може?.. Ну, 

хтось же повинен щось зробити… 
 

Нам що, і далі русифікувати" російськомовних"? 
11.04.2013. Щиру правду каже у своїй книжці "Неминуче й неминуще" Віталій До-

нчик про спекулятивну, надуману проблему з "російськомовними", яких начебто притіс-
няють в Україні і Росія хоче їх захищати. В. Дончик пише: "І тут всіляке втручання зовні, 
під дивовижними гаслами "захисту "русскоязычных" ( чи захищають десь у світі "англо-
мовних"? "арабомовних"?) є нічим іншим, як втручанням з підривною метою в чужі спра-
ви". (В. Дончик. Неминуче й неминуще. К., Наукова думка. 2012, С. 357). 

Справді-бо, ніхто не зчиняє ніякого галасу з приводу "англомовних", "арабомов-
них", "іспаномовних" і т. д., тобто людей позанаціональних. Бо хто такі "русскоязычные" в 
Україні? Це мільйони русифікованих корінних українців. Ну й ще, може, дехто з представ-
ників нацменшин, що мешкають в Україні, бо насправді вони не російськомовні, адже ро-
сійською послуговуються вимушено лише на вулиці, за межами домівки. Дома ж, у своїй  
сім’ї, а також зі своїми одноплемінниками розмовляють своєю рідною, знають її, люблять, 
і, Боже збав, не відмовляються від неї. 

Наші ж "русскоязычные" українці – це власне люди духовно позанаціональні, вони 
й не росіяни, абсолютно чужі росіянам, і від української нації відстали, їм чуже все україн-
ське. Але ж етнічно вони українці! Держава, суспільство зобов’язані допомогти цим росій-
ськомовним повернутися в духовне лоно своєї, української нації. Найперше, каже дух на-
шої Конституції, обов’язок Української держави – переконати цих російськозаблудлих від-
давати дітей своїх в україномовні школи, а також самим переходити на україномовне спіл-
кування. Тільки так має ставитися питання з російськомовними. Держава не зобов’язана 
створювати для них російськомовні школи, бо це буде не що інше, як продовження колоні-
заторської політики Росії. 

Чого ж ми не хочемо побачити кричущого парадокса: Українська держава має здій-
снювати в себе колонізаторську політику іноземної держави, колишнього заклятого поне-
волювача України? Нам що, і далі русифікувати "російськомовних"? 

Який же цинізм цієї Російської імперії? Зашкалюють усі показники відхилення від 
здорового глузду! 

 
15.04.2013. У суспільстві є побоювання, що помилуваний Луценко може зашкодити 

й так нетривкій парламентській опозиції. Невже й після тюрми він не помудрішав? Невже 
наважиться розбити єдність опозиції? А може таки внесе хоч трохи рішучости в їхню опо-
зиційність, допоможе накреслити хоч якусь національну програму, хоч перші ази її, а не й 
далі балакати голосно, майданно ні про що, наосліп, загальними "запальними" фразами", 
які вже тільки тліють, як відсирілі дрова. 

Може ж совість переможе?! 
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17.04.2013. Померла Майя Фролова. Талановита дитяча письменниця, неймовірно 

добра людина, яких тепер не часто зустрінеш. Вона прихильно ставилася до нашої сім’ї. 
Така ентузіастка, як вона, заряджала оптимізмом, прагненням до наповненого життя бага-
тьох і багатьох. Здавалось, її оптимізму вистачить ще на багато років, хоч останнім часом 
вона вже готувалася до відходу, розбирала архів, роздавала свою бібліотеку, подарувала 
нам зібрання творів І. Буніна, том М. Бердяєва.  

А скільки Майя Флорівна зробила добра творчо обдарованим дітям, тридцять п’ять 
років вела літературний гурток "Пегасик" при дитячій бібліотеці, просвітила шлях у вели-
ку літературу десяткам юнаків і дівчат.  

Осиротіли ми, наша письменницька організація. Осиротіла дитяча література й віч-
но юний і талановитий "Пегасик". 

Царство Небесне Вам, шановна Майє Флорівно. Ви Його заслужили своїм чесним 
життям. 

 
21.04.2013.  

Про "братні" стосунки 
Послухаймо нарешті, що говорив про "братні" стосунки з Москвою Микола Міх-

новський ще в 1917 році: 
"Московщина вже зараз є нашим ворогом, зрештою, двісті літ знаним. Тому зали-

цяння наших демократів до Москви та їхні надії на "дружню" демократію "братнього" на-
роду – не лише наївні, а просто дурні. Вони не знають, що право дає тільки сила!". 

 
22.04.2013. 

"Бистрєй! Бистрєй!.." 
Ми на своєму городі. Уперше нинішньої весни. Нарешті з трудом вирвалися сього-

дні з чіпких рук міста "на природу"! Уже зацвітають абрикоси по дачних садках. А "золо-
тий дощик"! Ви б тільки бачили, яка це краса – оці зеленаво-золоті кулі при cамій землі 
між голими деревами. А на городі ще не копано ні на штих лопати. Я з ходу починаю ко-
пати й водночас намагаюся прислухатися до навколишньої "природи". Ось мимо заклопо-
тано пролетів у чорній безрукавці теж увесь золотий джміль, потяг свого злежаного за зи-
му вібруючого баритона в білу абрикосову крону. На високій груші сусідньої дачі, у хво-
ростяному гнізді аж під самим сонцем скергоче сорока. Десь у яблуні чи в шовковиці спі-
ває й співає синичка в якомусь різкувато-рваному темпі, і я й собі мимохіть пришвидшую 
свою роботу. Водночас гуртом намагаємося  

прочитати цей синиччин спів, його наказові нотки, перекласти їх на зрозумілу нам 
мову. Доходимо згоди, що синиця погукує нам: 

-. Бистрєй! Бистрєй! Бистрєй! 
Спершись на держак лопати, вслухаюся в ритм співу пташки. Справді виходить то-

чнісінько, як ми розшифрували. Хочу підладнатися до синички з українським відповідни-
ком: "Швидше!", "Боржій!" – і близько не те. Зовсім інша фоніка. 

А чого ж нам так доладно висновується оце чуже, ненависне "Бистрєй!"?Чого наше 
вухо готове вловити його не тільки в посвисті синички, а й навіть у сорочачому скрипін-
ні?" Бо це "Бистрєй!" уроїлося вже в кожну жилочку. Його нам триста п’ятдесят років кри-
чать у потилицю з-за мушкета, з-за карабіна, з-за "вінтовкі образца 1897 года", з-за "кала-
шнікова" під гавкіт вовкодавів на поводу при перегоні з-за одних концтабірних мурів за 
інші, ще вищі, ще колющіші. 

Мені здається, прийми нас святий апостол Петро в рай, так і там у співі райських 
птиць наше навикле, привчене, призвичаєне вухо чутиме одне й те ж: 

- Бистрєй! Бистрєй! Шаг влева, шаг вправа счітаєтся пабєг, стррєляю без пррєдупр-
рєждєнія!  

(Та брьохаючись по коліна, по пояс у сибірських снігах на сорокаградусних моро-
зах, на уральських провітрах!). 
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"Ну що тобі верзеться? Поглянь, яке небо над садками. Високе, безмежне, просвіт-
лене, овіяне вже теплими блакитними вітрами. Як любо співає синичка. Зовсім не різко, а 
піднесено, радісно, славить весну. І сорока не скергоче, а розсипає свій гаркавуватий доб-
розичливий сміх. Копай, бо лишишся восени без картоплі". 

- Бистрєй! Бистрєй!.. 
За спиною грізно, морозно клацнув затвор "калаша…" (прийшов сусіда по дачі, від-

микає хитромудрого замка, вмонтованого у хвіртку). 
Ну що за життя!... 
 
27.04.2013. 

Голос до волі 
(Мої конспекти) 

Озвався, загримів, закричав, застогнав по-шевченківському до нас, українців, патрі-
ярх нашої літератури Юрій Мушкетик у статті-заклику "Станьмо плечем до плеча, серцем 
до серця!" в газеті "Слово Просвіти" (ч. 17. 25 квітня – 25 травня 2013 р.). Кожне його сло-
во поціляє нас у саме серце: 

" Стоїмо над прірвою – в кожному з нас намагаються вбити українця, знищити все 
українське всіма способами, донищити дорешти Українську державу. І зринає палюче пи-
тання до тих, хто поруч: Ти ще українець? Ти ще син своєї землі, чи тобі вже "без разні-
ци"?.. Москалеві в тайзі, в клопівнях "разніца" є, він "русскій", син "великого" народу. Жо-
рстокого, хижого, дикого, але свого народу. А ти? Ти стоїш над національною прірвою, 
перед національною катастрофою. "Бути чи не бути?" - сьогодні зринає перед кожним 
українцем, хоч багато хто намагається його не помічати: "моя хата скраю". Кожен украї-
нець мусить вирішити це питання на користь "бути" і всіма способами утверджуватись. Бо 
це залежить тільки від нас, від кожного. 

Москва заповзялася стерти нас із лиця землі, перетворити на німих холопів, як це 
було при припадкуватому Петрові і хвойді Катерині. Чужа народові нікчемна влада сприяє 
цьому. Українська армія розвалена, її військовий потенціал понищений, чи й просто війсь-
ковими частинами командують чужі Україні люди, безборонно проникає ворожа агентура. 
Українська, державницька патріотична ідеологія в нас цілеспрямовано відсутня, інформа-
ційний простір ліквідовано: телебачення, радіо, преса, книгодрукування – в руках русифі-
каторів. На сцені гнилозубий московський гумор, де висміюють усе українське; заводи, 
фабрики, торгівля, енергетика в чужих руках – у руках російських бізнесменів, підтриму-
ваних нашим владним кримінальним режимом. Живемо в страшних злиднях, в убозтві. 
Але – не всі. Ми другі в Європі по смертності й другі по дорогих автомобілях. (…). 

Нині ж усе повертається, посилюється: на всі посади ставлять так званих донецьких, 
будь це начальник міліції – донецький, прокурор – донецький, суддя і т. д. Сьогодні регіо-
налів, які обдурили народ, ненавидять по найглибших глибинках, але вони тримаються на 
силі, на владі. (…) Щодо насадження донецьких, то тільки в колоніяльні часи метрополія 
насаджувала своїх білих серед туземців. Оце нині туземці – ми, хто сповідує себе україн-
цем, а свою землю Україною. Донецькі, як і всі наші урядовці, вказівки отримують з Моск-
ви і щільно проводять їх у життя. (…). Високі урядовці, вчорашні комуністи, галасливі 
комсомольці порозквашували губи, йдуть цілувати руку московському попові, бо на тій 
руці годинник за 30 тисяч доларів, і та рука намагається пригребти українських православ-
них у "Русскій мір". (…). 

Такий світ і така наша Доля, і все ж ми, хоч і значно понищені, затиснені, вистояли 
до сьогодні. До речі, таке бувало в історії, колись вистояла перед Московією Польща, ви-
тримало Косово сербський прес, вони вистояли. Маємо вистояти й ми! Стиснувши, зціпи-
вши зуби, чіпляючись за кожен рубіж, кожен із нас повинен усвідомлювати себе бійцем 
Визволення. Кожен повинен бути готовим померти за Україну. Іншого нам не дано. Ста-
ньмо плечем до плеча, серцем до серця. Добиймося українського парламенту, українських 
Рад в областях, районах і селах, плюймо в обличчя всіляких костусевих і колесніченків, 
маємо приклади Махатми Ганді в Індії та Лютера Кінга в Америці, до нас говорить кров 
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Шевченка, Петра Дорошенка, Івана Виговського, Івана Мазепи, нескорених бійців УПА. 
Так довго не мусить бути, адже є в світі правда, є Бог. І нехай хоч як лютує гидка, жорсто-
ка Московська імперія, її гнилодушні адепти, її підступна, брехлива преса, ми вистоїмо, а 
їй надійде кінець!" 

 
*** 

"Національна приналежність – єдина істина". (Бенджамін Дізраелі, США). 
 
28.04.2013. 

І ми потиху гинемо… 
І труять, і труять безкінечними російськими кіносеріалами нас, українців, поголов-

но. А в тих серіалах на повну потужність іде прославляння великої Росії, героїзму росіян у 
Вітчизняній війні, насаджується гнилий, аморальний спосіб життя безпробудно п’яної Ро-
сії, з ранку до ночі звучить у цих примітивних, нездалих "фільмах" російська мова, тума-
нить, дорусифіковує наші села й містечка. І жодного фільму українського. До телебачення 
підпрядається російськомовна преса, російська книжка, майже повністю задушивши украї-
номовну пресу, українську книжку. 

Так антиукраїнська, окупаційна влада разом із Росією донищують Україну, а наша 
національна еліта з її ініціативною групою "1 грудня" зачахла, забалакалася в обережному, 
толерантному загальниковому до нудоти пустомельстві. Не б’є на сполох і церква. Тим 
часом нам роз’їдають душу, і ми потиху вироджуємося й гинемо як нація. 

 
1.05.2013. 

Без душі, на запчастинах 
("…а вместо сердца – пламенный мотор") 

Московський кіноактор Васілій Лановой. Амплуа кіногероїв. Уперше з’явився в 
1953 році у фільмі про випускників школи "Атестат зрілості" в головній ролі.  Красень. Пі-
зніше стало відомо, що він з України родом, українець Василь Лановий. Уже старим, 80-
річним приїхав у Київ на гастролі, мелькнув у телехроніці дня, признався в любові до 
України, своєї Батьківщини, сказав кілька фраз рідною українською мовою, і так гарно 
стало на душі. Подумалося з удячністю: "Бач, прославився в Росії, а не забув свого перво-
родства, не те що полтавка Клара Лучко, яка не могла змиритися з тим, що її Україна здо-
була державну незалежність". 

І ось цими днями знову приїхав Василь Лановий в Україну, знову показався в теле-
новинах, сказав кілька слів уже російською мовою. Але які ж ті слова гіркі для нас, чужі. 
Він промовив зажурено, що увесь занепокоєний тим, "что наші народи раздєлілісь. Я вєрю, 
молю Бога, что єщо успєю увідеть, как ми опять об’єдінімся в одно целоє государство". 

І примерк цей кіногеройний актор, цей всього-навсього малорос. Ну навіщо тобі, 
чоловіче добрий, те імперське государство з потопленою в ньому назавжди твоєю кревною 
Україною? Твоя Батьківщина нарешті за стільки століть здобула державну волю, вибилася 
з-під російської руки, порадій же, ти ж нормальна людина, а для тебе це… трагедія і ти пе-
реживаєш, що помреш, так і не діждавшись нового об’єднання, тобто смерті України. Як 
же ми, українці, так легко дозволяємо зруйнувати вщент свою національну душу, запрода-
вши всю її ворогові. Цього не дозволяють собі ні московські, ні ленінградсько-
петербурзькі грузини, вірмени, азербайджанці, узбеки, казахи. Коли в 2008 році російські 
танки на повному імперському ходу йшли на Тбілісі, у Москві й у Петербурзі відомі росій-
ські актори – грузини Кікабідзе і Басилашвілі виступили з різкими протестними заявами, 
засуджуючи агресію Росії проти їхньої Батьківщини – Грузії, а Кікабідзе на знак протесту 
покинув Москву й повернувся на Батьківщину, в Тбілісі. А ми… Ех, ми… 

Та приїздив у Харків незадовго перед смертю великий росіянин Інокентій Смокту-
новський, якраз у перші дні незалежности України. Як він тепло, сердечно вітав нас, Укра-
їну зі здобуттям державности, бажав нам успіхів у будівництві держави. Етнічно чужий, а 
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близький нам, без великодержавних імперських комплексів, бо людина він правдива, пра-
ведна, свята. 

А тут українець, свій, і така пустота… Радів би, що твоя Україна стала на держав-
ний шлях. Із своєю дружиною-українкою, відомою акторкою Купченко раділи б. Що вам 
та Росія?.. Але ж отакі ми є. Як вироджуємося, то вже до решти, до щирця. Наче нам якусь 
запчастину російського виробництва вставляють замість живої української душі. Не даром 
же співав увесь СССР: "Нам Сталин дал стальные в руки крылья, а вместо сердца – пла-
менный мотор" Отак після української школи все московське життя – на запчастинах, без 
душі. 

Як страшно! Навіщо? Хіба ж то життя? 
 
2.05.2013. 

Бідні крокодили… 
А ці наші владці – урядовці, народні депутати, олігархи не тільки ллють "крокоди-

лячі сльози" за ожебрачений народ у своїх публічних виступах, а ще й носять дорогезні 
крокодилячі черевики, придбані за зідрані, злуплені з того ж народу захмарні податки, за 
безбожно занижені йому ж, рідному народові, зарплати і пенсії. 

 
3.05.2013. 

Віджебраковуємося… 
Можна ще й так сказати: вони там, нагорі, коло владного керма, живуть-

пожировують собі, а ми тут, під ними, давно вже не живемо, а лише віджебраковуємося, та 
тільки ж вони ніяк не дають нам вижебракуватися в пристойне людське життя. 

 
*** 

"Людина жива, поки серце пам’ятає заборони". (Антуан Сент-Екзюпері). 
 
5.05.2013. 

Метастази московської зарази 
Оце на тому тижні йдемо у свій сад. На одній із дачних дільниць сидить під де-

рев’яним будиночком мугиряка передпенсійного чи й пенсійного віку, димить цигаркою, 
спокійно, з якимсь душевним задоволенням голосно перебалакується зі своєю жінкою, яка 
порається на грядці. Говорить той господар про звичайні побутові речі, але звичайним сло-
вам у його мові тісно. Вони ніяк не потовпляться  в хрипкуваті, прокурені фрази чоловіка, 
їх витісняє, безцеремонно випихає розлогий мат. Через слово – і мат, а то й мат-перемат-
підмат, так що людському слову доводиться ждати своєї черги через два-три матюки під-
ряд. 

Жінка те все слухає, байдуже пропускає повз увагу чоловікове гнилослів’я, до якого 
вона давно, схоже, звикла й не зважає на нього вже. 

Побачила нас… Зараз укоськає свого чорноротого, таки ж ми – сторонні вуха. І не 
здвигнулася. 

Це українська сім’я, україномовна, але як же вона невиліковно заражена російським 
матом, який пустив смертельні метастази в її побут і щодень підточує, донищує її спарену, 
колись звінчану Божим Словом душу. 

Як огородити, захистити від цієї російської, московської зарази душу нашого ко-
лись цнотливо чистого народу-словомовця?.. 

 
Птахам - до вух?.. 

З діялогів 
 - Ну як ти говориш! Шпаки ж оно поряд у траві пасуться. 
 - То й що? Хай собі (…)пасуться. Я що, спужав їх голосом? То я буду тихіше. Гарні 

які смаглявці. 
 - Гарні! А мова твоя яка! 
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 - А яка? Мова, як мова. 
 - Оті гнилі, болотяні "москалізми" в кожній фразі – це ти називаєш мовою? 
 - А, ти про мою (…)нецензурщину?.. А при чому тут твої (…)шпаки? 
 - Як при чому. Вони ж звуконаслідують! Чого доброго, почнуть за тобою повторю-

вати бридоту за бридотою, а її підхоплять синички. А там, не доведи Господи, ще й солов’я 
з пуття зіб’ють. 

 - Н-да-а! (…), (…), (…)… Не подумав я, знаєш (…)! 
 - Та не неси ж до пташиних вух! Замовкни! 
 
6.05.2013. 

Так жити – великий гріх перед Україною! 
Нещасна Україна, нещасні ми, українці, нещасне наше суспільство уже тому, що 

все не можемо вибрати собі президента такого, як треба, парламент такий, як треба нашій 
державі, нашій Незалежності. 

Про що далі говорити, коли неправда, обман, нелюбов до України, українства йде в 
першу чергу від найвищої влади, від самого президента. Ми намагаємося змусити себе по-
вірити, запевнити, що вони – наша, українська влада, і цим заколисуємо себе, перестаємо 
розуміти, зіскакуємо з проклятої істини, що живемо під окупацією чужих, ворожих сил, які 
виконують не нашу волю, а волю іноземної, ворожодишної держави, керівництво якої, са-
ме суспільство її налаштовані поглинути нас, нашу державу, нашу Незалежність. 

Якби ми були національно свідомим народом, ми б давно вже мільйонними лавами 
вийшли на майдани по всій Україні й продиктували свою, українську, всенародну волю. А 
ми й далі дозволяємо дурити себе цим дурисвітам, пройдисвітам, насміхатися з нас, обид-
лювати нас, наше суспільство до решти. 

Так жити не можна. Так жити аморально. Так жити – великий гріх перед Україною! 
 
8.05.2013. 

"Празднік" великого горя 
Знову надходить "вєлікій Празднік" – "День побєди". Львів’яни, франківці по-

людськи запропонували не бряжчати зброєю, не парадувати на площах, а тихо, з молебня-
ми по убієнних по церквах і на цвинтарях провести цей сумний день, назвавши його Днем 
Пам’яти. Уряд це відкинув. Знову пруть червоні прапори, вивішують по установах, і бу-
дуть святкувати з великим розмахом, з великим комуністичним фальшем. 

До речі, по селах України люди вже давно відзначають цей день на цвинтарях, біля 
братських могил як поминальний день. 

Черкаське обласне начальство дало наказ усім школам визначити старшокласників 
на святковий парад, нарядили їх у наспіх скамуфльовану червоноармійську форму, навча-
ють парадувати напередодні Дня побєди. Змушують дітей прославляти цією грою, забав-
кою невідому їм війну, горе, сльози мільйонів, усього українського народу, яке забрало 8,5 
мільйона українських життів. 

Спитати б самих себе нам, що ж ми празнуємо, святкуємо, славимо? Совєтські (ро-
сійські) "побєди" на фронтах, те, як нездалі генерали й безсердечні маршали жукови кида-
ли мільйони червоноармійців і щойно мобілізованих після німецької окупації українців у 
жерло, в топку війни, як мстилися українському чоловічому населенню призовного віку за 
виживання в окупації, спеціяльно посилаючи маршовими ротами необмундированих, без-
збройних на вірну смерть під німецькі кулі й снаряди на найтяжчі ділянки фронту. 

Ця піррова перемога характерна ще й тим, що рядові червоноармійці (переодягнені 
у військову форму селяни й робітники) потерпіли поразку в своїх сподіваннях на винаго-
роду після війни за розгром гітлерівської орди, що не буде колгоспів, настане заможне 
життя в містах і селах. Пам’ятаю малим, як ті ж червоноармійці на постої в нас у хаті гово-
рили між собою: "Кінчимо війну, хто живий зостанеться, одержить землю, Жуков розпус-
тить колгоспи". Такі ж настрої спостерігалися й у селян. 
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А по війні - ще жорстокіші, ще з порожнішими трудоднями колгоспи, у неврожай-
ному 1946-му зовсім не видали хліба, хіба що по півпуда посліду й то не в кожному колго-
спі, і настав голод 1947-го з драконівськими податками. І арешти, тюрми за "політику", 
тобто за необачно сказане слово, тут же донесене в КГБ розставленими сексотами. Конц-
табори за полон, за те, що тебе, юного, ворог вивіз у Німеччину на примусові роботи. У 
1948 році Сталін заходивсь арештовувати бойових генералів. Отака дяка соввлади за ту ж 
"побєду" у війні. 

 І оце таке лихо, таке горе нації, цю страшну гекатомбу змушують примусово свят-
кувати навіть школярів на 22-му році української Незалежности? Є в нас розум? 

 
Людинобраконьєрство Москви 

(Ось ще коли воно почалося) 
Звичайно, знайдуться такі, що почнуть мене звинувачувати в тому, ніби я, запере-

чуючи оці "паради Побєди", применшую заслуги ветеранів війни, що з неймовірними жер-
твами, від яких поночіє небо, перемогли гітлерівську машину. У тім-то й річ, що з неймо-
вірними жертвами. І мова йде про перезавантаження дати "9 травня" зі свята Перемоги на 
День Пам’яти без бучних парадів, похвальби своїм совєтським геройством, яким закрива-
ють від потомків моторошні, небачені досі у світі, в історії звірства над своїми співвітчиз-
никами, безсердеччя, байдужість, бандитську жорстокість воєначальників та фронтової 
контррозвідки до бійців своєї армії. 

Раджу прочитати в Щоденнику геніяльного О. Довженка запис 24 липня 1945 року: 
"Я був учора на параді Перемоги на Красній площі. Перед великим Мавзолеєм сто-

яло військо і народ… Жуков прочитав урочисту і грізну промову Перемоги. Коли згадав 
він про тих, що впали в боях в величезних незнаних в історії кількостях, я зняв з голови 
вбрання. Ішов дощ. Оглянувшись, я помітив, що шапки більш ніхто не зняв. Не було ні па-
взи, ні траурного маршу (підкреслення моє – В.З.), ні мовчання. Була сказана ніби між ін-
шим дві чи одна фраза. Тридцять, якщо не сорок, мільйонів жертв і героїв ніби провали-
лись в землю або й зовсім не жили, про них згадали як про поняття. Мені стало сумно, і я 
вже далі не інтересувався нічим. Перед Мавзолеєм проходили солдати, генерали, несли ні-
мецькі рябі прапори, немов загаджені птицями, вели собак, танки їхали, гармати, одна дру-
гої більша і грізніша. Мені було жалько убитих, Героїв, мучеників, жертв. Вони лежали в 
землі, безсловесні. Перед величчю їх пам’яті, перед кров’ю і муками не стала площа на 
коліна, не замислилась, не зітхнула, не зняла шапки. Мабуть, так і треба. Чи, може, ні? Бо 
чого ж плакала весь день природа? Чого лилися з неба сльози? Невже віщували живим?". 

Ой віщували про байдужість, безсердеччя, людинобракор’єрство Москви, яке ще 
гірко відгукуватиметься ще й у 21-му столітті в незалежній уже Україні… 

 
Фальш" – "фальшю"? Для чого? 

(Моя прикладна філологія) 
Зіткнувся сьогодні з рідкісним явищем у нашій мові й дуже здивувався. Натрапив 

на слово, яке, виявляється, може бути то чоловічого, то жіночого роду. Це слово 
"Фальш".Словники радять дивитися на орудний відмінок. Якщо вжито закінчення ю (фа-
льшю), то це ви маєте справу із жіночим родом. Коли ж ви в орудному відмінку поставите 
ем (фальшем), так і знайте, ви вже маєте справу з чоловічим родом. По тлумачному слов-
нику бачимо, що Н-Левицький і Олесь Гончар уживали і жіночий, і чоловічий роди, М. 
Стельмах – жіночий, І. Франко – чоловічий. 

Я вибрав також чоловічий. Запитаймо себе: для чого нам російська форма? Щоб ле-
гше було нас русифікувати? 

Не кажемо ж ми слідом за російським "свєтлий путь" – "світлий путь", а тільки 
"світла путь". Так і з цим фальшем, гарно ж як, зовсім по-нашому, легко, милозвучно ви-
мовляється, без отієї штучної напруги "фальшю". Хай росіяни "мучаться", як їм це подоба-
ється. А нам для чого? За компанію з ними, чи що? 
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Молитва за Україну 
(Ще й ще згадаймо й помолімось) 

Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Господи! Захисти нашу Батьківщину – Украї-
ну, нашу українську мову, наші українські душі від вражої, злої московської навали. 
Амінь. 

 
11.05.2013. 

Архітектура дерев 
На вулицях нашого міста зараз радують око яснозелені каштани, величні, мов світлі 

собори, рясно увішані від низу по самі вершечки білими пірамідками цвіту. Цей гостроко-
нечний цвіт надає деревам ілюзію динамічности, аж здається на якусь мить, що вони не 
просто стоять серед нагрітого асфальту й каміння, а тихо плинуть угору, у відкрите трав-
неве небо. 

Милувалися б оце ми, черкасці, дорослими деревами, окрасою Черкас, коли б не по-
збавилися пів місяця тому "мера" (голови міськради), який останнім часом заходивсь ого-
ляти вулиці від розлогих лип, каштанів, берестків, кленів, осокорів. Негідник не зважав на 
протести сотень і сотень черкасців і чинив своє чорне діло. Одкрив для себе гендель – про-
давав мебельникам і котельникам деревину й тріски "наліво". На одній із сесій депутати 
вигнали з посади його в три вирви. 

Тепер ми з полегкістю зітхнули: одвічне чудо, втіха для очей, ліки для легень зага-
зованого міста – наші старі друзі – дерева, які не встиг пустити під сокиру супостат, пре-
будуть з нами. 

Сьогодні ми йшли з Олею містом, і дерева виставали нам перед очі, одне красивіше 
іншого, наче запрошували помилуватися ними, новим весняним убранням, щойно виданим 
їм теплою природою. 

 - Наше місто бідненьке на архітектуру. І те, що було, не все зберегли. Але як її при-
крашають дерева, - сказала дочка. – Оце ось одоробло, податкова. Коли б зрубали каштани 
під її неоковирними стінами, вона б любісінько скидалася на гігантський багатоповерхо-
вий сарай. 

Податкова наша – це зведене, як і по інших областях, перед самісіньким розвалом 
СССРу несклемезне приміщення для обкому компартії – повне виродження в казенній ар-
хітектурі. 

 - Так, ми не Париж. Нас не можна виставляти перед людські очі голими, без архі-
тектури дерев. 

 
21.05.2013. Доки ми, українці етнічні, не просочимося думкою, почуттям на генно-

му рівні в крайній необхідности нашої поголовної, суцільної українськомовности, доти нам 
не бачити справжньої незалежної, державної України. 

Починаймо кожен із себе, зі своїх дітей, внуків, правнуків українськомовити, вчи-
тися українськомовити, любити українськомовити, щасливіти в українськомовности, і про-
цес піде. Незворотній. Українським шляхом. 

 
22.05.2013. 

Українська – єдина державна! 
Справді-бо, де ви бачили нормальну, суверенну державу в світі, щоб її громадяни 

чи більшість громадян спілкувалися не своєю рідною мовою, а мовою сусідньої держави? 
Не смішімо світ! 

Як уже взялися будувати державу на споконвічній території України, то маймо ро-
зум, здоровий глузд, совість, обов’язок перед цією територією, історією цієї території, бу-
дуймо державу на основі мови етносу цієї території, етносу споконвіку українського з його 
багатющою, однією з найрозвиненіших, наймелодійніших мов – української, зафіксованої, 
виспіваної в 300 тисячах пісень українського етносу. 
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А причому тут російська, яку окупанти Москви нав’язують нашій території на роль 
державної? Російська мова на нашій українській території не корінна, а іммігрантська. От 
і хай вона живе й розвивається разом із іншими мігрованими з чужих держав до нас мова-
ми на правах іммігрантських. Намагатися надати будь-якій з них статус ще однієї держав-
ної в нас удома, в Україні, це значить зазіхати на нашу територію, та скажемо прямо - на-
магатись окупувати цю територію, поневоливши нас, її корінних жителів, задушивши на-
шу мову, а з нею і душу українського народу. 

Тож скажімо чітко, ясно, рішуче кожному інонаціоналу – ніколи, ну ніколечки(!), ні 
за яких обставин не бути на території України державною жодній примігрованій сюди, до 
нас мові, крім предковічної, правічної, споконвічної тут української. 

Так пребуде вічно! 
 
24.05.2013. 

Гроно життя 
Вони масово, голосистим українськомовним гроном вийшли з кабіни ліфта в нашо-

му під’їзді – четверо маленьких метких хлопчиків і дівчаток, молода мама і молодий тато: 
усі радісні, усміхнені. Отаке українське щастя! 

Ростіть і несіть у світ свою рідну мову, купайте свої душі в її материнській ніжнос-
ті, батьківському захисті. 

А на вулиці я й ще обігнав пару: тата й хлопчика п’яти-шести років. Ідуть й україн-
ськомовлять. Щасти і вам, доле. З вашим щастям і Україна буде щасливою. 

Отак за одне сонячне надвечір’я скільки радости для моєї душі й слуху. 
Українній, моє місто, українній!.. 
 
26.05.2013. 

Несподівана бандероль 
Отак живеш-живеш і одного прекрасного дня несподівано отримуєш поштову бан-

дероль з книгою-дослідженням творчости В. Петрова – "Віктор Петров: верхи долі – верхи 
і долі" В’ячеслава Брюховецького з дарчим написом: "Василю Івановичу Захарченку – з 
давньою повагою". 

Ошелешено кажу: ніколи б не міг навіть на мить подумати, що він хоча б чув про 
моє існування. Це я живу з давньою повагою до В’ячеслава Степановича Брюховецького 
всі ці понад 20 років, звідтоді, як він відродив Києво-Могилянську академію.  

Минуло вже кілька днів, як прийшла бандероль, а я ніяк не можу збагнути до кінця, 
що ж сталося. Для мене В’ячеслав Брюховецький – не просто звичайний сучасник, а явище 
в історії України. Це всеодно, що прислав би оце мені бандероль Петро Могила чи гетьман 
України Конашевич-Сагайдачний Петро Кононович. 

 
"Кобзар" – книга народу 

Тож ці дні я не просто читав прислану книгу про В. Петрова, а углибав у неї. Ну ось 
місця про Шевченка, про "Кобзар", про різницю між самим Шевченком як явищем і його 
сучасниками-друзями М. Костомаровим і П. Кулішем. Хто як дивився на народ? Відсторо-
нено, збоку чи спромігся "заговорити його душею".  

"Хоч якими літературно освіченішими були М. Костомаров і П. Куліш, однак здійс-
нити цей прорив вдалося тільки Т. Шевченку, - пише В. Брюховецький. - Перші керувалися 
теорією і наслідували видатні взірці, Шевченко творив усупереч усім чинним теоріям, з 
глибини своєї душі. Це послідовно в низці статей про творчість Шевченка розкривав В. 
Петров. Справжня література народилася з "Кобзарем". І навіть у своїй чи не найзаангажо-
ванішій політично праці "Тарас Шевченко як поет нації" (1946) В. Петров знаходить спосіб 
довести це: 

"Український народ з усіх народів світу володіє такою книгою, в якій сам народ жи-
ве своїми власними почуттями. Це "Кобзар" Тараса Шевченка. Це книга не про народ, а 
книга народу. 
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Між книгою й народом не стоїть жодний посередник. Не сторонніми очима зовніш-
нього спостерігача відокремлений від народу письменник дивиться на народ, щоб своє 
слово стороннього спостерігача сказати про цей народ: ні, народ сам з середини себе своє 
про себе каже слово". 

І ще: 
"На етапі свого бездержавного існування нація існує своєю духовною культурою, - 

ось твердження, що його не повинен забувати ніхто з нас. І на цьому, бездержавному етапі 
свого національного існування український народ знаходить для себе творчий вияв свого 
духа в книзі Тараса Шевченка, що зветься "Кобзар". 

 
27.05.2013. Сьогодні дощ іде двома нападами: в обід улив, як з відра, вода дунаями 

стала, а це ще й надвечір грім нацьвохкує золотими батогами нову грозу до міста. 
 

*** 
Щойно отримав щирого, прихильного листа від Петра Івановича Сороки, в якому 

він дякує за книжку "Таке поліття". Каже, що зразу ж написав на неї рецензію. 
"Ваші книги виховали не одного українця", - пише Петро Іванович, явно передаючи 

куті меду. 
Не знаю, чи справді кого виховав своїм словом, але себе ним перевиховую: раз уже 

таке написав, то повинен сам дотримуватися виголошених принципів. А чи вдається це 
мені, воно видніше збоку. 

 
31.05.2013 Потроху розсилаю, роздаю свою книжку "Таке поліття", яка оце нарешті 

вийшла у світ. Люди дякують, добре відгукуються. Є й такі, кажуть, що лають мене остан-
німи словами, називають фашистом. Отакої, душать Україну, а за те, що хтось із нас засто-
гне під їхнім окупаційним лаптем, змішують з брудом. 

І все ж книжка працює. Там є уривки з нових сторінок Щоденника, якого, мабуть-
таки, назву: "Уперте щодення". У цих уривках настирливі мої заклики ставати нам усуціль 
україномовними в нашому спілкуванні, усному й письмовому, в Україні, бо це найшвидше 
приведе Україну до справжньої державної незалежности. 

Та власне корінь нашої Незалежности в нашому україномовленні. 
 
1.06.2013. 

Покінчити з "табачниківщиною"! 
Через Дмитра Табачника, якого держать на посаді міністра освіти, упроваджується в 

Україні крайній цинізм. Відвертого, супер-цинічного українофоба ось уже три роки окупа-
ційна влада Януковича в зговорі з Росією, під диктовку Росії живосилом нав’язують не 
лише українській освіті, а фактично всьому нашому суспільству. На всі прокляття україн-
ського суспільства Табачник реагує з презирливою посмішечкою хазяїна ситуації. І прези-
дент на численні звернення, протести громадськості ніяк не реагує. 

Щойно представниками громадських організацій утворено коаліцію "Анти-
Табачник", яка має намір повести рішучу боротьбу не тільки за зміщення українофоба з 
поста міністра освіти, а й саму освіту очистити від примари злочинної "табачниківщини" 
раз і назавжди. 

Беруться за цю справу люди світлі. Коли б же їм удалося сколихнути всю громадсь-
кість України, розкрити нашу ганьбу, що ми терпимо три роки наругу над Україною, замах 
на її майбутнє, відверто, цинічно чинений каліченням душ дитячих, душ підростаючого 
покоління. 

Має вибухнути рішучий, масовий протест проти антиукраїнської, антидержавної, 
антилюдяної руйнівної "табачниківщини". Першими мають виступити організовано вчите-
лі, педагоги шкіл і вишів і розповісти суспільству, як нищать душі його дітей українофоби 
при державній владі. 
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Мають прогриміти мітинги протесту не тільки в Києві, а й у всіх обласних центрах. 
Самими заявами нічого не доб’ємося. 

 
5.06.2013. 

Україномовні "графіті" 
Оптимістичне? 

Три дні тому при вході в наш під’їзд з’явилось оголошення-прохання: "2 червня в 
районі 3-го – 10-го під’їздів загубилася жіноча сумочка. Хто знайшов її, прохання поверну-
ти (тел. № такий-то) за винагороду". 

Висить і досі це оголошення. Мабуть, хтось, хто наткнувся на пропажу, себе вже 
добре винагородив без власниці сумочки, з… її сумочки. 

Печальна, звичайно,ситуація багатьма сторонами нашого дикого життя. Але ж не-
даром кажуть: "Кому що, а дурню – радість". Так і мені. Подумайте, раніше ні за яку ціну 
(ні за яку винагороду) наш український мешканець, будь він хоч і в десятому – сотому – 
стосотому коліні українцем, не дозволив би собі написати й вивісити оголошення україн-
ською мовою. Та ще ж і якою вишукано досконалою: "за винагороду". От і радію тому, що 
в нас уже з’являються україномовні "графіті". Без "вознаграждєнія". 

Таки стаємо українцями! А, може, це справді всього лише дурень думкою багатіє?.. 
 
7.06.2013. 
"І тепер скажіть, де в нашій науці – математиці, фізиці, біології, історії – є твер-

дження, об’єктивні, доведені, тобто наукові, які суперечать догматизму християнства, 
що Бог існує… Наука без релігії – небо без сонця". 

(Валентин Феліксович Войно-Ясенецький, хірург, професор (Лука Кримський, свя-
титель). 

 
Ці слова не випадкові. Вони послані з Неба через святого чоловіка Войно-

Ясенецького, (Луку святителя). Це знак нам, маловірним, від Бога. Та вірмо ж! Вірмо в Бо-
га Триєдиного – Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. 

 
9.06.2013. 

Хіба ж святкують горе?! 
Читаючи газети 

Кошмаром мені відгонить од словосполучення "Великая Отечественная война" (ра-
дянська назва "Другої світової війни"). Ну, чим вона така "Великая"? Великою кількістю 
жертв: на 1 німця на фронті вбито 10 червоноармійців? Як згадує у чесній, вистражданій 
книжці "Воспоминания о войне" учасник її Ніколай Нікулін: "Воевали глупо, расточитель-
но, бездарно, непрофессионально. Позволяли немцам убивать и убивать себя без конца. 
(…) Люди, которые на войне действительно воевали, обязательно должны были либо по-
гибнуть, либо оказаться в госпитале. (…) Меня от смерти спасло не только везение, но, 
главным образом, ранения". 

І все страшнішим, моторошнішим мені стає "Праздник "День Победы" та ще з 
російськими георгіївськими стрічками, які в нас в Україні носять протягом двох початко-
вих декад щотравня і наші ветерани війни, і т. зв. "ветерани" – ярі українофоби. У мене  та-
ке враження, що цей "День Победы" з кожним роком усе більше перетворюється не на 
День Пам’яті за полеглими, як це зазвичаєно в усьому світі (як фактично робиться й по 
українських селах), а на "Праздник войны" з торжественными собраниями, военными па-
радами в Москве и Киеве. 

Я з дитинства пам’ятаю саму ту війну, два роки німецької окупації в полтавському 
селі, ешелони, набиті битком нашими військовополоненими червоноармійцями і нелюдсь-
ким стогоном, криком, виттям смертельно голодних людей, і жінок, що мчали до цих 
ешелонів із їжею в кошиках, яку кидали у вагони роздягненим до спідніх сорочок 
червоноармійцям із запаленими очима на неголених, зарослих щетиною обличчях… 
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Пам’ятаю після звільнення від окупантів жінок із похоронками, прибитих цвинтарним го-
рем на все життя тепер уже воєнних удів, пам’ятаю чотири роки ждання моєю матір’ю 
"пропавшего безвести" ("безвісти") батька, і моторошні голосіння 9 травня 1945 року в 
селі, що неслися з кожної хати по убієнних мужах жінок, і переполошені личка збитих у 
купки малих сиріт на все вже життя… 

Такий був той перший "праздник Победы" в українському селі. 
А 23 липня 1945 року і парад Победы в Москві на Красній площі з маршалом-

"мясником" Жуковим на білому фарбованому коні. На тому параді був наш великий Олек-
сандр Довженко, який записав був у щоденнику 24.07.1945 року про те, що ніхто на параді 
не зняв навіть кашкета, коли згадали в доповіді "про тих, що впали в боях в величезних не-
знаних в історії кількостях. (…) Не було ні павзи, ні траурного маршу, ні мовчання. Була 
сказана ніби між іншим дві чи одна фраза. Тридцять, якщо не сорок мільйонів жертв ніби 
між іншим провалились в землю або й зовсім не жили…" 

А їх же й досі оплакують ще живі ветхі вдови по містах і селах колишнього Союзу. 
    Отоді вже, влітку 45-го воно й проявилося совєтське хамство, безсердеччя, катівська 
нелюдяність совєтської влади до свого народу, з того дня й почалося, та яке там з того дня, 
воно почалося з першого дня війни. Як почали ту війну, як воювали "расточительно", не 
жаліючи людей , так і продовжують усі ці роки, десятиліття відзначати той злочин на війні 
"безудержным празднованием". Дійшло до того, що на одному такому "празднике Победы" 
в Москві глава Росії Путін дозволив собі сказати (як тільки йому язик не відсох!), що Росія 
виграла б війну і без України. Оце така московська подяка Україні за полеглих на війні по-
над 8 мільйонів українців! Благоговійте й далі українські путінолюби і росієлюби. Вам ще 
й не так можуть плюнути в лице кремлівські хами. Вони сплять і бачать Україну навіки в 
колоніяльних кігтях Росії. 

Мої записи, спрямовані проти бучних "Праздников "Дня Победы", не всі читачі 
сприймають однаково. Негативно переважно ті, хто не вміє мислити й не хоче мислити, у 
кого й досі не вивітрився комуно-совєтський чад з голів, та ще всілякі комуно-
кагебістського гарту особи зустрічають мої роздуми в багнети. 

Страшні ці "Праздники "Дня Победы" ще й тим, що путінська Росія і "п’ята колона" 
в Україні, яка нині при владі, використовують їх для реставрації совєтської імперії, а отже 
для хитрого, на психологічному рівні розхитування, нищення української державности. 

Звичайно, мої дитячі враження не дуже-то можуть знешкодити російсько-совєтську 
міфологію "Дня Победы". Почитайте й ще вистраждані слова про ту "победу" вже згадува-
ного мною фронтовика Ніколая Нікуліна з його книжки "Воспоминания о войне": 

"Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоен-
ными тяготами. Остались у власти и сохранили силы другие. Те, кто загонял людей в лаге-
ря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки". 

 Цитую Ніколая Нікуліна за статтею "День Перемоги" як основний аргумент 
сучасної російсько-совєтської міфології" шеф-редактора журналу "Універсум" Олега К. 
Романчука, вміщеною в "Слові Просвіти", ч.22. 6 – 12 червня 2013 р. Стаття закликає до 
патріотичної пильности, не розмагнічувати сльозливою чулістю свої серця від чужої про-
паганди, тримати порох сухим. 

Читаймо, думаймо, щоб бути готовими захистити від імперської підступности нашу 
державну Незалежність, яку ми виборювали 350 років у "братньої" Росії. 

Думаймо!.. 
 
10.06.2013. 
З ранку на гарячому обрії з’являлися білі трояндової будови хмари й росли, росли, 

під обід уже темно нависали над містом крутим громаддям. Ось-ось ми линнемо вам дощу. 
Ось-ось… До самісінького вечора нахвалялися. Та хочби з пелюсточки бризнуло. 

Наступного дня – знову "троянди"… 
 

*** 
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А гарне ж у Григора слово в новелці "Людям на добро". 
"Скавулитиме десь у переярку лисиця біля своєї нори…" 
Наше, полтавське слово. Тільки в нас кажуть: "скавулітиме". Так воно й у словни-

ках. 
 
12.06.2013. 
Чи не найкраще, найвичерпніше, найточніше пояснила, відкрила нам поезію Василя 

Стуса Михайлина Коцюбинська, ніжно, сердечно, по-сестринськи проникши в плоть його 
творчости чутливим скальпелем своєї думки, не пошкодивши при цьому душі, чуттєвости 
Стусового слова, зберігши, оберігши духовність цієї самобутньої творчости, оте "самосо-
боюнаповнення" поета.  

Так, мабуть, реставрують скрипки Страдіварі з незбагненними таємницями майст-
ра-творця, продовжуючи їм звуко-життя ще на віки. (Читаючи "Феномен Стуса" Михай-
лини Коцюбинської). 

 
13.06.2013. 
Увесь день величні фантазії неба. По обріях із далекими дощами стоять хмари най-

вишуканіших форм. Такі, якщо й бачив, то давно колись, ще в дитинстві. А, може, це мені 
тільки так здається, бо дивлюся на цей небесний живопис із щирим дитячим зачаруванням. 
Бачили б ви їх, ці розсвітлені сонцем хмари!.. Так вам же ніколи й угору глянути. 

 
14.06.2013. 

45 хвилин "українського" вчителя 
Дотепно, переконливо й гірко сказав у книзі"Культура слова" Олександр Понома-

рів: 
"Значна частина представників сучасного українського театру не українські артис-

ти, а люди, що грають роль українських артистів, бо розмовляють по-українському тільки 
на сцені". 

Таке ж можна сказати й про багатьох і багатьох наших учителів, які на уроці корис-
туються українською мовою, а за межами класу, навіть у тому ж класі, але вже після дзвін-
ка на перерву, переходять у спілкуванні на російську мову. Особисто спостерігав у бага-
тьох черкаських школах таких на 45 хвилин "українських" учителів. 

Дивлячись на цих учителів-байдужців у ролі українських учителів, їхні учні й собі 
цілком "закономірно" переходять поза уроком на російську мову, якою спілкуються досхо-
чу і між собою і з тими ж учителями-"артистами". Отаке блюзнірство! Або, як писав Ва-
силь Стус, святотатство. 

Такий учитель – не навчитель, а розучитель, відучитель, партач нації в самому за-
родку. Є в Черкасах школи, де сливе всі вчителі такі. І нікого це не турбує, ні владу, ні ба-
тьків чи й просто громадськість, наче ми й досі живемо не в самостійній Україні, а в ленін-
сько-сталінському придатку всюдисущої Росії. 

 
15.06.2013.  

Нас беруть поки що в "лапки"… 
Дожилися, що в незалежній державній Україні сьогодні, на 22-му році нашого дер-

жавного відродження нас, українців, за нашу любов до України, за нашу вимогу до офіцій-
них осіб у державі говорити українською, тобто державною мовою (виступати в парламен-
ті, наприклад) обзивають ті ж парламентарі України фашистами: публічно, з трибуни пар-
ламенту, на мітингу в Києві. 

А ми, народ, українська інтелігенція, еліта нації мовчимо, стараємось, аж зі шкіри 
вибиваємося бути толерантними: "та це ж Росія, це ж братерство, та ми ж наче не чужі, та 
не можна ж забути спільне життя в Союзі, а Велику Вітчизняну війну, боротьбу на фронті 
пліч-о пліч" і т д. і т.д. 
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А ось послухаймо, що про нас, українців, про нашу державну незалежність дума-
ють, говорять, пишуть у тій же "братній", рідній чи двоюрідній Росії: 

"Уже сегодня мы должны жестко встать на прозицию, что южнорусские, малорос-
сийские земли неот’емлемая часть Русского государства, что нет ни "украинского" народа, 
ни "украинского" языка, что все это идеологические фантомы". (Смолин Михаил. Совре-
менное положение России и феномен "украинского" отщепенства". Щоголев С.Н. История 
"украинского" сепаратизма. – Москва: Изд-во "Имперская традиция", 2004. – С.21). 

Отак! Нас, українців, узагалі немає, не існує поза "лапками", ми всього лише 
невід’ємна частина Росії. Ось чого вся оця "п’ятиколонна" проросійська мерзота в Україні 
так піднімає свою гадючу голову, бо Росія спить і бачить нас під її "лаптем" (личаком), у 
своїй відродженій імперії навіть не українською національною меншиною в близько чи й 
понад 50 мільйонів чоловік, а всього лише "малороссами", "южнорусскими россиянами". 

Толеруймо й далі великодержавному шовінізму в Україні, в її уряді, судах, 
прокуратурі, в парламенті. Толеруймо собі на погибель. 

 
16.06.2013. 

Таки "містяни" 
Пліч-о-пліч із Ю. Яновським 

Як тільки почують і наші селяни, і городяни по телебаченню чи радіо слово "містя-
ни", багатьох наче трясця напада. На виправдання звучать голоси: 

 - Це новий словотвір од "місто". А хто живе в місті? 
 - Городяни. 
 - Де ж вони взялися? З російських "городов" наїхали? Та байдуже, приживуться й 

"містяни". 
І мені гадалося так: слово нове, з часом, дивись, може й призвучиться. Але сам не 

був готовий послуговуватися ним. Чогось учувалася мені якась штучність у ньому. І ось 
несподівано натрапляю на "містян"в т. 4 "Словника української мови" в статті "Містянин". 
І ким, ви б думали, воно проілюстровано? Юрієм Яновським! "Оператор хотів заспівати, як 
це полюбляють на природі містяни, але жінка заборонила…" (Ю. Яновський. Мир, 1956). 

Оце так нове слово! Понад півстоліття його вжив без озирань, в епоху задушливої, 
антиукраїнської сталінщини-кагановиччини не хто-небудь, а сам Яновський, наш класик. 
У словниковій статті стоїть помітка: "рідко". Тепер уже не буде рідко, бо "містян" ужива-
тиму і я також. Пліч-о-пліч із Юрієм Яновським. 

 
Маніфест китайця – українцям 

У 1995 році в Україні побував китайський філософ і мудрець Ці Он. Він вивчав іс-
торію і культуру українського народу. Від’їжджаючи на Батьківщину, залишив нам, украї-
нцям, своєрідний маніфест. Це духовна настанова і водночас жорстокий присуд, який має 
сколихнути й мобілізувати до національно-відроджувальної дії кожного українця, в якого 
ще не вмерла душа, ще жевріє потяг до вивільнення з імперського рабства, з традиційного 
лакейського колінопоклонства і колінопадання перед тристарічним поневолювачем – Мос-
квою. А сказав китайський філософ таке: 

"Ви, українці, дурний і невігласний народ! Космос послав вам грізне попередження 
– Чорнобиль, але ви так нічого й не втямили. Як і століття тому, ви продовжуєте мавпувати 
й шукати істину в чужих землях; ви, знайшовши рятівну незалежність, продовжуєте пере-
бувати в духовному рабстві. 

І якщо три століття тому умами вашої інтелектуальної еліти володіла Варшава, то 
сьогодні її погляди звернені на Москву чи ще далі – за океан, на Нью-Йорк… 

Як і раніше, ви люто нехтуєте і знищуєте все рідне і материнське: мову, культуру, 
звичаї і звички. А ваша ж мова – це чарівний ключ до вічности, своєрідний звуковий па-
роль "Сезам", за допомогою якого ви зможете відкрити потайні двері Всесвіту. 
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Невже ви досі не звернули уваги на те, що підкорені кимось народи, які користу-
ються в побуті нерідними мовами, складають країни так званого третього світу - Африкан-
ський континент, Латинська Америка. 

Якщо сон розуму триватиме – вас чекає сумна доля – тих, що відреклися від Вели-
кого Материнського Начала – спочатку духовна, а потім повільна, тягуча віками, фізична 
смерть. 

Вихід один – нарешті припинити займатися самогубством. Ви, українці, повинні 
нарешті подолати згубну для вас тягу Московської цивілізації і вийти на власну орбіту з 
центром тяжіння в Києві… Не сподівайтеся на добробут і процвітання вашої країни до тих 
пір, поки в Полтаві і Харкові, Черкасах і Запоріжжі звучить неукраїнська мова…" 

("Газета по-українськи",12.11.2012 р.). 
Страшний нам присуд за відречення від Великого Материнського Начала – рідної 

української мови. Подумати, ну що ми знайшли в чужому, російському слові? Як ми мо-
жемо ним потоптувати своє, рідне, українське слово? Материнське слово, дідівське слово, 
родове слово. Невже ви вже такі омертвілі, зачерствілі чи духовно розбещені (як якісь ви-
родки-колісниченки), що не чуєте болю рідного… Рідного слова?.. 

Бог не простить нам такого святотатства. Справді, Чорнобиль може виявитися тіль-
ки першим попередженням Неба. Не ждімо нової покари, берімося за свій, український на-
ціональний розум. І Бог нам поможе.  

Не ставати ж нам у 21-му столітті країною третього світу з чужою квітучій землі 
мовою, з вимерлим українством. 

 
17.06.2013. 

Ціна відступництва 
Ще й ще думається про те, що нам сказав мудрий китаєць, цей добрий чоловік зі 

сторони. Без рідної, української мови ми станемо нічим, навіть зберігши сяку-таку держав-
ність. Ми перетворимося на попихача в Росії. 

Чим може стати Україна й корінне населення її, українці, без рідної мови, можна 
прослідкувати вже на тих українцях, які зрадили свою мову, пререйшли на російську. Ду-
ша їхня щільно проросла бур’янами, до них уже ніяк не може догукатися незалежна Украї-
на, яка кличе їх будувати Українську Державу. У більшости з них (це дуже наочно видно 
на прикладі певної когороти нардепів Верховної Ради) збита шкала моральности, втрачене 
своє "я" національне, вони позанаціональні, чужі й Україні, і ще більше чужі Росії, якій 
служать переважно не через ідеологічні переконання, а заради власної вигоди. 

Чужа мова в них збіднена, ярличкова, слова не закорінені ні в який духовний грунт, 
заслужбовлені, без обертонів (призвуків – музичний термін), філологічно кажучи, без інто-
націй, обеземоційнені.  

Така ціна відступництва.  
 
18.06.2013. 
Рідна мова співається в душі мовця, іноземна – перекладається. 
 

Совєтський спадок україновбивства 
Нищення української мови по спадковості передалося нинішньому поколінню неза-

лежної України із совєтських часів. " А яке ж воно було тоді?" – спитає сьогодні молода 
людина. 

Візьміть тритомовий "Щоденник" Олеся Гончара, знайдіть там запис 11.10.74 і чи-
тайте: 

"Принижувати, зневажати українську мову зараз стало модним… Відцурайся рідної 
мови, потопчи її, зневаж, зрадь – отоді будеш для нас підходящий. Змагання в хохлуйстві, 
розгул нової валуєвщини… І все це подається під знаком відданості російському народові, 
ніби для нормальних, справді братських стосунків неодмінно потрібна ось така жертва, не-
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одмінно треба, щоб "менший" без кінця клявся у своєму холопстві, зрікався святинь та са-
мообпльовувувався в приступах юродства та незрозумілої довічної покути". 

А хіба й зараз не хочуть нас поставити в позицію "кающихся", таких, що зрікаються 
своїх національних святинь. За те тільки, що ми вимагаємо дотримуватися Конституції, 
публічно державцям та парламентарям користуватися державною мовою, нас називають 
фашистами. Нас, на нашій землі за оборону її оці зайди, оці прислужники Росії намагають-
ся ганьбити за наше, яке вони в нас відбирають, намагаються очорнити сторінку народної 
боротьби за Україну під час Другої світової війни, погрожують ветеранам цієї боротьби 
новими судами! І хіба в нас самих не вивітрилося ще оте, прищеплене нам московсько-
совєтськими окупантами, холуйське послушенство, готовність улягти вимогам ката-
окупанта, заспівати осанну міфічному "братству" російського народу, а для цього перейти 
на російську мову, зневаживши свою. Бережімо свої українські душі від цього бандитсько-
го спадку совєтських часів. 

Бережімо в патріотичній чистоті й готовності до справедливої, визвольної боротьби. 
 
19.06.2013. 

Виток "Канів – Воркута" 
(Молодому сучаснику – на замітку) 

Ось ще до прикладу, як русифікували Україну в 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки XX 
століття. У книзі споминів про Олеся Гончара "Я повен любові…" Валентина Гончар пи-
ше: 

"Міський голова ( Канева – прим. В.З.) розповідав, що нема відбою від напливу від-
ставників з Півночі (з півночі Росії – В.З.), які насідають, щоб жити в Каневі. "Як могли ві-
дбивалися, бо знаємо, яким зросійщенням це загрожує. На жаль, є вже постанова уряду про 
будівництво в Каневі кооперативного будинку "Воркута". 

Олесь: 
 - Відставники не забаряться все тут переінакшити: давай їм російську школу, і "ни-

каких гвоздей". Почнеться новий виток русифікації…" 
Той виток розкручений був по всіх містах і містечках на Дніпрі, і в Кременчуку, і в 

Черкасах, і на синій Ворсклі в Полтаві, і в Кіровограді, й у Вінниці, Умані тощо. Де найзо-
лотіша Україна, там і відставничий чобіт тієї "Воркути". 

У 1959 році я працював у міській газеті "Робітник Кременчуччини" в Кременчуку. 
Так там просто бум був із заселенням цього міста на Дніпрі відставниками. Вулицею 
вздовж Дніпра з ранку до вечора гуркотіли самоскиди, вантажені чорноземом та будмате-
ріалами. Везли це на околицю міста, на дніпровські піски, засипали їх на виділених ділян-
ках для забудови родючим грунтом. Одна така машина привезеної землі коштувала відста-
вникові 6 карбованців. Це я добре знаю про ціну, бо там латався мій односелець, який пра-
цював шофером на одній з будов міста. 

Отак нас, українців, розбавляли відставниками-росіянами. З огляду на них, ради 
них, заглушуючи їхні лементи-вимоги російських шкіл, у Черкасах, наприклад, уже на кі-
нець 70-х років із 30 шкіл лишилося тільки три україномовних. І таке ж сталось і в Полтаві, 
й у Вінниці, в Кіровограді… А в Донецьку, Луганську, Маріуполі, Горлівці, Запоріжжі, 
Одесі тощо не лишили жодної української школи. 

 
Малі у своїй малості 

Олесь Гончар казав, що небо – це синонім Бога, від споглядання Неба, зізнавався, 
йому легшає на душі. По красі – це справді, мабуть, синонім. Такого блискавичного, живо-
го малювання, істинно живопису за лічені хвилини ніхто, і тисяча художників водночас не 
в спромозі створити. 

Повторюсь, я вже писав про це. Бог нам являє таке Небо замість свого виду. Самого 
Його ми, смертні, не можемо бачити, бо осліпнемо. І Мойсею Бог не показувавсь, а тільки 
говорив до нього громовим голосом. Бог – це, кажуть, Всесильний Дух. Микола Руденко 
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писав, що Бог – це надзвичайне світло, найсвітліше з усіх світел, світло, що знаходиться в 
якомусь особливому місці, в особливому вимірі. 

Боже, які ми малі перед Тобою, і академіки, і митці-генії, і найостанніші графомани, 
- всі ми рівні у своїй малості перед Твоєю Величчю. 

Господи помилуй нас! 
 

*** 
Ось вам О. Гончар про вчителів, про їхню важливу роль у суспільстві: 
"Вчителі – основа в народі, якщо вони розумні". 
Якщо ж!... 
 

*** 
Володимир Сосюра: 
"Без неї ніщо ми, як порох і дим, 
Розвіяні в полі вітрами…" 
Це він про Україну. 
 
І вас, дівчат, у воєнному 1944-му наш поет застерігав: 
"Коханий любить не захоче тебе, 
коли ти не любиш Вкраїну…" 
 
І фарисеям від політики він прямо казав: 
"Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!.." 
 
21.06.2013. 

Та будьмо ж націоналістами, бо загинемо! 
(Мої конспекти) 

"П’ята колона" в Україні нас обзиває націоналістами й лякає цим, бо шахрайськи 
ставить знак рівности між націоналізмом і нацизмом, ще й публічно, з трибуни Верховної 
Ради, через ЗМІ клеїть нам ярлик "нацики". 

Мені, наприклад, просвітліло від статті в "Літературній Україні" (20.06.2013) відо-
мого публіциста, шеф-редактора журналу "Універсум" Олега К. Романчука "До Європи без 
фашизму й апартеїду", в якій він пише: 

"Націоналізм – це своєрідна імунна система, яка різко підвищує опірність будь-якої 
нації в її боротьбі проти поневолювачів. Націоналізм є ефективним засобом захисту нації 
від етноциду, тобто від духовного нищення. Нині для українців найбільшою загрозою є ет-
ноцид, який фізично зберігає націю, але нищить її духовно…" 

І далі автор цитує Осипа Зінкевича зі статті в "Літературній Україні" за 16.06.2011 
р. "Євген Коновалець і наша доба": 

"…Нація втрачає (при етноциді – В.З.) національну свідомість і своє духовне об-
личчя, втрачає національну ідентичність – мову, культуру, історію і , насамкінець, втрачає 
бажання мати свою окрему державу і творити в ній своє майбутнє". 

Найпершим українським націоналістом (тобто патріотом української нації, України) 
був наш геніяльний пророк Тарас Шевченко, який на сторожі України поставив своє свя-
щенне Слово, все, до останньої буковки. Націоналістами у своїх країнах були , наприклад, 
такі відомі історичні особистості, як Вашінгтон, Лінкольн, Гарібальді, Шарль де Голль, 
Павел Шафарик, які боролися за створення, відродження, захист своїх держав. 

А нас лякають націоналізмом, тобто патріотизмом найвищого ступеня, щоб зробити 
знову слухняними підданими, холуями, рабами ненаситної Російської імперії. 

Ще й ще згадаймо вірш-молитву до нас Володимира Сосюри "Любіть Україну", йо-
го оті рядки: 

Не можна любити народів других, 
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коли ти не любиш Вкраїну!.. 
Якщо ти не націоналіст, (не патріот), то ти ніхто або прислужник імпер-шовінізму 

чи просто безмовний, безправний його раб з вийнятою душею, готовий на догоду імперії-
ненавидіти й нищити бездумно, бездушно, безсердечно весь світ. 

Тож ставаймо націоналістами. Націоналізм – це не що інше, як активний, справжній 
патріотизм, щира, дієва синівська (дочірня)любов до своєї країни, готовність її захищати 
всіма силами від інтервенції і поневолення. 

 
23.06.2013. 

Найперша наша сторожа 
"Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма на-

ціональної організації… Мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа 
нашого психічного "я". І поки живе мова – житиме й народ яко національність". ( Іван Огі-
єнко). 

І оце окупаційна влада разом із чужонаціональним президентом , абсолютно глухим 
до нас, українців, оце вони заповзялися знищити "найпершу сторожу нашого психічного 
"я", стерти "найясніший вираз нашої психіки"? Та хто ж ми тоді будемо? Дебіли? Психічно 
неповноцінні? Надививсь я на таких, наслухався… Жалюгідне видовище цих кострубато-
мовних колишніх українців, які переконані, що їхнє психічне "я" в чужомов’ї, що їхня рідна 
мова – "русский язык". А хто ж вам ті, хто вас народив, кого ви зрадили? 

Нас, понад 45 мільйонів українців, хочуть зробити зрадниками України, амораль-
ними людьми, стерши наше психічне "я", як до цього вже стерли його мільйонам і мільйо-
нам наших співвітчизників. Мовчати, піддаватись окупантам, віддавати своїх діток-
першокласників у російськомовні класи (на це зараз знову штовхають владоможні батьків-
українців) – це значить творити разом із окупантами цей злочин проти України, фактично 
перед людством. Адже йдеться про знищення одного з найчисленніших європейських на-
родів, знищення великої європейської держави. 

Не здаваймось! Не мовчімо! За нами правда святая. 
 
24.06.2013. 

Мої конспекти 
Пірнання в нурт поезії 

(І. Дзюба прочитує Вінграновського) 
"Його (Вінграновського – прим. В.З.) поезія – це якесь постійне взаємопереливання 

різних почуттів та різних станів душі, різних її рівнів. Немовби натхнення разом зриває 
шлюзи в складній системі різногоризонтальних водоймищ, і різнобіжні води струмують у 
незбагненних напрямках, аж поки не встановиться прекрасна і вільна рівновага, в якій усе 
ширшає, яснішає і наново віднаходить себе… Не менш прикметне й інше: що в самій отій 
лавині чуттєвого виверження нуртують різні потоки – різні за "речовиною", температурою 
та плином. І вулканна гроза щоразу переходить у побожну тихість, у світанкову відлун-
ність, у тьмявий шемріт, у знеможену ніжність…І ні одна нота поетового голосу не дов-
житься, не спиняється, а, ледве встигши побути собою, переходить в іншу. 

Звичайно, те, що говорилося вище, - спроба передати найзагальніше враження від 
поезії Вінграновського". 

А ми скажемо від себе: спроба пояснити чудодійне поезотворення Вінграновського 
не минається даром навіть критику першої руки. Субстанція аналітичности намагнічується 
поезією на очах аналітика, і він сам стає поетом на мить, а може й назавжди. 

І все ж це глибокий аналіз, намагання пояснити науці й читачеві суть поезії Вінгра-
новського через себе, через свої відчуття від дотику до неї душею і розумом, від прочиту-
вання. 

Не переконав я? Читаймо далі І. Дзюбу: 
"Народ мій, як добре те, 
Що ти у мене є на світі. 
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Не замело? Не замете. 
Була б колиска – будуть діти. 
У таких "підсумкових" віршах наочніше виступає те, що є тремким ядром поезії 

Вінграновського, осереддям, навколо якого розгортається увесь вміст душевного життя і 
до якого все так чи інакше знову й знову повертається, все невтримно тяжіє. Це – народ, 
нація, Україна. Україна в усій складності її історичної долі… Це просто те, чим живе його 
душа. І зрештою все, що він пише, - про неї. І той, хто у найінтимніших його поезіях ("У 
синьому небі…", "І липи темна тінь…", "Дружино, мені приснились ви…" та ін.) надто до-
слівно сприймає адресування, надто довіряється безпосередності голосу, достеменності ін-
тимного чуття, - часто зловить себе на тому, що зайшов у оману: виявиться, що у Вінгра-
новського мовиться зовсім "не про те", що він – про іншу любов. Та любов – синівська, 
мужева, батьківська, уся докупність земної і небесної любові; його мадонна, його Марія; 
його наречена, подруга, жона, мати, дівчина, Оксана, Надія, дитя, ластів’ятко, Дніпро, Рось 
– то все одне…Поет говорить про свою любов. Про Вітчизну в її незбагненності й неви-
значальності". (І.Дзюба. Духовна міра таланту. Передмова до "Микола Вінграновський. 
Вибрані твори. К. "Дніпро", 1986). 

Читаймо й перечитуймо Вінграновського самі й разом з рідними, з дітьми. Він наш, 
він нам брат по духу, по любові до України, по болю за Україну. Його слово – це ліки на-
шому патріотичному болю. Його слово – це енергія нам для боротьби за Україну. Його 
слово – це висока, геніяльно висока поезія. 

 
25.06.2013. 

Розукраїнізація, тобто виродження 
Щойно в крамниці мало не зіштовхнувся зі своїм запеклим ворогом. Отак лице в 

лице. Він побачив мене, щось змигнуло в його зеленавосірих очах з несподіванки. Була 
якась частка секунди замішання… Та враз іскам’янів обличчям, пройшов мимо. Я також 
ледь не привітався, першої миті не збагнувши, хто це. Але коли б і після впізнання той 
привітавсь, я б теж відповів би привітанням. Ну звідки в мене оце м’якосердя?.. До кого?  

Десь рік-півтора тому він почав був друкувати проти мене в сільській обласній газе-
ті велику, грунтовну статтю з продовженням із номера в номер, але на першій подачі все 
захрясло, газета потерпіла фінансовий крах і закрилась назавжди. Та й у цій подачі мій во-
рог устиг обізвати мене ким завгодно, починаючи з українського буржуазного-
пребуржуазного націоналіста і т. д. Стаття дихала зпроросійська імперіалістичною ненави-
стю до мене, до України, до всього українського. 

Отакий ворожище важко ходить ще по українській землі. А починався колись, як я з 
ним тільки познайомився, з молодого журналіста, якому не байдужою була в тій задушли-
вій радянській атмосфері українська мова, навіть сина свого віддав ув українськомовну 
школу. Ще й промовив, пам’ятаю, коли прийняли до цієї школи наших дітей: "Це ми 
останні з могікан, кому ще не байдужа українська мова". Я довгий час після того дививсь 
на нього як на свого однодумця. І не зчувсь, як цей"однодумець" на номенклатурній посаді 
почав метаморфозитися… Під кінець життя виродився в одного з войовничих українофо-
бів, нищителя України. 

Не можу збагнути, як можна отак зрадити своє первородство? Ну що тобі в отій мо-
сковській чужоті, хлопцеві з українського, черкаського села, з української сім’ї? 

Це ж повна розукраїнізація, виродження і соціальне, і моральне. Хай Господь ми-
лує! 

Ні, ну як же я ледве не привітавсь. Адже це не моя приватна справа прощати чи не 
прощати. Він ворог не тільки мені. Він ворог усій Україні. 

І що гірко, таке ж сталося й ще з кількома знайомими "хлопцями"-журналістами, які 
на старість також розукраїнізувалися, українофобствують по продажних газетках. Дехто 
вже й на той світ пішов ворогом. Що ж ти скажеш святому апостолові Петру перед входом 
до раю? Туди ж виродкам нема дороги. 
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26.06.2013. 
Сьогодні світ розпікся до 31 градуса по Цельсію. Із заходу граційно підіймаються 

білі хмари-лебеді, розмахнувшись крилами на півнеба. Земля вже тиждень просить дощу. 
Трави на газонах не витримали й вижовкли на пню, повигоряли. Не поможуть і сьогодні 
нам оті лебеді, дуже вже в них білі крила.  

Немилосердно гаряче літо накриває нас із головою. 
 
30 06 2013. 

Доcкіпливе правнуча 
Діялог 

 - Тату! А які вони були, окупанти? Страшні? На звірюк схожі? 
 - Ой, сину. Краще спитай нашого прадіда. Він з ними воював. 
 - Та питав я вже, так він сердиться чогось. Сказав: увімкни телевізора, як іде сесія 

Верховної Ради або засідання Кабінету Міністрів, там кого хоч побачиш.  
 - То й увімкни та й придивися пильненько. 
 - Ви все жартуєте з прадідом. Хіба вони й досі сидять у нас? Прадід же їх розгро-

мив ще в 45-му. Он у нього й усі груди в Славі. 
 - Не знаю. Мене тоді ще й на світі не було. З’ясовуй з прадідом. 
 
1.07.2013. 

Коли ж спалахнуть іскри захисту? 
У 1841 році наш класик Григорій Квітка-Основ’яненко, відповідаючи російським 

шовіністам, у гарячій полеміці давав жорстку характеристику російській та українській 
мовам. Це власне відповідь і сучасним російським шовіністам. Оскільки вони за ці півто-
раста літ ні на йоту не столерантніли, а ще нахабнішими, агресивнішими стали, то й відпо-
відь Квітки-Основ’яненка ( на той час дещо емоційна) якраз до сьогоднішньої мовної ситу-
ації повністю прийнятна, ще більш актуальна. Наш класик писав: 

"Коли українські молоді письменники змужніють (і Шевченко тоді був ще молодий, 
тільки рік тому вийшла перша його збірка поезій "Кобзар" – В.З.), то вони доведуть, що 
московська мова є лише дикунською говіркою, порівнюючи її до мови української. Коли 
вони повитягують з московської мови все українське, то найзапекліший московський шо-
вініст буде змушений визнати жалюгідне убозтво і нижчість московської говірки супроти 
української мови".    

Як бачимо, боротьба вже тоді була гаряча за життя української мови, аж шабельні 
іскри сипалися від гніву навіть такого поміркованого письменника, як Квітка-
Основ’яненко. 

Чого ж ми нині такі мляві, байдужі до катастрофічного становища нашого безцінно-
го дару – рідної української мови, загнаної в п’ятий кут уже в самостійній Українській 
державі (за яку боролися сотнями років наші українці, на яку так надіялися). Чого ж наша 
душа разом із нашим словом не заіскриться шабельним дзвоном на межі бути чи не бути, 
до якої нас уже догнали московські шовіністи? 

Річ не в тому сьогодні, щоб виясняти, яка мова краща (для кожного народу його мо-
ва найкраща у світі, тут ніяких дискусій не може бути. Переконаний, той народ, який би 
визнав кращою, милішою за рідну якусь іншу мову, назвали б у світі неповноцінним наро-
дом, взагалі не стали б називати народом). Сьогодні йдеться про захист свого, найріднішо-
го, найкращого, наймилішого, без чого немає життя народові, Батьківщині, Державі. Ідеть-
ся про захист смертельно загроженої української мови. 

Тож хай пробудяться в нас волання, бойовий клич, грізний дзвін шабель наших 
предків, які клали голови, змагаючись проти різномастих окупантів за своє місце під сон-
цем, за право жити багатомільйонним народом самостійно на своїй, дарованій Богом землі 
за своїми законами і звичаями, не питаючись ні в кого, ні в якого зайдисвіта права на це. 

В обороні душі своєї – рідної мови будьмо іскрошабельні, як видатний основопо-
ложник української прози шістдесятиоднорічний наш Квітка. 
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Оздоровлення 

("Повернення до свого оригіналу") 
Ось як свого часу написала слухачка славнопам’ятних радіопередач незабутнього 

захисника українськомовності Анатолія Погрібного під серійною назвою "Якби ми вчи-
лись так, як треба" Ольга Грицина із с. Тишковичі Мостиського району на Львівщині: 

"Повернення до своєї рідної мови – це не насилля над собою, а оздоровлення люди-
ни. Адже означає це, що відтепер вона стає самою собою, що повертається до свого оригі-
налу. Та, зрештою, стає, як на мене, і повновартіснішим громадянином, патріотом рідної 
землі. Я навіть так сказала б – стає Людиною з великої літери". 

Ви ж дивіться, як почала мислити ця проста жінка, селянка, пригорнувшись душею 
до рідної мови. Відчула оздоровлення і з радістю поділилася зі слухачами животворними 
змінами, які сталися з нею. А прийшло це до неї тому, що вона "стала самою собою, пове-
рнулася до свого оригіналу". Досі ж виявляється була кимсь-не-собою, не так людиною, як 
копією людини, чужомовною (а отже й чужодумною, чужочуттєвою) копією з наспіх наче-
ртаним чужомовним текстом під копірку для мільйонів завербованих відступників од сво-
го рідного, свого національного. 

І раптом прорвалося своє… "Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш ні-
чого. А серце б’ється-ожива, як їх почує!.. Знать од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж 
люди!" – писав з Божого голосу наш Т. Шевченко. Віки й віки оживають у тих словах і не-
видимими струмами зігрівають душу, наповнюють її гордістю, радістю од відчуття, що ти 
володієш таким багатством, таким незбагненним багатством, яке долинуло до тебе, нали-
нуло на тебе з віків, з часових праглибин, од рідних слів, що несуть у собі мудрість, психо-
логію минулих (але непроминаючих) українських поколінь. 

 
2.07.2013. 

Палімпсест 
Усе думаю про той лист Ольги Грицини зі львівського села. На сьогодні багато з 

нас, мільйони й мільйони становимо своєрідний палімпсест. На нашій духовній матриці 
проступають першописьменами напівстерті українські слова, фрази чи хоч відлуння від 
них. Вони з трудом проступають крізь начертані нам окупантом під його вражу копірку 
площинні, без другого-третього планів, власне без коріння тексти. І ось нам тепер дово-
диться продиратися родовою пам’яттю крізь це наносне, воркутинськобайдуже, сибірно-
холодне до свого, теплого, рідного, відновлювати його й самим відновлюватися коло ньо-
го. 

Продираймось, повертаймося до свого, українського оригіналу, як написала та ому-
дрена, оздоровлена поверненням у стихію рідної мови жінка. 

 
4.07.2013. 

Отакий винищувальний "героїзм" 
За даними СС за роки Другої світової війни (Вєлікой Отєчествєнной) було взято в 

полон 5.237.660 совєтських солдатів та офіцерів. Близько половини з них загинуло в конц-
таборах. 

Та німецька служба точно рахувала, не помилялася… 
Отак воювали видатні "сталінські полководці". А скільки вони, мов останні садитс-

ти, перетопили щойно мобілізованих на звільнених територіях України наших батьків, ді-
дів, старших братів, необмундированих, беззбройних, при форсуванні річок та на важкодо-
ступних ділянках фронтів, женучи в атаку без артпідготовки, на вірну смерть. Про це знає 
тільки наш Дніпро, "шірок, магучь"!  "Чєм больше ми етіх хахлов перетопім, тєм мєньше 
прідьотся пєрєвозіть іх в Сібірь", - казав вєлікій маршал Жуков. 

Усе це й досі московські окупанти в Україні й у себе в Росії ховають за фразою "ге-
роіческій подвіг совєтскіх людей в Вєлікой Отєчествєнной войнє". 
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Маємо ж такі перлини! 
(Трохи філології) 

Поділюся своїми зібраними тисячними й тисячними золотинками нашої рідної мо-
ви. Яка ж лексично-морфологічна гнучкість слова в нашому українському синтаксисі! Як 
вони взаємодіють, передаючи найтонші нюанси думки, настрою. 

Ну, ось хоча б таке: 
"Робили з нас добромисних рабів". 
У Словнику української мови проти "Добромисний" знаходжу ремарку – "рідко". 

Тобто рідко вживане. Нічого собі – рідко! Та безперервно всі 350 років московської неволі. 
Ця ж рабська добромисність до окупанта й досі сидить у наших генах. Ми ж і проклинаю-
чи, і жаліючись, нарікаючи, все-таки називаємо окупантів "братами". ( "Та як же ж так? Ми 
ж брати…). 

Та називатиму далі без коментарів. Може, комусь знадобиться для україностанов-
лення. Послухайте, вчитайтесь – які перлини! 

"Якби-то правдонька щербата не була". 
"Чоловік хтознапозаколишнього знайомства". 
"Це назнаменовано йому заздалегідь". 
"Мельки глянув на неї". 
"А вони йшли невлад батькові". (І Матері-Україні, відрікшись і рідної мови, і самої 

України. Скільки ще нас - відступників – і серед владців, і серед простих громадян. Ідемо 
невлад. Куди?! У пекло?..). 

"Хоч ми собі брати, та наші кишені не сестри". 
"Травневий дощ хліб піднімає". 
"Пошепцем сказав". 
" Оце тільки зайва мені ходанина". 
"Сказав би я, так піч у хаті".(Діти на печі дочуються). 
"Сторонський чоловік". (Зі сторони, нетутешній). 
"Ішов білесеньким світом". (Дуже рано). 
"А він ще й піджоги дає". (Піддає жару, під’юджує). 
"Обвечоріло вже". 
"Увесьденечки був у них". 
"Сам не ходиш у правді, то й на інших пеню зводиш". 
" До живих уже печінок дошкулив". 
"Поусяквечір замикали лавку й ішли додому". 
"Понісся зломиголов". 
" Дав за нею грошей їм на розживу". 
"Нащо він ті проклятенні гроші брав". 
"Підохочували його йти". 
"Оттакелецькі кавуни". 
"Він усе намоторював його, вчив, як жити на білому світі". (А хто ж нас намото-

рить? Бо життя вже зовсім немає за цими окупантами. Ну чого ми їх щоразу обираємо на 
свою голову, Україні на нещастя, як вони ж не люблять України, захланні загарбники, од-
вічні наші вороги-погромники?). 

"Він уже скоро, лиш невидно прийде!" (Може, це про чесного, порядного, патріоти-
чного, мудрого Президента, якого вже заждалась Україна? Ще коли Тарас Шевченко пи-
сав: 

"І день іде, і ніч іде. 
І голову, схопивши в руки, 
Дивуєшся, чому не йде 
Апостол правди і науки?"). 
 
6.07.2013. 

"Глянь угору!" 
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Діялог із самоти 
Білим світом, не зовсім і білим, а так, коли він ще тільки сонно сіріє, і мега-будинок 

увесь собі спить, бо сьогодні субота, вихідний, з третього поверху раптом зіпонуло на по-
вен голос, одлунюючись од вікна до вікна: 

 - Тетя-ано! А глянь угору! Тетяно-о! Та глянь же вгору, кажу тобі! Чуєш, Тетяно, 
зведи голову! От же ж яка, зараз пройде… Тетя-а-ано-о!.. Ну, зведи ж голову, кажу!!! 

 - О, це ти, Оксано?! А я ніяк не доберу, що воно кричить. 
 - Я!..Я, Тетянко! Так давно не бачила тебе. Уже такі думки полізли в голову, що не 

доводь Господи! А ти – ось вона. Я так скучила, хочеться побалакати. Зайди до мене! За-
ходь, ну ж бо! 

 - Зараз не можу. На городець поспішаю, захолодки, поки не так спечно. 
 - Ну, а після городу? Зайдеш? Побалакаємо. А як ти тут, на нашому подвір’ї опини-

лася? 
 - До сина заходила. Він оце сюди помінявся квартирою. І мені кортить погомоніти з 

тобою. 
 - То зайди сьогодні. Коли тебе ждати, щоб я знала? Посидимо, побалакаємо. Як не 

стало ж Грицька, зовсім я осиротіла. 
 - Удень ніяк не вийде. Хіба що увечері. 
 - От і зустрінемося нарешті. Заходь! І я увечері буду дома. Так мені хочеться поба-

лакати з тобою. Із живою душею. 
 - Заходь і ти до мене. 
 - Я ж тобі дзвонила, Тетянко, кілька разів зимою, а тебе все нема й нема. 
 - Та я всю зиму дома була! Хіба що відвихалася в магазин. Я ж теж тепер самую, 

Оксано… Нема ж уже Степана мого… Ой, нема-а… 
 - Степа-ана?.. О Боже!... Отаке горе… А я ж і не знала нічого… Царство йому Не-

бесне… 
 - Уже півроку, як провела…На тому тижні відсвітили… Син своєю сім’єю живе. А 

моє що тепер?.. Добуваю віку… 
 - Таке нам горечко… Заходь, хоч розмовою розрадимо душу. Я ждатиму. Сьогодні 

ж… 
 - І ти, Оксано, заходь. Я дома буду увечері. 
Замовкло розколошкане зі сну, розлунене по вінця подвір’я, так і не второпавши, чи 

вони зустрінуться, оті двоє сьогодні увечері чи й далі скучатимуть одне за одним у самот-
ності, за кілька кварталів одне від одного. Схоже - досить їм і того, що одна з них "звела 
голову" сьогодні, "глянула вгору" на знайомий голос із третього поверху. А погомоніти… 
Ну про що говорити самотнім? Про глуху самоту, знайому їм обом до найменшої болито-
ньки душі… 

 
10.07.2013. 
Коли вже все опрісніє, беру Шевченка. Давненько тягне перечитати його повісті. 

Сьогодні взяв із полиці. Поезії – це все-таки завершене-перевершене, а в цих повістях ти в 
самому думанні Шевченка, при народженні його думки, настрою. Та й ще ж у яких умовах 
це писалося, коли вже раптом замовкла в душі поезія на видовжені в неволі роки й роки, в 
ізоляції від нормального світу, від вищого мистецького світу… 

Шевченка читаєш собою, але й у значній мірі й самим Шевченком. 
 

*** 
"… - А ты пиды та скажи моий старий, чи не найде вона там чого-нибудь нам попи-

двечиркувать". 
Оце в "Княгині" Шевченка. Отаке словечко: "попідвечіркувати". Це ж він носив йо-

го там, у пісках, "в степу безкраїм, за Уралом". Писав повісті російською, під псевдонімом, 
надсилав для друку через своїх друзів, щоб хоч якось утвердитися духовно своєю присут-
ністю хай і через чужу мову та й чужий йому жанр, прозаїчний, і писав пречудово, а вида-
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вці не втямили такої щирости, задушевности, справжности пропонованого великим пое-
том. Писав, кажу, російською, а діялог українців такий живий, такий український і синтак-
сично, і лексично, наскільки дозволяла мова твору: " – Что же ты стоишь, недолюде старий, 
и смотришь, как добро нивечить скотына?", " – Теперь, Микитовна, розкажить нам про 
свою княгиню, як воно там у вас диялося. А с самого начала, - прибавил он, - наточить нам 
с кухоль слывянки – воно, знаете, веселише буде слухать", " – А вы таки, Микитовна, булы 
колысь, нигде правды сховать, таки добре дзындзюрысти", " – А не хочете, то як хочете, а 
мы з добродием так выпьемо; а вы тим часом розкажить, як воно зачалося у вас те новее 
господарство?". 

 
Та колись же він таки об’явиться?.. 

З діялогів 
 - …А йому, ти знаєш, кишень не треба. 
 - Що?! Невже нарешті безсрібник об’явився? Ну, слава Тобі, Господи, хоч один се-

ред них справді патріот, не торгуватиме ні своєю совістю, ні Україною. Надійний, кажеш?! 
 - Та зачекай, друже, радіти. Ти мене не так зрозумів. Я не знаю, безсрібник він чи 

беззолотник? Я мав на оці його вдачу, про яку говорять: "Він такий, що за словом у кише-
ню не лізе". 

 - А-а…Он про що ти. А я ду-урень подумав… - завашингтоніє нарешті й у нас в 
Україні… А ти про тих, що з усіх трибун пустомолотять день і ніч. Отож, може, й не лі-
зуть ті пустомолоти в кишеню по слово, бо їхні кишені набиті, напхані зовсім иншим так, 
що аж до позакордоння, до отого офшору чути, як у цих кишенях важко дзеленчить. 

 
11.07.2013. 

Не тікати ж світ за очі 
З діялогів 

 - От ти все агітуєш молодь за українську мову. А й не бачиш того лиха, що вже 
скоро нікого буде агітувати. Самі старі лишаться дочовгувати свого віку в Україні. 

 - Ти про що? 
 - А про те, що твої молоді українці аж не потовпляться, тікають з України, ряту-

ються від злиднів. Понад 40 відсотків молодих мають намір хоч сьогодні чкурнути за кор-
дон на заробітки, а то й на постійне проживання, тобто в еміграцію. А чого? Бо окупанти 
при владі не те що роками, вже десятиліттями в незалежній Україні роблять усе, щоб мо-
лоді українці не могли влаштуватися на роботу, а якщо й знайдуть, то через хабарі та за та-
ку мізерну зарплату, що поживи на ній місяць-другий – на цвинтар тебе понесуть. Та про 
що говорити – ворожища зачищають Україну від українців. Я тобі скажу, йде цілеспрямо-
вана масова зачистка. 

 - Латентна. 
 - Для таких роззяв, як ми з тобою, може й латентна. А насправді відверта, цинічна, 

україновбивча. Вони, оті при владі та при законах, тільки вдають, що налагоджують виро-
бництво, відроджують, ставлять на ноги вітчизняну економіку. Ставлять! На китайську сті-
ну її опирають, а своє все дорозвалюють, дорозкрадають мільйонами й мільярдами. Отак 
вони ставлять. Сім кольок у спину їх би ставили. Словом, діють, як і повинні діяти загарб-
ники, окупанти, в яких нема нічого святого на нашій українській землі, крім власної кише-
ні. Це – переважно нелюдь, виродки, відступники, зрадники, незалежно від національнос-
ти.  

 - То що ж робити? 
 - Не тікати світ за очі, а братися за роботу вдома. За окупантів добренько взятися, а 

потім коло українського господарства заходжуватися, закасавши рукави. За нас самих ні-
хто чужий цього не зробить, а позабирають і те, що ще зосталося недограбоване.  

 
А Лідер прийде! 
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Ну чого ж ми й досі стоїмо на місці? Чого вся пара йде у свисток? Говоримо, гово-
римо – а поїзд наш ані руш. Бо робимо зовсім не те, що говоримо. Вибираємо відвертих 
ворогів, яких ніжно називаємо – "олігархи". А ті олігархи та корупціонери при владі й при 
законах уже допивають останні краплі крови з України. Хто це зупинить, хто поведе Укра-
їну визвольним шляхом? 

Лідер! Рішучіший, цільніший, державозодчіший чи що? за Ющенка. Такого Лідера 
чекав ще Шевченко. Чекаймо й ми і виховуймо Лідера, готуймо до державного будівницт-
ва. 

 
 

Не гасіть вогнище духовности 
Лист до редакції 

Ця метушня з пошуками документального підтвердження авторства на приміщення 
редакції газети "Черкаський край" В. Городецького не випадкова. Дослідники начебто не 
знайшли такого підтвердження й пропонують зняти пам’ятну дошку зі споруди. Чому так 
категорично? І так негайно? Не знайшли в Черкасах, шукайте в Києві. Не знайдете, найміть 
експертів, закажіть експертизу, і спеціалісти доведуть, що автор цієї затишної споруди на 
Хрещатику таки Городецький. Його ж характерний стиль раннього модерну видно не-
озброєним оком для навіть не архітектора. 

Та справа не в істинному авторстві Городецького, а в тому, щоб якнайшвидше зняти 
дошку, бо хтось уже із зажерливих світу цього накинув оком на споруду, таку зручну, в 
центрі міста, щоб вигнати редакцію головної в області газети й відкрити тут ще один роз-
важальний комплекс із питейними барами, кафе, рестораном, ігорним залом. 

Але ж коли ви й знімете пам’ятну дошку, присвячену В. Городецькому, то це ж бу-
де тільки частина вашого чорного задуму. Бо доведеться ж вам потім знімати й меморіаль-
ну дошку зі споруди відомому українському письменнику С. Скляренку, автору популяр-
них історичних романів "Святослав" і "Володимир", який працював у цьому приміщенні, в 
редакції газети "Черкаська правда" (нині "Черкаський край"). 

А ще ж у цьому приміщенні діє державний меморіальний музей-кімната (філіал 
Черкаського державного обласного краєзнавчого музею), в якій працював видатний украї-
нський поет і журналіст Василь Симоненко. Редакція обласної газети стала одним із духо-
вних центрів у Черкасах, справжнім вогнищем культури. Тут свого часу працювали, спів-
робітничали або були частими гостями з авторськими концертами, літературними вечора-
ми лауреат державної премії письменник Іван Рябокляч, лауреат Національної премії Укра-
їни ім. Т. Шевченка Олександр Найден, лауреат літературної премії "Берег надії" ім. Васи-
ля Симоненка поет, автор пісні "Степом, степом…" Микола Негода, заслужений працівник 
культури України, відомий публіцист, одна з редакторів газети Лілія Шитова, заслужені 
журналісти України Валентина Жук і Петро Жук, видатний поет Володимир Сосюра, гені-
альний співак Великого театру Іван Козловський та багато інших відомих людей. 

І що ж ми, оце таке вогище культури погасимо заради ще одного розважального 
комплексу?.. Скільки ж ми ще споюватимемо нашу молодь, а отже й націю, замість того, 
щоб вести молодих шляхом національної духовности, патріотизму, чим і займається зараз 
редакція газети "Черкаський край". Невже вам ще мало того, що Україна по випитому ал-
коголю на душу населення займає перше місце у світі? Невже у вас не болить душа, не їсть 
совість за доведену до такої ганьби Україну? 

Мені це болить. Я дуже підозрюю, що цей "рекорд" випитого "зеленого змія" Укра-
їна встановлює не випадково. Якісь ворожі сили спеціально споюють молодь України, 
тримають її в безробітті, щоб вона роз’їжджалася по закордонню в пошуках наймитського 
шматка хліба, щоб пропадала в алкогольному чаду. Хтось дуже підступно нищить майбут-
нє України. 

Закликаю, у кого широкі й глибокі, як могили, кишені наживи, позашивайте їх хоча 
б половину. Подумайте про майбутнє України і про своє майбутнє. 
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Василь Захарченко. 
Письменник, лауреат Національної премії України імені 

Тараса Шевченка. 
 

14.07.2013. 
На позиції смертників? 

Наша Спілка письменників здала бійцівські позиції, самоусунулася від боротьби за 
українську Україну, перестала бути заслоном проти русифікації України. Як зізнався сек-
ретар Спілки В. Барна в одному інтерв’ю: "За нинішньої каденції новообраного на з’їзді 
письменників керівництва на чолі з Віктором Барановим політичну складову взагалі виве-
дено за межі Спілки. Це питання особисте: в якій партії перебувати тощо". 

Отак! Та без тієї "політичної складової" взагалі не буває в природі письменника! 
Починаючи від Шевченка, та навіть від Квітки-Основ’яненка. А в автора гімну "Ще не 
вмерла України" – це що було, не політична складова? А в автора вірша "Любіть Україну"? 
Олесь Гончар в радянську антиукраїнську задуху во главу кута поставив у Спілці політич-
ну складову, протест проти русифікації України. Спілка тоді була заслоном проти русифі-
кації. 

Так звана "політична складова" – це ж позиція письменника. А особливо українсь-
кого. Уже те, що український письменник вибрав українське слово фактично всупір руси-
фікаторській машині Російської імперії, Совєтського Союзу, цим він став у позицію опору, 
в позицію борця із системою. У позицію оборонця України. 

А що ж ми тепер у нашій Спілці? На яку тепер позицію виводять нас нинішні кер-
маничі? На позицію малоросів, недоумків, яким байдуже, що в них забирають усе – Слово. 

То що, ми добровільно зайняли позицію смертників?  
 
 
15.07.2013. 

Самознищуємо? Самознищуємось? 
(Моторошне відкриття поета Василя Голобородька) 

А таки написав Стусів улюблений поет, улюблений поезією поет наш Василь Голо-
бородько страшно про нас, зачепившись за моторошну правду, яку особливо чітко стало 
видно за ці 21 рік із місяцями, тижнями, днями, годинами, хвилинами, секундами прожитої 
вже нами Незалежности. 

Убивці поетів 
Убивці поетів, 
кати поетів, 
відгукуються на імена поетів –  
коли б ви вигукнули у теперішній 
людський натовп на Хрещатику 
ім’я убитого чи закатованого поета, 
то хтось би обов’язково зауважив те ім’я, 
і то був би або вбивця чи кат поета, 
або хтось із дітей вбивці чи ката поета. 
В убивць поетів, 
у катів поетів 
імена поетів,  
у дітей убивць поетів, 
у дітей катів поетів 
імена поетів. 
 
Знищуємо один одного, однофамілець однофамільця, одноплемінник 

одноплемінника, самовбиваємось. Ще й дивуємося, чого ж одні й ті ж імена і в поетів, і в 
убивць поетів? Бо нам давно вже відібрано пам’ять про те, що всім нам одне й те ж ім’я – 
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українці і що в нас понад 350 років триває безперервна громадянська війна, інспірована ще 
Московським государством, постійно роздмухувана, розпалювана Російською імперією, 
Совєтським Союзом, нинішньою Російською Федерацією. І йдуть війною однофамілець 
Симоненко на поета Василя Симоненка, однофамілець Олійник на поета Бориса Олійника, 
і…. і… 

 
16.07.2013. 
Врадіївська трагедія на Миколаївщині, яка потрясає Україну ось уже півмісяця, на-

водить на моторошні роздуми. Два міліцейські офіцери і водій таксі згвалтували дівчину, 
звіряче побили й покинули в лісосмузі. Потім вернулися, щоб добити її, але не знайшли. 
Дівчина відповзла в кущі й сховалася. Тепер лежить у лікарні в тяжкому стані. Упізнала 
гвалтівників. Жителі села Врадіївки повстали проти міліції, вимагають суду над тими ка-
тюгами, відставки міністра внутрішніх справ. Влада не реагує на це.  

Нині до Києва звідусіль рухаються пішки колони на всеукраїнський мітинг-протест, 
який відбудеться 18 липня. 

Врадіївська трагедія – це живий образ того, що діється всі ці 22 роки з Україною. Її 
так само гвалтують серед білого дня проросійські, просовєчині наскрізь сили, які не випус-
кають державної влади зі своїх зажерливих, катівських рук. 

Я жду Всеукраїнського Майдану з новим мудрим, чесним Лідером на чолі. 
Сьогодні після короткочасного мітингу в центрі Черкас вирушила в похід до Києва і 

колона представників опозиційних партій Черкащини. 
 
18.07.2013. 

На статусі "Читанки" 
(Знайомлячись із архівами СБУ) 

В архівах СБУ (Служби Безпеки України) Черкаської області лежить карна справа 
під №2526 П мешканця села Дубове Уманського району Збаржевського Григорія Тимофі-
йовича, 1907 року народження. Вироком військового трибуналу Одеської залізниці 23 ве-
ресня 1947 року його було засуджено за ст. 54-10 ч.2 Карного Кодексу УРСР на 8 років, з 
пораженням у правах на 3 роки. 

У постанові на арешт 24 квітня 1947 року сказано: "Збаржевский в 1941 году, оста-
вшись на временно оккупированной немецкими захватчиками советской территории, доб-
ровольно поступил на службу к оккупантам на должность директора Христиновской сред-
ней школы, проводил враждебную политику по отношению к советской власти. Под его 
руководством из советских учебников были уничтожены портреты руководителей совет-
ского правительства… Ввел в школе Закон Божий, запретил преподавать русский язык, а 
вместо его ввел немецкий язык". 

Тут що не речення, то й нахабна брехня. Збаржевський в 1941 році не просто зоста-
вся на окупованій території, а був покинений, як і все основне населення України, панічно 
відступаючою Червоною армією та втікаючим неоглядки керівництвом республіки. Далі. 
Збаржевський не добровільно поступив на службу окупантам на посаду директора школи, 
а був мобілізований у наказному порядку.  

Не сам Збаржевський з власної волі знищував портрети вождів у шкільних підруч-
никах, це в наказному порядку проводилося по всій Україні. До речі, німецькі фашисти пе-
рейняли цю практику заклеювання портретів у совєтів, які це робили ледь не щодня в 
1937-38 роках, викидаючи зі шкільної програми репресованих своїх же вождів. 

А те, що було відмінено "ізученіє русского язика", то знову ж не з ініціативи одного 
рядового директора школи. До речі, я пішов до школи в перший клас під час німецької 
окупації в 1942 році. Ми вчилися по букварю, в якому не було й слова про окупантських 
вождів. Зате в другому півріччі ми вчилися читати своєю українською мовою по підручни-
ку "Рідне слово". Коли ж нас перевели в другий клас уже у звільнений совєтський час, у 
1943 році, то ми замість "Рідного слова" з української мови були засаджені за "Читанку". 
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Зате російську мову, яку знову ввели совєти, ми опановували по "Родной речи". Коли ми 
запитали совєтського вже вчителя, куди поділося "Рідне слово", він роздратовано відповів: 

 - То було куркульське слово! 
Звинувачують Збаржевського в тому, що він увів у школі предмет "Закон Божий". 

Не він увів, а це ж таки було зроблено в наказному порядку по всій Україні. Та тоді ж і в 
Радянському Союзі дозволили відкривати церкви, щоб не виглядати перед світом антихри-
стами. 

Я добре пам’ятаю, як у тому ж першому класі вчитель Пальчиківської початкової 
школи Полтавського району на Полтавщині Федір Федорович Прохоренко (про це я дета-
льно описав ув романі "Білі вечори") навчав нас хреститися й молитов, якими треба моли-
тися Богу кожному християнинові. Тоді наш учитель повідав нам істину, що є на світі Бог, 
Творець цього світу. Я моєму першому вчителю вдячний по вік за те, що він мою маленьку 
дитячу душу привів до Бога. Думаю, що є чимало ще живих учнів Збаржевського Григорія 
Тимофійовича, які з удячністю згадують його за те, що він привів їх до Бога в дитинстві. 

І основне. Повертаюся знову й знову в думках до "Рідного слова" (яке було таки рі-
дним нам словом!) і до тих совєтських перегонів, які совєти на 70 років улаштували між 
"Читанкою" і "Родной речью". Совєтською союзною-пересоюзною державою українська 
мова в Україні спочатку була зведена до статусу "Читанки", а потім і зовсім заходилися 
комуністичним гуртом виштовхувати українське слово, українську мову зі школи, вишу, 
технікумів, профтехучилищ і з голів та душ українців. Ви ж, чужаки при владі в Україні, 
риб’ячі, табачниківські космополітичні душі, й досі душите українську мову, тримаєте її на 
другорядному-десятирядному статусі "Читанки". 

 
23.07.2013. 

Не прощаймо моральних виродків 
(Не терпімо прославляння імператорів – катів України) 

І все ж думається, та так, що в голові не вкладається: яким же треба бути моральним 
виродком, чужаком ув Україні, зайдою-пройдисвітом, щоб ставити  й зберігати в містах 
України величні пам’ятники на 19-му – 20-му році Незалежности катам України Катерині 
11 і Петрові 1, про яких наш духовний вождь нації, великий поет Шевченко сказав, про-
клинаючи їх до самого Неба: 

Це той перший, що розпинав 
Нашу Україну, 
А вторая доконала 
Вдову сиротину. 
Кати! кати! людоїди! 
Наїлись обоє, а що взяли 
На той світ з собою? 
Тяжко, тяжко мені стало, 
Так, мов я читаю 
Історію України. 
 
А нам не тяжко?.. Якісь приблуди гурвіци ставили в Одесі пам’ятник Катерині 11, а 

ми мовчали.  
Якби 155 років тому Шевченко знав, що він "читає" не тільки історію України, а й 

її майбутнє, про отаких читає орлів, як ми оце з вами сьогодні, про те, як ми "боремося" за 
Україну, як ми й досі ставимо монументи первому й второй, десятим-двадцятим Сталінам, 
- не витримало б його гаряче серце патріота, розірвалося б… 

Як же ми так живемо, ще й обираємо на свою голову сотні гурвіців щокаденції, цих 
заброд, відвертих ворогів України в найвищий її законодавчий орган? 

Скільки ж ще століть ми думаємо отак проіснувати із усякими виродками-зайдами 
на своїй шиї?  

Україна ж більш не витримає нашого малоросійства. 
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Нині вся Україна готується до гідного відзначення 200-річного ювілею Шевченка. 
От і був би найкращий нашому національному генію подарунок від влади й від нас усіх - 
повалення всіх пам’ятників по українських містах Петрові-катові і Катерині-катюзі Украї-
ни, яких так ненавидів Шевченко. 

Нумо, дружно валяймо російських царів! 
Не валяймо нарешті дурня! 
 

Бог переміг! 
Дивно! Комуністична система з усієї своєї диявольської сили десятиріччями вико-

рінювала з людських сердець Бога і в той же час щодня кожен комуніст власними губами 
по кілька разів на день вимовляв: 

 - Спасі Бог! 
Тобто "спасібо!". 
Правда, ця бандитська система з нами, народом, спілкувалася частіше через инше 

словосполучення: 
 - Отдай, гад! 
А після "отдай!" уже ну ніяк не тулиться "спасібо!" 
І все ж поза експропріяціями етикетне "спасібо!" (Спаси Бог!")вживалося між сами-

ми комуністами в їхньому комуністичному пеклі повним ходом. 
То хто ж переміг? Бог чи комуністи? 
 
31.07.2013. 

Перші золотинки 
У лип раптом помічаю в зеленій зливі крон перші золотинки майбутньої осени. І не-

зважаючи на 30-градусну спеку, в настрій уплітається ледь відчутний натяк смутку. Це вга-
дується не подих, а тільки спогад про раннє передосіння, яке вже стоїть десь там за ще си-
льним останнім валом серпневої спеки. 

Зацвіли жоржини, рожі, чорнобривці, майорці, також передвісники осени. У нас на 
городі почали спіти помідори, огірки. Ще півмісяця – і прийде Спасівка, антонівські яблу-
ка, а там і копання картоплів. 

Пережити б останній вал спеки, а далі вже дихатимемо осіннім озонням. 
 
4.08.2013. 

Ура! Я "тонкий прозаїк"!.. 
Несподівана для мене радість. Про мене в телепередачі Homo Sapiens на ТВІ 31 ли-

пня сказав добрі слова (спасибі йому!) В’ячеслав Брюховецький, чия думка для мене дуже 
вагома. На запитання телеведучої Мирослави Барчук, що він читає останнім часом, 
В’ячеслав Степанович сказав: 

"От зараз, наприклад, читаю Василя Захарченка. Він мені прислав свою книжку. Це 
прекрасний тонкий прозаїк, дуже тонкий. Я з великою насолодою просто читаю справж-
ню прозу. Це така проза, яку можна ставити в один ряд із Григором Тютюнником, із Фе 
одосієм Роговим, яких, на жаль, так само мало знають, як і Захарченка. Скромний чоловік 
пише добірну прозу". 

Так високо про мене казав хіба що ще один дорогий мені чоловік – Петро Сорока. 
Люди добрі! Голова паморочиться… 

Сказано про те, що мене найбільше (найдошкульніше!) турбує. Про що я пишу, тут 
я можу дати собі раду з визначенням його вартости, а от як пишу(!)? Так боюся підміни 
прози журналістикою, сповзання з прози на журналістику. 

Слова В. Брюховецького – перепустка в царину прози. 
 
5.08.2013. 

Києве мій!.. 
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Так хочеться поїхати в Київ, походити по його святих місцях, по Софійській і Ми-
хайлівській площах, побути в Софії Київській і в Михайлівському Золотоверхому, в Лаврі, 
в Спаському соборі, подивитися на Художній Арсенал, на Маріїнський палац, побути на 
Володимирській гірці (горі), в парку Шевченківському, в Маріїнському парку і на Асколь-
довій могилі… І зайти в Оперний театр і послухати, скажемо, "Травіату" Джузеппе Верді. 

Але здоров’я немає отак поїхати, походити Києвом. Ношу його коло серця. 
 

*** 
"Щодо "русского мира", я вважаю, що це агонія цієї давньої великодержавної сис-

теми мислення. Є люди, і в Росії є, які вже розуміють, що це вже неможливо, тому що ми-
нув час цієї шовіністичної культури, - якщо це можна назвати культурою. Тому, звичайно, 
вона небезпечна, і їй треба протидіяти дуже просто: треба створювати, грубо кажучи, якіс-
ний продукт у всьому". 

В’ячеслав Брюховецький. 
 

*** 
Є така річ у мистецтві, особливо в прозі, як притчевість. Я її відчуваю. Вона є в на-

родних ідіомах. Це високий клас прози. Там багато підтексту. Сама притча – це суцільний 
підтекст. Торкнутися б мені хоча б краєчка крила цього дива. 

 
7.08.2013. 

"Взявся за гуж…" 
Привчити, змусити себе, зазвичаїти "створювати якісний продукт у всьому", як го-

ворить В’ячеслав Брюховецький, - ось завдання, яке стоїть у ці україноборчі роки перед 
нашим українським суспільством. Поки цього не змусимо себе робити, програватимемо всі 
битви. Коротше кажучи, тримаймо завжди в пам’яті народне: "Взявся за гуж, не кажи, що 
недуж". 

Не довели до "якісного продукту" спалах, патріотичні надії Помаранчевої революції 
й угробили і революцію і час, відпущений, завойований для остаточного визволення від 
колоніяльної загрози Росії. Тепер доведеться багато що починати з нуля молодшому поко-
лінню, доробляти за нас. 

Не підхопили паростки протесту в народі проти бандитського мовного закону на 
Майдані влітку 2012 року, з’юдила відверто парламентська опозиція, нахабно збрехала мі-
тингарям, що вона вже добилася "першої перемоги" і далі боротиметься за остаточну пе-
ремогу, розпустила Майдан, розповзлася по пляжах Європи вигрівати своє неробство й за-
була навіть думати про загрозу українській мові. У кінцевому результаті битву було про-
грано. 

Чи й таке. Прокричали в заявах: "Геть Табачника!" й не стали безстроковими мітин-
гами на майданах України проти цього українофоба, не добилися його усунення від освіти. 
А треба тиснути й тиснути з усієї сили, поки таки звільнять цього ворога з міністра освіти. 
Бо в його космополітичній фігурі з російським зарядом сфокусувалося все українофобство 
окупаційної влади Януковича, регіоналів і комуністів. 

Українська патріотична еліта повинна рішуче нарешті сказати парламентській опо-
зиції: або ви боретеся за визволення і побудову українсьської національної держави, або 
йдіть геть з політичного кону, уступіть місце справжнім національно-патріотичним силам, 
чиїх представників ви нахабно вичистили зі свого блоку. Сказати та й самій братися по-
справжньому, по-шевченківськи за визвольну роботу. Шукати дієві форми цієї українобор-
чої роботи. 

 
Самопередрук 

Для чого будимо гетьмана? 
(Про Хмельницького – двома барвами) 
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Ця стаття була надрукована в міській газеті "Черкаси" 8 січня 1994 року до 400-
річчя від дня народження Б. Хмельницького. Вона викликала і схвальні, і критичні думки 
навіть у колі слухачів патріотичного клубу "Заповіт". Одна із "заповітянок", людина начи-
тана, сказала: "Для мене ваша стаття – повна несподіванка. Досі я читала "Кобзар" і щоразу 
якось пропускала повз увагу рядки, присвячені постаті Хмельницького, Шевченкові оцінки 
Хмельницького. Дякую за науку". Інший слухач клубу, дуже активний краєзнавець "розк-
лав" мене, "розгвинтив" на найменші детальки, застосувавши інструкцію під назвою "Ко-
роткий курс ВКП(б)", чим немало здивував мене, бо досі виступав як палкий патріот Укра-
їни, її державної незалежности. 

Звідтоді минуло близько 20 років, а в головах переважної частини суспільства нічо-
го не змінилося, і досі багато українців оцінюють Переяславську раду, як той краєзнавець, 
з позиції "Короткого курсу ВКП(б)". Недавно я наткнувсь у своєму архіві на свою статтю 
на поруділих аркушах газети, які скоро розпадуться від ветхости, перечитав і бачу, що тре-
ба її внести до Щоденника. Може, вона не пропаде, а як пропаде, то разом із щоденником. 

Отже передмова і далі сама стаття. 
"У 1995 році ми відзначатимемо 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького… 

Що ж ми вкладаємо в цей ювілей? Що ми хочемо утвердити ним у своїх поруйнованих 
учорашньою імперією душах? Та спочатку послухаймо голоси минулого. Перший голос 
нашого великого пророка Т. Г. Шевченка. 

Панувала і я колись 
На широкім світі, -  
Панувала… Ой Богдане! 
Нерозумний сину! 
Подивись тепер на матір,  
На свою Вкраїну, 
Що, колишучи, співала 
Про свою недолю,  
Що, співаючи, ридала,  
Виглядала волю. 
Ой Богдане, Богданочку! 
Якби була знала, 
У колисці б задушила, 
Під серцем приспала. 
1843, Березань. 
 
Дивлюсь – гетьман з старшиною. 
Я води набрала 
Та вповні шлях і перейшла; 
А того й не знала, 
Що він їхав в Переяслав 
Москві присягати!.. 
І вже ледви я наледви 
Донесла до хати –  
Оту воду… Чом я з нею 
Відер не побила! 
Батька, матір, себе, брата, 
Собак отруїла 
Тію клятою водою! 
От за що караюсь, 
От за що мене, сестрички, 
І в рай не пускають. 
1845, Миргород. 
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Отак-то, Богдане, 
Занапастив єси вбогу 
Сироту Украйну! 
 
*** 
Ти все оддав приятелям. 
А їм і байдуже. 
Кажуть, бачиш, що все то те 
Таки й було наше, 
Що вони тілько наймали 
Татарам на пашу 
Та полякам…Може й справді! 
Нехай і так буде! 
Так сміються ж з України 
Стороннії люди! 
1845, Мар’їнське. 
 
Якби-то ти, Богдане п’яний, 
Тепер на Переяслав глянув! 
Та на Замчище подививсь! 
Упився б! здорово упивсь! 
І препрославлений козачий 
Розумний батьку!...і в смердячій 
Жидівській хаті б похмеливсь 
Або в калюжі утопивсь… 
То не купав би я в калюжі 
Тебе преславного. Амінь. 
1859, в Переяславі. 
 
Другий голос – нашого народу (записано фольклористом І. Варавою аж на Кубані в 

1966 р.): 
 
А вже літ більш двісті, 
Як козак в неволі, 
Понад Дніпром ходе, 
Викликає долю: 
 - Гей, гей, вийди, доле, із води, 
Визволь мене, козаченька, із біди! 
 - Не вийду, козаче, 
Не вийду, соколе. 
Ой рада б я вийти, 
Сама я в неволі, 
Гей, гей, в неволі, у ярмі, 
Під московським караулом, - тюрмі. 
У тюрмі, в кайданах, 
Нещасний Богдане. 
А його самого 
Неволя загнала.  
Гей, ти, Богдане, Богдане, 
Нерозумний гетьман, гетьмане! 
Тривогою, попелом великої Руїни стукають ці пекучі слова в наші серця. У багатьох 

випусках "Кобзаря" минулих років їх ми недочитувалися, бо радянська цензура викидала 
їх із святої для нас книги. (Зверніть увагу на дати під віршами. Протягом усього творчого 
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життя це мучило нашого великого поета). Та якось ще мовчалося мені, думалось: може ж, 
вистане в нас глузду на цьому ювілеї дати із шевченківською безкомпромісністю правдиву 
оцінку Б. Хмельницькому. Я б і сьогодні не викликав цих голосів минулого, коли б не про-
звучав наприкінці минулого року ще один голос нашого керівного землячка з Харкова, 
який з пафосом, торжествуюче прорік в інтерв’ю по Останкіному: 

 - На Украине экономический кризис. На Украине прошло время Мазеп и Бандер, и 
теперь настает время  Б. Хмельницкого. Нам надо ликвидировать все таможни с Россией и 
возобновить все экономические связи. 

Як бачимо, для цього землячка з Харкова Хмельницький – це тільки Переяславська 
рада і більш нічого. Уся мудрість нашого великого гетьмана зведена до одного – до неро-
зумного, фатального для України – антидержавного по суті переяславського кроку. А мо-
же, цей землячок, до певної міри, й має рацію? Адже будь-яке явище оцінюється не за на-
мірами, а за кінцевим результатом. А результат – Хмельницький віддав Україну в колоніа-
льну залежність від Московії. І що головне й найстрашніше – зробив це не зловмисно, а з 
найкращими намірами. 

Ідеться про те, що не можна нам малювати Хмельницького однією білосніжною ба-
рвою.Так, він був геніальним полководцем, мав державний розум, підняв народ на визво-
лення України, чим прославився на ввесь світ, вибився з Україною з-під Польщі й тут же 
віддав її під руку Москви. Тож проаналізуймо сьогодні діяльність Хмельницького з усією 
об’єктивністю. 

Написано гори монографій про Переяславську раду, в яких виправдовується цей 
крок Хмельницького як об’єктивна необхідність на той історичний час. Мовляв, геополі-
тичне положення України невигідне (а за часів Київської Русі було ж вигідне!), з півдня 
вона незахищена від турків і кримчаків, із заходу – від Польщі, з півночі – від Московії. А 
може, просто не вистачило Хмельницькому державницької волі, віри у власні сили, уміння 
спертися на потугу українського народу? По-перше, від татарів і турків стояв традиційний 
уже оборонець – Запорізька Січ. Коли б Україна продержалася хоча б кілька років як дер-
жава, Польща б потроху почала звикати до цієї держави. Особливо, коли б ця держава й 
далі відучувала лізти на українські терени. А були ж сили, і полковники, такі, як Іван Бо-
гун, як послідовники Максима Кривоноса, і митрополит Київський, які попереджали Хме-
льницького про небезпеку йти в спілку з Московією й закликали надіятися на свої сили. З 
півночі, від Московії, теж не було для України ніякої загрози, аж поки сам Хмельницький 
не накликав тих злих північних духів на нещасну Україну. 

Якби до кінця була визначена державницька лінія і воля в Хмельницького, він би 
міг підбити Польщу в 1648 році, коли обійшов уже Львів, обіклав Замостя, коли шлях йому 
відкрився на Варшаву й Краків. Бери Польщу, став свого короля й роби велику європейсь-
ку політику, відстоюй Українську державу мирним, дипломатичним шляхом. Ні, наш Хме-
льницький не посмів піти на Варшаву й Краків, бо й у 1648 р. почував себе не самостійним 
державцем, а підданим польського короля. Велика потуга українського народу, пробудже-
на до боротьби, фактично зробила Хмельницького незалежним главою України, але воля 
гетьмана була ще в підданстві королю. Оце державницьке безвілля, оцей острах стати са-
мим собою, ні від кого незалежним, острах опертися на свої власні сили, васальна звичка 
бути під покровительством, під протекторатом когось сильного й привела до найстрашні-
шої, найтрагічнішої для України помилки, до Переяславської ради. 

Той договір підписувався поспіхом. Присягати довелося не так, як думалося Хмель-
ницькому та його старшині. В останню мить виявилося, що українська сторона присягає 
царю московському, а московська – ні, бо цар не може присягати своїм підданим холопам. І 
це не зупинило в ту останню мить Хмельницького.Не зупинило те, що тепер уся Україна, 
увесь український народ стає підданим холопом чужого царя. 

Спитаймо себе, чи ж такий уже мудрий був Хмельницький, що з Європи подався в 
азіятські обійми деспотичної імперії? Мабуть, слабо працювала в гетьмана контррозвідка, 
не була поставлена, як слід, служба державного прогнозування, не задумувався Богдан, до 
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чого таке підданство азійській деспотії призведе Україну. Розбудив таку народну потугу й 
зупинився на порозі. Не повторити б цю фатальну помилку й цього разу. 

Чи не нагадує ситуація в Переяславі взимку 1654 р. сьогоднішню, коли є чимало га-
рячих голів серед наших державців, які готові хоч сьогодні підвести 52-мільйонний неза-
лежний народ під руку Москви, для чого треба підписати економічний союз СНД. І нікого 
не зупиняє з цих гарячих те, що в тому договорі на кожному кроці хитро розставлені фата-
льні пастки. Усе повторюється й сьогодні. Чи не так, як і Хмельницький колись, і наш пре-
зидент іде навпомацки в державотворенні, на ходу робить "відкриття" для себе, елементар-
ні для країн Прибалтії, для Польщі, Чехії, Словаччини навіть і переконує в цих обережних, 
часто на рівні любительства державницьких відкриттях адміністраторів на місцях і вищих 
державців України, значна частина яких не хоче будувати Українську державу, виступає 
проти своєї держави. 

Прийдуть у ці дні до вас різні лектори. Прийдуть чесні, які покажуть Хмельницько-
го двома фарбами – білою і трагічною. А прийдуть і лукаві, які в кут зору знову поставлять 
Переяславську раду або промовчуватимуть про неї зовсім. Ви ж не мовчіть, а з державним 
розумом ставте таким лекторам запитання про нашу історичну ганьбу, про наше історичне 
горе, про наш історичний "Чорнобиль" – оту Переяславську раду. 

Т. Шевченко в поезії "Чигрине, Чигрине…" говорить: 
Спи, гетьмане, поки встане 
Правда на сім світі. 
Сьогодні ми будимо великого гетьмана. Для чого? Щоб сказати правду йому й собі 

про те, що він зробив колись так нерозумно з Україною, чи щоб черговий раз, як і в 300-
річчя так званого "возз’єднання України з Росією", по-телячому благоговіти перед великим 
предком? Чи ж справді вже "встала правда на сім світі"? Чи, може, це черговий раз нас хо-
чуть приспати все ті ж "лукаві, злії люде"? 

Для своєї державницької потуги будимо Богдана чи для того, щоб ще раз продемон-
струвати своє вірнопідданство Росії? Щоб посумувати за Радянським Союзом? 

Шукаймо істину й не зажмуряймо своїх 
очей, не затуляймо своїх вух перед нею, яка б та істина не була страшна й гірка. Може, хоч 
ця історична гіркота нас, нарешті, вилікує від волячої, рабської покірливости, від держав-
ницького безвілля. Адже ліки завжди гіркі. 

Василь Захарченко". 
Член Національної Спілки письменників 

України. 
 

9.08.2013. 
Не будуйте Росію в чужій країні 

"Немає щастя поза батьківщиною, кожен пускай коріння в рідну землю". (Іван Тур-
генєв). 

Золоті слова. Чого ж мільйони росіян не прислухаються до свого співвітчизника, 
великого письменника Росії? Чого вони мільйонними масами намагаються будувати своє 
щастя поза батьківщиною, скажемо, в Україні, яка тепер окрема, зарубіжна для них дер-
жава? Ми ж не кажемо вам: "Не носіть Росії у своїй душі". Носіть, любіть її, але не 
нав’язуйте її нам, тобто не будуйте її в Україні. 

Не можна будувати Росію в чужій країні. 
Неможливо збудувати Росію в чужій країні. Ні в нас, ні в Білорусії, ніде , крім Росії. 
 
11.08.2013. 

Добридень, молодий народе України!.. 
Отак би починати нашій національній еліті свої зустрічі-бесіди в школах і вишах 

України, коли б нарешті хоч у когось із цієї еліти свінуло в голові таки йти в народні маси 
з лекціями, бесідами не абстрактними, а цілеспрямовано українопросвітницькими. Таке 
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звертання враз заінтригувало б юних слухачів, налаштувало на серйозний слухацький лад, 
пробуджувало й нащеплювало відповідально-патріотичні почуття. 

Школи, виші треба просвітницьким чином визволяти з лабет українофоба, міністра 
освіти Табачника. Не вдається переконати президента, щоб вигнав цього москалізатора в 
три вирви, йдіть обхідним маневром, спасаючи молоді душі українців. 

 
Про анатомію боротьби? 

(Сам собі) 
 - Ну гаразд. Ти все натуркуєш мені: кинь оце все писати, оці свої стогони. Дасть 

Бог, через якийсь ще десяток-два років ці проблеми відшумлять, і Україна заживе норма-
льним цивілізованим життям справжньої європейки. Я вірю тобі, так воно й буде, так ста-
неться, інакше б і не писав оцього й не стогнав. Але ж наступним поколінням цікаво буде 
знати не тільки загальну історію боротьби України за своє остаточне визволення, а й саму 
анатомію боротьби, її спалахи, затухання, розчарування, зневірення і віру, віру, віру нашу 
в Перемогу.От воно, може, щось і вичитає для себе в моїх розбурханих записах. 

Літературу називають пам’яттю людства. Якщо оце, що я пишу – література, тоді я 
недаром пишу. 

 
Націоналістично-визвольний бастіон 

(З моїх конспектів) 
"На мою думку – Україну не вихитрюється, а вибореться національною революці-

єю, не лиш проти большевицького режиму чи російського імперіялізму, а проти одержи-
мого розбійницьким духом народу московського. Не пристосовуючись до створеного ним 
"фактичного стану", а вирвавши його з корінем з нашої землі". (Дмитро Донцов). 

І справді ж мав стовідсоткову рацію Д. Донцов. Скажіть, імперіялізм у Росії пова-
лили в 1917 році, і що, Росія відпустила Україну зі своїх колонізаторських лабет? Не від-
пустив демократично-ліберальний Керенський. А потім ще дужче задушила Росія т. зв. 
"Савєтским Саюзом". Завалився "большовицький режим", на зміну йшла в Росії народна 
демократія, але вона й близько не тримала у своїй російській голові думки відпустити з 
миром Україну. 

Та хоч хай завтра в Росії з тріском проженуть Путіна й збудують найліберальніший 
чи найдемократичніший лад, одначе той лад вважатиме Україну провінцією Росії, доклада-
тиме титанічних зусиль, щоб якнайшвидше, найрішучіше русифікувати Україну, аби й на-
зви не лишилося від неї. У крайньому разі це буде певний час малоросійська іпостась Росії, 
поки остаточно захолоне на цій розтерзаній території український дух. Бо корінна небезпе-
ка чигає на Україну не від самих лише режимів Росії, а від "одержимого розбійницьким 
духом народу московського" з його невигасаючими фантомами – "третім Римом", "Русс-
ким миром", "русским православием", які лізуть і лізтимуть і надалі в душу кожного украї-
нця, які породжуватимуть усе нових і нових Ленінів, Путіних, патріярхів Кирилів Гундяє-
вих, і захист від цього московського пекла один – повна незалежність, обнесена міцними 
кордонами і митницями та безкомпромісною контрпропагандою проти російської пропага-
нди, яка безупинно насаджує Росію в душі українців, хохлує їх і русифікує на пні, на виду 
в усієї України. 

Тобто, який висновок з передбачень Д. Донцова треба нам зробити й сьогодні? Не 
вихитрюватися, не швейкувати, покладаючи надію на те, що воно якось саме собою 
розв’яжеться. Без нашої національно-патріотичної визвольної боротьби не розв’яжеться. Її 
вороги наші, п’ята колона Росії, називають націоналістичною, трактуючи націоналістичне 
як нацистське. Це не так. У всьому світі націоналістичне, коли воно не посягає на чужі те-
риторії (тобто не шовінізує), трактується як патріотичне, патріотично-визвольне. Його й 
тримаймось. Тільки воно, єдине воно, ставши нашим бастіоном проти всіх видів русифіка-
ції, вбереже Україну. 

Д. Донцов говорить про "містику темну і світлу": "Темною містикою диявола спов-
нене "месіянство" московського народу. Йому треба протиставити містику призначення 
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України, свідомість божественного покликання Києва , зломати силу зла, винесену в соці-
яльно-політичнім кодексі московської орди, привести до тріюмфу нашої Правди, тої "єван-
гелії Правди", яку Шевченко знаходив у "Правді Євангелія". 

Тобто йдеться про чітке національне просвітлення душі українця, про ідеологічний 
злам у його свідомості, яке, просвітлення, має звільнити нашу українську душу від моско-
вщини в усіх її іпостасях: "Ця містика, видиво цього міту зможе тільки вицідити з нас ви-
плекану неволею "сукровату, гнилу кров", дати душі віру, думці мудрість, серцеві відвагу, 
а рукам кріпость; зможе довершити ту духову революцію, без якої не довершимо революції 
у світі видимім, в царині відносин суспільно-політичних", - запевняє нас Донцов. 

 
12.08.2013. 

Ставмо духовні кордони 
(З моїх конспектів) 

"Щодо правдомовности москалів, то вони не вірять ні одному слову, що їм гово-
рять, ані ніхто з них не говорить нічого, чому можна було б вірити. Ці їх прикмети роблять 
їх відразливими їхнім сусідам. Татари уважають себе чесними і справедливими в порів-
нянні з москалями". (Джілс Флетчер, англійський посол королеви Єлизавети (1588). 

Наводячи подібні місця з книги подорожі по Московщині в 1588 році Флетчера, Д. 
Донцов пише: 

"На тлі цього оповідання Флетчера варто підкреслити безмежну наївність тих чу-
жинців і деяких українців, які все ще вірять в якусь третю, четверту або десяту Росію, яка – 
вже напевно – буде свобідною і дасть свободу іншим! Росія не міняється; яка була 350 літ з 
чимсь, така є і нині. Завданням нашим є не боротьба з тим чи іншим режимом в СССР, а з 
Росією як такою, з її духом – варварським і насильницьким, який лишиться втіленим в ко-
жнім режимі, який би не наступив по большевиках". (Д. Донцов. "Російський хижак – вчо-
ра і нині"). 

Нам сьогодні, які таки державно випорснули з-під імперського гніту Росії, треба 
триматися від того російського варварсько-насильницького духу ну якнайдальше, замкну-
вши всі входи у свою душу саме духовними кордонами, а вони обов’язково зміцнять, зроб-
лять неприступними й державні кордони. 

 
14.08.2013. 

Є патріотизм і патріотизм 
(Для остаточної орієнтації) 

Біда в тому, що в нас, українців, і в росіян різне поняття патріотизму. Патріотизм 
українця грунтується на любові й захисті своєї країни, а в основу патріотизму росіянина 
лягли великодержавний шовінізм та імперіялізм. 

Наш патріотизм (націоналізм) не несе жодному народові загрози. Російський же па-
тріотизм породжує ненависть до чужих народів, агресію, загарбництво, убивства, сіє 
смерть на поневолених чужих територіях. 

 
16.08.2013. 

"Ревище" 
(Новела життя) 

Перед телеекраном сидить баба Наталка й ниже сирову нитку розповіді про своє 
життя. Ведучої не видно, чути тільки її молодий голос із заекрання. Баба має не лише вну-
ків, не лише правнуків, а вже й праправнуків, словом, баба дуже стара, роботи переробила 
на своєму віку стільки, - не вистачило б і дня, щоб про все розказати, і вух, щоб усе перес-
лухати, і оператор уміло переводить об’єктив на вузлуваті руки старої з покрученими не-
гнучкими пальцями. Хай і вони розказують. 

 - …А що ж ти хотіла, дитино? Це ціла тобі історія, - говорить баба Наталка. - Кол-
госпи заводили по всій Україні. Ми коня віддали з плугом і бороною в колгосп, аж загуло. 
І спасибі не сказали. Були такі, що не віддавали, в одноосібне господарство вдарялися. Ні-
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чого з того радісного не вийшло. Податками задушили, допрами… Ми, як і ще деякі гос-
подарі, підгодовували вночі свого коника, бо колгосп захарчував людських коней до того, 
що всі ребра в них можна було порахувати. І досі жалко, як згадаю, такий справний був у 
нас коник. Ми ж йому все краще, як дитині, давали, щоб не втратив своєї тяглової сили. Як 
побачить було з колгоспної конюшні, що я йду, подає голос таким розлучним, прощальним 
іржанням. Ще до війни уграли нашого Грома…Тяжко робили і коні, і люди. Тракторів бу-
ло мало, усе на людські руки: хоч сіяти, хоч орати, хоч жати… А який страшний голод нам 
зробили. Ми всі пухлі ходили, багато нас упало. Моїх дві сестри і батько померли… Ахти-
вісти ж удиралися в хати, останній кусень видирали з рук манесенької дитини, щоб їх по-
розривало було. Брали й мене в ахтив, та я відмовилася. Гріх же розбійничати по людських 
хатах… Бог же все бачить, хоч ти камсамолка, хоч камуністка-перекамуністка. І спитає 
кожного… Кого й скільки загнали на той світ… За все спитається, ще й перепитається… 

 - А війна прийшла. Самі повтікали, а нас покинули німцеві на поталу. А він захо-
дився вивозити молодь у свою Німеччину. Ці теж, як і совєти, любили дармову силу приб-
рати до рук. Моя сестра, ще не заміжня, шість разів тікала з дороги, коли везли вже. І таки 
вбереглася. Прийшли, вернулися наші. Колгоспи розвалені, обібрані німцем до останньої 
цурочки. Своїми коровами, спрягаючись, і орали, і сіяли. Хати попалені, копали землянки. 
Натерпілися, набідувалися…А дітям, яких у Німеччину вивозили, не було вже все життя 
ніякого ходу, ні походу ні в навчання, ні на гарну роботу. Отакі "наші"… Самі ж, песигов-
ці, віддали нас на розправу ворогу, а потім ще нас же й на підозру взяли. "Ні-імцям слу-
жив!", - і очі не людські, вовчі тебе пронизують усю. Та й рипнутися з колгоспу не дають 
дитині. А служив би ти псам смердючим! Сам, голубок, змився, тільки курява за ним уста-
ла аж до Ташкента, мене здав німцям і мене ж звинувачує. Можна таке витерпіти?.. Так і 
жили ми по колгоспах другим сортом. 

 - А пам’ятаєте кінець війни? Як зустріли свято Перемоги? – голос за кадром веду-
чої. 

 - Ми із сестрою працювали тоді на пташнику. Отут коло річки, на просторому злі-
пив колгосп пташник і нас двох поставили біля птиці. Чуємо від сільради, від майдану 
якийсь гомін.Ось увімкнули радіо, і воно кричить із телефонного стовпа, що німець, зна-
чить, до решти розбитий, що війні кінець. Ми із сестрою замкнули курей у пташнику, а са-
мі гоном у село. На майдані люде-ей… Виступає голова колгоспу перед цим жіночим ми-
ром. Кінець війні! Побіда! А народ криком кричить… 

 - Радість? Свято?! – завчений голос ведучої. 
 - Ой, дитино-о… - Хитає головою баба Наталка. – Може, воно кому й досі радість, 

а нам тоді поголовно - чорне горе. Ревище таке стоїть, як на ста похоронах. Голосять, кри-
ком кричать жінки, а дітки по четверо, по п’ятеро туляться до матерів… Ще мало й розу-
міють, яке сирітство, яке безбатченківство жде їх до самого виросту. Та на все життя!.. І 
досі моторошно, як згадаю оте ревище… Отаке було, дитино, в нас… свя-вято-о, як ти ка-
жеш… Бодай його не згадувати й не доживатися більше до такого… А мій же прийшов, із 
півтора сотні вбитих односельців недобитий, без ноги. Пришкандибав бідолаха… сама 
душа на милицях… А таки живий… 

Баба Наталка змовкає. Поминально втирає очі тильною стороною долоні. Збираєть-
ся на силі, щоб достойно розповідати далі про життя свого народу.  

 
19.08.2013.  
Третю книжку тривіршів-хоку "Зоряні криниці" прислав невтомний, натхненний 

Юрій Роговий. Двісті хоку. Розкриваю, і воно зразу ж бере за душу: 
Сиротина 
Поет відійшов. 
Сиротиною бродить 
слово заблукле. 
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Скільки таких "сиріт" лишається після поетів і після прозаїків!.. Чого ж ми такі не-
милосердні?.. Оця наша байдужість, немилосердність так б’є по нашій нації. Адже із цих 
"заблуклих сиріт" такі б могли бути громадяни нашої літератури! 

Переконаний, серед цих "заблуклих" слів чимало із Шевченкового моринецького 
роду, тобто рятівних для нації. Не розкидаймося добром! 

 
До того йдеться 

Ще одне хоку щедрого Ю. Рогового: 
"Дожились!" 
"Оце дожились!" –  
багатії ахнули. –  
Раби вимерли". 
Подивимося з того світу, як ви без нас, гади, виздихаєте. 
 
20.08.2013. 
Ковбой. Моднячо подерті на колінах, вицвілі джинси, на паску патронташ із мобіл-

кою. Русяве волосся, заплетене в косичку. Прицільний блакитний погляд з-під вигорілих 
брів. Пухкенькі губи в скептичній усмішці. Та справді ковбой! Я знаю його. З нашого бу-
динку. На другому курсі юрфаку. 

 
*** 

Боже! Яка мовище у Феодосія Рогового! Яке багатство! Перечитую його "Свято 
останнього млива". Хочеться виписувати й виписувати його посульську лексику, його син-
таксу, увібрану цим чоловіком із самої полтавської землі, з гущі народної. Читаю, виписую 
і радість, щастя наповнюють груди і за цього Письменника, і за наш народ, і за нашу Пол-
тавщину, так багато омовлену, розбуркану цим мовоносним мовознавцем. 

Душа торжествує! 
Ну ось таке: 
 - Двома нападами спить на сторожуванні. 
 - Ніяким світом не вгадаєш, що вона хотіла сказати цим. 
 - На душі все переінакшилося. 
 - З усіх боків гість красивий, але найкраща в нього спина. 
 - Ще й як висплюся. На всі боки. 
 - Усе гепсом випало з голови. 
 - Розпручані на топливо ясла. 
 - Всі прознали, що Ляндовський має брати попівну. 
 - Тягли тягма мішки з камінням. 
 - Ярмарки там несходимі. 
 - Розгостився буфетною котлеткою з хлібом.  
 
21.08 2013. Кажуть, він веде щоденник. Видать, серйозний письменник. Треба при-

читатися до його прози. 
 

*** 
Євтропій. Оце ім’ячко чоловікові! За що ж його батько розгнівив попа, чим недого-

див тому рясогузому? Євтропій. А як же маленького кликали? Євтропійко! Чи ж могла не-
письменна мати (та й батько) без вивиху мозку запам’ятати таке ім’я? 

 
24.08 2013. 

РУН 
(Це шлях повернення до України) 

Життя розумніше, оптимістичніше за нас. Хто б міг подумати, що в Україні може 
народитися й поширитися по областях Сходу і Півдня такий карколомний, б’ючий навідліг 
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лютих ворогів України, п’яту колону Росії громадський рух. Я маю на оці РУН – "Російсь-
комовні українські націоналісти". 

Хто ці люди? Російськомовні етнічні українці, які люблять Україну, усвідомлюють 
себе часткою української нації, хочуть повернутися не тільки духовно, а й мовно до рідно-
го українського слова. Один із засновників цього громадського руху, російськомовний ки-
янин Сергій Замілюхін говорить: "Наші люди просувають ідеї націоналізму і одночасно 
вдосконалюють свою українську мову… У нас (в Україні – прим. В.З.) за статистикою 45% 
російськомовних, але дві третини з них – етнічні українці, нащадки українців зросійщених. 
Наше завдання в тому, щоб цю частину етнічних українців повернути до лона своєї нації. 
Коли вони стануть частиною потужного стрижня, який називається етнічна українська на-
ція, тоді легше творити так звану політичну націю, до якої приєднається решта націоналів: 
росіяни, євреї, греки та ін. Тоді створимо сильну мононаціональну державу, тоді за кордо-
ном людина називатиме себе не "Я громадянин України", а "Я українець", незалежно від 
того, до якої нації належить". 

Окупаційна влада партії регіонів хоче ввести в Україні другу державну мову - ро-
сійську. РУНівці вимагають і борються за єдину державну мову в Україні - українську. Во-
ни бачуть, що введення в Білорусії другої державної мови – російської призвело до того, 
що російська мова за 12 років знищила там корінну білоруську мову. 

У РУНівців девіз – "Я говорю по-русски – временно, я украинец – назавжди!" 
 

*** 
 - Коли N. сказав, що висуватиметься на президента на цих виборах, зал зустрів його 

слова громом оплесків. 
 - Ух ти! А блискавок не було? 
 - Смійся, смійся. Але й з посміху, кажуть, бувають люди. 
 

*** 
Цікаво, що Роман Дідула раніше мене звернув увагу на РУНівців, подзвонив мені зі 

Львова, дуже радий був з того, що в Україні з’явився цей громадський рух. Бо він виведе 
мільйони й мільйони зрусифікованих етнічних українців на рідну стежку українськомов’я, і 
це буде остаточною перемогою українства, тобто його спасінням від 350-річного москов-
сько-російського нищення. 

Основне те, що цей рух проти надання російській мові статусу другої державної чи 
офіційної. Друге, в перспективі російськомовні стануть (уже стають) україномовними. І 
третє, за логікою їхні діти і внуки, віриться, навчатимуться в україномовних школах чи хо-
ча б україномовних класах. Ну й четверте, за російськомовними етнічними українцями пі-
дуть і представники інших нацменшин. 

Добре було б, якби цей рух розгорнув пропагандистську роботу – заснував загаль-
ноукраїнську газету, нав’язав зв’язок із "Словом Просвіти". А ще б треба підтримати РУН 
письменникам. 

Мабуть, напишу про це Романові. 
 
25.08.2013. "Москвофільство драгомановщини". 

(Д. Донцов). 
Цим усе сказано, і годі спиратися на Драгоманова, бо Драгоманов і драгомановщи-

на – це була хвороба нашої національно-визвольної боротьби, колодка на ногах самостій-
ницького руху за незалежну, шевченківську Українську Державу, в якій "своя й правда, і 
сила, і воля". 

 
27.08.2013. 

Синьоок – Синьооков із Синьооківки 
(По дорозі в росіяни) 
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Працюємо в архіві МВС над списками розкуркулених. Ось розкуркулені із села Си-
ньооківка Золотоніського району ( на той час – 1930 рік – село Полтавської області, нині – 
Черкаської), це колишні дворяни, оголошені під час колективізації села куркулями: Синьо-
ок Андрій Михайлович, Синьоок Антон Андрійович, далі пішли Синьооков Василь Івано-
вич, Синьооков Григорій Антонович, Синьоокова Марія Дмитрівна, Синьооков Михайло 
Іванович, Синьооков Сергій Антонович. Хоч усі вони (зазначено в списку) ще українці за 
національністю, але тільки два з них зберегли свої первородні українські прізвища недото-
рканними, решта ж п’ятеро, як і належить дворянам, русифікували собі прізвища, і певно 
кожен уже почував себе закінченим "русскім дворяніном". 

Отак ми, славні полтавці, поповнювали собою ряди російської нації, легко піддаючи 
своє синьооке першородство забуттю. 

 
28 08 2013. 
Господи! Ну, скільки ж ще треба часу, щоб українці вичавили із себе російського 

раба?! Російського раба!! Російського ра-ба!!! 
 
29.08 2013. 

Ми сонячні! Ми вільні! 
"Назавжди підкорити народ – всеодно, що дотягтися рукою до сонця". Так гласить 

стара мудрість. 
І це справді так! 350 років гнітила, нищила Україну, стирала її з лиця історії людст-

ва Московія-Росія. Здавалося, що вже все, вже ніколи не вирвемося з-під ведмежої руки 
русского Совєтского Союза. Аж ні-і!!! 

Наче й поруч Україна, простягни криваві лабета, і вона знову твоя. Та не дотягтися 
вже тобі, заклятий вороже, бо Україна – сонце для нас, українців. Це вже збагнули мільйо-
ни нас. А як зрозуміємо всі?! 

 
"Від привітних слів язик не відсохне" 

(Із "Золотої комори") 
Купаймося в рідній мові, не зводьмо її до лексикону Елочки-людоїдки. 
"Ворог наліг на Україну". 
"Та вже тільки такий добряга: і пожаліє, і продасть". 
"Розкайданюймо нашу душу". 
"Неправда стала правдувати". 
"Поладнаймо вже справу, щоб і вам і нам про одне думалося". 
"А вона ж дала йому хустку з-під самого золота". 
"Визволилися з рук ворогів". 
"При-ийде та година, що вони поніміють!". 
"Чогось моїх ворогів попід боки коле". 
"Я ж йому зоставив хазяйство, як крашанку облуплену". 
"Все ми говоримо, та не все по-говореному виходить". 
"Ага! Приїхав до нас голий, як долоня, а через рік бач як убрався в пір’я". 
"Верталися з роботи, як не видно вже й стежки". 
"Без язика і дзвін німий". 
"Ану вставайте,вже світ білий!". 
"Припин дати ворогу". 
"Учитись після війни, а за що? Коли подививсь, а в батька одна холоша латана, а 

друга –драна". 
Що не фраза, то в ній і доля України, боротьба народу за визволення з ворожої не-

волі, і просто житейська мудрість, і сказано це метафорично, дотепно, афористично, підте-
кстно. 
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Збираймо ці іскри розуму нашого народу, записуймо, не даваймо цьому національ-
ному багатству згаснути в нашій пам’яті. Особисто я записав почуте із живих уст, виписав 
із прочитаних творів наших письменників десь понад 15 тисяч позицій. Записую й далі. 

Долучайтесь! 
 
2.09 2013. 

А де ж дух поезії Шевченка? 
(Про один просвітлий захід) 

Щойно відбувся Всеукраїнський Шевченківський урок для учнів шкіл і ПТУ в сті-
нах Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, який транслювався по 
телебаченню на всю Україну. Враження подвійне. Добре, що такий урок проведено. Кан-
дидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України Сергій Гальченко гарно, усно, 
(без читання з папірця) виклав біографію Шевченка. І більш нічого. Так би мовити, розпо-
вів біографію без коментарів. 

Юні слухачі так і не почули, за що ж Україна, весь світ шанують цього поета, за що 
його було так катовано царською Росією. Та за те, що це озвався дух України, дух нації, 
який зарядив Україну на національне визволення з-під колоніяльного гніту Росії, зарядив 
на віки, розбудивши словом пророка від  летаргійного сну на самому дні неволі. Саме цьо-
го й не було показано шляхом аналізу творів поета. Тим часом для чогось читались уривки 
з російськомовної поеми "Тризна" учнями. Щоб зайвий раз ще й Шевченком загітувати 
українських дітей до російськомовлення? 

Урок вийшов духовно вихолощеним, навіть без натяку на Шевченка-пророка нації. 
Враження таке, наче це було читано в радянські часи з огляданням на щільну радянську 
цензуру. 

Урок тривав 45 хвилин. Можна було побудувати його з двох частин, по 30 хвилин 
кожну. У першій слово про Шевченка подати – не голу біографію, а слово, наповнене духом 
поезії Шевченка, в другій частині дати слово самим слухачам. Найкраще було б побудува-
ти другу частину у формі запитань учнів і відповідей лектора. Переконаний, у запитаннях 
учнів ожив би дух Шевченка, адже живі, безпосередні запитання не можна було б відцен-
зурувати чужодухій владі. 

Шкода. Просвітлий захід міг удатися, коли б до нього підійшли з позиції Шевчен-
кового несхитного патріотизму. Тоді б із уроку ці кілька сот учнів та тисячі юних телегля-
дачів вийшли зарядженими будівничим духом невпинної боротьби за зведення вільної на-
ціональної Української Держави, в якій пануватиме "своя й правда, і сила, і воля", до чого 
нас пристрасно кличе Шевченко-пророк. 

*** 
Повертаючись до щойно сказаного. То оце ми на такій обскубаній ноті й усе 200-

річчя Т. Г. Шевченка проведемо? Ну й скажіть тепер, що нами не пройдисвіти кермують! 
Як же ми спокійно дозволяємо цим…цим!.. цій чужоті обкрадати наших національ-

них геніїв? 
 
3. 09.2013. 
"Треба писати так, щоб з-за написаного визирнув і усміхнувся Бог". (Григорій Біло-

ус). 
Це не просто вислів, афоризм, а незамінний подарунок нам, літераторам. Подару-

нок-настанова. 
А ще який журнал "Холодний Яр" Григорій Павлович дарував нам протягом 12 ро-

ків! Кожне число часопису під його редагуванням було яскравою жариною, вихопленою із 
самісінького горнила літпроцесу України. Поряд із творами самих нас,черкасців, він щедро 
дайджестував нас найкращими літературними досягненнями в українському красному пи-
сьменстві. 

 
4. 09 2013. 
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Російськомовні паради по Україні 
(…навіть під боком у Полтави) 

До чого ж я наївна людина! Я не сподівався такого цинізму, такого нахабства  від 
нині чинної в нас, в Україні влади. Ніколи не міг подумати, що в Харкові, під боком у Пол-
тави може таке творитися антиукраїнське, безбатьківське неподобство. Перший (офіцій-
ний) канал українського телебачення транслював із Харкова, з центрального майдану Сво-
боди традиційну церемонію посвячення першокурсників у студенти вишів міста. Найбіль-
ший у Європі майдан був залитий народом у кілька сот тисяч. Цей здвиг спостерігав парад 
першокурсників, які урочистим маршем ішли  поколонно, на чолі кожної колони велично 
виступали керівники того чи иншого вишу. 

Ведучий цього дійства оголошував на ввесь майдан про появу чергової колони, ко-
ротко характеризував даний виш, і все це велося не державною мовою, а мовою сусідньої 
держави – російською. За ввесь час проходження параду не пролунало жодного українсь-
кого слова. 

Я дивився на все це й очам своїм не вірив. Невже це діється в нашій державі? А ку-
ди ж дивиться влада, куди дивляться ось уже 22 роки Незалежности всі президенти Украї-
ни, всі уряди, всі парламентарі? Чи не повилазило їм ще (як кажуть у нас на Полтавщині) 
від цього антидержавного, антиукраїнського заходу? Це ж і навчання в цих вишах - акаде-
міях, університетах ведеться виключно російською мовою. 

Кого ж готують ці виші? Для роботи в якій державі? Як же ми відродимо Україну з 
таким антиукраїнським чужомовним і чужодухим інтелектом, з такою зрусифікованою 
(зумисне, на державному рівні зрусифікованою) елітою? 

Що вони нам збудують? 
Отака постійна, невпинна окупація молодих душ українців іде по всій південній і 

східній Україні, і навіть під боком у самої Полтави, нашого національно-культурного 
центру України! 

Прокляття окупаційній владі! 
Ганьба нам, українській еліті, що ми з цим миримося! 
Мені все ж безнадійно дивно – невже з тих сотень тисяч спостерігаючих і тисяч і 

тисяч парадуючих харків’ян у жодного не защеміло серце, не заболіла душа від цього від-
вертого, цинічного знущання з України, з її Державности, Незалежности? 

Ідуть же потоптом, по-босяцьки парадно по нашій Україні, по наших душах!  
 
10. 09. 2013. Хоч в архів не ходи. На таке натрапиш! Ну ось хоча б оце: 
"Таємно. 
До Статистичного відділу НКЮ УСРР та Шевченківського Окрвідділу ДПУ. 
Гр. Лакей Данило Трохимович, народження 1904 р., мешканець в м. Смілі Шевчен-

ківської округи звернувся до ОАР з заявою про зміну йому прізвища "Лакей"на "Полярін". 
Про перепони, якщо такі маються щодо зміни прізвища гр. Лакеєм, Адмінвідділ 

ОРК прохає повідомити його в 2-х тижневий термін. 
Зав. Адмінвідділу ОРК       (Чумаченко) 

Інспектор адмінроботи      (Осмоловський) 
2 лютого 1929 р." 
(ДАЧО, Р-375 с, №1, справа 34, арк. 52). 
Бачите, оцей Данило свого "Лакея", своє кровне українське прізвище хоче замінити 

не на инше українське, а конче на російське "Полярін". Природу не одуриш. Лакей він і 
лишається лакеєм, хоч ти свого "Лакея" і на "папу римського" поміняй! 

 
З нашорошеними вухами 

(А таки спілкуються українською!..) 
І вранці, і в обід, й увечері йду вулицею наших Черкас із до краю нашорошеними 

вухами, до останньої децибелинки. І що я чую? Розмовляють усе рясніше й рясніше украї-
нською. Ідуть двоє, і вловлюю бодай слово з їхнього діялогу. Українське! Жінка йде й каже 
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двом іншим: " Та він дурний, як двері!" Ай гарно ж як сказано! Іде дівчина чи хлопець і го-
ворить по мобільному телефону. Українською. Іде група людей, усі говорять українською. 
Малі, десятилітні хлопчик і дівчинка йдуть і перемовляються українською. Попадаються й 
російськомовні, але таких менше. Значно менше. І що характерно, молодь заговорила укра-
їнською. 

Ось молоді наглядачі з охорони в супер-маркеті: зійшлися й розмовляють українсь-
кою. 

У 90-х роках, зразу після проголошення Незалежности, та ще й у перші роки 21-го 
століття почути на вулиці чи в крамниці від продавців українську мову було супер-
рідкістю. 

Україномовна стихія опановує городян. От би хоч трохи повернутися лицем до 
державної мови окупаційній владі та й продажній нашій опозиції, хоча б якісь натяки на 
українізацію подавати, це б призвело до ще більшої амплітуди відхилень населення од 
нав’язуваної повзучої русифікації у бік рідного україномовлення. Народ у наступі. 

Підтримаймо стихійний наступ народу. Без нас він може черговий раз захлинутися. 
І це буде нашою непростимою виною і ганьбою за бездіяльність. 

 
Відсіч 

(Оживає Україна в душах) 
Дуже некрасива (м’яко кажучи) історія спалахнула на всю Україну із відомою солі-

сткою Київської Національної опери Катериною Абдуліною. Громадськість прямо таки 
шокована україноненависницькою заявою співачки, яку вона розмістила у своєму "Фейсбу-
ці" в темі "Чи треба українцям українська мова?": "Віддала дитину в російську гімназію і 
ще жодного разу не пошкодувала. Всі предмети викладаються російською мовою, все гра-
нично ясно і зрозуміло. Контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячого (всі 
виокремлення авторські – В.З.) з українських шкіл. Я рада, що моя дочка навчається серед 
морально здорових дітей, а не серед бидла". 

Як пише газета "Україна молода", "обурення людей із нуля піднялося майже до 
критичної межі". 

На роботі її вже "просять". Артисти Національної опери відмовляються виходити на 
сцену разом із Абдуліною. Директор Опери заявив телеканалам, що співачка "поставила 
крапку" у своїй кар’єрі. Міністерство культури вимагає публічного вибачення солістки 
Опери: "публічно перепросити не лише в учнів і освітян україномовних шкіл, а й у всіх 
громадян України, оскільки своєю заявою образила все суспільство". 

Депутати парламентської фракції "Свобода" вимагають притягти солістку Націона-
льної Опери України до кримінальної відповідальности "за розпалювання міжнаціональної 
ворожнечі і поширення українофобських висловлювань". 

У цьому інциденті, як у краплі води, відбився рівень національної свідомости укра-
їнського суспільства на сьогоднішній день. Те, що інстинктивно відчувалося, боліло суспі-
льству, нації, зріло в душах українців і етнічних, й інонаціональних (під самою совістю), 
раптом вибухнуло назовні. 

Важко подумати, щоб ще якихось сім - десять років тому хтось посмів у колективі 
Національної Опери заявити публічний протест українофобові. Більше того, щоб директор 
Опери наважився заговорити про звільнення солістки театру з роботи за її українофобство? 
Та ніколи! Та й Міністерство культури (незважаючи на те, що воно належить до уряду, 
якому, м’яко кажучи, чуже все українське) хай і не зовсім, може, щиро, але вимушене було 
заявити так відверто чітко про свою позицію: "Солістка Національної опери, яка мала б бу-
ти носієм духовності та національного культурного багатства, натомісь постала як амора-
льна, нетолерантна особа. Ми вимагаємо публічного вибачення від К. Абдуліної". 

Отак! Національна свідомість українського суспільства на сьогодні вже на такому, 
виявляється, рівні, що чуже Україні за настроєм Міністерство культури вимушене було 
звернутися до українофобки з різкою публічною заявою на порядному патріотичному рів-
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ні. Вірю, патріотичний дух українського суспільства вже не зупинити. Він ростиме й рос-
тиме всупереч небажанню уряду будувати Українську національну державу. 

Якщо є хоч трохи глузду в службі президента України, то він мусить "прислухати-
ся" до численних заяв із широкого середовища українського суспільства про звільнення 
міністра освіти, цинічного українофоба Дмитра Табачника. 

Нумо, пане президенте! Зважтеся на антитютюнову акцію в українській народній 
освіті! 

 
11.09.2013. Учора в розмові старий журналіст Петро Жук сказав, що на початку 

шістдесятих років минулого століття журналістам Черкас виділили земельні ділянки під 
дачі. Одержав таку ділянку й Василь Симоненко. Але наступного року він одмовився від 
своєї ділянки на користь самотньої старої друкарки. 

Це не значить, що поет не любив землю. Просто йому шкода було часу, якого так не 
вистачало на основну його роботу – роботу поета. Він жалівся друзям у листах на те, що 
газета з’їдає увесь його час, так потрібний для  творчости. 

Не секрет, що є чимало літераторів-професіоналів, які на свою літературну твор-
чість дивляться з висоти своєї службової посади як на аматорство. Є навіть міністри і вище 
особи, які свою державну роботу мають за аматорство, до якого звертаються між турбота-
ми про основне – своє збагачення, набивання грошових мішків, розбудову дач, придбання 
престижних іномарок тощо. 

Василь же все більше віддавався своїй святій меті в житті – творенню метафор. 
 
Господи! Захисти нашу Батьківщину – Україну, нашу українську мову, наші україн-

ські душі від вражої, злої московської навали. Амінь. 
 

На перечепі 
Діялог 

- Що ти все цитуєш чужі думки і чіпляєшся за них, як реп’ях, зі своїми коментаря-
ми? 

- А ти знаєш, мені сподобавсь оцей твій "реп’ях"! Мабуть таки зачіпають тебе мої 
коментарі? Дивись, мене певно ще й проклинають за них? Та байдуже. Хай кленуть. А ко-
мусь, може, й дряпоне аж до його совісти. Він і задумається. А мені головне, щоб задумав-
ся. А що цитат багато, так то для просвіти. Людина може прожити все життя й не натрапи-
ти на них самотужки, а в моєму Щоденнику вони на перечепі. Зупинись, мовляв, куди ле-
тиш? Бери, читай, думай… Думай! 

 
12.09.2013. 

"Як пух, як дух!" 
 

(Подорож у дитинство) 
Лєна вичитала в журналі, як в Опішні на нашій рідній Полтавщині знаменита коро-

вайниця Катерина Михайлівна Порскало пече весільні короваї по 11 кілограмів кожен.На 
одне весілля їй замовляють два короваї. Коровайниця хвалиться: "Як пух та дух у мене ви-
роби з тіста". Лєна сказала: 

- Так це ж промовляла й моя бабуся Меланка! Витягала з пахкої теплої печі хліб чи 
пироги й, торкнувшись рукою випічки, побожно промовляла: "Як пух, як дух!.." Потім за-
стеляла рушником ліжко, виймала одну за одною ще гарячі паляниці, виставляла на руш-
ник і накривала їх другим рушником. Щоб хліб поволеньки вичахав, "доходив", і щоб 
шкуринка не шкарубла на вільному повітрі… - Лєна все не могла вийти з дива. – Ну, треба 
ж тобі, в Опішні точно так само кажуть до спеченого хліба, як і в нас, у Вітівці, під Полта-
вою. Бач, як згадалося. Це ж я чула від бабусі маленькою, понад сімдесят років тому, цієї 
62-річної Катерини Порскало тоді ще й на світі не було, а дивись, і досі живе традиція не 
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тільки у випічці, а й у побожних словах, які супроводжують випічку святого хліба. І жити-
ме, поки й мови нашої… Як пух, як дух. 

Згадали й заболіло нам, заболіло з болем щемким… Бабуся Меланка, ця свята душа, 
померла… в черговий совєтський голодомор навесні 1947 року, пухла від голоду… 

 
14.09.2013. У Миколи Руденка в спогадах "Найбільше диво – життя" вичитую таке 

гарне, наше: "Йому тоді підбивалося під шістдесят". Чудово! А ще можна сказати: "Підби-
тися в дорозі" (втомитися); "Швидко підбивалося сонце" (піднімалося вгору вранці). 

 
21.09.2013. 

Вони нам збудують… 
(Будьмо пильні!) 

Треба кріпко запам’ятати всім, від старого до малого, як таблицю множення, - Якщо 
ми, кожний із нас, не опануємо рідну українську мову, якщо ми масово, поголовно не заук-
раїнськомовимо, нам хоч і збудують вороги при владі державу, але вона буде не наша, не 
українська, а їхня (їхня!), яка нищитиме й знищить, донищить нас, українців поодинці й 
усенародно , а з нами й саму Україну. 

 
*** 

(Оптимістичне) 
Вірю, все в України складеться добре. Бог нас не залишить на поталу ворогу. Адже 

більш такого богобоязного, такого боголюбного і такого людиномиролюбного народу ще 
треба пошукати по всьому світу. Наша доброчесність, добропорядність, миролюбність, 
якась особлива душевна м’якість, співчутливість, ота співпереживальність (згадаймо хоча 
б і те, скільки серед українців виявилося в гітлерівську окупацію "праведників світу") ма-
ють світити людству, розбавляти, зменшувати накипілу злість, жорстокість, нелюдимість, 
зброєзвіроспрямованість, якими небезпечно переповнений світ.  

Ні, без нашого етнічного гену добра світ буде неповний, світ не обійдеться без нас! 
Той, Хто тримає Небесні Терези, знає про це, пригорне нас до Себе батьківською рукою. 

Вірю, вірую, молюся за Україну. 
 
22.09.2013. 

"Станеш ти, Україно, тією зорею" 
Учора я записав те, що мені заклекотіло в душі. А сьогодні о 7 годині 30 хвилин чи-

таю раптом у книзі спогадів Миколи Руденка "Найбільше диво - життя" наведений ним 
уривок із його вірша "Мати" (якого я ніколи раніше не читав, як і самої поезії Руденка): 

…Прийде віщий туман, і в його молоці 
Невгасима зоря над землею воскресне. 
Сонце зніме утому з натруджених рук, 
Всесвіт кине на плечі блакитну кирею. 
Кизякова, солом’яна, чорна від мук, 
Станеш ти, Україно, тією зорею. 
 
Хтось скаже: "Це випадковість". А я вірю, знаю: не випадковість. 
Послухайте: 
"Всесвіт кине на плечі блакитну кирею" воскреслій Зорі – Україні. 
Чи як мені вчора написалося: "Той, Хто тримає в руці Небесні Терези,.. пригорне 

нас до Себе батьківською рукою". 
Ми достойні цього. Будьмо й далі достойними. 
Молімось. 
 
24.09.2013.  

Формула життя етносу 
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"Мова народу – народ". (Олекса Тихий). 
  
26.09 2013. "Україна, в якій другою державною мовою буде російська, - це вже не 

Україна…" (Олександр Ціпко, російський політолог і культуролог). 
Чужому, з Росії видно, яке це лихо для України – друга державна мова, а ми й досі, 

з незалежної вже України бачимо в Росії "свого брата", замість погромника, нищителя, за-
войовника, душителя української нації. "О люди! люди небораки…" – з болем звертався до 
нашого глузду Шевченко. Виявляється, немає в нас ніякого глузду, самим бур’яном там 
поросло все, замість глузду. Проклятий бур’ян совєтської пропаганди! 

 
27.09.2013. Небо, набубнявіле низькими хмарами. 
 

Камертонне "О" 
(Філологічний пеан) 

Останнім часом наші мовознавці, зокрема Ю. Єлісовенко, О. Сербенська, дослі-
джуючи музикальність, співучість, м’якість української мови, мовленого українського сло-
ва, звернули увагу на голосний звук "О". Він, виявляється, займає в нашій мові широкі, 
прямо таки надширокі позиції, не допускаючи на них звук "А" (як це зазвичаєно в російсь-
кій мові). "). "О" й тільки "О" повносоке, округле, співуче. Ось (чуєте, бачите, воно й тут) 
воно зачинає пісню за піснею в нашому 300-тисячному пісенному гурті, зафіксованому ет-
нографами: "Ой не шуми, луже, зелений байраче!", "Ой вилетів сокіл з далекого краю", 
"Ой лугом іду, голосок веду", "Ох і закувала сиза зозуленька в лузі", "Ох і повій, повій, 
буйний вітре"… 

З першого видиху, з першого зітхання "О", немов камертон, налаштовує пісню на 
певний лад, надає співучости рядкам поезії. Цей "камертон" носив у собі й великий Шев-
ченко вже в самих назвах, у початкових рядках багатьох поезій: "Ой три шляхи широкії", 
"О люди! люди небораки!", О думи мої! о славо злая!", "Ой люлі, люлі, моя дитино…", "Ой 
по горі роман цвіте…" 

У кличному відмінку "О" також співає своєї ж, української: "Миколо!", "Ольго!" І 
на поріг не пускає "А", яке ми через свою недбалість уживаємо під упливом російської в 
називному відмінку: "Микола!", "Ольга!", - звертаючись до них.  

Ми навіть не задумуємось, яке високочастотне "О" в нашій українській мові: воно 
зачаровує в повноголоссі: "охорона", "коротко", "боротьба", "солодкий", "коровай". Воно й 
у закінченні наших прізвищ: "Німенко", "Захарченко", "Неділько", "Чайко", й у закінченні 
дієслівних форм: "співаємо" "йдемо", "сіємо"тощо. 

Ви тільки вслухайтеся в те, як надійно, непорушно стоїть наше зеленокашкетне "О" 
на кордоні з мовленням росіян, як воно захищає повноголосе наше оро і оло від викрадання 
в них, усічення "О" змиканням приголосних, а то й заступанням нашого повносокого "О" 
коротшим у звучанні, сухішим "А": "охорона" – "ахрана"; "коротко" – "кратко"; "боротьба"  
- "барьба; "солодкий" – "сладкій"; "коровай" – "каравай". У ритмі російської мови це зву-
чить природньо, а для нашого мовлення-дихання, мовлення-серцебиття це зовсім чуже, во-
но повністю руйнує мелодію нашої мови, позбавляє її наспівности, м’якости, власне миро-
любности, дочірньої доброти, тепла до рідної землі, до всього сущого на ній. 

 
Так само наше "О" стоїть на захисті мелодійности дієслівних закінчень типу: "спі-

ваємо" – "пайом"; йдемо" – "ідьом", "сіємо" – "сєєм" тощо. Не губімо в поквапливості наше 
миле, рідне "О", коли йдемО, сіємО, співаємО… 

Бережімо його, наше мелодійне, щедрозвуке, піснетворче "О", не підпускаймо до 
його володінь, до наших етнічних мовленнєвих володінь чужомовне, наагресивлене "А". 
Не "акаймо" чужомовно там, де князює, гетьманує наше миролюбне, співуче, тепле, живе, 
рідне "О"! 

Привітання 
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30.09.2013. Якось так уже збігається, що коли ми підходимо до заміських дачних 
садів, то нерідко назустріч нам попадається жилавий, бадьорий старий і завжди перший з 
нами вітається, посміхаючись у баритональному голосі: 

 - Доброго здоров’я, молоді люди, Божої благодаті вам і всьому вашому роду! 
Похопившись, і ми у відповідь і вже у слід старому відповідаємо: 
 - І вам доброго ранку і дякуємо… 
Усе, що встигаємо сказати. Старий уже далеченько. Ідемо між яблуні, абрикоси та 

калину й дивуємось: як гарно вітається цей старий, не такий і старий, певно навіть молод-
ший за нас, а так мудро благобажає добра всьому нашому роду. Аж на душі полегшало, як 
від молитви святої… Що ж воно за старий такий? Мабуть же, і йому самому світліє від 
промовленого, виголошеного ним… Ідемо й подумки ростемо в корінь, аж до дитинства, і 
тихо згадуємо своїх рідних і їхніх батьків, а наших дідів і бабусь, а я ще й свого прадіда 
Павла Гутирю… Мати про нього часто згадували. Старі ми сироти вже на цім світі… Кру-
глі сироти, як казали в наших селах, у наших сім’ях колись… 

 
Драбинка підставлена 

 
Ну те, що доктор філологічних наук, професор Черкаського Національного універ-

ситету ім. Б. Хмельницького Володимир Поліщук відкрив для України несподівано нового 
Михайла Старицького, видатного українського письменника, театрального і культурно-
громадського діяча, драматурга, поета, автора повістей , роману-трилогії, ще і як таланови-
того новеліста-новатора, безсумнівно є вагомим внеском в історію вітчизняної літерату-
ри. Та це сприймається як закономірне явище. Науковець, професор для того і є професо-
ром, щоб щось там відкривати в науці. 

А от те, що ця ж людина, наш Володимир Трохимович Поліщук, протягом десяти-
літь відкриває на Черкащині одного за одним молодих поетів, прозаїків, майстрів рідного 
слова і навідкривав їх уже понад добру половину нашої обласної письменницької організа-
ції – це ще одне подиву гідне явище. Хоча ми, його старші й молодші колеги, може й у цій, 
практичній науці часом недобачаємо самого головного – живого, повсякденного дива віда-
криття. 

Отак, буває, задумаєшся хоч трохи, та й почнеш аналізувати хай і не науково, а чис-
то емоційно: звідки в нашій обласній письменницькій організації такий ріст, адже почина-
ли з ледь-ледь нашкрябаного десятка членів Спілки письменників, та й то своїх, черкась-
ких, було десь із п’ятеро, решта "приваряжилося" з різних усюд України. Отож, кажу, по-
чинали з ледь десятка, а на сьогодні виросли до 44-х членів Національної Спілки письмен-
ників України. 

Не помилюсь, коли скажу, що таки переважна більшість із них прийшла до нас не 
самопливом, а через відкривавчі координати Володимира Трохимовича. Ця його муравлина 
робота, цей живий "дослідницький" процес чинився й чиниться роками й роками на моїх 
здивованих очах. Ось з’явилися перші спроби пера в райгазеті в Каневі якогось Олексія 
Софієнка (згодом талановитий поет, на жаль, рано пішов із життя), і вже Володимир Тро-
химович заговорив про нього, помітив перші росточки, які можуть розвинутися в досить 
оригінального модерного поета, і наш дослідник не дає спокою нікому. На кожних зборах, 
творчих зустрічах нагадує про Софієнка, пише про нього в оглядових статтях. У той же час 
у Золотоноші заявляє про себе своєрідними ліричними віршами Микола Шамрай. З Уман-
щини, із с. Оксанина подає поетичний голос Петро Поліщук десятками сонетів, із Звениго-
родки заявляють себе на майбутнє вагомими, соціально гострими поетами Олексій Озір-
ний, Людмила Солончук… Їм же несть числа… А ще ж чимало стукається в літературу 
прямо з-під руки свого викладача Володимира Трохимовича ціла плеяда його студентів. 

Володимир Трохимович ледь не б’є тривогу: "Треба підтримати цих хлопців і дів-
чат, не дати зав’янути там, на периферії, їхнім талантам, щоб вони, не дай Боже, не зупи-
нилися в рості, щоб їхнє поетичне слово не перетворилося в аматорство, побічне віршопи-
сання любителя рядових віршів. І шеф Володимир Поліщук веде цих молодих із статті в 



 

70 

статтю (їх друкується десятками й десятками в пресі), направляє їхнє письмо в бік профе-
сійности, тематично загострює, від імені всієї Спілки підтримує їхні поетичні змагання із 
самими собою через пізнання творчих мук і відкриттів. Кожен із них підіймається по своє-
часно підставленій драбинці критика, сплетеній із доброго слова підтримки, обережного 
застереження від поетичних мілин тощо. 

Та що там ходити далеко, в Умань, Канів, Звенигородку, Золотоношу!..Я на собі ві-
дчуваю добру руку Володимира Трохимовича ось уже десятиліттями. Вона мене підтри-
мує, веде через рифи життя і творчости. Я вже не кажу про пряму, через пресу підтримку й 
захист мене цим принциповим українським письменником, колегою від масованих нападок 
наших ідейних противників, у яких немає, перефразовуючи Шевченка, навіть зеренця пра-
вди за собою, зеренця любові до України, до її історії, її культури, її сьогоднішнього важ-
кого державного спинання. Тут високий патріотичний дух спокійного, доброго, усміхнено-
го Володимира Трохимовича кидає в справжній бій, принциповий, аргументований, відпо-
рний цією аргументованістю, а ще нагадуванням опонентам про елементарну совість. 

Завдяки Володимиру Трохимовичу я удостоєний монографії про свою творчість, у 
якій він сказав багато добрих слів про моє письмо, я їх сприймаю і як підбадьорюючий 
аванс. Та найцінніше те, що добрий, щирий автор монографії вказав на мої мілини, застеріг 
мене від них. Указав точно! Я кажу так, бо й сам туманно відчував їх, хоч і заспокоював 
себе: "А, може, це мені так тільки здається?.." Ні, не здається. Як мовиться: "так таки воно 
так…" і нічого тут не вдієш. Стараюсь обійти ці мілини. Драбинка підставлена. Та й ого-
рожа із застереження також виставлена навколо тих клятих мілин. 

Керівники нашої організації приходять і йдуть, змінюють один одного. Та незмін-
ним лишається наш духовний наставник Володимир Трохимович Поліщук завжди з десят-
ками ідей, порад, настанов, завдяки яким письменницька організація має своє лице, додає 
свій принципово патріотичний вагомий внесок у державне, культурне життя України, живе 
її тривогами і Шевченковими надіями, що й у неї, багатостраждальниці, колись нарешті 
"врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люде на землі". 

Василь Захарченко. 
З глибокою вдячністю. 

 
5.10.2013. 

Будьмо щоякнайуважнішими до мови! 
Олекса Різниченко в праці "Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за 

інші?" зробив багато відкриттів, які свідчать про давність української мови, її дивовижну 
стійкість, співучість, мелодійність. Наша мова має "багато півтонів, розлогі регістри". 

Серед багатьох справжніх перлинок нашої мови, доcліджених О. Різниченком, мене 
особливо вразили дво- і навіть потрійні префікси до прикметників, ці "багатоповерхові" 
префікси подвоюють, потроюють ступінь проявлення тієї чи іншої ознаки предмета, яви-
ща. Наприклад, до "кращий" – найкращий, якнайкращий. Це як ставить і так "найкращого" 
ще на вищий ступінь. Але й це ще, виявляється, не межа!.. Ще є в нашій мові й таке: "щоя-
кнайкращий", оце що піднімає ступінь ще на одну сходинку, на найвищу з найвищих, з як-
найвищих. Це як піднесення голосу співака на неймовірно високу ноту. Такого явища - по-
трійного префікса – "що-як-най" не має жодна із старослов’янських мов. 

О. Різниченко просить не забувати, зберегти це явище в нашій мові. Особливо про-
сить учителів, щоб прищеплювали мовну бережливість своїм учням. 

Звичайно збережемо! Збережемо щоякнайретельніше, щоякнайдбайливіше, щояк-
найлюблячіше. Для того й уписую це "що-як-най" до щоденника, щоб певніше було, щоб 
не загубилося. Може ж колись побачить світ і це моє пимсьмо та й дійде до читачів, щояк-
найуважніших, щоякнайпатріотичніших. 

 
До нас, в Україні сущих 

Занадто далеко. Занадто ген-ген, 
де в леготі-вітрі кучериться клен, 
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де сонях кружляє, калина цвіте, 
хвалитиму Бога, що там ви єсте… 

(В. Стус. "Обколоте, в намерзі, стогне вікно…") 
Озивався з Колими до нас Василь Стус. 
Озивається з… вічности страстотерпний Василь до нас, в Україні соняшно-

калиновій сущих. І молиться за нас, щоб ми й далі були. Навічно пребули з Україною… 
 
9.10.2013. 

Ви маєте совість не мати совісти? 
Моє прохання 

Ну, елементарної совісти немає! Чого ти, представник нацменшини, пнешся в пре-
зиденти України? Ти ж бачиш, до чого вже дійшло в Україні – жодного етнічного українця 
немає у вищій державній владі. Президент, прем’єр-міністр, віце-прем’єри , міністр оборо-
ни, міністр освіти, міністр охорони здоров’я – не українці. І от і ти, також не українець, і 
також готуєшся до президентських виборів, теж хочеш сісти нам на голови. От я й кажу, 
ну є в тебе хоч крапля совісти, порядности? Та поступися ж українцям, дай нам, корінній 
нації,  вибрати нарешті українця-патріота на Президента України. 

Бачу, як ти зреагуєш, прочитавши це. Ти посмієшся з наївняка, простодуха, бо яка ж 
совість може бути в політиці, в політика. І все ж я не перестаю думати про совість і в полі-
тиці. Як пише поет з Полтавщини Юрій Роговий в одному зі своїх численних хоку (триві-
ршів) "Панство": 

В болото гниле 
кину совісті грудку –  
хоч бризки злетять. 
 
13.10 2013. 

"Почни дорогу з початку!.." 
Хтось скаже, що я один усе кричу за українську мову, повторюючись у словах, фра-

зах, у своїх визначеннях. Розкриваю оце наш альманах "Холодний Яр" №2 за 2012 рік і на-
трапляю на вірш (етно-графіті, як означає його жанр автор) Валентини Кузьменко-
Волошиної, який повністю відповідає тому, що я пишу в щоденнику: 

…Якщо ТОБІ не болить, 
Що зневажено РІДНУ МОВУ, 
КУЛЬТУРУ, ЛЮДИНУ, -  
То ХТО ти ? ЩО ти є? -  
ЧИ ТИ Є?! 
Упевнений, немає тебе, мовозреченця, мовозапроданця. Це вже не Ти, і рідна нень-

ка, рідний батько не признають у тобі своє дитя. 
Тобі не моторошно?.. 
Та добра душа поетеси звертається до тебе, дає тобі останній шанс вернутися в лю-

ди, до самого себе: 
Згубив МОВУ, 
Зневажив СТРОЇ 
Забув ПІСНЮ, 
Зрадив ДОЛЮ –  
Благаю: НАДІЇ не втрачай –  
Почни дорогу з початку!.. 
 
В іншому етно-графіті поетеса пише: 
 
Вродилося в душі, 
Чи мудрий хтось сказав: 
Зірвеш травинку –  
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Заридає Всесвіт. 
А ми мову рідну вирвали з душі, розтоптали й питаємо: "Ну, звідки така проливна 

гроза на нас оце впала, затопила нам усі шляхи-дороги?.." 
 
18.10.2013. 

Явління Господа через красу 
"Через красу мені відкрився Божий світ, бо краса – видима, і є Господнім інструме-

нтом, ключем на Божій долоні, яким Він відкриває серця і душі. Всевишнього ми не бачи-
мо, але ж довкола  Його світ, що через красу, найперше через красу відкривається нам Лик 
Божий, навертає у лоно Церкви". 

(Роман Дідула. "Навернення, або Краса – ключі на Божих долонях"). 
Записав, бо щось подібне й мені було свінуло десь із півроку тому перед відкритою 

красою світанкового неба в легеньких хмарках, охоплених цілою гамою теплих, живих, 
мінливих кольорів ще невидимого, заобрійного сонця, що вже було в дорозі до нас. Я ска-
зав тоді собі, що це Бог являє себе нам отак, через красу, бо самого його обличчя не можна 
людині бачити, то така неймовірна Краса, Сила вогненна, що людина від неї осліпне. І ось 
читаю фактично те саме в пана Романа: про явління нам Господа нашого через красу. 

 
*** 

Любить сам себе 365 днів на рік. Багатувато!.. Бодай би один день треба б звільнити 
від самозакоханости, щоб хоч раз за увесь рік поглянути на себе збоку. 

 
20.10.2013 

Орел? 
Ну, такий же орел! Не підступись. На зборах заливається солов’єм. На тебе він ди-

виться зі свого крутого орлиного польоту. Та ось цей орел випустив свій підсумковий гру-
безний томище своєї поезії. Береш до рук це крилате видання в сучасному  крикливому 
комп’ютерному оформленні. Читаєш, ще читаєш, ще… Вірша за віршем… "Курка лапою", 
казали в нашому селі про певного виду письмо. Курка лапою, орле наш сизий… Ніякого 
злету. Ніде навіть не шеберхнуло, не пурхнуло поезією. Що ж… Орлуй і далі. Самовтішай-
ся. 

 
22.10.2013 
У нього повна відсутність больових відчуттів стосовно України. Отаке нещастя. 
 

Бузинізм на Чернечій горі 
Те, що вчинили з Канівським музеєм Т. Шевченка, що роблять із Національним му-

зеєм Т. Шевченка в Києві під маркою реконструкції – це той самий бузинізм, тільки латен-
тно підступний, а насправді такий же брутальний, знущальнобездушний, чужохолоднокро-
вний, націєзнищувальний. 

 
23.10.2013. 
А якщо отак: 
 - Що написало стило – не вирубає й сокира. 
Або ще й так: 
 
 - Що написало стило – не вирубає й зубило. 
 
24.10.2013 
Стара жінка з придніпровського села розповідає прямо в екран про те, як ішла битва 

на Букринському плацдармі. 
 - Наших молодих хлопчиків, по вісімнадцять рочків їм, гнали в цивільному, беззб-

ройних, під німецький вогонь. На ранок вилізли ми з погреба, де ховалися від бомб. За ніч 
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припорошило першим сніжком. Бо-оже! Поле – снігу не знати, рябе все. Лежать бідні по-
биті на смерть. То вони стільки наших людей перемолотили – оті прокляті німці з нашими 
генералами. Я вам кажу, оце отако, як ото спілі груші під грушею, стільки убитих лежало. 

 
25.10.2013 
Вершина храмового будівництва у нас – це православні собори і церкви 17 століття, 

побудовані й реконструйовані в стилі українського бароко Іваном Мазепою. Це і Михай-
лівський Золотоверхий, і Софія Київська, і Успенський собор у Києво-Печерській лаврі, і 
чернігівські собори, і десятки й десятки інших храмів. Це наша українська духовна основа, 
це свято для очей і душі, це молитва до Бога. Це розмова з Богом, - ось що наші Золотовер-
хі… 

Щастя України, нашої духовности, що це кам’яне диво достояло до сьогодні, пере-
жило нищівний розгул, пароксизм ненависти більшовицького диявола. 

Ми маємо бути вдячними і будівничій ініціятиві Олеся Гончара та Петра Тронька, 
які доклали багато зусиль, щоб переконати ще більшовицько-радянське суспільство в не-
обхідности реконструкції Михайлівського і Успенського соборів. 

Отак і живемо, рятуючи самотужки Україну від остаточного знищення. 
 

Шевченковою дорогою спасіння 
Томи й томи написані про Шевченка. І все мало. Мало, бо не можна охопити всіма 

тими томами цей Огром. Не можна охопити незбагненне, дароване нам Богом. 
І ось написала кілька рядків поетеса Валентина Кузьменко-Волошина: 

Господи, не посилай мені 
А ні пісень, а ні віршів, 
Пошли мені краплину тиші: 
Схилитися над "КОБЗАРЕМ",  
Серце в жменю затиснути –  
Нічого не бачити й не чути, -  
Його сльозами захлинатись, -  
За думами його іти 
І його муку незбагненну 
На Гору нести помогти. 
І сорок сім, і – двісті літ –  
Ридати серцем на весь світ!.. 

Що ж це таке?.. Це доторки до самої душі Шевченка… Сестринським серцем. Аж, 
аж до того, коли вже на якусь мить сам (сама) ти - Шевченко з його мукою, риданням, сто-
гоном, громовим криком на весь світ про розіп’яту московськими катами Україну… 

Ми й досі в розпачі питаємо один одного: "Що ж робити? Як спасти Україну від не-
відступного сусіда-ката з його катенятами в тілі, коло душі самої України?" 

За думами його іти 
І його муку незбагненну 
На Гору нести помогти. 

Це наша єдина дорога, Шевченкова дорога до України, за Україну, з Україною. Ми 
ще не пройшли цієї дороги… Пройдемо – спасемо Україну! 

 
28.10.2013. 
За вікном у свіжій тиші зводиться рожевий зі сну ранок, поволечки розплющує очі, і 

ми все чіткіше бачимо на вулиці чорну графіку дерев, бруківку, засипану останнім опалим 
золотолистом, і першого перехожого, навіть його чорну торбу на правому плечі від нас. 
"Щасливої дороги, невідомче!" 

Пора й нам збиратися. 
 
29.10.2013. 
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Календар, мабуть, таки фатально випереджає мене… Я відстаю на день, а то й два. 
А що ж ти хотів? У такому віці ще щось собі там плануєш?.. Та будь-якої миті скоманду-
ють: "Кроком руш!" (чи й "шагом аррршш!"), і не встигнеш й оглянутись, як підеш "туди" 
– у засвіти, як пише у своїй вагомій поетичній книзі "Добро і зло" Микола Колісник, акти-
вний боєць-літописець зі "Стусового кола" і наш гарний фотограф. 

 
*** 

Яке це свято – читати листи Т. Шевченка, увесь час перебуваючи коло його живої 
душі! І яке щастя, що ще не було тоді мобільного і навіть елементарного дротового теле-
фонного зв’язку... 

Читали б ми оце… 
Коли б же ми нині не лінилися поводити пером по паперу. Та не лишиться ж після 

нас ні словечка. Усе пожере "добродійка" мобілка. 
 
30.10.2013. "Ну, такий же він недогадливий". Яке вагоме слово – "недогадливий", 

від "догадуватися" (недогадуватися). Шевченко в листах уживає його із сумом, коли жалі-
ється А.І. Лизогубу з Орської фортеці в 1848 році на те, що друзів було в нього багато, а 
тепер наче вимерли, "одцуралися безталанного свого друга… Якби вони знали, що єдине 
слово ласкаве тепер для мене паче всякої радості. Так що ж, недогадливі". 

 
31.10.2013. 
"Не побивайся, мамо… Ми з тобою…" – це рядок з драматичної поеми "Добро і 

зло" Миколи Колісника. 
"Не побивайся…" Така фраза із самої глибини мови. Подібні фрази не лежать на-

трусом на газетній поверхні. По одній такій фразі можна вже казати з певністю: "Її автор 
знає рідну мову геть до самісіньких корінчиків". 

Радий я за Миколу. Який жаль, що він основну свою енергію віддав не літературі, 
не поезії, а журналістиці, газеті. А починав же він разом зі Стусом, на високому Стусовому 
рівні. 

 
4.11.2013. 

Запам’ятати назавжди 
Ішов вулицею, зупинився перед відкритим небом, стою, не можу зрушити з місця. 

Хтось наче мені каже, що такої краси, такого синьо-блакитного неба в живих білих хмарах 
більше ніколи не побачу. Саме такої небесної краси не доведеться вже побачити. 

І стояв я, і тривожним жалем відчував, що прощаюся з цією красою навіки. Раніше  
в мене подібного душевного стану не виникало. Десь на підсвідомому рівні було закладе-
но: "Та будуть ще в тебе красоти, які хоч". А сьогодні отаке скрадливе, тихо-трагічне від-
чуття… 

А глибока голубінь неба аж пульсує й ніяк не відпускає. Неповторна небесна краса. 
Запам’ятати… Бо словами цього не передасиш ні усно, ні на папері. Запам’ятати назавжди. 

 
*** 

Український імпресіоніст Олександр Копиленко: 
"День розцвітав, як рожа… Земля пахуча, міцна. Хліб із золотими переливами. А з-

за лісу вітер, як дитина, радісний, розхристаний, рожевощокий". ("Буйний хміль"). 
Писали ж! 
 
13.11.2013. 

Поцілований Шевченковим словом 
Після Шевченка – Стус. По висоті духу в нашій поезії. Як для Шевченка не існува-

ло над його душею, його духом ні царату, ні ляха, ні москаля, а тільки Бог і Україна, так і 
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для Стуса. Його дух був цілком вільний од совєтського окупаційного ладу. Слово його бу-
ло розкуте, власне, воно ніколи й не було закуте в марксистсько-ленінські кордони. 

Він не віддав жодного слова навіть на відкуп (як дехто, маскуючись) окупаційній 
системі, окупаційній ідеології, окупуючій, омертвляючій увесь світ облудній ідеології. 

Стус – це дух, поцілований Шевченковим словом. Коли хочете, поцілений Шевчен-
ковим словом. Недаром же писав Ю. Шевельов: "Шевченко для нього (В. Стуса – прим. 
В.З.) – як українська мова. Він нею пише, він нею дихає, він кує й перековує її, як йому ве-
лить творчий дух. Не можна собі уявити Стуса поза українською мовою, не можна його 
уявити поза Шевченковою стихією. Разом з тим і, може, саме тому він, і його вірш – тільки 
його". 

Стусове слово (як і Шевченкове) надійне, ні на гран ніде не відступне. Воно кличе 
до повної національної перемоги. 

 
15.11.2013. "Ми мусимо рішуче відкинути тезу про те, що древню Київщину засе-

ляли предки не сучасних малоросів, а інших народностей. Шукати в 11 – 12 ст. біля Дніпра 
великоросів є марна справа, бо великорусская народность происхождения нового". (О. 
Шахматов, академік С.-Петербурзької імперської академії наук). 

Тобто не було ще їх, росіян, за Київської Русі. Не народилися ще. 
 

*** 
Боже! Як не вистачає мені Григорія Білоуса!.. Здається, ось піду до Спілки нашої 

обласної, де він сидить, погомонимо, послухаю його доброго, заспокійливого, підбадьо-
рюючого слова. 

І обсипле морозом, стиснеться серце в гіркоті, і здушить горло… "Та його ж не-
має!.." 

Ні з ким хоча б словечком перемовитися. Спілка наша омолодилась останнім часом, 
і я й не зчувсь, як став чужим там. 

 
18.11.2013. Після насуплено-похмурих днів випав сонячний день, день-красень. І ми 

ввійшли в нього з ранку й перебували в ньому до самого вечора в своєму саду. Над нами 
висіло в рідких летючих хмарах небо такої вібруючої блакиті, що не можна було відвести 
од нього очей, хотілося дивитися, надивлятися на це високе мистецтво, на ці мінливі небе-
сні нерукотворні художні полотна, розпростерті на ввесь Божий світ.  

Згрібаючи опале листя, я із жалем усе поглядав на низькойдуче сонце, яке по-
осінньому так рано квапилося завершити цей подарунково красивий день. 

…Повільно йшли ми, притомлені роботою, із саду до автобуса вже раннім вечором, 
і попереду нам золотом сяяв захід сонця на півнеба, а збоку світились блакитно-
зеленкуваті небосхили крізь кущі незібраної червоної калини в чиємусь запущеному саду. 
Під парканами за останні теплі два тижні розцвіли сині-сині, синіші небесного зеніту фіял-
ки. 

 - Куди ж ви так розігналися, маленькі? Попереду ж морози, - озвавсь я до них. 
 - Не тільки вони, а й троянди он зацвіли, - сказала дружина. 
І справді, із ще одного саду рожево усміхалися назустріч нам два кущі троянд. 
 - Якби й зима була така тепла, як ця осінь, - сказав я. 
 - Щоб на новий рік поспіли свіжі огірочки… - промовила дружина. 
 - А на вербі вродили груші... 
 - Розмріялися. Зима себе покаже. 
Та троянди й далі довірливо усміхалися в перших сутінках до золотого вечора, кот-

рий стояв перед нами як спогад про день-красень, що так швидко минув на наших очах. 
З-за голих дерев виглядав ошатний будиночок. Задня його стіна аж під шиферний 

дах була заставлена свіжонарубаними оцупалками дров. Мабуть, разом із трояндами тут 
збирається зимувати й сам господар. 

Теплої зими вам, дачники! 
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22.11.2013. Президент Янукович зрадив інтереси України, зрадив Україну, заявив-

ши через прем’єра Азарова про відмову від підписання угоди з Євросоюзом (ЄС), взявши 
курс на посилення переговорів і домовленостей з Росією, піддаючись повністю диктату 
Росії. 

Опозиція у Верховній Раді численна, але патріотично й морально слабка. Вона в 
2012 році влітку зрадила мовний майдан і програла вибори до парламенту, а коли б прос-
тояла на Майдані з народом літо, добилася б перемоги і захистила б і мову, і Україну від 
російського окупанта. 

І ось тепер назріває момент для спалаху нового Майдану. На 24 листопада майдан 
скликає патріотична інтелігенція України. От і треба цей Майдан, присвячений черговій 
річниці Ющенківського помаранчевого Майдану-2004, перетворити в безстроковий майдан 
із вимогою імпічменту президента, відставки уряду й дострокових виборів глави держави. 

Але ж, але ж… Мало вірю, що опозиція розвине народну ініціятиву, перетворить 
зародок Майдану в стотисячний, мільйонний Майдан безстроковий у Києві та по всій 
Україні. 

 
24.11.2013. Ну ось і 24 листопада. Боюся, продажна, нещира в нас опозиція, якась 

вона не рідна. Побалакають на мітингу з годину, а далі… Може, знову Яценюк стати перед 
народом і розпустити майдан, пообіцявши, що вони, опозиція, цього вже разу доб’ються 
перемоги уліжно, в теплі сесійної зали продажної Верховної Ради. 

Ой, боюсь! 
Не маю віри в них! 
Не захочуть підняти народ. 
До розпачу важко. Ні на кого покластися зараз в Україні. Якби це відчуття визріло в 

народі, і він сам узяв сьогодні свою долю, долю України в свої руки! 
Може ж знайдуться Люди! 
 

*** 
Цілий день коло телевізора. Один тільки канал 5-й дає інформацію через кожні пів-

години дуже скупо, коротко. Але радість – зібралося понад 100 тисяч мітингуючих! Якщо 
опозиція  цього разу не зрадить, то це може привести до перемоги. Юрій Луценко сказав, 
що буде безстроковий Майдан аж до 28-29 листопада, до дня підписання договору з ЄС. 

Якщо президент не підпише, буде імпічмент його. 
А в Черкасах учора мітинг на Собороній площі влада розігнала омоном. 
 

*** 
Схоже, що опозиція ожила, Майдан досяг сьогодні рівня Помаранчевого. На Євро-

пейській площі поставили намети, багато мітингарів ночуватиме. 
Майдан прийняв резолюцію, в якій вимагає підписання президентом асоційованої 

угоди з ЄС, відставки уряду, скликання позачергової сесії Верховної Ради й прийняття за-
конів, потрібних для євроінтеграції. 

Починаю вірити в перемогу, у відродження України, відхід од Росії на віки вічні. 
Дай Боже! Ми ж вистраждали цю волю за 350 років у російському ярмі. 

 
25.11.2013. 
Отак нас нищили, нищили, нищили совєти 
Улітку 1941 року Червона армія катастрофічно, безладно відступала під натиском 

гітлерівських військ. Панічно втікала поперед армії вся совєтська влада, евакуюючи техні-
ку, громадську худобу. Решту добра наказано було знищити, урожай зернових на дозрілих 
нивах спалити. Це була тактика "спаленої землі" за собою. Влада кидала народ напризво-
ляще, позбавляючи його засобів до існування, прирікаючи на голодну смерть. Селяни не 
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згоджувалися з цим варварством, розбоєм совдепії, відмовлялися палити хліб на пню. Вла-
да за це жорстоко карала. 

Архіви УСБУ в Черкаській області про це кричать жахливими фактами. Так, у с. 
Софіївка Черкаського району 7 липня 1941 року було складено акт на двох колгоспниць 
Шевченко Марію Калениківну і Жорнову Єлизавету Степанівну за те, що вони разом із 
іншими селянами відмовлялися палити ниви з уже дозрілим хлібом. Вони пропонували зі-
брати хліб за 5 діб. Але ж у спанікованої влади не було часу, вона спішила евакуюватися. 

Жінок заарештували і 20.07.1941 року виїзна сесія військового трибуналу НКВС 
Київської області на закритому засіданні винесла вирок – розстріляти з конфіскацією май-
на. Вирок тут же було виконано. 

Така ж доля спостигла й двох колгоспниць Параску Харлан і Олену Гуріненко з 
колгоспу "Революційна хвиля" с. Леськи Черкаського району. За протест проти знищення 
дозрілих хлібних нив спаленням 20.07.1941 року їх було розстріляно. 

У с. Білозір’я Смілянського району 71-річний колгоспник Онуфрій Лук’янович Діб-
рова, прослухавши виступ Сталіна по радіо, в якому зобов’язувалося знищувати різне май-
но при відступі, закликав людей не виходити на поле й не палити врожай. 

Старого Діброву 24.07.1941 року виїзна сесія ВТ військ НКВС Київської області 
прирекла до вищої міри  покарання – розстрілу. З конфіскацією майна. Куди вони те скон-
фісковане в розстріляних майно дівали? У них же не вистачало можливости вивезти із со-
бою навіть державне й колгоспне. 

(Архів УСБУ в Черкаській обл. ФР – 5624, оп.1, спр. 10685; ФР – 5628, оп.1, 
спр.10688, спр.11053, спр.11218, спр.11685).  

 
26.11.2013. Майдан живе, бореться. Але опозиція не знає (чи не хоче?), що з ним 

робити. Та й мітингуючі недолюблюють опозицію. Опозиція млява, бездіяльна. Схоже, во-
на не рада Майдану, його масовості, рішучості, заповзятливості. Схоже, що Майдан лиша-
ється без керівництва, сам по собі. Схоже, що опозиція зраджує в черговий раз. 

 
27.11.2013. Не так воно все насправді, як показувала опозиція. Виявляється, ЄС хо-

тів нас прийняти в асоційовані члени без жодної компенсації, не давши ні копійки на пере-
будову економіки, пустивши мільйони, може, нас з торбами по світу без роботи. Тому й 
призупинив процес підготовки до підписання договору президент.Так що виходить, прези-
дент тут не схибив, він відстоює інтереси України, не дає її нагнути нікому, ні Росії, ні Єв-
ропі. А опозиціонери наші не думають ні про Україну, ні про народ, а лише про майбутні 
вибори, які програють, бо вони не домовляться між собою, лізтимуть у кандидати на пре-
зидента всі троє. 

Майдан ще живе, мають ще зібрати сто тисяч. Але вже ясно, що договір у Вільнюсі 
не буде підписано ні сьогодні, ні завтра. Може, у березні 2014 року на наступному саміті. 
Це може. Якщо зуміє президент домовитися про компенсацію в 16 мільярдів євро. 

А що з Майданом? Треба розходитися ні з чим?  
Майдан заявив про серйозну народну потугу України, про прагнення українського 

народу йти в Європу. Виходить, що Майдан став значною моральною підпорою не опози-
ції, а президентові. Завдяки Майдану тепер уже ЄС стала просити Україну йти в асоційо-
вані члени, побачивши, що в Україні є потенції до вступу в Європу. Якщо буде хоч крапля 
розуму й совісти в президента, то він має скористатися з цього.  

Отак і живемо. Нам нав’язують чужаків, чужаки захоплюють державне кермо, обі-
цяють у своїх програмах вести дальшу русифікацію України, впровадивши другу державну 
мову – російську. З трудом патріотична частина суспільства бореться проти русифікації, 
стримує загарбницькі наміри ставлеників Москви. І як це не парадоксально, навіть так ви-
ходить, що під тиском суспільства, завдяки патріотичному опору ці чужаки попадають у 
таку ситуацію, що змушені зі 100% на якийсь 1% працювати на користь української Украї-
ни. Цей 1% якимсь чином працює проти окупаційних 99%, тримаючи з останніх сил украї-
нський фронт. 
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Висновок: треба тиснути й тиснути громадськості на Президента, на владу, тримати 
оборону, з переходами в контр-наступи. Треба витиснути з президента хоча б ще з 1% при-
хильности до українства й готувати заміну на наступні вибори. Майдан показав, що потуга 
в суспільстві є. Треба її не розгубити, не захолодити продажністю, байдужістю опозиції. 
Треба ставати до рішучої боротьби за українізацію України еліті нації. Коли б вона вийш-
ла у фіналі роботи Майдану й надихнула на духовну боротьбу кожного мітингаря, щоб ко-
жен поніс у душі часточку Майдану  й став Майданом у себе в місті, селі, на роботі в коле-
ктиві, вдома, у себе в житловому масиві тощо. Потуга Майдану не повинна пропасти. 

 
29.11.2013. Закінчився саміт ЄС у Вільнюсі. Нічого Янукович не підписав, хоч до 

останнього в Україні надіялися, що домовиться з членами ЄС і підпише. Виглядає так, що 
переміг Путін, якому вдалося черговий раз нагнути Україну економічними санкціями. 
Янукович фактично здав нас Росії. Тепер ми лишилися наодинці з імперською цинічною 
Росією, з цим розбійником з великої дороги, і вона що схоче, те з нами й робитиме на очах 
байдужої Європи, від якої громадянин України Янукович відвернув Україну сьогодні. 

Опозиція тепер має просто до непристойности жалюгідний вигляд. Знову Яценюк 
обіцяє, що Україна піде в Європу тоді, коли опозиція завоює пост президента й опозицій-
ний президент уже підпише договір із ЄС. 

Тепер давайте спитаємо: для чого опозиція кликала людей на майдан? Щоб змусити 
владу, Януковича підписати угоду. То чого ж опозиція всі ці майданні дні ходила сонна, 
варена, безініціативна. Зібралося 150 тисяч Майдану. Сила, яка могла б продиктувати Пре-
зидентові свою волю або змести владу. Треба було далі нарощувати Майдан до 200 тисяч, 
півмільйона, мільйона… А людей відпустили по домах. По областях не підняли майдани. 
А де й були вони, то власною ініціативою. Майдан сім днів стояв у дуже зменшеній кіль-
кості, не знаючи, що робити. Опозиція усунулася від роботи. Майдан почав не вимагати, а 
просити президента підписати угоду. Господи! Кого просити? Елементарного шахрая, 
який уже не раз обманював. 

Отак згайнувати таку народну потугу, навіть не попробувати повести піднятий на-
род на боротьбу. Так ганебно програти. Хто ж вас, таких тепер обере?  

А громадянин України Янукович ніколи не підпише угоду з ЄС. Його натура росій-
ська, наскрізь проросла Росією. Якже можна піти проти своєї натури? 

*** 
 А ви закохувалися коли-небудь в окремі слова рідної мови? 
Зізнаюсь. Я часто закохуюся. Ну, ось хоча б таке: світанок. Тут і світло, і свіжість, і 

тиша в отому –танок.А головне – світає. Світліє. Народжується новий день. 
Згодом, уже школярем зі стажем читав у Шевченка: 
Летим. Дивлюся, аж світає, 
Край неба палає, 
Соловейко в темнім гаї 
Сонце зустрічає. 
Як гарно, як спокійно, урочисто на душі. 
А гай! Коротке, мов звук од доторку до струни, а як довго гуде, м’яко, визолочено, 

повільно затихаючи. І знову ж у поета, вже іншого, безмежно ніжного: 
А я у гай ходила 
по квітку ось яку 
а там дерева люлі 
і все отак зозулі 
ку 
ку 
Навесні ми, малі, ходили в наш гай по салату коровам. Під набруненими деревами 

лежала земля, устелена зеленою листатою салатою в жовтих квіточках. Над нами стояли 
кремезні дуби, і сонце, уже тепле сонце вгорі переходило за нами від дуба до дуба, понад 
їхніми чорними кронами, і птаство співало над нашими заклопотаними пильною роботою 
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головами. Ми рвали салату коровам, набивали свої кропив’яні лантушки нею. Ох і солодке 
ж буде молоко. 

Так, молоко. І воно, це слово – якась фантастична для мене реальність. Ви ж дивіть-
ся, слово це з трьох складів, шести знаків і тільки чотирьох літер. Три приголосні поодинці 
тричі прилягають до поскладно одного й того ж співучого "О", набираючись його україн-
ської соковитости. Три приголосні й тричі одне "О". Нам тільки здається, що ми говоримо. 
Ми ж співаємо, вимовляючи це слово і не помічаючи цього: мо-ло-ко. Випадково це? А 
вслухаймося в оце: "оболонь" (о-бо-лонь), "огорожа" (о-го-ро-жа"), "соловейко" (со-ло-
вей-ко). Ви ще й досі не закохалися в наше летюче через усе слово "О"? 

 
30.11.2013. Громадянин України Янукович (Президентом України назвати його не 

повертається язик) не підписав учора у Вільнюсі угоду з ЄС, не повів Україну в Європу. 
Який же недалекий, лакейський чоловічок? А міг би стати великим Президентом 

України. Зостанеться ж ворожим зрадником в історії України. 
Уночі "Беркут" напав на Майдан і по-звірячому побив мітингарів, витіснив їх із 

Майдану Незалежности. Побиті, зранені протестувальники попросили захисту в Михайлів-
ського Золотоверхого собору. О 3-й годині дня тут уже зібралося понад десять тисяч міти-
нгуючих. 

Завтра відбудеться Форум Євро-Майдану, форум протесту проти насилля окупацій-
ної влади Януковича. А поки що опозиція не з’являється на Майдані. Майдан без неї живе, 
бореться, творить визвольну історію України. Вірю, як би не зраджувала опозиція визво-
льну боротьбу, Майдан переможе. Поки що опозиціонери, як хлопчики за возом, біжать за 
народним визвольним Євро-Майданом. 

 
Європа миє руки 

Що роблять після сьогоднішньої кривавої ночі на Євро-Майдані в Києві очільники 
ЄС, які вчора ручкалися з громадянином України Януковичем?  

Миють руки?.. 
 
1.12.2013. 

І перший іспит 
Щойно, оце вдосвіта, прочитав у "Літературній Україні" за цей тиждень пречудову, 

препатріотичну статтю Григорія Клочека "Як уперше прозвучала пісня "Реве та стогне 
Дніпр широкий" учителя з Болграда Данила Крижанівського на слова Т. Шевченка з бала-
ди "Причинна" й уперше виконаної в 1886 році його другом видатним українським драма-
тургом, режисером, актором Марком Кропивницьким в Одеському театрі у виставі "Дай 
серцю волю, заведе в неволю". Виконана, незважаючи на церберську цензурну заборону. 
"Але твір, який ненависники всього українського намагалися не пустити до людей, - пише 
Г. Клочек, - уже вилетів на волю, щоб стати улюбленою піснею нашого народу". 

А мені при читанні статті приплив розбурханий, як "Дніпро широкий", спогад із кі-
нця серпня 1970 року. Того передосіннього дня наша Оля тримала вперше в своєму житті 
вступний іспит до Черкаської середньої школи №1 у перший клас. Поважна приймальна 
комісія запропонувала Олі прочитати якогось вірша. І ось маленька акторка здійняла об-
личчя й натхненно, співучо продекламувала вступ до "Причинної" Тараса Шевченка, слова 
величної пісні українського народу "Реве та стогне Дніпр широкий". Публіка за столом 
комісії заслухалася зігрітого чуттям дитини рідного слова, до якого в культурних городсь-
ких сім’ях старалися не допускати дитячих душ. Лунають заключні слова великого поета: 

Ще треті півні не співали, 
Ніхто нігде не гомонів, 
Сичі в гаю перекликались, 
Та ясен раз у раз скрипів. 
І ось із комісії тепло озивається її голова, завуч школи, запитує: 
 - А що означає оте: "Ніхто нігде не гомонів? 
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І це дівча із зрожевілими лицями без будь-якої затримки відповіло: 
 - Не розмовляв. 
 - Молодець! - сказав завуч. – Прийнята! 
Перший крок нашої Олі був освячений поетичним словом молодого Шевченка. Во-

на закохано і гордо несе його через усе своє життя. Рідне слово з нею завжди: вдома, на 
вулиці, на роботі. Це її мова, як мова у ластівки, синиці, голуба, соловейка. 

 
*** 

До речі, а чого б молодій мамі, учительці в школі, чому б їм не казати своїм малень-
ким вихованцям, коли вони з тих чи інших  вітрів дальніх, сторонніх похоплюють чужомо-
вні слова чи й повністю спілкуються чужою мовою: 

 - Любі діти! Усе живе говорить до світу своєю єдиною мовою, рідною, притаман-
ною тільки йому та його родичам: синички, ластівки, голуби, кури, гуси,  коти, собаки, со-
ловейки… Кожне має свою мову й від неї не відступає ні перед чим. Говоріть і думайте й 
ви своєю мовою.Навіщо вам чужа, позичена в когось? Ваша мова українська, як у того ж 
соловейка – солов’їна. 

 
Окупант він! Звільняймося від окупанта! 

Ось уже майже протягом чотирьох років правління Януковича ми кожен його крок 
називаємо зрадою.Та не зрадник він! Зраджують, не витримавши, капітулювавши (чи ще з 
якихось причин) своє, кровне, рідне. Україна, українське для Януковича і його кліки – це 
чуже й ненависне їхнім приблудним душам. Вони всього-навсього російські окупанти на-
шої України і роблять своє антиукраїнське, окупантське діло. А зрадники, мабуть, ми з ва-
ми, що вибираємо їх у президенти, народні депутати. 

Може, сьогоднішній Євро-Майдан навчить нас чомусь, просвітить і підкаже навіть 
тупому малоросу на його теплій печі, що треба робити з окупантом, щоб зажити далі нор-
мально, як живуть вільні народи в світі. 

 
2.12.2013. Учора Майдан зібрав у Києві понад півмільйона протестувальників. На-

зивалася навіть цифра 700.000. 
Майдан живе й бореться й сьогодні. В Україні йде страйк, оголошений учора Май-

даном. Така кількість протестувальників була несподіваною навіть для керівників парла-
ментської опозиції, так коментують журналісти. Боюся, що ця опозиція не по масштабах 
народного Майдану. В’яла, малоініціятивна, нерішуча. Краще б я помиливсь у своїх спо-
стереженнях. 

Драматично шкода буде, коли таку народну потугу знову буде згайновано. 
 
3.12.2013. 

Вурдалацтво антинародної, антиукраїнської влади 
Те, що сталося 30 листопада вдосвіта о четвертій годині, інакше не назвеш, як фа-

шизм, комунізм, вурдалацтво, катування. Кілька рот "Беркута" напали на напівсонний, пе-
ремерзлий Майдан і за 10 хвилин змели з майдану всіх мітингарів. Пішли лавою на них, 
люто били людей палицями (дубинками) по головах, по головах, по головах, навіть по об-
личчю ( гонячись за жертвою, гукали до неї, жертва оглядалася, і її били дубинкою прямо в 
обличчя, ламаючи носа, підбиваючи око, розкроюючи щоку). Звалених на асфальт, лежа-
чих і далі періщили палицями, копали під ребра, в подзвонок кованими чобітьми. До одно-
го лежачого збігалося по три-чотири беркутівця й гамселили людину лежачу, як снопа, в 
три-чотири ціпи.  

Що ж це за вурдалаки? Фашисти гітлерівські не били вже лежачих. Звідки ж ці ка-
тюги? Кажуть, привезені з Криму. Під видом Криму, може, й із самої Росії. Говорили вони 
по-російськи, з якоюсь особливою ненавистю: "Ти хатєл Європу, получай!" і палицею по 
голові, по ногах, по животу. Інший кричав жертві, догнавши її: "На калєні! На калєні!" 
Людина справді впала на коліна, а катюга бив її по голові, по зів’ялій шиї… 
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Десятки людей лежать у лікарнях із черепно-мозковими травмами, струсом мозку, 
фактично скалічені, приречені на болячки від побоїв на все життя. А це переважно молоді 
мітингарі – хлопці й дівчата. Такого ще не було в Україні миролюбній за всі 22 роки неза-
лежности. 

Били до полусмерти. Одну дівчину ледь відволодали в реанімації. Люди втікали на-
гору, на Михайлівську площу, рятуючись у Михайлівському Золотоверхому соборі від ка-
тюг Януковича. 

Звичайно, все це було вчинено з наказу громадянина України Януковича, який по-
вернувсь із саміту ЄС, не підписавши угоди, за що був зразу ж проклятий Майданом. От за 
це й відомстив він українському народові. Досі ніхто не покараний – ні міністр внутрішніх 
справ, ні начальник міліції Києва. Цей начальник хотів подати у відставку, але міністр не 
пустив, бо це б виглядало так, що він винен. А вони не визнають за собою вини. Підкрем-
лівські вурдалаки. 

 
4.12.2013. На подвір’ї стоїть автівка, забрьохана, захлюпана по саму спину в болото. 

На крилі, по засохлій грязюці хтось нашкрябав прохальне: "Помий мене!". 
 

*** 
Наші прокляття не беруть ворогів. Треба щось міцніше шукати. 
 

Історія катам не прощає 
Побиття 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежности мітингуючих людей – це 

ганьба Януковича, якої він не змиє зі своєї совісти нічим і ніколи. Так він і ввійде в історію 
як катюга Українського народу. Історія звірств не прощає нікому, як не простила Петрові 
1, Катерині 11 , Леніну, Сталіну та іншим крупним і дрібним катам за знущання з України. 

 
6.12.2013. 

"Раптом"?.. 
Оце з Євро-Майданом в України сталося так, як ув одному хоку Юрія Рогового "На-

вічно": 
Не хотілось би 
загадувать навічно. 
Буває ж "раптом". 
Ніхто ж не чекав, що "раптом" вийде 1 грудня 700.000 (сімсот тисяч) мітингуючих 

на Майдан Незалежности в Києві. Вийшли, приїхали з міст і сіл. Мітингують уже 15 днів. 
Що тепер з ними робити?.. Як цю народну силу повернути на користь Україні, оцей океан-
ський прибій, щоб він закрутив турбіни України. 

Думають наші "мислителі", та щось дуже мляво, дірчаво якось, не генерується чо-
мусь думка. Чи так уже дуже наші клепки розхитані Росією, що весь час западають, чи, 
може, стались якісь незворотні явища із совістю в наших "думальників", що вони не хо-
чуть передумати окупаційну, наскрізь проросієну владу. 

Але покладімо руку на серце (якщо воно є!), ви, опозиція, хіба ви зовсім не надіяли-
ся на "раптом", як викликали його, ну, хай у сім разів менше, але ж надіялися на велику 
прибутну воду, чому ж ви не приготували заздалегідь гідроспоруди? І що тепер? Стихія 
побушує-побушує й ущухне? Цього ви чекаєте, нераді накликаному?..  

О, горе, горе Україні з такими дірками на совісті нації. 
Отаку силу пустили нінащо! 
 
8.12.2013. 

Нутряна сила нації могутніє! 
А Майдан живе! І сьогодні на Народний Форум мають знову приїхати з міст і сіл 

України, вийти з домівок Києва тисячі й тисячі українців різних національностей. 
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Учора екс-президент Грузії Саакашвілі приїхав до Києва, побував на Майдані, сьо-
годні має виступити на Форумі. В інтерв’ю з тележурналістом він сказав, що на Майдані 
зараз народжується Україна – велика, розвинена європейська держава. А ще сказав він, 
Майдан ваш є початком кінця Російської імперії, яка має перетворитися на нормальну Ро-
сійську демократичну державу. 

Справді-бо, наш Євро-Майдан, рятуючи Україну від нового колоніяльного російсь-
кого ярма, під яке затягає її окупаційна кліка Януковича, добре притре Росії імперські ро-
ги. Без України вона розімперіється назавжди. 

Навіть якщо недолуга парламентська опозиція і окупаційна влада пригасять чи й 
погасять будівниче вогнище Майдану, стратегічно він переможе, адже й Україна, і ввесь 
світ побачили в ці дні могутню нутряну силу української нації, яку вже вбити не зможе ні-
яка ворожа інтервенція: ні внутрішня, ні зовнішня. Ця нутряна сила буде рости й рости, 
могутніти, паралізувати окупаційну владу, аж поки не вибухне Перемогою. 

 
*** 

Сьогодні прибуло на Майдан понад 1 мільйон мітингарів. І це при тому, що ще й 
перешкоджали приїзду з областей. Майдан рішуче сказав, що з кривавого 30 листопада пі-
сля звірячого побиття студентів, молодих мітингарів "беркутівцями" за наказом президента 
Україна стала іншою, Україна скидає із себе окупаційне ярмо, міняє систему влади. Ста-
виться питання про відставку уряду, відсторонення від влади президента, розпуск парла-
менту, дострокові вибори. 

 
Ленін ударився головою об асфальт 

Сьогодні мітингуючі звалили на бульварі Шевченка пам’ятник Леніну. Загнуздали 
статую канатом, смикнули його гуртом, і Ленін полетів з імпозантного постамента голо-
вою вниз. Гранітну статую гатили молотом, щоб не було вже що ставити назад, на поста-
мент. 

Цей карколомний політ Леніна з постамента символічний. Отак злетить і злодійська 
окупаційна влада, ставши дубала, догори дригом. 

 
Україна почне українізуватися 

Надворі зима. Мороз 5 градусів, мете сніг, вітер. Люди витримують усе це героїчно, 
жертвуючи здоров’ям. Славний наш народ. 

Радіє душа з надій. Яка б не прийшла влада на зміну окупаційній, вона вже не буде 
зорієнтована на Росію. Значить буде відмінено антиукраїнський мовний закон, Україна 
швидкими темпами почне українізуватися. 

Нарешті ми визволимося назавжди з російської окупації. 
Повернення в російську прірву вже не буде. Хоча за українізацію України доведеть-

ся ще досить наполегливо боротися, відвойовуючи крок за кроком права українській мові. 
 
9.12.2013. Нагнали автобуси з "Беркутом" з Криму. Майдан чекає штурму будинку 

Київради, де відпочивають у теплі сотні мітингувальників. 
Що ж буде далі? Невже розгром Євро-Майдану? Учорашній мільйон роз’їхався по 

домівках, на Майдані лишилося кілька тисяч мітингуючих. Доведеться кликати людей на 
підмогу серед тижня?.. Що буде?.. 

 
11.12.2013. 

Президент напав уночі… 
Уже двадцять днів триває Євро-Майдан. Сюніч, о 1-ій годині силовики ("Беркут" і 

міліція) пішли на штурм барикад на прилеглих до Майдану вулицях. Відтіснили мітингу-
вальників до самого Майдану. Заносилося на штурм самого Майдану, але рішучий опір мі-
тингувальників зупинив нападників. Не вдалося виселити мітингуючих із приміщень Київ-
ради та будинку профспілок. 
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На Майдан прибуло багато, тисячі киян на підмогу, зараз їх уже десятки тисяч. Уве-
чері відбудеться Форум. Це перемога, таки перемога Майдану. Наступ силовиків тривав 
понад 8 годин. Що ж це за людина – оцей громадянин України Янукович? Звичайнісінький 
шахрай. На словах, публічно обіцяє одне й тут же чинить зовсім протилежне! 

І так усі майже чотири роки його президентування в нас, в Україні. От і цього разу. 
Учора на зустрічі з трьома екс-президентами говорив про круглий стіл, про мирну домов-
леність між владою і Майданом, а через пів доби, уночі напустив на людей на Майдані си-
лові війська. От і думаєш: як же можна домовлятись із шахраєм, ворогом України? 

Що ж лишається робити з таким главою держави? Прогнати геть! Це єдиний вихід. 
Адже цей шахрай небезпечний. Він уже тайкома здає Україну Росії, змовившись із Путі-
ним. Далі тримати його на посту президента смертельно небезпечно для України. 

 
Святотерпці-переможці 

А на Майдані не просто люди – святотерпці. На снігових хвищах, на морозі стоять 
уже 20 днів і ночей! Небувалий масовий подвиг, який переростає в подвиг української на-
ції. Це сила, якої вже ніщо не здолає. Її можуть пригасити, але тільки тимчасово, бо вона 
одначе житиме, кристалізуватиметься, як оце було після Помаранчевої революції, аж поки 
отак не вибухне знову ще потужніше, з такою кількістю енергії, якої вже не можна буде 
приборкати, і вона докаже своє, остаточно переможе в себе в Україні будь-яке антиукраїн-
ство, змете з українського історичного кону всю до решти окупаційну, імперську нечисть. 

 
15.12.2013. 

Партачі 
Не відомо, скільки народу збереться сьогодні на Майдані. Влада вчора звезла під-

куплених людей із Криму та Донбасу. Грозилася на 200 тисяч, нашкребли 60 тисяч. "Міти-
нгували" за Януковича на Європейській площі. Хочуть цим самим знівелювати самород-
кове явище – мільйонний народний Євро-Майдан. А фактично намагаються розколоти 
Україну на Схід і Захід. 

У тому, що до цього дійшло, винні стовідсотково давні наші знайомі, лідери трьох 
опозиційних парламентських партій, які не зуміли озброїтися могутньою силою Майдану, 
побоялися виробити програму боротьби за переформатування влади. Побоялися взяти вла-
ду, тобто взяти на себе всю відповідальність у державі. 

Фактично повторюється історія з Мовним майданом літа 2012 року. Ці бездарні лю-
дці знову розпустять і цей мільйонний Майдан ні з чим. 

Не лідери в нас, а партачі. Таку визвольну народну силу згайнували, спартачили! І 
на першому помаранчевому Майдані 2004 року, і на Євро-Майдані. От тобі й Вашінгтони, 
і де Голлі!.. 

 
Природний імперіялізм росіян 

(…Для самозбереження – знаймо це) 
"Природжений, підшкірний, абсолютно неусвідомлений імперіалізм наших людей з 

особливою пристрастю проявився в справі повернення до нас України. Ми всі переконані, 
що Україна – це наша околиця і її відокремлення від нас було великим непорозумінням і 
потребує корекції. При цьому ми навіть не приховуємо відчуття переваги над нашим мо-
лодшим братом українцем або, скорше, хохлом. Ми його кличемо до себе, як заблукану ві-
вцю, і коли ця вівця до нас повернеться, їй треба буде дати добрячої прочуханки. Ця весела 
переконаність у тому, що незалежна Україна – тільки тимчасове непорозуміння, пронизує 
практично все наше суспільство, і ніхто не замислюється над тим, що хохлам таке може 
бути не до душі. Ми не думаємо про душі Кавказу, Середньої Азії й України. Ми не дума-
ємо про народи Балтії. Ми приберемо всіх до рук! Наш імперський мікроб залишається з 
нами на довгі роки. Якщо не назавжди!" (Віктор Єрофєєв, російський письменник). 

 
*** 
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"Українець став біля краю Європи, а не з нашого краю". (Віктор Єрофєєв). 
Оце точно до міліметра! 
 

*** 
Відбулося віче на Євро-Майдані. Прийнято резолюцію, якою Майдан заборонив 

президентові 17 грудня підписувати в Москві договір про вступ до Митного Союзу. 
 
*** 
І не хмариться, й не туманиться, 
Дрібний дощ іде, накрапається. 
Рубай дерево, куди хилиться, 
Оддавай дочку, куди прийдеться. 
Чи за старого, чи за молодого 
За козака розудалого. 
Ой за старого жить, голова болить, 
За молоденьким – красота горить. 
(Записано влітку 1971 року в с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району від Па-

лажки Нагановської). 
 
18.12.2013. 

Золотий злиток нації 
На Євро-Майдані 64% людей з вищою освітою. За родом занять найбільшу групу – 

40% складають високоосвічені спеціалісти. Є чимало студентів (12%), приватних підприє-
мців (9%), керівників (8%), пенсіонерів (9%), робітників (7%). 

Удома 28% людей Майдану спілкуються українською мовою. 18% нарівні спілку-
ються й українською, і російською. Майдан наполовину складають кияни, наполовину – 
приїжджі. 

Сьогодні 28-й день Майдану. 
 
19.12.2013. Янукович 17 листопада, кажуть, продав у Москві значну частину суве-

ренітету України, підписав такі угоди, що тепер Україні навряд чи вдасться наблизитися до 
ЄС. Опозиція знову все прогавила, а з нею й Майдан. І так буде, поки Майдан не знайде 
собі справжнього лідера замість цієї трухлявої трійці. 

Владу треба проганяти, а тому Майдан повинен стояти, поки не забере владу в оку-
пантів. Стояти, перетворившись у постійно діючу громадську організацію.  

 
21.12.2013. 

Майбутні іпостасі Майдану 
Ой, Майдане, Майдане! 30 днів і ночей одклекотів ти на дощах, осінніх хвищах, зи-

мових сніговицях і морозах. А що ж далі? Окупаційна влада була злякалася тебе, та не ви-
стачило в керівників опозиції духу, кебети, українолюбові повести тебе на силі твого пат-
ріотичного пориву на рішучу боротьбу за зміну влади, за перетворення її, за демократиза-
цію суспільства. У головах  керівників опозиції й близько не було такого. Поки опозиція 
думала, що їй робити з такою народною потугою, втрачаючи гарячий час, влада оговталася 
й тепер вдає, що не чує тебе, грає м’язами. Три очільники опозиції присіли, злякалися, з 
переляку кричать на трибуні, не чуючи своїх слів, скликають віче за вічем і крім крику, 
проклять на адресу уряду й президента нічого суттєвого, програмного не ставлять перед 
Майданом. 

Пора тобі, Майдане, вибрати своїх проводирів, підносити свій голос. 
Юрій Луценко слушну пропозицію подає: створити на базі Майдану Народний 

фронт, накреслити довготермінову програму, повести боротьбу за вибори президента в 
2015 році. Для цього вже сьогодні визначити свого кандидата й працювати на нього, на по-
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валення шляхом перемоги на виборах кліки Януковича. Для цього створити в усіх облас-
тях, районах свої структури, налагодити випуск багатотиражної газети, сайт в інтернеті. 

Одне слово, Майдан не припиняє своєї роботи, він не розпускається, він живе й діє 
далі, тільки міняє форму роботи з морозно-майданної, ірреальної, стихійної на чітко про-
грамовану велику, потужну громадську організацію з широкою, густою мережею своїх 
структур на місцях, яка має накрити всю Україну. 

Ця громадська організація, умовно назвемо її "Народний фронт", має стати на за-
хист України, Української Держави. Незалежности. Вона повинна ввесь час бути на силі, 
начеку, щоб у критичний момент підняти в Києві мільйонний Майдан і сотні майданів на 
місцях. 

Головне, переформатовуючись, Майдану треба не розгубити жодного кванта так 
щасливо, націєвідроджувально акумульованої пробудженої народної енергії за ці десятки 
днів холодо-, морозостояння на всіх майданах України. 

 
22.12.2013. 

Всенародний "Євро-Майдан" 
Власне назва в продовжувача справи Євро-Майдану в Києві, всенародного багато-

мільйонного руху чи фронту є – "Євро-Майдан". Всеукраїнська, всенародна громадська 
організація із колективним та індивідуальним членством."Євро-Майдан", який згромадить 
усі народні сили в єдину народну потугу проти окупаційної влади, що має привести до пе-
ремоги на президентських виборах у 2015 році. 

 
Про лідера 

У Майдану немає вождя, свого де Голля? То треба знизити планку, найняти мене-
джера, який би зміг здійснити економічні перетворення, встановлення в Україні парламе-
нтсько-президентського правління, демократичних норм життя в країні.  

Без такого вибраного лідера не можна буде побороти на виборах кліку Януковича. З 
лідером треба визначатися негайно, не відкладаючи на потім. І працювати всіма доступни-
ми засобами на вибори, розвінчуючи антиукраїнську суть діючого президента. 

 
Народне об’єднання "Майдан" 

Щойно відбулося чергове віче на Майдані. Створено Народне об’єднання "Майдан". 
Очолює його Рада "Майдану". Радою керують співголови Сергій Квіт, Руслана Лижичко, 
Віталій Кличко, Юрій Луценко, Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк. До об’єднання входять 
політичні партії, громадські організації та мільйони українських громадян. Членство в 
об’єднанні як колективне, так й індивідуальне. Отже, створена всенародна громадська 
організація, яка поведе боротьбу за очищення України від влади кримінальних окупантів. 

Саме життя, ситуація в Україні підштовхує навіть боязких, обережних 
опозиціонерів братися за діло, бо влада вже пригрозила їх арештовувати. Муситимуть 
активізовуватися, брати на себе відповідальність. Добре, що в Раді багато розумних, 
ініціативних людей. У самого Юрія Луценка стільки ідей, устигай тільки виконувати. 

Сам Майдан і далі стоятиме, тиснутиме на владу. Не збирається розходитися. Як ка-
зали на вічі, Майдан нині в Києві – це рятівна сила не тільки для України, а й для всього 
світу, адже не давши втягти Україну в союз із Росією і таким чином перешкоджаючи ство-
ренню агресивної Російської імперії, Майдан захищає світ од загрози війни з боку Москви. 

 
23.12.2013. 

Заповідник моральности 
Хоч ріжте мене, а я певен цього, давно й давно думаю про це – Україна в майбут-

ньому врятує світ, поверне його від морального збоченства до моральности, духовности. 
Адже сьогоднішня Європа пустилася всіх берегів, виплодивши виродковий, бісівський за-
кон про одностатеві шлюби, ювінальну юстицію та інші подібні принади своєю амораль-
ністю. Це вже докотилося до Прибалтики, до Литви. 
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Україна тримається в межах християнської моралі. В України міцні моральні підва-
лини: фольклор, зокрема близько 300 тисяч народних пісень, пройнятих, просвітлених Бо-
жою яснотою, в України є Григорій Сковорода, Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, 
Іван Котляревський, Григорій Квітка-Основ’яненко, Іван Нечуй-Левицький, Степан Васи-
льченко, Юрій Яновський, Микола Вінграновський, Олесь Гончар, Михайло Стельмах, 
Григорій Тютюнник, Григір Тютюнник, Василь Стус, Олександр Довженко, Євген Сверс-
тюк, Іван Дзюба, Вадим Мицик, Михайло Слабошпицький, Юрій Мушкетик, Петро Соро-
ка, Роман Дідула, Анатолій Дімаров, Віктор Міняйло… Це така відпорна моральна стіна, 
такий духовний щит, що його не проб’є ні спаскуджена Європа, ні поближня агресивна 
московська азіятчина (про яку мораль, духовність її можна говорити, коли вона "за край 
світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать…"). 

На сьогодні Україна – заповідник моральности, духовности. За це свідчить наш мі-
льйонний Майдан (і сьогоднішній, і Помаранчевий 2004 року). Поки що Європа, світ ди-
вуються нашому зимостійкому Майдану, доброті, миролюбности, стриманости людей 
Майдану, а згодом почнуть і розуміти, що таке Україна, ця моральна, духовна перлина 
планети Земля. Як зрозуміють, то й почнуть бережливіше ставитися до явища, феномена 
Україна. 

А нам треба навчитися складати собі ціну, пізнати самих себе: хто ми є у світі Бо-
жому. І берегти, заповідно берегти нашу споконвічну моральність, духовність із рідними 
церквами: Українською Православною Церквою Київського Патріархату, Українською ав-
токефальною та Українською греко-католицькою. 

Господь-Бог бачить нас усеукраїнно й поіменно, Він захистить нас, якщо не схит-
немося, не збочимо, піддавшись диявольським спокусам. 

Повертаюся до того, з чого почав. З роками Європа прочумається від вурдалацької, 
диявольської зарази, і тоді виникне необхідність спертися на людяні, християнські закони 
моральности, духовности. Європа знайде ці закони в країні, яка ходить під Богом, в нашій 
незнищимій, стійкоморальній, високодуховній, гандіємирній, доброзичливій Україні. 

Занепад Європи почавсь із забуття свого національного, зокрема своїх нароних пі-
сень. Україна поділиться з нею своїми. Ну ось хоча б оцією: 

"Ой ти, дівчино – червона калино, 
Як мені на тебе дивитися мило, 
Як ідеш, дівчино, зрання по воду, 
Не надивлюся на твою вроду, 
Не так по воду, як ідеш з водою, -  
Й сам я не знаю, що буде зо мною. 
Ой ти , дівчино, чорнобрива – пишна, 
Чом ти до мене звечора не вийшла?" 
"Ой ти, козаче, який ти дивненький, 
Чи ж ти не бачиш, що мороз біленький". 
"Ой ти, дівчино, ти не бійсь морозу, -  
Я під твої ніжки шапочку підложу". 
 Які чисті, трепетні почуття, а скільки аристократизму в цих простих українських 

дівчини й хлопця! 
Можемо й ще запропонувати народну пісню, ще один із 300 тисяч зразків високої 

поезії: 
Ой у полі криниченька на чотири зводи: 
Любив козак дівчиноньку не чотири годи; 
Любилися, кохалися, та й не побралися, 
Тільки наші вороженьки та й повтішалися. 
Руту сію, руту саджу, руту й поливаю; 
Ой я тебе, козаченьку, щодня дожидаю!" 
"Дівчинонько, сіра утко, чи сватати хутко?" 
"Козаченьку, повна роже, в неділю негоже: 
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Як доживемо та й до осені, то й Бог нам поможе!" 
"Ой високо соколові до неба літати, 
Ой далеко козакові до осені ждати!" 
"Хоч високо, невисоко – треба долітати: 
Хоч далеко, недалеко – треба дожидати!" 
 Як це палке кохання прикрашають певні табу, на яких тримається цивілізація сус-

пільства! 
 
24.12.2013. 

У колонізаторському чаду 
Як війна русифікувала нас! Пригадую малим весну 1942 року, німецьку окупацію. 

Повно молоді, вечорами гримить вулиця, грає гармошка, лунають пісні. Багатоголосі хори 
так виспівують, що аж рясні зорі тремтять на теплому небі. Пісні співаються народні, такі 
розлогі, все про кохання, слухати їх, не переслухати. Нас, малих, матері ніяк не можуть за-
гнати додому спати. 

Потім змовкли хори. Не стало молодих співаків. Німчура виловила, вивезла в Німе-
ччину на примусові роботи. 

У 1945 році, після війни поверталися додому солдати, хто вцілів, вижив, розмовля-
ли згорда ламаною-переламаною мовою на російський лад, співали вже інших пісень: "Ка-
тюшу", "Раскінулось морє шіроко", Сінєнькій скромний платочек".Співала демобілізована 
молодь. 

Народні ж пісні лишилися в пам’яті й репертуарі старших людей. Але ми, підрісши  
в шостий, сьомий і вище класи, й собі відвернулися від наших народних пісень, а дерли 
молоді горлянки "Катюшами", " Сінєнькимі платочкамі", "Варягом". Співали в класі перед 
уроками. І ніхто з учителів не сказав нам доброго слова про народні пісні, пісні наших ба-
тьків, не порадив їх заспівати. Куди там! Українське село вже котилося безвольно, рабськи 
прямим ходом у Росію. По радіо, в газетах, у бесідах агітаторів славився вєлікій русскій 
народ-побєдітєль та так же ж заповзято, що малим нам хотілося теж бути росіянами. Нас 
явочним порядком школа вчила гордитися всім російським: наукою, культурою, літерату-
рою: не те що кращими за все українське, а найкращими, найпередовішими в усьому світі. 

Совєтська школа, пропаганда перевертали нам наші дитячі українські мізки, інтен-
сивно наяничарюючи нас проти всього щиро українського, яке мало віджити, забутися в 
недалекому майбутньому, в комунізмі, бо в комунізмі, "який не за горами вже", панувати-
ме єдина мова – вєлікій русскій язик, язик вєлікого русского народа. 

Дехто й досі живе в тому непроглядному колонізаторському чаду. 
 
25.12.2013. 

Бандитські розправи 
Сю ніч за Києвом, у Броварах невідомі напали на авто активістки Майдану, відомої 

гострими, розвінчальними публікаціями журналістки Тетяни Чорновіл, по-звірячому поби-
ли її до полусмерти. Зараз вона лежить у реанімації, обличчя геть змолочене, в кривавих 
синцях, спухле, черепномозкові травми, струс мозку, зламаний ніс, вона ледве говорить, 
ледве вимовляє слова. Фактично її вбивали… 

Водночас цієї ж ночі група "невідомих" напала в Харкові на активіста Майдану 
Дмитра Пилипця, били по вразливих місцях, кололи гострим металевим предметом у стег-
на, в сідниці, замірялися вдарити гостряком у шию, Дмитро вчасно затулився руками, і го-
стряк упився в руку, лишивши глибокі рани. Урятувало активіста те, що він устояв на но-
гах, вибіг на освітлену вулицю, і там шофер таксі налякав нападників, вони втекли, обли-
шивши жертву. 

Перед цим у Харкові ночами було спалено автобус активістів Майдану, а далі з ночі 
в ніч одну за другою автівки двох активістів. 
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Ці бандитські напади робляться з волі влади з метою залякати мітингувальників. 
Вибрали президентом двічі судимого бандита, тепер здобрійте своєю дурістю, недоумку-
ватістю, а то й ненавистю до України, до нашої державної Незалежности. 

Ви, ті, які з російським чадом у голові там, на Півдні й Сході України, кажете, що 
цей двічі судимий – ваш улюбленець і ви стоятимете за нього горою. Стійте собі на безго-
лів’я, та як походять бандитські ножики й по ваших ногах і животах і ваших дітей, гірко 
заплачете, тільки буде вже пізно каятися та братися за розум і совість. 

У світі ніхто ще не обирав собі на голову президентом бандита в минулому та ще й 
двічі судимого. А Майдан вистоїть і переможе, бо він Народний. Народу ж ще жоден дес-
пот, жоден фюрер не здолав, знайшовши ганебну погибель у фіналі боротьби. 

 
26.12.2013. 

У світлий День 
У світлий День-свято нашої дочки Олі. Так молю Бога, щоб вона була щаслива, ус-

пішлива в житті. Навіть у цій невибувній московській окупації, з якої ми ніяк не вміємо 
вирватися. Ми з Оленою, мабуть, уже не застанемо повної волі, незалежности. Хочби ж 
хоч дочці поталанило побачити щасливе обличчя вільної України, відчути душу вільної 
Батьківщини. 

Поможи нам, Господи! Ми ж, українці, любимо добро і справедливість, віками пра-
гнемо жити по справедливости, з доброю душею до всього чесного світу, як Ти заповідав. 

 
*** 

Надходить рік Коня. Ех, до цього б Коня нам  та доброго Козака-отамана, ми б і го-
ри покотили! 

Ну, де ж він? Мільйонне ж військо стоїть на Майдані в серці України і на Майданах 
по областях. Подай же нам кличний голос, Козаче! 

 
*** 

Слухав учора по телебаченню розмову з Іваном Дзюбою. На запитання кореспонде-
нта про те, яке майбутнє в України, Іван Михайлович сказав, що Україна ввійде в світову 
історію, вона зможе ще багато зробити добра, запобігти збідненню людства. Духовному 
збідненню. 

От ми й перегукнулися з Іваном Михайловичем. Саме це ж мав і я на оці, коли кіль-
ка днів тому робив запис про Україну як про світовий заповідник моральности, духовнос-
ти. 

Значить це мені не привиділося. Це справді так. 
 
29.12.2013. 

Наш оберег 
З діялогів 

 - Ох ці "западенці"! Дуже вже вони несуться. От тільки вони люблять Україну, а ми 
так собі, як хтось писав: "чухраїнці". 

 - Що ти маєш на увазі, говорячи про якісь надмірності в патріотизмі нашого Захо-
ду? 

 - А те, дорогий мій, що не можна ж так уже аж-аж одвертатися від Росії. Таки ж ми 
спільно, в одній державі прожили з росіянами три з половиною століття. Щось же братсь-
ке, мабуть, лишилося поміж нас? Так уже воно історично склалося. 

 - От і ти тії ж співаєш, історик, що й вороги наші невідчепні. Та Захід України – 
наш оберег. Він любить і душею, й інтелектом, так би мовити, холодним розумом. Без За-
ходу ми, Центр, і…Схід (чи взагалі – Схід) не втримаємо самих себе. На очах у нас, у хва-
леної Європи, світу видеруть з наших в’ялих рук Україну сусідоньки лихії, прикидаючись 
братами. Вони ж замахувались уже колись побратати ввесь світ комунізмом. Хрестись, 
чоловіче добрий, від того "братства"! То зашморг, смерть, яка нависала над нами три з по-
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ловиною століття, та й зараз нависає. Нам треба монолітити Україну щирим патріотиз-
мом, розтоплюючи крижані кордони, якими посмугувала нас невблаганна історія. Якщо 
бути щирим до кінця, то й Захід без нас, без Сходу, не втримає в собі Україну. У нього зра-
зу ж оживуть також "історичні" сусідища, і враз виростуть у них окупантські пазурі на 
"дружніх" руках. Ми (як мені не до душі оцей поділ кимось нас на "ми" і "вони" в одній, 
унітарній державі!), "східняки", хоч і не гучні в своєму патріотизмі, але маємо якусь нут-
ряну силу, їй тільки історія збила вектор, котрий і досі, на 23-му році відновленої незалеж-
ности, державної самостійности зносить нас у бік Росії, все ще рвучи наші рідні корені. От 
тут наш рідний Захід і протвережує нас, йдучи своїм несхитним патріотизмом навперейми 
нашій божевільній, волячо-покірній, традиційній, сліпій меншобратській любові до свого 
кривавого поневолювача. Нам треба, дорогий мій, нарешті стати на свій якір, закорінитися 
на своїй рідній землі. Посміти стати самими собою, Українцями, не питаючи дозволу на це 
в жодного сусіда, ближнього чи й того, що підгавкує аж із краю світу. Такий дозвіл, а ще 
точніше – зобов’язання ми маємо перед самим Господом Богом. 

 
1.01.2014. 

Територія Непокори і Боротьби 
Ось ми вже й у 2014-му. Майдан живе, не розходиться. Думаю, що Майданові треба 

триматися й далі, може, до весни, а то й безстроково, поки не скинемо з пліч України цю 
окупантську владу. Треба й далі утримувати територію майдану Незалежности, Хрещатик, 
Київраду, орендувати Будинок профспілок. Це буде територія Непокори, Боротьби, Неза-
лежности. Майдан має на всю Україну посилати оці імпульси Непокори, Боротьби, Неза-
лежности, тримати ненависну, чужу, промосковлену владу в напруженому стані, щоб вона 
ввесь час відчувала свою неповноцінність, ущербність, приниженість від безсилля проти 
волі Майдану, неспроможність розігнати його. 

Майдан покликаний кожним своїм днем самого лише стояння розхитувати владу, 
розкривати правду перед народом і світом про її злодіяння, розвінчуючи її звірячу натуру, 
антинародність, безсовісність, брехливість, державозрадливість, продажність, запроданст-
во Москві, корумпованість, нестримну зажерливість. 

Майдан має надихати патріотичну національну еліту на оновлення Конституції, яка 
б забезпечила в країні народоправство, уберегла Україну від колоніяльних, екеспансійних 
намірів Москви, гарантувала Україні непохитну державну Незалежність, невпинний роз-
виток української України. 

 
*** 

Демонстрацією сили, непокори, несхитности була новорічна ніч на Майдані. Гарно 
виступив на велелюдному Майдані Петро Порошенко. 

 
Тримати марку української духовности! 

На тлі не в усьому естетично витриманого новорічного нічного концерту на Майда-
ні невдало (м’яко кажучи) виступила якась молода поетеса з читанням своєї еротичної лі-
рики. Це була не еротика і не лірика, а розгнуздана порно-бразганина, безстидно натуралі-
стична, чужа цнотливій, аристократично цнотливій натурі українця. Недаром ведучий му-
сів сказати, що навіть на сцену видно, як почервонів од сорому Майдан, і зовсім не почер-
воніла авторка цих гниленьких віршів. 

Задумаймося, що ми робимо. Чого ми прагнемо перекреслити високу духовність, 
моральність української народної пісні, літературної поезії і прози наших письменників-
світочів од Сковороди до Олеся Гончара і Миколи Вінграновського. 

Тримаймо високу марку нашої української духовности, покажімо Європі, світу, що 
й у наш 21-й вік, наскрізь прогнилий, антихристиянський (антицивілізаційні закони про 
одностатеві шлюби, ювінальну юстицію тощо) можна жити духовно, морально, як живе 
поки що не зіпсований наш рідний, на батьківських традиціях народ. 
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2.01.2014. 
Журавлине перо пам’яти 

От був у нас такий в Україні прозаїк Михайло Медуниця. Від книжки до книжки 
все яскравіше світився гарною прозою в 70-ті, 80-ті, 90-ті роки, ще й на початку 21-го сто-
ліття: "Листи одної адресатки", "Журавлине перо", "Брати і побратими", "Людям на доб-
ро"і ще з півтора десятка книг. Потрапляв у поважні обойми прозаїків ув оглядових стат-
тях, та й сам він був певен, що пише достойну прозу. Кілька років тому пішов із життя. Ві-
дтоді його прізвище зникло з поля зору критики, і жодного рядка його прози не видано й 
раніше друкованої не перевидано по смерті письменника, і як свідчить видавнича практика 
навряд чи кимось в Україні передбачається перевидати хоча б щось із його творчого набу-
тку. 

А як гриміли в прозі шістдесятники Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Борис Хар-
чук, трохи старший Василь Земляк… Як давно вже відлетіла з клекотом "Лебедина зграя" 
останнього… Навіть до цих авторів критичні пера не продираються крізь добротний фін-
ський крейдяний папір. Та й хто тепер пише перами?.. 

А Григорій Тютюнник з його класичної широчіні й глибини романом "Вир", вихоп-
леним із самої гущі життя полтавського, українського села. Як ожив, заговорив народ укра-
їнський у романі! Про Григора ще пишуть, згадують друзі, зрідка перевидають його без-
смертні новели. А про Григорія?.. Поки жива була його вдова, то видала книжку-спогад 
про обох братів. І все. А сам "Вир", окраса вітчизняної прози, знаковий твір ось уже понад 
30 років не перевидається, ніхто з критиків останнім часом чомусь навіть не згадує про 
нього, два підрослі за цей час покоління українських читачів не знають його. 

І таке ж лихо спостигає і багатьох поетів. Не знаю, чи думає хтось перевидавати Ві-
ктора Кордуна, Роберта Третьякова, Ірину Жиленко (саме її поезію. Пам’ятаю, як високо 
цінив її в розмовах Василь Стус), Леоніда Талалая, Олега Орача, Дмитра Онковича, Воло-
димира Забаштанського… 

Чого ми такі байдужі до національного багатства. Цілі лебедині, журавлині зграї та-
ких золотих талантів одлетіли у вирій. І хоч би тобі хто догадався підняти бодай журавли-
не перо з їхнього національного набутку.  

Не можна так безпам’ятно жити. Ще жодна нація у світі так не виживала. 
Держава жаліється на нестачу коштів для книгодрукування, бідкається, що Україну 

душить корупція. Багачі-олігархи ні на що не жаліються, але й про меценатство не хочуть 
нічого чути. А що воно таке корупція? Та звичайнісіньке круговопоручне державо-
приватно-олігархічне розкрадання прибутків України. 

Усе багатієте! Усе розбудовуєте по всьому світу мільйоннодоларові палаци з Укра-
дених в України мільярдів, мільярдів і мільярдів, а на книжку-другу наших духовних ста-
рателів шкодуєте тисяч. Що ж, грабуйте, жирійте, розбудовуйте свої помістя межи гір і 
межи морів. Тільки ж знайте, загуде це все без України в тартарари безпам’ятства з ваши-
ми зденаціоналізованими потомками, і жодна собака в світі не гавкне їм у поганий слід 
безродний, жоден пес не завиє на вмируще по вас, чужаках. 

 
*** 

Майдан – це школа виховання. Майдан, який стоїть, бореться понад 40 морозних 
днів – це вища школа особистого прикладу, університет. О, недаремно, ні, стоять оці тися-
чі й тисячі людей, відірваних од дому, од сім’ї. 

 
6.01.2014. 

Богоугодно 
Російський письменник Микола Чернишевський – про нас, про наш, український па-

тріотизм: 
"Їхній патріотизм чистий від помислу про поневолення інших, вони прагнуть тільки 

того, аби їм самим було легше жити на вільному світі: ніяке інше плем’я не хочуть вони 
підбивати під себе чи кривдити". 
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Я часто думаю про нашу миролюбність і кажу собі з радістю: "Яке щастя, що ми та-
кі, що в нас і близько ніколи не виникало наміру когось душити, поневолювати. Живемо 
споконвіку богоугодно. Це ж Бог хоче бачити всі народи на землі миролюбними". 

 
8.01.2014. 

Ех!.. 
Архип Тесленко. Оце якось читаю інтерв’ю когось із письменників, де згадується 

Архип Тесленко як недооцінений прозаїк, а в нього ж, мовляв, проза з таким глибоким під-
текстом. 

Давно я не перечитував Тесленка. А колись я його ледь не на пам’ять знав, мав на-
віть намір повість про нього написати. І ось така думка про нашого класика, полтавця. Кі-
лька днів я поглядав на томик Тесленка в себе на полиці, та якісь нагальні справи відтягали 
мене за поли від нього. А оце вдосвіта взяв і читаю з першого ж оповідання "Хуторяноч-
ка".  

Боже ти мій! Та його ж треба щодень хоч по сторіночці прочитувати, щоб наверта-
тися до джерельної української мови. Оце справжня проза! Слова закорінені в саме життя, 
в психологію українця. Вони в динаміці, чи не кожне з них рухає сюжет мобільних, не ду-
же довгих новел, вростає вам у душу. Бере й стискає її, зіжмакує, катарсисує. 

Ну ось таке: 
"Та перепели, та жайворонки… щебетня така!.. та бджоли".(Курсив у всіх цитатах 

мій. – В. З.). 
"Що то ті літа молоді!... свого требують, хоч… і вбожество". 
"Та вже раді (мати), як получу карбованця  якого та їм дам. "Не знаю, - кажуть було, 

- куди й повернути його вперед; чи на соломку, чи на папку…" 
Оце "повернути" карбованця. Оце підтекст! Він говорить про таку безпросвітню 

злиденність, з якої цій жінці (матері) з малими дітьми, вдові не вилізти ніколи, як із глибо-
ченної ями. Чи не знайоме це й нам, чи не через це й ми сьогодні вийшли на Майдан і на 
майдани посеред зими, що нас також злодійська, окупаційна, антиукраїнська, антинародна 
влада зіштовхнула в таку ж яму щоденного, роками, десятиліттями вбожества. Чи не так і 
ми не знаємо після получки, куди "повернути" ту гривню з нашої злиденної зарплатні чи 
пенсії, засмикану гривню, яку не встигли корупційні владоможці перевести в офшорний 
долар.  

Отак підтекстним словом Тесленко проріс на ціле століття вперед, аж у наше зли-
денне, безсовісне, грабіжне сьогодні. 

"Ану ж, ну, правдонько моя, сядь та й розкажи". 
"Як другі он… старостів сподіваються, а ви мене в наймах душите й досі!" 
"Картуз аж рудий – виношений такий". 
"До кого б же вдариться його, щоб і хлібця, й соломки… за полтинника". 
Отакої. "Вдариться". ( До кого б же?). Ми вже й слова такі забули. А вони ж стільки 

несли в собі змісту, стану душі людини,безвиході її, крайнього відчаю, приниження і… Ба-
гато чого ще… 

Учитися нам рідної мови й учитися в класика української літератури, а ще людсько-
го співчуття, правдивости, доброти, щоб ми могли, звертаючись один до одного, казати  
отак просто, відкрито, як баба Омельчиха в оповіданні "Хуторяночка": "Ану ж, ну, правдо-
нько моя, сядь та й розкажи", або дід Омелько в однойменній новелі: "Як-то на світі Божо-
му добре було б, якби тільки ми добрі були". 

Ех, були ж люди, і були в нас путні письменники! 
Ех!.. 
 
11.01.2014. Бетховен казав, що шукати мелодію треба між нотами. Чи не так і в лі-

тературі, коли це справжня художня література, а не науковий трактат, статистичний звіт. 
Між словами, між зв’язками слів чаяться обертони, натяки думок, почуттів, спеціалісти на-
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зивають це підтекстом. Слово від слова засвічується, на очах читальника розквітає, зер-
ниться думкою, бринить музикою. 

 
12. 01.2014. У спогадах про зустрічі з Олесем Гончаром на Черкащині, вміщених у 

"Кур’єрі Кривбасу" (№97-98 за березень 1998 р.), Микола Негода цитує зокрема лист Оле-
ся Терентійовича за 15 квітня 1995 року і в ньому наводить такі слова видатного письмен-
ника: "Вітайте дружину, вітайте всіх колег-черкащан. Тримайтеся дружно, захистіть від 
цькувань В. Захарченка. Якщо контактуєте з Григорієм Білоусом, то скажіть йому, що 
книжку від нього одержав, почав читати, хоча мої читацькі можливості зараз обмежені( 
восени торік спіткав другий інфаркт, то доводиться ще й досі видихувати)".  

"Через три місяці його не стало", - пише М. Негода. 
Журнал пролежав стільки часу між книгами, і я аж оце сьогодні дочитався до цієї 

згадки Олеся Гончара про мене.А цькували мене тоді ветерани війни по-чорному за те, ба-
чте, що я просив тих ветеранів менше героїзувати війну, а більше писати про неї (як і вза-
галі про будь-яку війну) як про велике народне лихо, безмірне людське горе. 

Яке ж добре, велике серце треба було мати цьому видатному митцю, полтавцю, 
учаснику війни, щоб зрозуміти мене (з яким він особисто ніколи не зустрічався) та ще й 
отак згадати в листі про мене й попросити захистити "від цькувань". І це, як бачимо, буду-
чи вже смертельно хворим… 

Ця згадка й прохання захистити мене особливо дорогі мені, адже йдуть вони від мо-
го улюбленого письменника, кумира ще зі шкільних років. Якщо вже доля зробила з мене 
українського письменника, то ліпила вона мене, багато в чому взоруючись на дорогого 
Олеся Гончара. 

 
14.01.2014. Учора багато добрих людей привітали мене з днем народження. Як і 

щороку, першим зателефонував Володимир Трохимович Поліщук, мій захисник, янгол-
охоронець. А сьогодні з Вінниці пролунав побратимський голос Миколи Рябого. Згадав 
мене щирий Віктор Женченко. Надіслав листа з Івано-Франківська з іконкою святого зці-
лителя Степан Попович, автор чудових ліричних щоденників. 

Мабуть, я таки справді вже дуже старий, раз так багато добрих людей згадали мене 
щирим словом у рядовий день народження. Спасибі їм. Хай їх і їхні сім’ї береже Бог! 

 
23.01.2014. Війна – це знецінення людського життя, ціна життя людини падає до 

нуля. Твоїм життям можуть розпоряджатися десятки негідників на кожному кроці. Так і 
знай, - почалася війна, нема гарантії, що твоє життя тепер належить тобі… 

На ці чорні думки наводять мене силові збройні сутички в Києві Майдану з "Берку-
том" і міліцією, які тривають уже п’яту добу. Сотні й сотні поранених, у кількох мітингу-
вальників вибиті очі прицільним вогнем з автоматів і карабінів "беркутівців". Є вже вбиті. 
П’ятеро. "Беркутівці", захопивши жертву, катують, роздягають до пояса, а то й зовсім до 
гола, кладуть у сніг, б’ють канчуками, поливають водою з брансбойта, фотографуються з 
голою-голісінькою жертвою. Як прокинулися фашистські інстинкти! Коментатори кажуть, 
що це почерк російських спецслужб, чиїми кадрами нашпиговані українські спецслужби. І 
це чинять з молодими людьми і з літніми, з пенсіонерами, з робітниками, і з інтелігенцією, 
із журналістами. І це за те, що люди повстали за Україну проти окупаційної, бандитської, 
проросійської влади Януковича. 

Оце так катують на очах усього світу Україну! 
 
25.01.2014. Два місяці й один день стоїть, клекоче, бореться Майдан у Києві, розко-

тився Майданами по областях України. За останні два дні захоплені Майданами обласні 
державні адміністрації у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Київщині, Лу-
цьку, Рівному, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Чернігові, Полтаві…Був штурм адмі-
ністрації в Черкасах. Сотні, тисячі мітингуючих беруть в облогу держадміністрації в кіль-
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кох інших обласних центрах. В захоплених держадміністраціях мітингуючі утворюють На-
родні Ради й беруть владу в свої руки. 

Як би там не закінчилося нинішнє протистояння, цей спалах народу до волі – це вже 
несподівано новий, фундаментальний щабель нації на шляху до її відродження, утвер-
дження, безсмертя. Цей спалах самопожертви, героїзму, патріотизму з кожним днем наби-
рає історичної ваги, пролитою кров’ю, людськими жертвами, потом, терпінням, доланням 
морозів, холодних хвищ вписується, вкарбовується в нашу пам’ять, в нашу ментальність. 
Це вже з нами назавжди. 

Нарешті за багато прожитих у духовній неволі століть нація показала не тільки жі-
ночне, а й мужнє, чоловіче начало в своєму характері, яке стверджують ось уже понад два 
місяці в протистоянні окупаційній, промосковській банді при владі поруч із чоловіками, 
мужами-бійцями і їхні таки посестри-українки, україночки, україноньки різних націона-
льностей, я б сказав – великі жони на барикадах української свободи і незалежности. 

Український волеборчий Майдан пропалахкотів уже, прозвучав на ввесь світ. Його 
морально підтримують, вітають на всіх язиках глави багатьох держав і прості люди Євро-
пи, Америки, Азії. 

Не витримала окупаційна бандитська влада, запросилась перемовин. Сам президент 
запросився. На третій день цих перемовин влада пішла на значні поступки. Подальші пе-
ремовини покажуть, чи це справді так, чи це, може, чергова, добре замаскована омана. 
Майдан не відступить, не дасть одурити себе. Хоч фашистський "Беркут", катюги-
"беркутівці" й вибивають з вогнепальної зброї очі мітингувальникам, одначе Майдан міль-
йоном пар ще не вибитих очей пильно стежить за ворогом. Це очі зіркої української нації. 
Від них не сховається жоден окупант, жоден катюга. 

Те, що діється в ці історичні для України дні на очах усього світу, якнайточніше 
можуть прояснити віщі слова нашого національного Пророка: 

Радуйтеся вбогодухі, 
Не лякайтесь дива, -  
Се Бог судить, визволяє 
Долготерпеливих 
Вас, убогих. І воздає 
Злодіям за злая! 
 

*** 
Ентузіязм, національна свідомість на Майдані особливої, високої проби. Ось із мі-

тингуючої маси серед ночі перед екраном наживо поруч із репортером з’являється мило-
видне, добре, ніжне обличчя зовсім молодої жінки. Вона говорить схвильовано, щиро, з та-
ким людським болем: 

 - Я не могла не бути тут, на Майдані. Я живу в Польщі тепер. Мій чоловік – поляк. 
Я все слідкувала по телевізору й інтернету за тим, що діється в мене на Батьківщині. Душа 
моя рвалася додому, сюди, на Майдан. І я не витримала, полишила на чоловіка маленьку 
дитину й примчала в Київ, на Майдан, беру участь у боротьбі за порятунок, спасіння Укра-
їни від заклятущих ворогів, від окупаційної влади. 

Побачив я це, почув, і так світло зробилося на душі. І з’явилася певність: "З такими 
людьми, з таким народом не вмре Україна, вистоїть у ці трудні, важкі години, дні, перемо-
же". 

 
27.01.2014. Ох і морози-ище надворі. Прямо обварює вуха й щоки. 
Оце мені враз на морозі згадалося ще з дитинства, як у нас казали на хуторі Гутирі-

вка: "Мороз обварює вуха". 
 

Молитва за Майдан 
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Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Господи! Поможи Майдану в Києві й усім 
Майданам по всій Україні добитися перемоги над бандитською, антилюдяною владою 
Януковича, яка окупувала нашу Державу. Амінь. 

 
Потуга стояння 

Було б добре, "по-господарськи" письменникам, журналістам пильно вдивлятися в 
обличчя, вслухатися в слова мітингувальників-борців на Майдані, вивчати їх, за-
пам’ятовувати. Дехто з них уже пішов за межу життя, закатований ворогом України. Инші 
виживуть, вистоять, і дасть Бог, відстоять права нашої Батьківщини… 

Про що я кажу. Про те, що сьогодні на Майдані, який бореться, який зібрав кращі, 
найкращі патріотичні сили, народжується подвиг, подвиг народу, нації. Із цим подвигом 
дооформлюється, міцніє українська нація. Сьогодні на Майдані, на майданах чи не всіх об-
ласних центрів твориться нова, героїчна сторінка вітчизняної історії, сторінка, яка навічно 
вписує в історію Україну, яка підносить її на нові світові широти, з котрих уже ніщо, жо-
ден агресор не зіб’є нашої Батьківщини. 

Нам треба записати, зафільмувати обличчя героїв, щоб перед наступними поколін-
нями українців вічно поставала вітчизняна історія в конкретних, документальних картинах 
і надихала покоління, нагероїзовувала на достойне, громадянське життя в нових і нових, 
наступних часах. 

А героїв, їх самовідданість, безстрашність на барикадах, перед кулями і гранатами 
озброєного ворога, самовідданість аж до самозречення, до готовности віддати в боротьбі 
життя за невмирущість, вічність України, я, старий, немічний домушник, бачу щодня, що-
години по телебаченню. Одному, другому, третьому… пошкодили кулею око, його опера-
ційно видаляють у медсанбаті, і ці, вже, о Боже! – одноокі знову стають у стрій бійців. Лю-
ди, зрешечені осколками від гранат, наспіх перев’язані, змащені зеленкою, не опускають 
голови, не падають духом, а й далі йдуть на барикади. 

Це все треба документувати, записувати, осмислювати. Цей Майдан – 2013 – 2014 
показав, як ніколи досі, що в українському народі живе могутня національна потуга, яку 
не зломить жодна ворожа сила. Потуга до стояння, боротьби, вистоювання в смертельних 
змагах, потуга нескорености, за якою, завдяки якій, цій потузі, українській нації самогара-
нтовані життя, незникомість у наступних віках. 

Ще будуть випробування, може й тяжчі за сьогоднішні, та нація вже не зігнеться в 
покорі, вистоїть, бо вже почула в собі оцю сьогоднішню потугу і в цій потузі збагнула, по-
бачила, на що вона здатна! Побачила сама себе, побачив її й ошелешений ворог. 

 
28.01.2014. Вірш Вінграновського писаний такою поезією слова, чуття, духу, що 

читаючи його, з радістю сам стаєш поетом. 
 
29.01.2014. Клята, фашистська влада проросієного, росієпідданчого Януковича не 

витримала двомісячної облоги українців на Євро-Майдані, почала задкувати-задкувати, 
здавати свої цинічно-окупаційні позиції. Отак би влітку 2012 року ми б виграли й мовний 
закон на користь державної української мови, якби байдужці до українности України тоді 
не розпустили мовний кількатисячний Майдан на Європейській площі, який почав прирос-
тати протестувальниками щодня. Так дуже ж хотілося їхати на сонячні Канари. Та вигріли 
б свою совість ( хоча б рештки її, якщо вони ще були) на українському, київському сонці та 
на сонцях усіх обласних центрів, майданячи дні й ночі, а за одно й рідну (якщо вона рідна 
вам!) мову врятували б, спасли. 

 
*** 

Ясна зірочка чийогось далекого вікна в темній ночі. 
 

До моєї філології 
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"Оці горобці – така прожир, не встигаєш їм підсипати насіння", - сказала Лєна. І я 
згадав, що так і в нас на Гутирівці казала Полтавщина. 

Пошукав у словнику Грінченка. Є тільки "прожеря", з позначкою "обласне". 
Та я не заспокоївся на Грінченкові, взяв тлумачний "Словник української мови". Ро-

зкрив – є!!! З позначкою: "жіночого роду", "розмовне". Пояснення: "Те саме, що ненаже-
ра.Проілюстровано П. Мирним (Полтавщина) і М. Стельмахом (Вінниччина). 

 
30.01.2014. Зорі світять, аж ледь не іскрять, і морозище такий креше, що не тільки 

земля, а й небо репається. 
 

Моя хата скраю?.. 
31.01.2014. Журналіст, політичний діяч, народний депутат Верховної Ради Микола 

Томенко додивився до прислів’я "Моя хата скраю", що воно обірване насередині недобри-
ми добродіями, щоб принижувати українців, показувати їх як пасивних громадян, байду-
жих до того, що вороги чинять із Україною. 

Насправді це прислів’я-приказка, - говорить М. Томенко, - звучить так: "Моя хата 
скраю – першим ворога зустрічаю". 

А й справді-справді!.. У дитинстві, пам’ятаю, наша хата стояла в хуторі крайня 
(скраю) від залізничної станції. І чи не щодня у війну, під час німецької окупації, дивись, 
уже й гріють у двері, цокотять у шибки. Заходять німецькі солдати, сповнюючи якимсь со-
лодкавим нетутешнім, чужинським духом хату, мета в них – перегрітися, переночувати чи 
й так , по нишпірках пошарити. Мов зараз чую, як, було, каже мати: "От уже ввірилося 
нам, крайнім, хто не зарветься в село, обов’язково до нас перших телесується". 

Отак! 
 

"Мама адєссітка" 
Новела життя 

У нас у відділі він, мабуть, найстарший. У нього є вже внук. Так що по всій формі 
він належить до розряду дідів. Не те, що ми, парубота, хоч і підтоптана, як каже наш голо-
вний. "Дід" же щоранку заправляє нам робочий день свіжими розповідями про свого внука, 
про те, який він у нього розумний, як він швидко розвивається. А який дотепний у свої 
п’ять років! І цитує його висловлювання з таким подивом, сірі очі його з-під окулярів у то-
ненькій модній чорній оправі тепліють до найтеплішої карості, а баритональний голос, за-
звичай чистий, тут аж прихриплює від наринулих почуттів: 

 - Приходжу з роботи, ще й порогу не переступив, а маленький уже вилітає мені на-
зустріч із цілою пригорщею новин: "Дєда! Дєда! Что я сєйчас тєбє расскажу!.. Ти ні за 
что нє павєрішь!.. Е-ето просто уму нє пастіжімо!.." 

Слухали ми, слухали ці епопеї закоханого "дєда", аж якось хтось із нас, одірвавшись 
від бухгалтерського річного звіту, сказало: 

 - Послухайте, Петровичу, а чого він у вас… як би це мовити… русачить? 
 - Так мама ж у нього з Одеси! Малий так і каже: "Мая мама – адессітка!" 
Тут і ще хтось не втерпіло, спитало: 
 - А одеситка – це що? Національність така? Яке мамине прізвище? Дівоче. 
 - Давигора. 
 - Ну, бач, зовсім наше ж, полтавське! – ще хтось докинуло. 
 - Та українка вона, але ж одеситка… знаєте… Одне слово, Одеса.., де вже ти тут ді-

нешся, - спантеличено відповів "дєда". – Вони ж там по-своєму, по-російському закида-
ють… Ну й ми вже, і син, і я із жінкою… З поваги до невістки… Ну й щоб не було різно-
бою, знаєте, для малого… 

 - То ви зовсім ізолювали вашого українчика від рідної мови? Замурували? – уже і я 
не витерпіло, спитало ота-ак, напряму! 

 - Ну-у, ми віддамо його в українську школу. Навчиться й української. Чого там!.. 
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 - І буде він у рідній мові зашпортуватись через кожне слово, як іноземець… з Оде-
си. О-ох, життя наше! - нарешті підбив хтось із нас риску. 

 
Під Гаагський суд 

Нинішній Майдан показав надкритичний ступінь небезпеки, яка чигає на нас, на 
Україну від окупаційної влади Януковича, котру щільно корегує Росія. Людей убивають, 
катують. Повчитися в нинішніх катюг, садистів проросійськи-місцевих і насланих із Росії, 
кагебістсько-гепеушно-гестапівсько-есесівським катюгам. Вони викрадають із Майдану й 
поза Майданом людей і катують, закатовують до смерти. Катують тиждень, потім вивозять 
у підкиївський ліс і викидають скаліченого тортурами, обезсиленого голодом протестува-
льника прямо в сніг, у мороз. Дехто добирається, добивається до ближчого села, до людей, 
а деякі не змогли, не стало сили, і загинули на морозі. 

Два дні тому об’явився зниклий на 8 діб викрадений катами керівник автомайдану 
Дмитро Булатов. На нього страшно дивитися. Обличчя побите, порізане ножем, надрізане 
вухо, попечений живіт, побите, все в синцях кривавих тіло, струс мозку. Його викинули з 
машини в лісі, перед тим два останні дні не давали їсти. Він ледве доповз до села серед но-
чі, з трудом упросився до людей у хату, звідти вже подзвонив знайомим у Київ, і по нього 
приїхали друзі. Показує закривавлені руки, пробиті цвяхами. 

 - Вони розпинали мене, пробивали долоні, але я витримав, не здався. 
Поклали його в реанімацію в приватну клініку. Він свідчить, що ті, хто його катува-

ли, спілкувалися російською мовою з чистим російським, не тутешнім говорком. Значить із 
Росії катюги, яких нашевкалось останнім часом повно в Україну. 

Запам’ятовуймо ці злочини. Главарів – президента, міністра внутрішніх справ, міні-
стра юстиції, суди - судитиме колись Гаагський суд. Злочинні дії окупаційної влади підпа-
дають під юрисдикцію Гаагського суду за злочини проти людяности. 

Моторошно і соромно жити під такою фашистсько-кагебістсько-більшовицькою 
владою, в такому садистсько-катівському, антилюдяному, безбожному режимі. 

Великий гріх був би далі терпіти таких промосковських монстрів, садистів, катюг у 
себе в Україні. 

На сьогодні числиться 33 зниклих мітингувальників, отак як був зниклим ще два дні 
тому Булатов. Їхня доля невідома: живі вони чи вже позамерзали десь у лісі. 

 
За соборність України 

Сьогодні відбулося велелюдне віче на Майдані. З тривогою говорилося про зазіхан-
ня Росії на Україну, про розкол її й захоплення шматками ненаситним сусідом. Майдан 
сказав рішуче ні федералізації України, розколу її, агресії Росії. Майдан рішуче закликає 
відстоювати соборність України. 

 
"Калаш" і лопата 

От і ще наївним українцям наука, які братаються з Росією. Та зрозумійте ж хоч те-
пер, що братаєтеся ви із суб’єктом, який тримає в руках автомат і лопату, щоб закопати 
вас, ваших рідних, Україну. Не вдасться! Не віддамо жодного міліметра української тери-
торії. 

 
Могуть Майдану 

75 днів уже стоїть Майдан! І ще стоятиме стільки, скільки треба буде для свободи 
України, для спасіння Батьківщини.  

Отакі ми – українці! Нащадки козаків. Козацький народ. Сунеться агресор – буде 
нещадно битий! 

*** 
Юрію Олеші було 31 рік. Уже були написані роман "Заздрість", казка "Три товсту-

ни", п’єса "Змова приречених", кілька оповідань. І раптом він записує десь на перших сто-
рінках свого щоденника таке: "Замість того, щоб почати писати роман, я заходжуюся сьо-
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годні писати щоденник. Це значно цікавіше за белетристику, значно захопливіше. Ні з чим 
незрівнянна цікавість виникає при читанні такого роду книг. Хай береже мене доля від бе-
летристики! Ні в якому випадку не закреслювати-перекреслювати, записувати все, що спа-
де на думку – без вишуканости, лапідарно. 

"Весна. Апрель. Холодно. Сегодня на закате день просиял. Высокий дом вдали - 
желтел как стакан чаю. Я потолстел, у меня вырос живот. Как мне спастись? Возможно ли 
еще вернуть молодость – или это конец уже…" 

А я все ще сумую за белетристикою на 80-му році життя… Є розум у голові? 
Не знаю, не впевнений щодо того, чи "ні з чим не зрівнянна цікавість виникає при 

читанні такого роду книг", а от що вона все більше й більше захоплює мене при написанні 
(писанні), то це справді так. Ще б пак! Про все ж можна сказати на одній сторінці і з су-
мом, і з радістю, і з гнівом, і з прокляттям, і зі схваленням, про "все, що спаде на думку", 
натисне на душу, на совість письменницьку, тобто громадянську. 

Тримайся Щоденника! 
 

Пам’ятник президентові 
Форма ганьби 

Учора київські студенти поставили на звільнений восени постамент від пам’ятника 
Леніну золотий унітаз. Сказали, що це пам’ятник президентові Януковичу навіка на знак 
того, що в нього в Межигірському його лігві встановлений у туалеті золотий унітаз. 

Студенти пофарбували звичайний ширпотребівський унітаз золотою фарбою. Уні-
таз увінчали гірляндою квітів. Повна пошана до "свого" "президента". 

Це форма ганьби. Ганьби Януковичу, та, на жаль, не меншої ганьби й нам, народові, 
що обираємо таких нелюдів, що терпимо їх роками, що даємо цьому комоду надію й ще 
раз бути обраним нами на новий термін. Вивчали цими днями рейтинги претендентів на 
президентське гніздо. І Янукович після таких злочинів його команди знову має найвищий 
рейтинг. Хіба не ганьба нам отак стояти за ката України, за окупанта! 

Цей деспот увірвався цими днями до Верховної Ради, зібрав підлеглу йому біль-
шість, обіклав матом цих рабів своїх і змусив проголосувати так, як йому вигідно було. 
Іншим разом він прибіжить бити їм їхні зажирілі морди (пардон, парсуни, лиця, обличчя, 
якщо знайде там серед 226-ти хоч одне обличчя). 

 
5.02.2014. "…Важко лежить рябий лежацюра на землі". (Микола Вінграновський 

пише про кавуна, "кавуняру"). 
Це ж треба сотворити отакий неологізм: "лежацюра". Та ще ж і як лежить! – "Важ-

ко". 
 
7.02.2014. А написалося! Отак якось навпомацки, навпомацки… За кілька днів ціла 

новела на цілу сторінку. "Мама адєссітка". 
Еге, старий! Не плач, не журися. Ще не все втрачено. 
 

Ой, Майдан! 
10.02.2014. Учора пішов 82-й день Євро-Майдану. Він готується до всеукраїнської 

самооборони. Бо треба вистояти, стояти ще й стояти, щоб тиснути на цю бандитську, гнилу 
владу. Так вирішили на віче Майдану вчора. 

Ой, щоб не скінчилося це великою кров’ю! Вождики поховаються, а люди постраж-
дають. А вождики діють чи невміло, чи хитрують, чи просто прагнуть доскочити високих 
посад, влади. Таке враження, що вони ходять під президентом і досі, як сопливі хлопчики. 
Нічого ж не вирішується в парламенті. 

Коли б ще не було елементарної зради, таємної домовлености з бандитами.  
 А люди Майдану – золото! Честь нації. 
Президент брутально вторгся в роботу парламенту, прискочив і мов французький 

візник, обіклав усіх матом, погрожував розправою неслухняним, і опозиція це пропустила 
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повз свої прищулені по-кролячому вуха. А треба ж було тут кричати на пупа, стидити при-
людно регіональну більшість і вимагати відповідальности президента перед судом за втру-
чання в роботу сесії і неадекватну поведінку найвищої службової особи. Промовчали в 
ганчірочку, в носовичок, як сопливі дами. 

І ще. Усі ж знали тоді вже, було прошептано, прошушукано до свербіння у вухах по 
кулуарах, що президент їде в Сочі на олімпіаду, і поки не повернеться з настановами 
Путіна, парламент не працюватиме. І знову опозиція в добрих 170 голосів не зреагувала 
адекватно на це, не змусила працювати парламент. Усе завмерло і в парламенті, і на 
Майдані… Усі ждуть явління президента з настановами російського пахана Путіна. Ждуть 
обуха на голову? 

Якась безпорадність опозиції! І Майдан чомусь попускає цим вождикам. Щось 
незрозуміле… 

 
Гане-ебище! 

11.02.2014. Ішов оце повз обласну держадміністрацію в нас у Черкасах, і аж мото-
рошно зробилося. Кругом, і з фасаду, і по боках, і з тилу на першому поверсі й деінде на 
другому замість шибок уставлені дерев’яні щити. Центральний вхід забитий. Входи з тилу 
й з лівого крила намертво позабивані грубезними дошками. Капітальний ремонт, чи що? 

Це сліди недавнього штурму черкаським Майданом. 
Яка ганебище! Вас викурюють із теплих владних кабінетів живосилом, і вам не 

стидно перед народом?.. Забарикадувалися від людей щитами, дубовими дошками, боїтеся 
відчиняти двері парадні, скрадаєтеся, мов щурі, в бічні, боїтеся склити побиті вам вікна. 
Ждете нового нападу! То віддавайте владу, злазьте з насиджених крісел, поступіться 
народові. У чому річ? Шановні! 

Ждете, поки вас остаточно викурять? 
 
17.02.2014. Боже! Як страшно писав Архип Тесленко. Стисло, і горя стільки в одній 

фразі – не продихнути. 
 
18.02.2014. "Совість – око Боже в людині, яке добре бачить, де добро, а де зло". 

(Іван Огієнко). 
 

*** 
Шевченківська премія. Оголосили сьогодні лауреатів цього року. Думалось, ану 

хтось із свіжих переможців на знак солідарности з Майданом, з бойовими змаганнями 
майданників, в святу пам’ять про десятки полеглих під вогнем "беркутівців" Януковича ві-
зьме й публічно відмовиться одержувати премію з рук катівських цього ж окупантського 
до мозку кісток промосковленого Януковича. Зважиться й піде на такий громадянський 
учинок.Еге! Нема дурних. 

Один із свіжолауреатів у відповідь на таку думку журналіста навіть розсміявся. 
Отак! Знай наших! 

А як би такий акт громадянського стояння прозвучав у світі, як би він всенародно, 
від імені народу злящив цього довічного зека по мармизі. А за одним махом і всю його ок-
упаційну камарилью. 

 
19.02.2014. 

Переможе видющий! 
Учора було перейдено межу. Нелюд Янукович застосував силу міліції, "Беркуту" 

проти мирного, беззбройного Майдану. Увесь день і ніч точилися бої на вулицях у центрі 
Києва. Під вечір було оточено Майдан Незалежности. Всю ніч "Беркут" штурмував Май-
дан. Вогнем, водометами, шумовими гранатами, гумовими кулями. 20 тисяч майданівців 
захищалися від цих фашистів вогнем, палили автомобільні шини й усе, що могло горіти. 
По периметру Майдану палав високий вал вогню й густого диму. Захищалися вогнем, як 
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від вовків. Сотні поранених, чотирнадцять мітингувальників і десять правоохоронців уби-
то.  

Зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, з Криму, Одеси, з інших міст пробива-
ються крізь блокаду Києва до Майдану патріоти. 

Майдан не задушать. Нація повстала. Рано чи пізно окупаційна промосковська, про-
комунізована влада буде cкинута й віддана під суд. Морально вона вже осуджена українсь-
ким народом, проклята вся до кісточок. 

Розплата жде кожного ката: кривопрезидента, кривоміністра, кривопрокурора, кри-
восуддю, криводепутата. 

Україна повстала! 
Україну ще ніхто за 6500 років остаточно не зміг перемогти і ніколи не переможе! 
Український народ – Божий народ. У ньому око Боже – Совість, "яке добре бачить, 

де добро, а де зло". Нелюдь же ворожа, сліпа у своїй злобі, захланності, безсовісності. Пе-
реможе видющий! 

 
20.02.2014. 

Колесо історії 
Наївний звірюка Янукович на зустрічі з керівниками парламентської опозиції вночі 

18 лютого сказав їм, що ні про які домовленості не може бути мови, поки вони не розпус-
тять Майдан. Може б і схотілося цим хлопцям його розпустити, як вони це вчинили влітку 
2012 року з Мовним Майданом, але ні вони, ні окупаційна фашистська влада Януковича 
безсилі це зробити. 

Україна повстала через Майдан. Повстала вже давно, 90 днів тому, спочатку мир 
но, а зараз по-бойовому відпорно, дивлячись смерті у вічі, яка загрожує кожному. Колесо 
історії котиться Україною по владі. Янукович ще не відчув цього через свою дебільність, 
товстошкурість, продажношкурість Москві. Колесо історії вже змітає з визвольного шляху 
України владу в західних областях, докочується до центральної України, палає вогнями в 
центрі Києва. Його підтримує Київ, тисячі, мільйони по всій Україні. 

Колесо історії підтримують православна і греко-католицька церкви, еліта нації: уче-
ні, письменники, художники, композитори, артисти. 

На боці влади – кримінальний елемент і виродки нації та ще зазомбовані брехливою 
пропагандою люди сходу й півдня України. Та й вони, хто не ворог Україні, вже прокида-
ються. 

Колесо історії не зупинити ні окупаційній владі, ні Росії, ні Європі, ні Північно-
Атлантичному союзу. 

Україна, українська нація не дозволить себе розколоти, федералізувати, рознести на 
шматки. Ми збережемо нашу національну унітарність, нашу монолітну українську Дер-
жавність. 

 
Нація доросла до України 

Майданівці наші – це святоукраїнці, герої, це мужні Божі воїни, воїни Справедливо-
сти. Це безприкладний вияв мужности і самопожертви перед смертельною небезпекою, пе-
ред лицем смерти. Якщо ми й наші нащадки забудемо їхній подвиг, оцей спалах націона-
льного патріотизму, то будемо прокляті. 

Адже ці місяці стояння, дні боїв з владою – це перевірка нації на відпорність, на 
стійкість, на патріотичність. 

Ці трагіко-героїчні дні показали, що українська нація доросла до України, дорівню-
ється нашій святій Україні. Нація врівні з Україною. 

 
*** 

Учора міліція, "Беркут" розстрілювали на Майдані повстанців з вогнепальної зброї. 
Снайпери, російські карателі під маркою "беркутівців" стріляли по живих людях прицільно 
в голови, в шиї, в серце. Так прицільно, сказала лікар Ольга Богомолець, що врятувати 



 

100 

жертв уже не можна було. Вбито близько ста (100) майданівців, понад тисячу поранено. Це 
злочин перед людяністю, убивство мирного населення, українського народу. Убивця – 
Янукович, який не гідний не те, що поста президента, а навіть життя. 

Спецрейсами вчора десятками втікали за кордон депутати-"регіонали", олігархи. 
Щурі перші відчули, народна розправа близька, і втікають. Якби ця нечисть навіки очисти-
ла від себе Україну. 

О 3-й годині дня зібралася Верховна Рада, більшістю голосів 248 прийняли поста-
нову про виведення з Києва загонів "Беркута", внутрішніх військ, заборону використовува-
ти вогнепальну зброю проти мирного населення. 

Таких жахливих жертв у мирний час Україна не зазнавала ще ніколи. Ці антинарод-
ні, антиукраїнські вбивці (й у першу чергу президент Янукович) будуть прокляті Украї-
ною, народом, українською нацією у віках. 

Як це не гірко, не боляче казати, але це стане наукою народові, нації бути пильни-
ми, принципово непоступливими на виборах владних структур. Вибирати тільки патріотів, 
а істот криводушних, які досі цинічно дозволяли собі виступати проти незалежности, про-
ти єдиної державної української мови, сунулися з нав’язуванням другої державної мови - 
російської, цих істот і близько не підпускати до влади. Інакше ці особини окупантської ме-
нтальности знову призведуть до лиха, до конфліктів із народними жертвами, стануть за-
грозою існуванню України, Української держави. 

 
22.02.14. 

"Вібрація найвищих небес…" 
Та послухайте, почитайте, з якою любов’ю пише в 1988 році наш видатний поет 

Дмитро Павличко про українську мову. Повчімося цієї любові до незбагненного в нас са-
мих, рідного, високого, Божого. Це не просто мова, це – голос нашої української душі. Тож 
пізнаваймо самих себе, свою душу. 

"Українська мова має свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа нашої 
мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні, переливається в душу нації, 
творить почуттєву нерозривність українського серця й української землі. Геніальні компо-
зитори Моцарт і Бетховен, Глинка й Чайковський, Барток і Стравінський користалися 
українськими мелодіями у своїй творчості, а це означає, що вони чули вібрацію найвищих 
небес нашої мови. Українська мова не вчора придумана. Вона – не сирота, вона має 
слов’янську родину і світову славу". 

"Вібрація найвищих небес…" – ось що таке рідна мова! Спасибі, дорогий Поете! 
 

Сталося! Скинули недолюда! 
(Ми – народ майданний) 

Нарешті сталося! Україна скинула зі своїх пліч недолюда, ката, убивцю, який хова-
вся чотири роки на найвищому державному посту президента країни. 

Україна полегшено зітхнула, утерши гіркі сльози, прощаючись на Майдані з Небес-
ною Сотнею полеглих мітингувальників, захисників Батьківщини, Героїв України. 

Що б там не чекало попереду на Україну, але такого катюги, такої нелюді, бандита 
вона вже не допустить на Державну Гору, хоч і немає певности в тому, що не спробують 
ще нависати над нею кандидати на нового диктатора (на жаль, такого сміття ще вистачає 
на нашій землі). Та все ж є наша свята надія, що тепер влада в Україні буде нарешті чесно, 
без крутійства розподілена між кількома гілками. 

А основне, Україна тепер зміцнилася історичною пам’яттю про Майдан-2013-
2014. Ця історична пам’ять буде опорою її в будуванні незалежної національної демокра-
тичної держави, опорою в державному її стоянні. Ця пам’ять уже ніколи не дасть розгуля-
тися деспотії на священній українській землі. 

Помаранчевий Майдан-2004 і особливо Євромайдан-2013-2014 показали всьому сві-
тові й у першу голову нам, українцям, що ми – народ майданний ще з часів нашої славетної 
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козаччини, наших Січей з їхніми щорічними козацькими майданними Радами, які колекти-
вно обирали собі нового гетьмана. 

Було б добре, розумно, щоб Майдан не був розпущений, добровільно розійшовшись 
по домівках, а зберігся у формі діючої громадської організації "Майдан". Щоб лишалися на 
обліку бодай і по домівках його оборонні сотні, які за першою тривогою, за першим сигна-
лом державної біди могли б миттю зорганізувати в середмісті Золотоглавого Києва міль-
йонний Майдан.  

Мається на увазі традиційне колись українське: українець оре конем у полі землю, а 
за плечима носить мушкет напоготові. 

І ще одне, найосновніше. На Майдані зібрався молодий цвіт нації, та ще й пройшов 
такий тримісячний гарт патріотичних змагань, визвольної боротьби. Саме зараз настав час 
цього покоління. Кращих із кращих, (а їх сотні, сотні й сотні!) треба обов’язково брати 
прямо з Майдану й висувати в державні органи управління різних рівнів. За ними, за цими 
молодими святоукраїнцями майбутнє України. Зрозуміймо це! 

Нам треба усвідомити, що ми – майданний народ. Народ з колективним державним 
розумом. У нас можливі вожді, лідери, але не деспоти, не новоцарі-імператори.У нас мож-
ливі лідери особливі, як збирачі, своєрідні синтезатори вершків колективного державного 
розуму рідного народу. 

Слава Україні! 
Василь Захарченко, 

письменник, лауреат Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка. 

 
м. Черкаси. 
 

Подвійна радість! 
Сьогодні відразу дві радости: Верховна Рада відмінила антиукраїнський шовіністи-

чний Закон про мовну політику Калиніченка та Ківалова і зняла з посади міністра освіти 
ненависного, проклятого українцями запеклого українофоба Діму Табачника, який русифі-
кував освіту, переінакшував, фальсифікував історію України. 

Тепер мова наша рідна буде захищена, освіта українізована. Головне, протриматися 
на українській хвилі освіті до становлення нового покоління українців, а далі вже підуть 
незворотні процеси українізації українців. 

Я молився за це щовечора. Бог почув нашу молитву, молитву Мовного Майдану лі-
та 2012 року, побачив голодування десятків і десятків молодих, літніх і старих українців на 
Європейській площі під розпеченим літнім сонцем, так по-зрадницьки покиненими лідера-
ми демократичних партій, і мова була віддана на розбій ворогу, знущання, нищення майже 
на два роки.Гірко, моторошно згадувати те літо, той рік, те безсилля наше проти ворогів і 
зради нас парламентською опозицією. Слава Богу, що Майдан привів до перемоги, і тепер 
удалося ліквідувати окупантський, розбійницький беззаконний закон проти української 
мови, проти України, проти кожного українця. 

 
25.02.2014. 

Душа і голос Майдану 
(У ніч із 18-го на 19-те лютого) 

Ніч із 18-го на 19-те лютого. Вирішальна ніч. Ми, "борці" коло телевізорів, усе таки 
були надміру оптимістичними в ту ніч. Може, суджу по собі, кому пішов 80-й рік – вік уже 
немайданний. 

Після боїв "Беркута" з мирною демонстрацією майданівців на вулицях середмістя 
Києва, відступу аж на Майдан, втрати оборонних рубежів на вулиці Грушевського, ото-
чення Майдану Незалежности, загрози штурму Майдану вночі мені все ж вірилося, що 
Майдан вистоїть і цього разу, відіб’є всі атаки ворога. 
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У репортажах із Майдану говорилося, що зараз там перебуває 10 тисяч людей. Го-
лос із трибуни просив жінок і дітей полишити Майдан перед загрозою штурму. 

Тележурналісти через якийсь час сповіщали, що жінки не хочуть іти з Майдану. І це 
мене ще більше впевнювало, що ворог не пройде, що ці недолюди, вбивці (уже відомо бу-
ло про смерть понад десятьох мітингарів протягом дня) не переможуть. 

І ось вони пішли в наступ. Гриміли вибухи, палав огонь по периметру Майдану, во-
гонь з клубами чорного їдучого диму. Лунав високий, спокійний, енергійний баритон зі 
сцени: 

 - Паліть шини! Несіть і паліть на барикадах шини! Вогонь зупинить їх. Обороняй-
мось вогнем, як від звірів! 

Я впізнав цей голос. Це був голос незмінного ведучого ще того оптимістичного По-
маранчевого Майдану, на якому не було й натяку на барикади, на наїжачені щитами лави 
"беркутівців", на загрозу фізичної розправи. То був Майдан моління на Героя. Оптимізм 
того Майдану приніс цей голос і в нинішній Євро-Майдан. 

 - Несіть, підносьте шини, шини і все, що горить! Ми їх зупинимо вогнем. Вітер 
сприяє нам! Дме в їхній бік! Вони задихнуться від диму! 

Здавалося, що Майдан ще ввесь цілий, в руках мітингуючих. Так здавалося, коли 
насправді смертельне коло звужувалося навколо Майдану. Ось на одній ділянці фронту 
водою загасили вогонь. "Беркутівці" пішли там у наступ. Тележурналіст говорить, що бійці 
Майдану відступають. 

І тут твердий голос Ніщука: 
 - Не повертайтеся до них спинами! Повертайтеся лицем, хай вони бачуть ваші очі! 

Вони не витримують наших очей!  
І бійці Майдану повернулися й пішли в контрнаступ, стали відтісняти ворога. 
Це погляд з "бойових позицій" коло телевізора. І впевненість, і надія – переможе-

мо!.. 
А тепер я наважуся подати репортаж-розповідь учасника того нічного бою Анатолія 

Шибіко "Народний генерал: про роль особи в історії", вміщений в інтернеті. На якій воло-
синці все трималося! На героїзмі людей Майдану, на волі, совісті, честі людини, яка не 
втекла з передової, з Майдану, як це зробили вожді опозиції, яких і духа (трусливого) не 
було тоді й близько там, де вирішувалася доля Майдану, доля України. 

Ось цей чесний репортаж, свідчення безпосереднього учасника битви за Майдан. 
Подаю його, щоб зберігся, бо в інтернеті не втримається, пропаде, а в моєму Щоденнику, 
може, хоч "для дому, для сім’ї" збережеться. Читаймо! Як воно було побачене із середини, 
а не з позицій білятелевізорних: 

"Історія – це, зазвичай, декілька відсотків фактів, інше – міфи. Кульмінаційним мо-
ментом нашої Антикримінальної Єврореволюції стала ніч з 18-го на 19 лютого. Нагадаю, 
що, протягом дня, мирний наступ сотень Майдану був розсіяний Беркутом на вул. Інсти-
тутській, Кріпосному провулку, вул. Грушевського і вул. Івана Мазепи. Під вечір, на спи-
нах відступаючих мітингувальників, Беркут увірвався у периметр Майдану з боку барикад 
на вул. Інститутській. Розпочався багатогодинний бій в серці Майдану. 

До середини ночі Беркутом була прорвана барикада з боку Європейської площі і 
вони закріпилися на лінії: ріг Будинку профспілок – пам’ятник засновникам Києва – Стела 
Незалежності. Буквально за декілька хвилин на цій лінії виросла нова барикада. Знаю, що 
через певний час, події цієї ночі обростуть різноманітними "героїчними" міфами. Тому, 
поки свіжі враження від подій, свідком і безпосереднім учасником яких я був, хочу, щоб не 
замовчали роль людини, яка в найкритичніший момент внесла, на мою думку, вирішаль-
ний внесок в нашу Перемогу. Колосальну морально-психологічну підтримку під час бою, 
роль якої важко переоцінити, ми отримували з трибуни Майдану від виступаючих і свяще-
ників. Проте, особливо хочу відзначити людину, натхненний голос якої підтримував нас 
весь той критичний час, а саме, головного ведучого мітингу Євгена Ніщука. 

Щоб оцінити стан небезпеки, необхідно уявити ситуацію справжніх бойових дій, з 
пострілами, вибухами і смертями. Весь Майдан був задіяний у протистоянні. Хто не міг 
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кидати каміння, виривали бруківку і розбивали її на дрібне каміння. Потім чотирма конве-
єрами це каміння передавалося до перших бойових лав Майдану. Інші носили до вогняного 
щита шини і дрова. Найближча до сцени Майдану лінія фронту (без перебільшень) стано-
вила близько 50-ти метрів. Нас розділяла стіна вогню. Бог був на нашій стороні. Бо, дим 
від головної нашої зброї, шин, стелився в напрямку Беркута, виїдаючи його хижі очі. Те ж 
саме було і з сльозогінним газом, який повертався до Беркута. Двома водометами Беркут, 
постійно, намагався загасити вогонь. В якийсь час йому вдалося загасити вогнище в районі 
пам’ятника засновникам Києва. В цей простір ринулася орда Беркуту. Перша лава захис-
ників Майдану не змогла втримати натиск і почала відходити. Тисячі людей на Майдані, 
керуючись інстинктом самозбереження, повернувшись спиною до Беркута, вже були готові 
відступити (м’яко кажучи) з Майдану. В цей критичний момент голос зі сцени Євгена Ні-
щука: "Не смійте повертатися до них спиною! Розверніться! Дивіться їм в обличчя! За-
пам’ятовуйте їхні обличчя! Вони бояться, коли їм дивляться в очі!" Повторені декілька ра-
зів ці слова потрібно було чути, щоб відчути всю потужність їх енергетики. І трапилося 
чудо, люди, які ще мить тому готові були "відступити", зупинилися. Передні лави знову 
закидали Беркут камінням і коктейлями Молотова. Наступ Беркута захлинувся. За декілька 
днів Євген Ніщук з трибуни Майдану розповів про радіопереговори в той момент керівни-
ків Беркута. Старший з керівників Беркута підлеглому: "Чому зупинився наступ? Де лю-
ди?" Відповідь: "Розбіглися!" "Негайно збери і в атаку!", "Не можу!". "Наказую!". "Да пі-
шов ти!". На цьому спроби атак Беркута в цю ніч припинилися. Бій перейшов у позиційну 
фазу. Виникали ще тяжкі моменти, коли загасав вогонь. В ці страшні хвилини ми знову 
чули голос Євгена Ніщука із закликом носити шини, дрова, піддони, все, що може горіти. 
А коли вже нічого, що може горіти, на Майдані не залишалося, Євген звернувся до людей з 
проханням розібрати торговельні будиночки та ізотеричну піраміду. Ми вистояли! Пере-
лом у вирішальному бою відбувся! 

Залишається тільки з прикрістю констатувати: "Як жаль, що такого координатора і 
натхненника у нас не було на Інститутській, Кріпосному провулку, Грушевського і Івана 
Мазепи. Можливо Перемога далася б нам не такою дорогою ціною!". 

Без надмірного пафосу хочу, щоб всі ми виголосили славу воістину народному ге-
нералу Євгену Ніщуку! Звертаюся сам і прошу звернутися до нового Президента України, 
всіх майданівців, які поділяють мою точку зору, з проханням присвоїти Євгену Ніщуку 
звання Героя України..." 

 
Російськомовний український націоналізм 

Кандидат історичних наук Кирило Галушко дав у пресі назву одному з можливих 
патріотичних напрямів ув Україні. Він сказав, що чекає народження в Україні російсько-
мовного українського націоналізму. 

Як це не парадоксально звучить, але ж подібне є в інших країнах, де різномовні на-
ціональні меншини люблять, поважають, захищають країну, в якій привела їм доля жити, 
поважають, бережуть її державну мову. 

Ось і Євро-Майдан показав, що таке можливе й у нас, в Україні, і що воно вже є, 
діє, захищає. Поряд з україномовними українцями виступали в бій за Україну й російсько-
мовні нацменшини, в тому числі й російська, відстоювали свою спільну Батьківщину – 
Україну, жертвуючи життям, здоров’ям, проливаючи кров од поранень. 

Справа ж не в тому, щоб примусово перетворювати російськомовних інонаціоналів 
на україномовних. Хай вони спілкуються своєю, вчаться, пишуть книжки, але хай пова-
жають і державну українську мову як один із основних чинників держави. А тому хай во-
ни володіють українською мовою бездоганно й користуються нею на службі. 

Про україномовність справа ходить із етнічними українцями. Вони і як громадяни 
України повинні володіти державною українською мовою, і чисто по-людськи мають знати 
її, бо вона ж їхня рідна, невід’ємна від них, зобов’язані перед природою етнічною спілку-
ватися українською мовою всюди в Україні, жити нею, в ній. Без цього, без всеохопної 
україномовности українців не буде на світі України. 
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А росіяни, інші нацменшини хай говорять своїми мовами, скільки хочуть, тільки не 
при виконанні службових обов’язків. Службова мова для всіх – і етнічних українців, і для 
іншонаціональних також українців одна-єдина – українська. Як, скажемо, у США, тій же 
Франції, Німеччині… англійська, французька, німецька… - для всіх громадян даної держа-
ви, незалежно від їх національного походження. Іншого способу державобудування, дер-
жавожиття, тобто життя тією чи тією державою світ ще не придумав. Ото ж конкретно й 
для України є актуальним етнічне українське суцільномов’я, і службове (обов’язкове) 
українське суцільномов’я. 

 
28 02. 2014. 

Ми стали вищі за себе 
Ненаситний, захланний, традиційний наш агресор і ворог – Росія нависає над Кри-

мом, порушує всі мислимі норми мирного співіснування суверенних держав, засилає бойо-
ві групи військ, які захоплюють авіапорти, приміщення Верховної Ради Криму та уряду. 
На цю небезпеку територіяльній цілості України якось мляво реагує нова влада в Україні, 
відмовчуються Європа й Америка. 

Про що думає звірюка Путін і його кліка? Україна ж дасть відсіч, і вмиється кров’ю 
зажерливий інтервент, великою кров’ю. 

Як гірко! Знову доля в чужих руках. І все ж муситимуть ці чужаки хоч щось робити 
й для України. На освіті тепер уже немає негідника Табачника. А майбутня доля нації ви-
рішується в школах і вишах. На освіті тепер чесна професійна людина, патріот України. 

Як би там не було, але новій владі довелося відмінити антиукраїнський мовний за-
кон Ківалова й Колесніченка. Українофобський закон. Зараз розробляється новий. 

Та й народ уже не той, що був 5-10 років тому. Майдан показав, що ми вже сила, 
для якої Україна над усе, яка готова за Україну покласти голову, але не віддати ні мілімет-
ра території, бо це святе для нас. Ми це збагнули за ці три місяці боротьби. Багато з поди-
вом для себе збагнули. 

Ми стали вищі за себе. І це наше щастя, щастя захищеної України. 
Навіть якщо й захопить обманом владу новий диктатор, то не розгуляється. Поле-

тить шкереберть слідом за Януковичем. І дуже швидко. За нас тепер перед історією і перед 
Богом стоїть "Небесна сотня". 

 
 
2.03.2014. 

Війна!.. 
Дообнімалися. Додружилися. Долюбилися… "Братья навєк!" Росія, путінська Росія 

второглася в Крим. Нарешті вторглася. Бо цього боялися. Остерігались і все ж мали надію, 
що цього фатального кроку Росія не зробить. Усе ж таки, що там не кажіть, а "братья на-
вєк!" Зробила. 

П’ята колона і в Криму, і в Донецьку, і в Херсоні, і в Харкові заворушилась, як га-
дина. Підтримує вторгнення Росії на територію України. 

Про що думають інтервенти, окупанти Росії? Про що думає п’ята колона? Війна ж 
пройде в першу чергу по мешканцях Криму, не розбираючись, українець ти чи росіянин! 

Україна – не Грузія, Україна, маючи хоч і ослаблену армію, дасть всенародну відсіч, 
і відсіч ця буде кривавою для Росії. За Україну встане Європа й Америка, міжнародні орга-
нізації. Україна – це нинішній Євромайдан, межі якого вихлюпнуться, поширяться з Май-
дану Незалежности на всю Державу. Ми відстоїмо свою Незалежність, Державу, Україну, 
Батьківщину. Путін і агресивна частина Росії навіки потоплять в українській невинній кро-
ві дружбу, наївні "братерські" почуття між людьми двох самостійних держав. Росія ли-
шиться назавжди ворогом України, потенційно небезпечним, не зважаючи на наймирніші 
договори, які колись укладатимуться. 

У мене є надія, що українські культурні товариства по всій Росії піднімуться на 
протестні акції. Та й тверезі сили в самому російському народі також чинитимуть опір вій-



 

105 

ні проти України. Для одних росіян це буде посяганням на святе, для інших просто не ба-
жання вмирати ні за що, з доброго дива. 

Знав я, що Росія – одвічний смертельний наш ворог аж до того часу, поки вона не 
розсиплеться на міні-державки й держави, і від суто Росії лишиться Москва і болотисте 
примосков’я. І все ж була якась не те, що довіра, а слабенька віро-надія, що щось таки жи-
ве в серці росіян, бодай крихітно-сентиментальне до України. Виявилося – нема там нічо-
го, крім усезагальної ненависти до всього світу, ментальної ненависти ще з часів Андрія 
Боголюбського, ментальної ненависти, яка зі зміною російських Гітлерів і Геббельсів не 
затухає в цьому народі, і він не очищується духовно від агресивности, не повертається до 
цивілізації, на цивілізаційний рубіж, як це сталося з німецькою нацією після Другої світо-
вої війни. 

Ну, як можна "умом Росію об’ять", щоб після отакої світової війни з Гітлером піти 
війною проти Чечні, проти Грузії? Як можна після війни пліч-о-пліч росіян і українців про-
ти гітлерівської Німеччини, після 69-річних "побєдних" обнімань російських і українських 
ветеранів "Вєлікой Отєчествєнной" піти загарбницькою війною проти союзницької Украї-
ни? Видає на те, що цей кагебістський виродок зовсім з’їхав з глузду  від кремлівської не-
нависти до України, до її вільного духу, якого ця тварюка не переносить. 

Людина, не зважаючи ні на що, лишається людиною, звірюка – звірюкою. 
Хочете дружити зі звіром, дружіть. Тільки ж не подавайте рук на рукостискання, бо 

лишитеся без рук, без очей, як це сталося з багатьма мітингувальниками Євромайдану. Бо з 
ким зіткнувся Євромайдан? Кажуть, із своєю владою. Не з українською владою (вона до 
кінчиків нігтів була чужою, п’ятиколонною). Майдан зіткнувся з російським "ісчадієм ада" 
(виплодком пекла) в Україні. Це був початок війни з Росією. Майданний. Тепер ця війна 
України з Росією вступила в свій другий етап. 

 
4.03.2014. 

Кожен по повній програмі 
(І школа, і сім’я) 

Ми кажемо, що відповідальні перед суспільством, перед Україною за патріотичне 
виховання майбутнього покоління в любові до Вітчизни, до української (державної) мови, 
рідної мови, української культури, за україномовлення підростаючого покоління сім’я і 
школа. Але успіху в цій виховній патріотичній роботі вони досягнуть тоді, коли не будуть 
надіятись одне на одного ( тобто перекладати основну роботу чи добру половину роботи із 
себе на свого партнера), а кожне займатиметься вихованням по повній своїй програмі. 

Річ у тім, що в сім’ї можуть бути різні настрої, мати може бути національно свідо-
мою, а батько – російськоприхильним аж до українофобства, чи навпаки – батько патріот, 
а мати на кожному кроці клястиме україномовних, обзиваючи їх "нацистами" і хтозна чим 
ще зі злоби. Або сім’я може бути українодуха, але основну патріотичну виховну роботу 
покладатиме з надією на школу. А школа може попасти разом із усією державою в руки 
проросійських сил, п’ятої колони, і тоді в школі повним ходом ітиме антиукраїнське вихо-
вання, як це було чотири роки безчинства в освіті міністра-українофоба, якогось морально-
го плюгавця Табачника, а перед тим протягом п’яти років космополітичного засилля соці-
ялістів. 

Отож, і сім’я, і школо, працюймо кожен по повній патріотично-виховній програмі. 
 

Пригорнемо кожного 
(Що треба знати інонаціоналам в Україні) 

Не всі росіяни в Україні вітають вторгнення російської армії на українську терито-
рію. Вони протестують проти цього гітлереподібного злочину разом із нами. Таких росіян 
хочеться вітати, хочеться їм подякувати за патріотичні почуття до України. На таких ро-
сіян треба спиратись Україні у визвольній боротьбі. 

Ми ж не проти їхньої російської рідномовности. Ми за мирне співіснування всіх 
мов (усіх язиків) на території України. Ми тільки за перехід (добровільний!) на україномо-
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вність етнічних українців, за прищеплення їм такої любові до своєї рідної (родової) мови, 
яку мають, скажемо, до своєї рідної російської росіяни, горду й непохитну. А ще ми за по-
вагу російськомовних до єдиної державної мови в Україні, української, до ставлення до неї 
як обов’язкового мінімуму – службової (отож ідеться про користування нею на службі). 

А якщо росіяни чи представники іншої національної меншини будуть ще й захища-
ти державну мову України – українську, як це роблять громадяни-інонаціонали в усіх дер-
жавах світу, то ми будемо тільки вдячні, пригорнемо таких громадян України всією украї-
нською душею і законом, толерантним до їхніх рідних мов. 

Стосовно єдиної державної мови – української в Україні. Це записано в Конституції 
України. Українська мова – мова корінної знакової нації, і вона має бути єдиною держав-
ною, як це заведено в усіх унітарних і навіть федеративних (Росія, Німеччина тощо) дер-
жавах. 

Ось що треба знати інонаціоналам в Україні. 
 
5.03.2014. 

Довіряй і перевіряй! 
Здається агресія Росії проти України потроху затухатиме. Удалося встояти, відстоя-

ти себе Україні.Та не так владі спасибі, яка грала на всі сто обережного обережника, аж до 
найнижчого рівня, за яким стоїть ганебне слово - "боягузтво". Елементарного не зробили, 
не закрили кордонів з Росією. Пояснюють: ми, мовляв, демонстрували свою надзвичайну 
українську миролюбність. Цікаво, ця "миролюбність" (читай-таки боягузтво) що, і далі ди-
ктуватиме цій (знову не повертається язик сказати й до цієї нашій) владі не закривати, не 
зміцнювати кордону?.. Напрошується думка: "Та це ж небезпечна (бо ненадійна) влада!" 

Зупинила агресора, окупанта не стільки влада, як народ і армія наша, морська піхо-
та, дислокована в Криму. А найбільше впоперек Путіну стало те, що різко, рішуче, як ніко-
ли досі, засудили агресію Росії в Україні всі основні міжнародні правозахисні організації, 
всі основні держави Заходу (і США, і європейські, і Японія) і навіть Китай, і навіть-навіть 
союзник по Таможному союзу – Казахстан.  

Я певен, що тепер, після такого брутального, нахабного, супер-гітлерівського втор-
гнення Росії, агресії Росії проти України, "братньої-перебратньої Росії" має нарешті в на-
шій українській нації статися (та вже й сталося!) зрушення, яке можна висловити давнім 
народним: "Довіряй і перевіряй!". Тобто не довіряйся на слово, ні на півслова, на договір-
передоговір, а будь увесь час напоготові! Знай, закарбуй у майбутні покоління, що маєш 
справу з чужим чужаницею, з чужою державою, небезпечною, як постійно тліючий во-
гонь. Маєш справу з твоїм століттями й століттями гнобителем, душителем, суб’єктом з 
коплексами бандита з великої дороги, нищителем тебе голодоморами, війнами, цинічними 
брехнями, обездуховленням твоєї нації. 

Тільки так вистоїмо, виживемо на цьому прекрасному жорстокому світі. 
Бережімо себе кордонами державними і не менш державними – духовними кордо-

нами. Не заходьмо більш у "братерські" сентименти ні з ким. Будьмо реалістами нарешті! 
 

*** 
Біда в тому, що для простих росіян найменше бажання українців захистити, відсто-

яти свою рідну мову сприймається, як посягання на права їхньої, російської мови. Вони не 
хочуть зрозуміти, що це не примха українців, а відстоювання прав нашої української мови, 
нищених століттями Російською імперією та Совєтським Союзом, також російсько-
імперським. 

 
6.03.2014. 

От вам і "братья навєк"! 
(З відчаю) 

Зустрів знайомого. Раніше це був поміркований журналіст. Тепер на пенсії. Різко 
осуджує вторгнення Росії до Криму. Він сказав: 
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 - Нехай тепер хтось спробує мені мовити бодай слово про братерські почуття до 
Росії, я йому плюну межи очі. 

Я потиснув йому руку й сказав, що ми з ним однодумці. 
А тим часом надходять дані, що в Путіна за останні дні неймовірно підскочив рей-

тинг і складає тепер 67%. От вам і російський народ, гуманний, миролюбний, справедли-
вий. 

Потенційний агресор до всього світу, ось хто він, "наш братній народ". Тільки який 
же він нам брат, коли нас не вважає за народ, котрий має право на свою територію, свою 
державу, на самого себе, має право називатися народом, окремим, українським. Якщо ми в 
його очах ніхто, то кому ж він брат? Сам собі? 

 
Будь проклят агресор! Будь проклята Росія! 

Агресія Росії в Криму не затухає. Виродок Путін (кагебістський виродок!) не прис-
лухається до думки всього світу. Його підтримують, схоже, мільйони й мільйони росіян. 
Він же має нині небувалий злет свого рейтингу – 67%. 

 - Будь проклята Росія! Будь проклята Росія! Будь проклята Росія! – кажу я, кричить 
у мені кожна жилочка. 

До оцього сьогоднішнього повідомлення про рейтинг Путіна в Росії я ще по якійсь 
своїй хохлячій, малоросійській наївності думав, що таки цей нео-Гітлер не має підтримки в 
російського загалу. Боже, які ж ми наївняки, роззяви, лохи, боягузи – видумали якусь дру-
жбу нам колись більшовики, прищепили її до нашого менталітету, як дитяче торохкало, і 
ми ходимо вже скоро 100 років зі скаліченими мізками, з отруєною  душею цією фальш-
братньою фальш-дружбою і боїмося повірити собі, що Росія – ніякий не друг, не брат нам, 
а наш одвічний ворог на всі віки. 

Та стряхнімо із себе цю фальш,цей більшовицький чад й іменем Шевченка, з іменем 
Шевченка на устах скажімо собі вголос, на ввесь світ скажімо: 

 - Росія сама зробила все, щоб ми з болем і гнівом, одурені, проклинали її. Слава 
миролюбній Україні!  

 
7.03.2014. 
Цинічнішого, підступнішого агресора за Росію ще світ не видів. І це наш ворог на 

всі віки. Отак не поталанило Україні. Росія – це наше прокляття. Не забуваймо цього ні на 
мить. Тримаймо вухо гостро і порох сухим! 

 
Молитва за Україну 

У ці тривожні, чорні, братоломні дні і ночі перед нелюдською, божевільною зброй-
ною навалою на Україну російських безбожників, слуг диявола, які хочуть змести слідом 
за святою "Небесною сотнею" з лиця рідної нашої землі всіх нас, українців, нашу душу – 
Україну, я молюся до Святого Неба, до Бога: 

 
Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Господи! Спаси нашу Батьківщину – Україну, 

нашу рідну українську мову, наші українські душі, відверни від нашої святої Української 
Землі вражу, злую Московську навалу із суші, і з моря. 

Господи! Ми ж Твій богобоязний народ, який прагне жити за Твоїми заповітами в 
любові до Тебе і до ближнього свого. За що ж ми так жорстоко караємося віками, гинемо 
від руки віроломного сусіда – Росії тьмами і тьмами, мільйонами від голодоморів, тюрем, 
розгнузданого насилля, супостатських воєн і вічних погроз змести нас із лиця землі. Ось і 
нині ворог заповзявся на нас, хоче відкраяти від України багатостраждальний Крим, пок-
раяти й захопити всю Україну. 

Дай же нам, Господи, хоч трохи вільно дихнути, врозуми й зупини лиху збройну 
руку російського супостата, щоб не пролилася безвинна кров людська, візьми нас, Госпо-
ди, під свою батьківську десницю, спаси й захисти нас, дітей Твоїх беззахисних. У нас 
єдиний тепер захист і надія – наша щира, гаряча молитва до Тебе, Господи! Амінь. 
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9.03.2014. 
Світ настовпужився від появи нового Гітлера в Кремлі, а з ним і цілого вивидку 

кремлівського гаддя, звироднілих окупантів, які вдерлися на територію України, на півост-
рів Крим, загрожують нам знищенням. Тремтить за нами Польща, тремтять Литва, Латвія, 
Естонія… Ми все думали досі, що живемо, співіснуємо поруч із "народом-братом", хоч і 
своєрідним, та все ж нам братом, ну не без ворожого душка братом, але щоб ще й окупан-
том!.. 

І раптом на повну ясність впритул побачили звироднілу морду глави Росії Путіна і 
зграю виродків моральних у Думі, у кремлівському уряді, в інших кремлівських установах, 
серед російських культурних діячів, письменників, журналістів. Господи! Та що ж це за 
обезмилосерділе таке суспільство поряд із нами?.. Спантеличено питаємо один в одно-
го:"Як же так?.. Як же вони зважились отак ураз перекреслити всі людські зв’язки живих 
людей в обох наших народах, спільну колись у середині 20-го століття боротьбу проти Гіт-
лера?". 

Де він узявся, цей новий кремлівський Гітлеросталін перед усім світом? Ще й ви-
ставляє себе заступником, захисником нас і в Криму, і в усій Україні від так званих "націо-
налістів"-"бендер" (раніше колись були такі ж "небезпечні" нам в їхніх криводушних  
устах "петлюрівці"). Отакий непрошений "захисник" нас від самих себе, від вільної Украї-
ни, від Незалежности об’явився. 

А почитаймо нашого Пророка Шевченка, слова якому йшли "од Бога", може, проз-
ріємо, хто воно таке і що воно таке нам оцей зарізяка Путін і оця Росія рабів-азіятів, які на-
віть не усвідомлюють, які вони нещасні в своєму вічному імперському рабстві-пануванні: 

Мені здається, я не знаю, 
А люде справді не вмирають,  
А перелізе ще живе 
В свиню, абощо, та й живе, 
Купається собі в калюжі, 
Мов перш купалося в гріхах. 
А справді так. Мені байдуже 
За простих сірих сіромах, 
Вони і Господом забуті! 
………………………….. 
А де оті? Невже в сажах 
Годує хам собі на сало? 
А може й так? Добра чимало 
Вони творили на землі, 
Ріками сльози розлили, 
А кров морями. Люде знають, 
Кого годують, доглядають. 
А що ж ви скажете: за славу 
Лили вони моря кроваві. 
Або за себе? Ні, за нас!  
За нас, сердешних, мир палили! 
Поки їх в саж не засадили. 
Якби не те, то певне б пас 
Свинар в толоці. Кляті! кляті! 
Де ж слава ваша? На словах! 
Де ваше золото, палати? 
В склепах, поваплених катами 
Такими ж самими, як ви, 
Жили ви лютими звірами, 
А в свині перейшли!.. 
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Раби-раби в своєму вічному імперському свинарнику, просніться та задумайтеся, 

куди вас женуть ваші кремлівські свині-свинопаси?.. На яке лихо вільному світу. 
 
10.03.2014. 
Серце болить. Я вже не можу дивитися теленовини, як російські загарбники окупо-

вують Крим, і як зовсім нічого не робить наша влада, крім голослівних сопливих заяв. 
Таке враження, що Україну, зокрема Крим здає ця влада.  
 
13.03.2014. Кажу: "Будь проклята Росія! Будь тричі проклята!!! Росія Путінська, Ро-

сія загарбницька, Росія, котра терпить таких виродків гітлерівсько-сталінського заводу, як 
Путін". 

Росія оточила військами Крим. Оточила своїми військами Україну вже навіть з пів-
ночі.  

У мене надія на Західну Україну. Не даром же там колись гартувалася сила в боро-
тьбі за вільну Україну. 

До нео-Гітлера – Вовочки Путіна приєдналося велике кодло російської інтелігенції, 
попросивши Путіна розв’язати війну з Україною. Це і Юрій Бондарєв, і Валентин Распутін, 
і хохольського сімені Василь Лановий, і ще одне хохля – кубанський хороводист Віктор 
Захарченко ( це вже другий Захарченко опиняється серед падлюк, везе ж мені на однофа-
мільців). 

Але є й багато порядних у тій же Росії діячів культури: Лія Ахеджакова, Олег Басе-
лашвілі, Армен Джигарханян, Ельдар Рязанов, Сергій Юрський, Валентин Гафт, Андрій 
Мягков, Михайло Жванецький, Марк Захаров, Андрій Кончаловський, Станіслав Садаль-
ський, Михайло Кокшенов, Емануїл Віторган, Леонід Куравльов, Наталія Фатєєва, Гаррі 
Каспаров, Михайло Єфремов та інші. Це інша Росія. Справді Росія з братніми почуттями, 
яка по-людськи розуміє нас, хоче, аби й ми жили своєю Державою, незалежно й мирно до 
всіх добрих людей у світі. 

 
15.03.2014. 

Ми й досі поневолені духовно! 
Дай, Боже, здоров’я народному депутатові, ученій-мовознавцю, публіцистці Ірині 

Фаріон за статтю в "Літературній Україні" (13 березня 2014 р.) "Плата за любов до ката". 
Яке вогненно правдиве, болючо правдиве слово полум’яної патріотки України! Як точно 
вона озвучує початки, витоки нашого холопського низькопоклонства перед катом, хамом, 
одвічним кривавим ворогом – Росією, називаючи погром Києва князем Володимира Суз-
дальського Андрієм Боголюбським 8 – 12 березня 1169 року, коли "етнічна чужість ста-
ла мотиваційним приводом до погрому", і Переяславську трагедію 1654 року "з найтяжчи-
ми наслідками аж до відновлення Української держави за понад 300 років. Проте віднов-
лення суто зовнішнє, позаяк внутрішньо країна зосталася поневоленою на духовному рівні: 
чужа мова, чужа церква, спотворена історія. Душу витрушено, вичавлено і наповнено мос-
ковською сутністю". 

Як точно сказано! Саме це ввесь час мучить і мене, і мені на болючій думці саме й 
той погром Андрія Боголюбського і трагічно, фатально помилковий крок Богдана в Пере-
яславі, результат якого Україна й досі важко видихує, бо відтоді світогляд українського 
народу став спотвореним міфічним "старшобратством" росіянина, москвина, "вєлікава 
русскава народа", без якого мільйони нас, затуманених цим лже-братством, ну, ні кроку не 
можемо ступити в світ ясний, незалежний, у котрому ми давно б уже могли бути вільними, 
щасливими господарями собі й дітям нашим.  

Як точно перша вдарила на сполох п. Ірина – це за українську мову, котру якось так 
собі безмовно відсунуто на задній план чи що? Більше того, відкинено, знято з уваги суспі-
льства в післямайданний оцей ось період. 
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Ірина Фаріон з болем, гіркотою б’є на сполох, згадавши членів "Небесної сотні" й 
боротьбу Майдану, який продемонстрував "нашу національну силу впродовж кількох мі-
сяців": 

"Звісно, націоналістичний вектор Майдану став шоком для ліберальних середовищ 
країни, які, затаївшись на час найгострішого протистояння з владою, тепер отямились і за-
тягли осанну російській мові з дивною упаковкою "Единая страна". Горе нам, українцям! 
Виявилося, що Українське в Україні ніколи не на часі.Відворотне угодовство перед москов-
ською агресією заступило світ Божий. Прийшов озброєний до зубів ворог – і перше, чим 
поступається відсортована частина суспільства, це МОВА. Найвища Божа даність, основ-
ний ідентифікатор нації, "перший і останній бастіон захисту держави", душа народу. Те 
єдине, що робить Україну неповторною культурною спільнотою і самодостатньою нацією. 
Чи може бути зрада ще більшою, як відступництво від материнської мови на догоду дия-
вольським силам? Ворог розуміє: "чия мова, того й влада". Плебей на питомій українській 
землі із винятково українськими діялектами знаходить бездієву мотивацію, що це задля 
"єдінства страни". Направду, згвалтуй мене задля збереження цноти. 

Трактую це мовне божевілля у контексті московської агресії як визначальний Бо-
жий виклик нації. Мовою, як і душею, не компромісять. Питання мови – це питання духо-
вної влади, що породжує всяку іншу владу. Від століття до століття, від року до року ми 
отримуємо владу, що не гідна високого духовного призначення серцевини нашого народу".  

Ірина Фаріон поставила нам критичну риску, межу, нижче якої ми не маємо опуска-
тися, інакше пропадемо як нація перед ворогом із ворогів - агресивною Росією, споконвіку 
чужою, чужодухою нам, Україні. 

 Останній наш і головний бастіон – наша рідна Українська Мова! 
 

"Друга державна мова – це окупація"! 
"Що означає словосполука "друга державна мова"? Вона означає, що ніби існує на 

цьому терені друга держава, - і не менше. Паралельна держава. Російськомовна держава. 
Тіньова держава, якій ніби належить левова частка економіки, мови, культури, історії, те-
риторії, віри, сумління і нещастя корінної нації. Проте таке явище в історії має більш вира-
зну і бездоганну дефініцію – окупація". (Юрій Іллєнко). 

 
Московська агресія вилікує від "братолюбія" 

Знали ми, який небезпечний ворог нам Росія і все ж по нашій наївності, по вродже-
ній довірливості, яка йде від нашої доброти, не могли повірити, що в 21-му столітті, після 
понад 20-ти років життя України незалежною державою Росія раптом отак по-
дикунському, отак віроломно, по-гітлерівськи вторгнеться на українську територію всупе-
реч усім міжнародним правилам і нормам співіснування. 

Україна не здасться лютому агресору, цьому чужинцю над чужинцями, який усе 
прикидався рідним братом нам. Україна вчинить гідний опір ворогу. Але після цього вона 
вся, до найнаївнішого свого громадянина нарешті вилікується від міфічного "братолюбія" 
на віки вічисті й перестане брататися, догідливо прищулювати вуха перед цим видуманим 
"старшим братом", від якого тхне на ввесь світ чужинцем, бандюгою з великої московської 
дороги. 

Це не значить, що ми більш не будемо спілкуватися з тим народом. Будемо, тільки 
без братолюбія, а так, як з усіма народами світу, тільки з великою недовірою назавжди і 
великою образою за віроломний напад навесні 2014 року, навесні становлення відновленої 
Української держави. 

 
На гітлерівському безстидстві 

Росія відверто, нахабно перед усім світом їде на брехні, прямо таки на якомусь гіт-
лерівському безстидстві. Мало того, що обманом захопила Крим, наводнивши його так 
званими "зеленими чоловічками" (молодиками кримінальної ментальности, переодягнени-
ми у військову форму без знаків розпізнання, але озброєних до зубів автоматами з набоя-
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ми, ножами), так вона ще й референдум проводить у Криму руками продажних місцевих 
керівників. Референдум, спрямований на приєднання Криму до Росії. Переважна більшість 
кримчан проти референдуму, то людей сьогодні заганяють на виборчі дільниці живосилом, 
не пускаючи на роботу, поки не проголосують. Та крім цих, вибитих силою голосів, ще й 
навезли з Росії натовпи молодиків для голосування. Дозволено голосувати будь-кому, не 
громадянину Кримської автономії, взагалі не громадянину України. 

Отака сваволя, отака цинічна брехня, отаке всесвітнє безстидство! Жодна країна не 
визнала права на проведення референдуму на вихід Криму зі складу України і приєднання 
його до Росії. Але фашизована наскрізь Росія не зважає ні на що, на жодну думку світу. Це 
агресор фактично проти світу, агресор, поневолювач, який уже розтоптав Чечню, Абхазію, 
північну Осетію, придушив незалежність Білорусі. Тепер переключився на Україну. 

Будь ти проклята, цинічно брехлива Росіє! Не бачити тобі щастя в брехні, в агреси-
вності, в загарбництві чужих земель. 

 
17.03.2014.  

*** 
Над обрієм показався ще молодий довгобразенький місяць, повернутий лівою що-

кою до села. Він поволеньки собі задкував на зеленкуватозгасаючий вечірній захід. "Сту-
пай обережніше…", - хотілося застерегти його.. 

 
*** 

Письменникова душа повинна якомога частіше перебувати в емоційному стані. То-
чніше кажучи, вона має в потрібну мить бути здатною перейти зі звичайного стану в емо-
ційний. Без такої її здатности в письменника ніколи не народяться метафори. 

 
…Бо за межами держкордону – чужі! 

Судячи з усього, з того, як швидко Верховна Рада України прийняла постанову про 
часткову військову (оборонну) мобілізацію, про виділення близько 7 мільярдів гривень з 
бюджету на укріплення боєздатности армії, до збройного конфлікту в нас із Росією, може й 
не дійде. Але про загарбницьку загрозу незалежності України не можна надалі й на мить 
забувати, необхідно бути завжди готовим до найжорстокішої відсічі. 

І головне, треба собі зарубати на носі, що найперший наш ворог у світі, найнебезпе-
чніший, найпідліший і (основне!) постійний – це наш сусід Росія. 

Не можна казати, що агресія походить тільки від Кремля, від Путіна і його кліки. А 
сам народ російський хіба що?.. "С боку пріпьоку"? – як кажуть у Росії.  Якби це було так, 
якби це не було маячною ідеєю самого народу загарбати побільше світу для Росії і в першу 
чергу – Україну, то на мітинг протесту вийшли б позавчора не тисячі росіян (до того ж в 
одній тільки Москві, більш ніде), а добрий мільйон-півтора. Переважна більшість росіян 
підтримують загарбницькі наміри Путіна щодо України, як це не моторошно визнавати. 
Ось у чому таїться смертельна небезпека. 

Тому ми повинні, зобов’язані бути завжди готові чути постійну небезпеку з-за меж 
державного кордону з боку Росії, як і з боку будь-якої іншої, чужої Держави.  

 
*** 

І все ж моторошно, моторошно, моторошно мені, слов’янину. Як ви могли, росіяни, 
отак легко перекреслити все людяне, людське, що було досі з-поміж нас?.. Це ж на все 
життя, скільки існуватиме матінка-Земля! Звичайно, "помиримося". Але вже як зовсім 
чужі. 

Чи ви не слов’яни? (Ах, ну так, ви ж справді – ніякі не слов’яни). 
 

І ще трохи рідної мови –цього дива! 
 - Чекали в добрих надіях, що нас погодують. 
 - Це глитайське гніздо всьому селу стоїть в очах. 
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 - Яблука зимового долежу (залежу). 
 - Рафінарня (рафінадний завод). 
 - Підупад дисципліни. (Тобто підупала дисципліна). 
 - Мак-стрибун – самосійка, занесений вітром. 
 - Заохотився ще випити. 
 

*** 
Початок "культурного" листа: 
"Во пєрвих кратостях моєго пісьма сообщаю…" (Трапилося на очі в держархіві). 
 

*** 
Хутір Доброніченька. 
Був такий хутір ще в 1926 році в Ковалівському (нині Драбівському) районі на Пол-

тавщині (зараз Черкащині). 
Хіба можна було буденно жити в хуторі з такою співучоніжною назвою? У такому 

хуторі не жили, мабуть, а благоденствували. 
 

Таки ж лакей! 
"Таємно. 
До Статистичного відділу НКЮ УСРР та Шевченківського окрвідділу ДПУ. 
Гр. Лакей Данило Трохимович, народження 1904 р., звернувся до ОРК з заявою про 

зміну прізвища "Лакей" на "Полярін". 
Про перепони, якщо такі маються щодо зміни прізвища зазначеним гр. Лакеєм, Ад-

мінвідділ ОРК прохає повідомити його в 2-х-тижневий термін. 
Зав Адмінвідділу ОРК (Чумаченко). 

Інспектор адмінроботи (Осмоловський). 
2 лютого 1929 р.". 
(ДАЧО, Р-375с, №1, спр. №34, арк.52). 
Ніяких перепон цьому хохлу ніхто не чинив, а просто як був він лакеєм, так і лиши-

вся ним у чужого народу. Не українське ж прізвище він собі вибрав, а "подобострастно" 
на російську колодку – "Полярін".  

Через оце низькопоклонство перед Росією ми й терпимо поразку за поразкою, нару-
гу за наругою від найбільшого нашого ворога – Росії. Жодна держава, жоден народ не за-
вдав нам, українцям, стільки горя, болю, як російський. Ось і зараз він чинить агресію про-
ти незалежної України. Увесь світ за нас, за Україну, а визнаний нами "старший брат" іде 
на нас війною, загрожує окупацією слідом за Кримом більшій частині України. 

Перестаньмо лакейничати перед цим агресором, катом, фашистом, скажімо собі пе-
ред новою небезпекою від російського агресора, що це наш вічний ворог, найперший во-
рог, ворог із ворогів, фактично на теперішні модерні часи – це наш єдиний ворог!  

Запам’ятаймо це на віки вічисті. 
 

З фронтового листа 
"…Більше я вам нічого не буду писати, як жив буду, то після війни прийду і розка-

жу. Ну, для того, щоб остаться живим, треба великого щастя, тому що війна тяжка". (13 
січня 1945 р.). 

Чи ж розказав?.. Адже ще стільки місяців лишалося "тяжкої війни". 
 
19.03.2014. 

Референдум самому собі 
1. Росія – агресор, ворог Україні? ("так", "ні") – ТАК. - 100%. 
2. Росія – надійний добросусід Україні? ("так", "ні") – НІ. – 100%. 
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Думаю, подібний "референдум самому собі" має провести кожен із нас, щоб позба-
витися будь-яких ілюзій та більш не попадатися в задушливі "братські" обійми одвічного 
нашого смертельного ворога. 

 
Хто там в овечій шкурі?! 

Це ж треба! Увесь-усенький світ обороняє Україну, і від кого?.. Від Росії, яка все 
виставляла себе нашим найріднішим братом ( якщо виходити з того, що всі народи – бра-
ти). Вовочка Путін вивернув на вся вовчий кожух, і ми побачили в повній злочинній красі 
цю ікласту потвору, для якої немає нічого порядного, нічого святого на світі. Цей російсь-
кий диявол удерся в наш миролюбний дім, загрожує нам смертю. Ось до чого ми дожили-
ся! 

Нам треба якнайшвидше звільнити наші рахманні, довірливі душі від усе того ж мі-
фічного, потворного "братства", глянути в катівські, садистські очі російського агресора, 
ворога, а далі ми вже знатимемо, що маємо робити, як маємо діяти і в даний момент, і 
будь-коли.  

Уже ніколи ніхто нас не переконає, що ворога треба звати своїм братом. З цим, сла-
ва Богу, покінчено назавжди! 

 
20.03.2014. 

Давність української мови 
(Мої конспекти) 

У своїй книзі "Трипілля і українська мова" (Київ-2005. Вид. "Фенікс") Станіслав Гу-
берначук так говорить про прадавнє походження української мови: 

"Які ж є аргументи на користь прадавнього походження української мови? Усна на-
родна традиція українців донесла до нас тисячі пам’яток української мови ще із сонцепо-
клонницьких часів. То добре нам відомі прадавні українські імена особові, за якими закрі-
пилася назва – язичницькі, а також прадавні географічні назви, як і тисячі обрядових пі-
сень сонцепоклонницького походження. Надзвичайно щільне походження цих пам’яток 
української мови сонцепоклонницької доби на всій етнічній території свідчить про дуже 
давню консолідацію українства як єдиного етнічного організму(тут і далі – курсив мій – 
В.З.). Окрім того, українство ще й має ряд документальних підтверджень давності своєї 
мови – писемні пам’ятки, у яких зафіксована українська мова, починаючи від письменних 
україномовних пам’яток I тисячоліття до н. е. і аж до рукописів Русі-України XI-XIIIст. є 
цілий ряд історичних фактів, що дають можливість простежити витоки української мови не 
лише півтори тисячі років тому, але й чотири-шість тисяч років дотепер. 

Ще античні автори зафіксували в українському Подніпров’ї чимало українських 
імен особових, у яких чітко простежуються українські лексичні, морфологічні та фонетич-
ні риси української мови: Бож, Доброгость, Велемир, Лебедь, Куридах, Орик, Орест, Ліпо-
ксай, Рустикий та ін. Десь 250 українських імен сонцепоклонницького походження згаду-
ється і в рукописах Русі-України XI-XIII ст. і всі вони звучать дуже вже по-українському: 
Борко, Байдюк, Добриня, Добродія, Забава, Жадко, Могута, Пестило, Радослав, Рябець, 
Турбрід,  Ярослава та ін. 

Ще перші римські джерела фіксують в українських Карпатах ряд географічних назв 
із українськими мовними коренями: Карпатос, Крайова, Краналуй, Плениця, Родна, Семе-
ник, Черна, Черниця та ін. Понад 700 прадавніх географічних назв із україномовними ко-
ренями згадують на українських етнічних землях рукописи Русі-України XI-XIII ст., так 
звучать і нині, причому дуже вже по-українському: Броди, Вишня, Галич, Пирятин, Пере-
яслав, Сосниця (невеликі міста), Березовичі, Житань, Кропивниця, Муравиця, Хвалимичі 
(села й хутори), Вир, Здвижень, Рось, Рутець, Трубіж, Щирець (річки), Видобич, Гаї, Липа, 
Полонина, Пагорби, Пороги (урочища), Світязь – озеро, Болдини гори та ін. 

Лексичний, морфологічний фонетичний та словотвірний аналізи українських літо-
писних географічних назв та імен особових сонцепоклонницького походження показують, 
що всі вони є пам’ятками саме української мови і ніякої іншої, якоїсь там праслов’янської, 
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а чи слов’янської. У тих назвах та іменах зафіксовані чи не усі риси, притаманні винятково 
українській мові". 

"До історичних фактів, що свідчать про існування української мови задовго до 
утворення княжої держави Русі-України, мовознавець О. Стрижак відносить історію висе-
лення сербів та хорватів із українських земель у 638 році. Ті виходці із українського Под-
ніпров’я винесли на землі свого нового проживання (Балкани) такі українські географічні 
назви, як Житомир, Малин, Бараші, Болярка, Радичі, Київ, Галич, Вінниця, Чорногора та 
ін. Полишаючи Праукраїну, серби і хорвати взяли із собою чимало українських слів. О.Ст-
рижак наводить такі тотожні слова у мовах сербів та українців: ватра, вулиця, гинути, го-
лота, гуска, дихати, жвакати, квочка, лагодити, лаяти, людство, люлька, масний, мливо, 
муляти, неук, онде, паша, плинути, пузо, сирник, снага, сукня, тин, туга, ярина та ін. 

Десь на століття раніше, аніж серби й хорвати, викотилися із українського Подніп-
ров’я у польські Бескиди і словацьку Пряшівщину русини-лемки. За винятком кількох де-
сятків років у X столітті лемки ніколи від часу свого виселення із України не входили до 
складу українських земель. Але мова лемків належить до говірок саме української мови. 
Тож уже в часи виходу русинів-лемків із Подніпров’я тут українська мова уже функціону-
вала. Є й набагато раніші історичні факти, що підтверджують існування української мови 
задовго до нашої ери". (с.21-22). 

Не знаю, хто як, а я так прямо підріс на кілька вершків од радости й гордости, що в 
мене така пра-пра-давня, сивовічна, багата і красива мова! Могутня своєю давністю, спів-
уча, мелодійна від своєї досконалости. 

Ніхто її в нас не здужає забрати, знищити, навіть найбільший наш ворог – Росія, як 
би вона не намагалася її душити. Крізь тисячі й тисячі років пройшов мій народ зі своєю 
мовою і вистояв, і відстояв її й Україну. Вистоїмо й далі. Бо з нами Бог і Справедливість!  

І ще дуже важливе спостереження С. Губерначука:  
"Незміннісь українства на своїй землі, його однорідність у антропологічному, 

етнографічному та мовному відношеннях указує на дуже давнє формування нашого етносу 
і що в його заквасці переважає основа якогось одного праукраїнського етносу (племені), 
котрий поглинув у далекій минувшині, і в племінному періоді, своїх подніпровських 
сусідів. А в українській мові, правдоподібно, переважають мовні явища й одиниці отого 
одного праукраїнського етносу (племені)". 

І далі особливо важливо запам’ятати: 
"Українська мова, на відміну від багатьох європейських мов, які пережили на по-

чатку нової ери значну деформацію під тиском мови творців Римської імперії – латини, 
такої деформації не зазнала. Наша мова продовжувала функціонувати у своєму первоздан-
ному вигляді, розвиваючись як самодостатня, саморегульована система, чи то "варилася у 
власному соку" із незапам’ятних часів, часів, коли відбулася консолідація праукраїнських 
етносів (племен). І ніколи українська мова не проходила у своєму історичному розвитку ви-
гаданих офіційною наукою так званих індоєвропейського, праслов’янського і давньорусько-
го періодів. Дані археології та антропології спростовують версії про існування таких 
періодів узагалі".  

"Праці таких дослідників, як М. Красуський, В. Шаян, Л. Силенко, С. Наливайко, В. 
Кобилюх, не залишають жодних сумнівів, що праукраїнська мова була однією із мате-
ринських мов санскриту, яким писані індійські ведичні тексти". 

 
22.03.2014. 

Не будьмо Гоголями! 
(Не зраджуймо рідну мову) 

От ми все горнемося душею до Гоголя. Ну, геній! Ну, використовував українську тематику 
в своїй творчості. Ну виїхав на ній у верхи літератури. Чиєї? Російської! 
Я вже писав, що він не український письменник, а російський. 
  І ось в українорятівній високопатріотичній статті "Хто проти мови Шевченка?" 
("Літературна Україна", 20 03.2014) невтомна, безкомпромісна наша Прикордонниця на 
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мовному кордоні Державної Мови Ірина Фаріон, викриваючи нас усіх в Україні за згоду з 
ветуванням виконуючим обов’язки Президента України скасування українофобського 
мовного закону "агентів Росії" Ківалова-Колесниченка, дає принципову оцінку Ніколаю 
Гоголю, а разом із тим і нашому малоросійському, перекинчицькому "гоголізму", який 
уївся в наші літературознавчі душі, а від них і в усенародний національний загал України. 
Вона пише: 
 "Не обійшлося і без найбільшої трагедії українства – власного поборювання і 
відступництва, на тлі якого бєлінські є лише позірною загрозою. Йдеться про Гоголя, який 
на запитання професора О. Бодянського, якої він думки про Шевченка, відповів (курсив І. 
Фаріон): 
 " Та й мова… Нам треба писати по-російськи; задля нас, чехів, сербів єдиною свя-
тинею повинна бути мова Пушкіна…" Звісно, таке мислення призводить лише до одного – 
Гоголь збожеволів через невідповідність російської форми українському змістові.1844 ро-
ку у листі до Л. Смирнової він ще встиг зізнатися: "…сам не знаю, яка моя душа: хохлаць-
ка чи російська". Отож не "гоголіймо" хоч сьогодні. Визначилися, узаконилися єдиною 
державною мовою українською в Україні, то й дотримуймось її хоча б на державній, 
офіційній службі. Ато тільки українофобство "п’ятої колони" заворушилося при відміні 
антиукраїнського мовного закону, і тільки Турчинов заветував відміну, як наче ж 
національно свідомі українські нардепи (і В. Яворівський, і П. Порошенко, І В. Кличко, і, і, 
і…) один з-поперед одного "заштокали" з усіх трибун по-російськи, запобігаючи ласки в 
"старшого брата", який як останній, найненависніший гітлерівець пішов війною проти 
України, загарбав Крим, погрожує всій Україні. 
 Тож слухаймо своїх несхитних патріотів, таких як Ірина Фаріон, не зраджуймо 
Україну, її душу – українську мову, не переходьмо кордонну лінію, бо за нею наше, 
українське, національне небуття.  
 Не втримаюся, щоб ще не процитувати заключні фрази статті Ірини Фаріон ( бо 
жалко віддавати їх на одноденне газетне існування, за яким іде забуття. Може ж, дасть 
Бог, мені вдасться видрукувати книжкою оцей мій біль – щоденник, а книжка ж довше 
функціонує за газету-одноденку. Дивись і ще, і ще, і ще хтось, хтось, і хтось прочитає (чи-
татиме, і читатиме, і читатиме… в щоденнику): 
 "…сьогоднішнє постійне зважання на московський чинник лише засвідчує дуже 
глибокий рівень колонізованости і несамостійности українського суспільства навіть попри 
нещодавні революційні зміни. Вихід на історичну арену у 200-літній Шевченків ювілей 
реальної мілітарної зброї і Шевченкового слова – зброї ДУХУ – це Господній знак про 
непереможність саме СЛОВА-МОВИ, якщо винятково їх мати за основу основ народу та 
держави. Будь-яка мовна поступка – це катастрофічна поразка на майбутнє, яку знову до-
ведеться відкуповувати "небесним сотням". Ми не піднялись так масово у липні 2012 року, 
коли нам плюнули у МОВУ-ДУШУ брутальним "мовним законом". Надто дорого заплати-
ли за це сьогодні. Що ще має статися, аби припинити безглузді процеси "язикоугодовст-
ва". Шевченків ювілей – шанс духовно переродитися у велику націю, що врешті-решт пе-
рестане компромісити мовною Божою даністю і поступатися основою основ". 
 Тримаймося! Боже, тримай нас, наші душі в "основі основ" - в українській мові. 
 
 26.03.2014. 
 Відчуття таке, наче я всі оці останні дні живу в божевільні й тільки вдаю перед 
іншими, що все гаразд, що нічого особливого не сталося, що все тримається в межах нор-
ми.  
 Що це за такий світ, наскрізь морально прогнилий, продажний, пройдисвітський, 
брехливий та ще й боягузливий? Гидко самого себе, як я з надією дивлюся на появу перед 
телеоб’єктивом президента США. Ану, нарешті він хоч цього разу щось скаже посутнє, 
зробить рішучий крок проти профашистського агресора – Росії? Ні, одні словеса, пусті по-
грози, які певно в нео-Гітлера Вовочки Путіна викликають сміх. 
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 Без жодного пострілу окупували наш Крим. Виявляється, в нас немає боєздатної 
армії, все розкрадене, розгайноване. Як же ми цілою 46-мільйонною українською грома-
дою допустили до цього? І де гарантія, що й далі й ці мудрагелі, які нині захопили владу 
над нами, над Україною, не підведуть знову нас під монастир? 
 Чужі при владі! Жабокровні! Можуть будь-коли продати незалежність, рідну нашу 
мову, насадять нам російську, і будемо ми знову "брататися" з цими агресорами, 
розбійниками з великої сибірської дороги. 
 Божевілля! 
 Як жити з травмованим духом?.. Я ж так був певен, що тільки-но посміє сунутися 
Росія на нашу територію, то вмиється кров’ю. Виявляється, на очах народних депутатів 
опозиційних трьох патріотичних партій проросійська банда Януковича донищувала всі ці 
роки наше військо, і жоден "патріот" не звернув на це ніякої уваги, не поставив до відома 
українське суспільство про навислу катастрофу, про те, що в Україні твориться державний 
злочин продажною владою. 
 Не можна цим "патріотам" віддавати повноту влади в руки. Ну, повинна ж хоч у ко-
гось із 46-ти мільйонів бути хоч крапелина совісті! 
 Поможи, Україні, Господи! 
 
27.03.2014. Так боляче відчуваю відсутність Гриця Білоуса!..  Так його не вистачає, так… 
Здається, зараз зателефоную, зайду в кабінет Спілки, і погомонимо-о!.. О, як не вистачає 
цього – "погомонимо-о!" 
 Самотнію… 
 

Рашизм 
Влучний термін увів у обіг Павло Мовчан щодо Росії – рашизм. Тобто російський 

фашизм. У цьому терміні наше обурення, вся наша ненависть до запеклого одвічного воро-
га й наше крайнє обридження ним, Росією. 

Віднині Росія – наш найнебезпечніший, смертельний ворог. Ворог, який віками ста-
вить своїм завданням знищити Україну, українську націю, вийняти з українця його душу – 
українську мову. 

 
28.03.2014. 

Бережімо українську мову! 
Бережімо українську мову, як зіницю ока, як свою душу. Без української мови 

етнічний українець перестає бути українцем, перетворюється в наймита свого ворога – 
Росії. Не вживаймо без потреби в себе, в Україні жодного російського слова в спілкуванні. 

 
*** 

Ні-і, Путін – не просто Гітлер. Який там Гітлер може дорівнятися цьому 
російському виродку! Гітлер прийшов ув Україну, вдерся в 1941 році. І що? У 1942 році я 
пішов у перший клас у сільську школу, Пальчиківську початкову школу. Ми вчились 
рідною українською мовою. Ніхто не примушував нас переходити на мову окупанта. Газе-
ти виходили українською мовою. Були в нас "Букварі" й читанки "Рідне слово" 
українською мовою, надруковані в Києві, зовсім новенькі. (До речі, коли через рік повер-
нулася совєтська Росія в Україну, то "Рідне слово" зникло, а замість нього з’явилася "Чи-
танка". Ми питали цього разу вже совєтського вчителя: " А де ділося "Рідне слово"? Учи-
тель грубо, зі злістю казав:"То куркульське слово!" У другому класі ми вже вчили 
російську мову, і для читання був для нас підручник "Родная речь". Аж ніяк не куркульсь-
ка, виявляється). 

Ніхто не вимагав у нас у першому класі в окупації славити окупантську німецьку 
армію чи вчити віршики про вождя Гітлера. Зате в другому класі вже совєтської школи ми 
вчили вірші про вождя Сталіна, співали на уроках співів пісню про Сталіна. 
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Путін, росіяни вдерлися на українську землю, на півострів Крим. Закрили 
українську кафедру в університеті, ліквідували одну-єдину україномовну на ввесь 
півострів газету. У Криму нема жодної української школи, а там же мешкає понад 700 ти-
сяч українців, яких переслідують за спілкування українською мовою. Усі шляхові знаки, 
написи, назви вулиць переведені на російську мову. 

То хто такий Путін? Тіснуватий на нього біснуватий Гітлер. Його треба доточити 
деспотом із деспотів середньовіччя, Чингіз-ханом. То хто ж такий Путін? Що воно таке? 
Виродок, нелюд, породжений дикою, проімперієною наскрізь, до найнижчого, 
найрядовішого росіянина азіятською деспотичною державою. Дика орда, до якої навіть 
зовні не пристає цивілізація ХХІ століття. 

Боже, як же гидко, як дико, як обезволено-безправно жити в Росії. А там же мешкає 
понад 6 мільйонів українців без жодної української школи, вишу, без жодної 
україномовної газети, без жодної україномовної телепередачі. Як пише Дмитро Павлич-
ко:"Царський Петербург був столицею української літературної творчості та історичної 
думки. А тепер Росія Путіна – це не тюрма, а катівня всього українського". 

 
2. 04.2014. 

Молитва за Україну 
Молімось уранці й увечері, відходячи до сну, і серед дня, коли дуже затривожиться 

душа за рідну Україну: 
Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Господи, спаси нашу Батьківщину – Україну, 

нашу рідну українську, даровану Тобою в сиві часи нам мову, наші українські душі спаси від 
вражої, злої, супостатської російської навали на нашу землю. 

Убережи, Господи, нашу Україну від поневолення російським антихристом! Убе-
режи, Господи, нашу Україну від поневолення російським антихристом! Убережи, Госпо-
ди, нашу Україну від поневолення російським антихристом! Амінь. 

 
У російській окупації 

Пора вже нам з усією рішучістю і ясністю офіційно назвати перебування України 
під совєтами, під радянською владою – російською окупацією України, що сталася в 1920 
році зі знищенням совєтськими (московськими) військами Української Народної 
Республіки (УНР). Ця окупація тривала до грудня 1991 року, тобто 71рік (з перервою на 2 
роки німецької окупації). 

Нині Росія загрожує Україні новою окупацією, навіть відновленням Савєтскава 
Саюза. Ні, Україна за всю свою багатотисячолітню історію і доісторію страшнішого, 
підлішого, підступнішого ворога не зазнала. А після віроломного нападу на нашу 
територію в ці дні Росія стала нам найненависнішою. 

 
3.04.2014. 

Овечки, бички біля військкоматів 
Агресія Росії проти України неймовірно прискорила патріотичне виховання (про-

будження) українського населення. Тисячами чоловіки рушили до військкоматів, 
добровільно вступають до українського війська та національної гвардії з метою захистити 
Україну від вторгнення ворога на її територію.  

Слідом за добровільцями населення почало активно допомагати війську одягом, 
харчами, грішми. Кожний каже, даючи на військо: 

 - Там десь і моя дитина стоїть на кордоні, охороняє від заклятого ворога Україну.  
Або: 
 - Там наші діти служать, треба все зробити, щоб вони не голодували, були завжди 

нагодовані, набиралися сили, потрібної для відпору проклятущому ворогові. 
Біля військкоматів стоять бички, овечки, свині, привезені фермерами для війська. 

Гуртом, усім миром викохаємо свою армію-захисницю. Гуртом, усією нацією відіб’ємося 
від клятого-переклятого врага-супостата. 
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Хто ж проти російської мови? 

Так навіть не можна ставити питання. В Україні ніде ніхто нікого не переслідує за 
російську мову. Українці розуміють тих, хто любить свою рідну мову – російську. Ніхто ж 
не проти того, щоб українські росіяни любили свою мову, берегли її. Хай вони люблять 
своє, а ми, українці – своє.  

Ідеться про паралельне функціонування української і російської мов. А воно мож-
ливе лише тоді, коли в Українській державі буде одна державна мова – українська. У та-
кому разі їй не загрожуватиме російська, а просто виконуватиме свою пряму функцію - об-
слуговуватиме росіян.  

Коли ж надати російській мові статус другої державної, вона згадає своє імперське 
первородство й накинеться на українську мову, душитиме її, як це було за часів царської 
Росії та СССР-у. 

Саме через це й не можна надавати російській мові статус другої державної в 
Україні: через загрозу корінній мові. Хай російська мова живе собі й процвіта в Україні, як 
і всі інші мови національних меншин. Хто ж проти цього? 

Ідеться про те, щоб українські росіяни поважали державну українську мову та 
обов’язково користувалися нею на службі, при виконанні своїх державних обов’язків. І все. 
Більш нічого від них, як і від інших національних меншин, не вимагається. У свою чергу 
від корінної нації - українців у відповідь буде така ж повага навзаєм до російської мови. 

Росія має нахабство окупанта вимагати від України надання російській мові, мові 
нацменшини статусу другої державної. Такого світ ще не видів, щоб мові не корінної нац-
меншини хтось у якійсь країні надавав статус державної. І це вимагає держава, яка в себе 
шестимільйонній українській громаді не дозволила створити бодай одну на всю Росію 
україномовну школу, бодай одну україномовну газету. І це тоді, як в Україні російська 
меншина має достатню кількість і шкіл і газет та журналів, книг російською мовою. А що 
ви творите в окупованому Криму? Людей, які спілкуються українською мовою, викрадаєте 
і вбиваєте. Цього не дозволяли собі навіть гітлерівські окупанти в Україні. Вони дозволяли 
відкривати українські школи, випуск газет українською мовою, підтримували їх фінансово, 
журналістів забезпечували житлом. 

Чи є у вашій азіятській душі досі не баченого в історії агресора, розбійника, садиста 
хоч крапля елементарної людської совісти?! 

 
4.04.2014. Ось і Павло Мовчан, відомий український поет, Шевченківський лауреат 

це ж говорить: 
"…Для мене не зрозуміло, чому такі популярні газети, як "День" чи "Дзеркало тиж-

ня", потребують російського видання. Треба привчати суспільство винятково до 
українського державного слова, бо це – державне слово!"(Підкреслення наше – В.З.). (Га-
зета "Слово Просвіти", ч.13, 3 – 9 квітня 2014 р.). 

 
5.04.2014. 

Її величність Пропаганда 
У нас в Україні зовсім відсутня патріотична пропаганда на державному рівні. А з 

пропагандою відсутнє й патріотичне виховання, починаючи з дитячого садочка, школи, 
вишу, служби у війську. Та й варто згадати колишнє державне товариство "Знання" з лек-
торами, лекціями серед "трудових" колективів, чи зустрічі-лекції (бесіди) у вільний час у 
Будинках культури тощо. Патріотична пропаганда повинна бути присутня в пресі, в 
кожній газеті, на радіо, по телеканалах. 

У центрі пропаганди мають бути Україна, державна українська мова, патріотичні 
почуття громадянина України. 

Що не було такої пропаганди, морально-патріотичного виховання і в школі, і потім 
у війську, свідчить те, як із окупованого Криму повернулася в Україну всього третина 
військових, а дві третини перейшли на службу до ворога, перейшли добровільно, навіть не 
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будучи взятими в полон. Це така ганьба, така ганьба нашій державі, її Збройним Силам, що 
це навіть вимовити важко, що вчинено. 

Ну, а влада!.. Уже ж нова, одобрена Майданом. Боже, хто ж цю владу виховував, 
який люципер? Це ж вона, "батьківщинна", під диктовку Юлії Тимошенко здала Крим, зу-
пинивши введення українського війська на півострів.  

Що пропаганда – це 90 відсотків, а то й усі 100 перемоги, довела Росія, 
організувавши шалену, наскрізь брехливу пропаганду проти України. Це була до того 
сильна пропаганда, що родичі з боку Росії тепер не розуміють тих рідних своїх, які меш-
кають в Україні. Ті, з російської сторони, налаштовані вороже проти України, переконані, 
що на росіян в Україні нападають "бендєровци", що росіян у нас переслідують за російську 
мову. Цим родичам не можуть довести з нашого боку рідні, що це чиста брехня путінської 
пропаганди. 

Це брехлива московська пропаганда, а яка впливова, сильна. А наша ж грунтувати-
меться на чистій правді, значить вона буде набагато сильнішою, мобілізуючою, непере-
можною в боротьбі за вільну, державну Україну. 

 
*** 

Пишу й пишу свого друга Щоденника, пам’ятаючи слова незабутнього Григорія 
Білоуса про те, що це може бути моя головна книга. Відтоді я написав ще близько 1300 
сторінок. 

 
6.04.2014. 

Незатухаючий Майдан 
Майдан 2013 – 2014. Це тепер українська опора, в якій наша національна 

незникомість. Він будь-коли може спалахнути, щоб очистити Україну від гиді, продажно-
сти, шкурництва, злодійства, які заводяться у державній владі. І коли туди, у вищі ешелони 
влади проникнуть вороги, державні зрадники, прислужники Москви ( як це було вже 
невивідно при каденції всіх чотирьох президентів), то тепер Майдан, незатухаючий у кож-
ному чесному громадянинові України, не потерпить більше цих паразитарних 
могильщиків нашої української державної Незалежности. Рано чи пізно вони будуть 
усунені від влади й постануть перед судом України, перед судом "Небесної Сотні". 

 
Так ось же вона, Гончарева проза! 

 
Дивуюсь, обурююся, що є люди, наче й непогані прозаїки, а не люблять (чи скаже-

мо, не дооцінюють) воєнну трилогію "Прапороносці" Олеся Гончара, не відчувають чи що 
його задумливо-рідного слова про українців , які в перших рядах чесно, відважно воювали 
проти гітлерівців нарівні з іншими націоналами Союзу, хоч біснуватий Путін сьогодні й 
набирається азіятського нахабства казати, що Росія, мовляв, і без України перемогла б 
Гітлера. Може б і перемогла, та тільки їй довелося б замісь українців положити додатково 
понад 10 мільйонів життів своїх росіян. Така невблаганна правда встає перед пихатою 
Росією завдяки правдивій прозі великого українця. Та ось же вона, справжня проза з книги 
першої "Альпи": 

"Небо з виючим свистом спускалося на землю все швидше й навальніше, Черниш 
плигнув у щілину на чиїсь пругкі тіла. 

Земля розкололась і вдарила вгору пружним полум’ям. Стало гірко й темно. 
 - Пронеси, пронеси! – палко шептав хтось під Чернишем.  
Земля тряслася. Вибухи схоплювалися все ближче. Промчали через садок 

перепуджені коні в запряжці і без їздового. Небо, виючи, падало прямо над щілиною. "Не-
вже тут, невже тут? – гарячково працювала думка Черниша. – Не може бути, не може бу-
ти!" 

 - О пронеси, пронеси, - шепотіло внизу. 



 

120 

Земля здригнулась, щось важке навалилось на Черниша, і стало душно. Наступний 
вибух уже – він чув – розлігся далі, наступний – ще далі. 

 - Прогуло! – озвався перший Сагайда, струшуючи з себе землю. Він допоміг і 
Чернишеві видобути ноги, привалені землею. Їдкий газовий туман стояв навколо… 

…Прибіг Роман Блаженко, задиханий і стривожений, і повідомив, що забито 
п’ятеро коней і потрощено каруцу. 

 - А вашого поранило, звернувся він до Черниша. 
 - Дуже? – рвучко підвівся Черниш. Обличчя його похмурніло. 
 - Як вам сказати… Він, як оце почалося, ошаленів зовсім, зринув з повода і виско-

чив на сошу. Хотів кудись бігти… Там і лежить… 
 - Покажіть мені. 
Вони пішли з Блаженком. 
…Шосе було забите кіньми і рознесеними вщент возами. Черниш ще здалеку 

впізнав свого коня. Він борсався в кюветі, щоразу підіймаючи голову з білою лисинкою на 
лобі і намагаючись зіп’ястися на передні ноги. Але ноги дрижали, і кінь знову падав, важко 
зітхаючи. Куди він хотів тікати?.. Йому вирвало груди. Він теж впізнав Черниша і потяг-
нувся йому шиєю назустріч, не спускаючи з нього розумних, налитих сумом очей. "Доміне 
офіцер!.." Черниш пригадав погляд юнака-румуна, власника цього коня. "Чимало ми 
пройшли з тобою відтоді, друже!.." У горлі в коня заклекотіло, ніби там билися й не могли 
вирватися назовні членороздільні звуки. "Що ти хочеш сказати, вірний товаришу?" Чер-
ниш розстебнув кобуру, добув пістолет і націлився прямо в лоб, у білу лисинку. 

Кінь дивився. 
Пролунав постріл". 
Якщо цей вихоплений шмат із роману нічого вам не сказав, то про що з вами далі 

говорити?.. 
 

Росія загрожує агресією 
Фашистська Росія продовжує агресію проти України. Учора провокатори з Росії 

підняли бунти в Донецьку, Луганську, Харкові, захоплюють адмінспоруди, в Донецьку ви-
магають, як і в Криму, референдум за приєднання Донбасу до Росії, за створення 
Донецької республіки. Повним ходом іде розпалювання сепаратистських настроїв серед 
населення. 

І знову влада мнеться, втрачає час, не вводить в ті області війська, національну 
гвардію. Знову російські агресори вдеруться в ці області й без жодного пострілу окупують 
їх. 

Хто гальмує військову оборону?.. Знову – зрада? 
Будь проклята у віках фашистська, загарбницька Росія! Наш споконвічний ворог! 

Будь прокляті сепаратисти й таємні змовники з Москвою, які засіли, підозрюю, в нашій 
верхівці.  

 
9.04.2014. Усе працюємо в обласному державному архіві. Читаєш листи людей і на-

ходиш отакі мовні несподіванки: 
"Мій батько має вісімдесят років старости". 
"Чоловіка забрали в 1937-му й не відомо,де дітий". (Тобто, де його діли). 
 

*** 
Російські окупанти рахма лізуть в Україну і все! Отакі фашисти, отака позамораль-

на, прокомунізована, угро-фінська сарана! 
Без совісті, брехлива Росія. Вимагає надання російській мові в Україні статусу 

державної. Вимагають від нас того, чого в них нема й подивитися. У нас російські школи 
суцільною лавиною калічать українську корінну більшість у Донецьку й Луганську. 
Українських же шкіл менше, ніж пальців на одній руці, та й ті намагаються ввесь час по-
закривати. А в тих же містах більше половини населення – етнічні українці. Є хоч якесь 
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поняття совісті в цих пітекантропів московських? У Росії ж для 6-ти мільйонів українців 
немає жодної школи української. І ця дика, монголодика, азіятська маса, така далека від 
цивілізації ХХ1 віку, як примати палеоліту, повчає нас і Європу, як нам треба жити, 
намагається нав’язати свої доморальні, дикостихійні, деспотичні порядки. 

Господи! Оборони нас від цієї вельзевулової орди! 
 

*** 
12.04.2014. Дехто намагається всі ці гітлерозні, загарбницькі апетити Росії списати 

на одного Путіна. Мовляв, це Путін і його кліка безчинствують, налазять на Україну, а 
російський народ як був нашим "братом", так ним і лишається.  

Ну, ні! Досить нам бути роззявами, довірливими дурнями. Ніколи вони не були нам  
братами. Без підтримки російського народу не поліз би Путін в Україну, не кинув би вик-
лик усьому світові.  Народ його підтримує, добрих 90 відсотків народу.  

Отож ніколи-ніколи не буде вже в нас дружби з російським розбійницьким народом. 
Не друзі нам росіяни, а найперші (на сьогодні єдині!) нам вороги, віки вічні від них чига-
тиме на нас смертельна небезпека, проти якої ми триматимемо порох сухим. 

 
14.04.2014. Твориться щось жахливе в Донбасі та Харкові. Незалежність України 

тримається на волосинці… 
Росія засилає тисячами штурмовиків, готова вдертися на територію України 

військами. 
 
18.04.2014. Таки вчора в Донецьку відбувся двогодинний мітинг донеччан "За єдину 

Україну!". У мітингу взяли участь близько 3 тисяч жителів міста. Натхненно виконували 
Державний Гімн України, поклавши руку на серце, як навчав нас Віктор Ющенко. 

Хоч крутійська влада з Києва та в Донецьку й відмовляла людей виходити на 
мітинг, лякаючи можливими провокаціями, люди вийшли. Ніхто не посмів чинити спротив 
цьому. Люди прокидаються, не ведуться на заклики засланих російських провокаторів-
під’юджувачів приєднати Донбас до Росії. Мітинг пройшов під державними українськими 
синьо-жовтими прапорами. 

 
 

Наш вічний ворог 
"Українці ніяк не можуть усвідомити того очевидного факту, що росіяни – це зовсім 

не братній народ і що головним чинником агресії і окупації України військами РФ є нена-
висть росіян до незалежної України, до українців і до всього українського". (Євген Голи-
бард). 

Ну, якщо росіяни нас так ненавидять, то за що ж ми будемо їх навидіти? І ми 
нарешті вчімося ненавидіти своїх одвічних ворогів. Адже агресію проти України 
російського Гітлера, цього царя-фюрера Путіна підтримує 78% російського народу, саме 
етнічно російського. Решта непідтримувачів – це переважно національні меншини. 

 
19.04.2014.  

"Русскій", "полурусскій" 
І все ж я не розумію тих "русскоязичних" чи просто "русскіх", які десятиліттями 

живуть в Україні чи навіть і народилися в нас, і не спромоглися вивчити українську мову. 
Ще незрозуміліші мені напівросіяни-напівукраїнці. Вони зазвичай так заявляють: 
 - Моя мама русская, отєц украінєц, а я русскій і радной мой язик русскій. 
І знати він не хоче ніякої української мови ("етот дікій язик!"). Ну, гаразд. Твоя 

мама росіянка, і ти етнічно напівросіянин. Твій батько українець, і ти етнічно 
напівукраїнець. То якщо ти виступаєш проти своєї природи (напівукраїнської в даному ви-
падку природи) – це твоя особиста справа. Але з поваги до батька-українця, чиє й прізвище 
на –енко носиш, якщо ти повноцінна, совісна, моральна людина, якщо в тобі ще не зруйно-
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ване чисто людське, то мав би, кажу, з поваги до батька вивчити й українську мову й по-
важати її так, як і російську поважаєш. Ні ж таки! Ти ганьбишся української мови, 
вважаєш, як і більшість "стовідсоткових" росіян, для себе принизливим переходити на ук-
раїнську мову. Разом з тим очевидно ти відчуваєш комплекс неповноцінности, що є 
росіянином не на всі сто, а лише наполовину. 

Та будь росіянином із українським прізвищем батька-українця, але ж будь люди-
ною, бережи пам’ять про батька, повагу до нього, вивчи його рідну мову, а отже й тобі 
рідну, саме рідну, бо не буває ж у природі напіврідних мов. Отож вивчи вашу з батьком 
рідну мову і спілкуйся також і нею. Сказане тобою кожне українське слово вкорінюватиме 
тебе на батьковій землі, щоб ти не був перекотиполем на ній. 

Так само й круглому росіянину я скажу: "Якщо ти повноцінна, совісна, моральна 
людина, то з поваги й удячности до української землі, яка тебе прийняла, прихистила, а то 
й стала твоєю Батьківщиною, ти повинен би чисто по-людськи перейнятися повагою і 
вдячністю й до мови цієї землі, державної мови цієї Держави та й заукраїномовити при 
потребі (обов’язку!) хоча б офіційно на державній службі, не перестаючи любити й 
спілкуватися своєю рідною російською. І житимемо ми всі в Україні в мирі й спокої. 

 
"Чемодан, вокзал, Росія!" 

А сьогодні відбувся мітинг у Кривому Розі Дніпропетровської області "За єдину 
Україну!" Мітинг під державними прапорами та прапорами червоно-чорними УПА зібрав 
понад 5 тисяч чоловік. Теж лякали вчора людей, пускали чутки, що приїдуть "сепаратисти" 
(російські силові служби) і битимуть мітингарів. Мітинг відбувся на патріотичному 
піднесенні. Потужно звучала українська мова у виступах мітингуючих, священики провели 
молебень українською мовою. 

Люди висловили одностайне прагнення жити в Українській державі, проскандував-
ши окупантам:"Чемодан, вокзал, Росія!" 

Маємо вистояти проти російського ненависного агресора! 
 

*** 
"Мені завжди здавалося доведеною неподільність світу стосовно мистецтва. У 

різних кінцях світу одне й те ж приходить у голову". (Юрій Олеша). 
 
20.04.2014. 

У другому сорті?.. 
Ну й чого добилися кримські росіяни, здавши Крим російським окупантам? Вони, 

росіяни Криму, разом із українцями, кримо-татарами стали тепер людьми другого сорту, 
такими ж окупованими, як і українці. Над ними також верховодять російські окупанти. 

По-людськи заживете ви тільки в Криму, який повернеться під юрисдикцію 
України, вийде з російської окупації. Я впевнений, мине ще півроку-рік, і ви "крупнимі 
слєзамі" плакатимете за Україною. 

 
21.04.2014. 

Журба журавлина 
Диптих 

 
1. Журавлиними ключами?.. 

Думається й таке, мабуть, з відчаю перед загрозою російського вторгнення в 
Україну: "Може, настане така просвітла година, що в Україну раптом (нарешті!) полинуть 
журавлиними ключами українці з усіх-усюд чужих: із заробітків, з еміграцій. Коли б це 
сталося, настільки б поменшало населення в Росії, Америці, Італії, латинських країнах. 

Як би ожила Матінка-Україна, щасливіючи своїми прилетілими дітьми! Та вся б її 
зажура-журба журавлина розтопилася при появі вже перших рідних ключів. 
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Пригадується зізнання незабутнього нашого видатного громадянина України Мико-
ли Руденка про те, що живучи тимчасово у США, він жодної хвилини не відчував себе 
емігрантом і при першій можливості (як тільки розпався Совєтський Союз імперський) з 
радістю повернувся додому, в Україну. 

Теплого, ходового леготу вам у ваші журавлині крила, рідні наші українці всіх 
континентів! 

Поверта-айтесь!... 
 

2. З перебитими крильми 
98% інтелігенції Росії схвалили намір Путіна окупувати Україну. І що дуже гірко: 

серед схвалювачів усі професори, академіки, письменники, актори на –енко, -ко, -чук, -юк, 
- наші кровні землячки виступили, мабуть, наввипередки з етнічними росіянами на 
підтримку Путіна-убивці, проти своєї Батьківщини, проти своєї України, проти свого пер-
шородства! 

Пропало ваше журавлине першородство, чорними ви круками стали "вдалі ат 
Родіни". Як же вам не соромно, лєщєнкі, ланові, матвієнки і -енки, -енки, -енки… Поряд же 
з вами євреї, грузини, вірмени, азербайджанці Росії потягли руку за вашу, так віроломно 
зраджену вами, Україну, стали на захист її своїм протестним мітингом у Москві. 

А ви?... Вы?... Журавлі ви, журавленки! Журавлі з перебитими крильми… 
 

*** 
Щойно подзвонив Іван Карпович Захарченко із Ситників, похристосалися з ним 

щиро. Дуже переживає він оцю розбійницьку агресію Росії в Україну. І ми послали в два 
голоси добру порцію проклять "братній" Росії. Іван Карпович сказав, що видав своїм кош-
том невеличку книжку своєї прози. Я попросив надіслати мені. Каже, не наважуюся, мов-
ляв, будете лаятися, що відриваю вас від роботи своїми видумками… Одне слово, скром-
ничав. Я попросив ще й ще раз – надіслати. Чекатиму. 

Талановитий він чоловік, самородковий прозаїк. Багато пише, щирий, цікавий що-
денник опублікував, багато гіркої селянської правди в ньому сказав. 

Що мене особливо порадувало, так це те, що ми з ним переймаємось одним і тим 
лихом, яке обсіло нашу сучасну прозу молодшого покоління. Я вже писав у Щоденнику, 
(ніде ще не друкував) про засміченість нинішньої прози молодих нецензурщиною, сексом, 
нарокоманією тощо. І ось Іван Карпович каже, що написав і він також статтю з аналізом 
сучасної прози декого з молодих, нарікаючи на те ж її лихо: секс, російський мат, 
знецінення щирих почуттів у коханні. Надіслав до "Літературної України". Відмовили у 
публікації. Письменницьку газету не хвилює цей бруд моральний, моральна низота моло-
дих героїв прози, ця зрада нашої української національної чистоти, цнотливости, високо-
сти кохання, отієї Гончаревої "краси вірності", яка сяє до світу і в класичній літературі, і в 
народних українських піснях.  

Вироджуємося, кацапіємо від того наносного російського мату, дикої розпусти, 
азіятської жорстокости. 

Радий, що цнотлива українська душа Івана Карповича Захарченка не мириться з 
цим моральним брудом у нашій літературі. Таки є ще на кого опиратися Україні в її 
прагненні до життя в чистоті почуттів, порядності, совісності, доброті, гуманності, якими 
ми кордоннимося від жорстокої, брутальної, антилюдяної, агресивної сусідки, Росії.  

Вірю, все це бісівське, з яким накинулася на нас фашизована геббельсівською про-
пагандою "лапотная" і в цивілізованому ХХ1 віці Росія, переможе наша українська 
споконвічна чистота, чесність, висока моральність, людяність, милосердність. 

Ми сказали один одному, як клятву: "Борімось! Вистоїмо!" 
 
22.04.2014. 

Жити маннергеймно 



 

124 

Дехто з подивом питає: "Де взявсь оцей Путін? Як міг народитися в Росії такий не-
люд, виродок, садист усесвітнього масштабу?" А що тут дивного? Хіба не Росія породила 
більшовизм, ЧеКа (ГПУ, НКВД, КГБ), Леніна, Сталіна, Дзержинського, Берію і 70-річне 
комуністичне пекло? 

І скільки стоятиме Росія, стільки й народжуватиме пройдисвітних пекельників, бо 
вона є питомником усілякої дияволіяди, бичем людства, і в першу чергу України. Це треба 
нам запам’ятати раз і назавжди й жити по сусідству із лютим суперагресором маннергейм-
но. Це вчасно збагнули фінни й урятувалися. 

 
*** 

І сюди ж. Путіна порівнюють із Гітлером. Це порівняння – на милицях. Гітлер був 
одинаком. У німцях гітлеризм не засів глибоко. Він з’явився з Гітлером і з ним і відійшов. 
вивітрився з цієї нації. У Росії ж путінізм – це перша натура росіян, він іде ще від царів-
імператорів, згодом перевтілився в більшовизм, який і досі процвітає в чистому вигляді з 
одним і тим же бандитським девізом: "Отнять и поделить!" Що й робить у наш час Путін 
з Чечнею, Грузією, Україною, замахується на три держави НАТО в Прибалтиці, грозиться 
Польщі й навіть Швеції. Самі росіяни свідчать про себе, що в них у крові – вдертися в чу-
жий дім, перепаскудити все й піти далі, вдертися й там і напаскудити, й далі…до обрію, за 
обрій, аж поки їх не зупинить сильніший. Але зупинка нічого не міняє, росіянин робиться 
ще жорстокішим, паскуднішим, лютішим, аж поки не зривається, і знову вдирається в чу-
жий дім, щоб паскудити й паскуднітися самому до садизму. 

 
29.04.2014. 

Гудуть… 
Під яблунею в білорожевому цвіту, як у вулику. Стоїть суцільне, на всю крону 

гудіння. Я підступив до схиленої гілки й побачив ворушке снування бджілок. Збоку це ви-
глядало так, наче якісь невидимі швачки метко зшивають сірими нитками квітку до квітки. 
Ось уловлюю зором одну з цих золотокрилих трудівниць-"білошвейниць". Вона сіла в 
квітку, пожадливо припала хоботком до нектарника, обнявши ніжками жовтий пиляк. Ой, 
яка ж смакота-а… Але ж тільки мить, і знову стріпнулися крильця, і бджола летить до 
іншої, ще до іншої-іншої квітки… Не сідає на будь-яку, а одну-другу-третю минає, лише 
кинувши оком на них: "Тут уже побували гості…" (І як воно взнає?..). І далі-далі. Ось ця! 
Сплановує всередину, між пелюстки. "А тут є!.." 

Пригріває сонце. День прямо травневіє на очах, випереджаючи всі календарі. Треба 
поспішати. Ніхто ж тепер не дрімає, усі вже на ногах… на крилах. Яблуня тепла, 
білорожева, гуде всіма бджолиними струнами, мов бандура. 

 
30.04.2014. Надходить травень, творець білогрудих хмар, летючих гроз із просто-

рим громовим голосом, як у нашого Бориса Гмирі. 
 

У добровільних заручниках 
(Всеукраїнська зрада) 

Те, що роблять з Україною Путін, Росія, тимчасова українська влада – виконуючий 
обов’язки Президента України, його наставниця, розпроклята, вірю, в наступних віках та 
їхня кліка - це повний сюрреалізм, це божевілля, це злочин і перед Україною, і перед 
світом. 

Здають Україну, продають її смертельному, пекельному ворогу – Росії. Не Путіну! 
Росії, панове, Росії. Не було б ніякого Путіна, коли б не Росія з її агресивною природою. 
Він пряме, органічне породження цього покидькового людського болота - Росії. 

Зупинити Росію ніхто не хоче чи неспроможен? Нам, нам, Україні треба, ми зо-
бов’язані зупинити цього агресора бодай на кордоні України, щоб зберегти Україну. А далі 
хай світ думає, що з тією Росією робити, якщо не хоче своєї погибелі від цього ненажерли-
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вого, невпинного, заведеного від самого його зародження агресора над усіма агресорами, 
доведеного до нестями. 

Поки що сором їсть від того, що якихось кілька сот російських бандюг, посланих 
Путіним, захоплюють Донбас, погрожують півдню України, Харкову, навіть Києву, а дер-
жава наша з армією, міліцією, національною гвардією, військами служби безпеки, з танка-
ми, літаками сховала голову в плечі й боїться дихнути в бік Росії, готова хоч сьогодні зда-
тися, як вона здала Крим без єдиного пострілу ( чим ще й хвалиться перед усім світом, яка 
ганебище!). 

Та чи хоч один козак на всю Україну об’явиться? – як питав свого часу Шевченко. 
Чого замовкла, набравши в рот води, наша еліта?  Скільки ж ми терпітимемо всеукраїнську 
зраду?.. 

Скільки ж можна тримати себе, Україну в добровільних заручниках Росії? У само-
заручниках!.. 

Яка ганьба! 
 

*** 
Ну, ось і травень. І небо не просто в хмарах, а в сліпучобілих трояндах, які нависа-

ють над Україною, над нашим нескінченним нещастям од сусідства з брутальним насиль-
ником, убивцею – Росією, над нашою ганебною беззахисністю від зради, що йде від самої 
гори тимчасового дежавного управління. 

Вороги навік 
І ще. Доки ми всією Україною не визначимо, не оцінимо Росію як нашого 

невідступного з давніх-давен ворога №1 у десятому ступені, доти ми будемо ні се, ні те, 
аж поки ворог нас не підтопче зовсім і не знищить ущент. 

Вони можуть знову й знову казати нам, що ми з ними "брати", що між нами "друж-
ба навік", а ми слухаймо те й кажімо собі, й заказуймо дітям, онукам і правнукам своїм не 
втрачати й на мить пильности, відчуття на інстинктивному рівні, що з тобою говорить твій 
запеклий ворог, який ненавидить тебе всіма фібрами душі й будь-коли готовий устромити 
тобі ножа в спину. 

 
2.05.2014. 

І ми – поети… 
Я, мабуть, поет, бо мене хвилюють краса літнього неба, весняні й осінні дерева, та й 

сама поезія хвилює, коли вона тепла, лірична, щира, душевна. А народні пісні-і… Боже! 
Що там говорити. Слухаю і плачу… 

Ні, я таки справді поет, от лише не вмію віршувати. Та то байдуже, хіба тільки я 
один не здатен до віршування, але ж це не заважає також і багатьом людям перебувати ду-
шею в стихії, в морі, в атмосфері, в полоні поезії. 

 
*** 

 - Пішов неоглядки. Та хочби тобі раз-разочком обернувся!.. 
 
4.05.2014. 

Та заспівайте хоч одну тисячу їх! 
Ось і наша Валя Кузьменко-Волошина тії ж самої, що і я про українську пісню: 
Гуде етер, реве,як звір, 
Вищить, як божевільний: 
Шансон і рок, і –  
Хто зна що! –  
Мовчить лиш Україна… 
У ТЕБЕ ж тисячі пісень! –  
Коли ж настане ясен-день 
І ТИ їх пригадаєш –  
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І заспіваєш?! 
Прокинемось – заплачем 
І нас Господь побачить… 
 

Ну, знаймо ж, що таке Росія! 
Вони – не ми, ми – не вони 

Росіяни – не слов’яни. Це угро-фінські племена. В Х1 ст. вони були на 
найпримітивнішій стадії культурносуспільного розвитку. Це – мурома, мещера, меря, чудь, 
вепс, мордва, пермь, печора, карели та ін. Вони займали територію басейну Волги, почи-
наючи з її середини, на північ і схід – до Уралу. Ці племена разом з татарами становили 
субстрат російської нації. Змішані воєдино звички у свідомості цих народностей сформу-
вали суспільний дух російської нації – її менталітет. 

Ось що писали про Росію самі росіяни. 
Ю. Самарін: 
"Московський народ не знав різниці між "твоїм" і "моїм". 
Олексій Толстой: 
"Є дві Русі. Перша – Київська – має свій корінь у світовій, а меншою мірою у 

європейській культурі. Ідеї добра, чести, справедливости розуміла ця Русь, як розумів її 
увесь світ. А є ще друга – Московська. Це Русь тайги, монгольська, дика, звірина. Ця Русь 
зробила своїм національним ідеалом криваву деспотію і дику озлобленість. Ця Московська 
Русь з давніх часів була, є і буде повним запереченням усього європейського і жорстоким 
ворогом Європи". 

Максим Горький: 
"Найпитомішою прикметою вдачі москвина є садистична жорстокість". 
Оце має врізатися в нашу пам’ять, у наші гени, щоб там більше жоден сусід, 

підсусід, присусід не пробували звити собі гніздечко про "братерство", про "старшого бра-
та", про "єдинокровного брата" тощо. 

Живімо своїм, українським розумом, українським менталітетом, з почуттям "добра, 
чести, справедливости". 

Усе наше життя з часів Переяслава і до 24 серпня 1991 року – це була російська 
окупація.  З них, цих років – увесь совєтський період – це була совєтсько-російська 
окупація, в багато разів ще жорстокіша за російсько-царську. 

Таким чином під російським ярмом Україна животіла, русифікувалася, гинула 350 
років. 

 
7.05.2014. 
Після всіх оцих бандитських уторгнень в Україну якихось декласованих груп 

росіян, спрямованих Росією через кордон для створення в нас безпорядків, захоплень уря-
дових приміщень, після гвалтівної геббельсівської пропаганди Москви, наскрізь брехливої, 
ненависної до України – вже ніколи ніхто нормальний в Україні не стане знову 
освідчуватися Росії, Москві в "братерстві", "слов’янській єдності", "дружбє навєк" і т. д.  

Досить! Набратерствувалися, наобіймалися. Тепер житимемо за найміцнішим дер-
жавним кордоном від північно-східного сусіда, знаючи, що за тим кордоном чигає на нашу 
Незалежність найпідступніший, найнебезпечніший, найжорстокіший, найдикіший ворог. 
Оберегтися від нього можна постійною озброєністю, міцним кордоном, українською 
(єдиною державною в Україні) мовою і здоровим глуздом, який більш ніколи не дозволить 
нам назвати ворога "братом". 

 
10.05.2014. Виявляється, перший запис пісні українською народною мовою було 

зроблено 433 роки тому – 1571 року. Це – "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?" 
 
11.05.2014.  

Протол0чина 
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Протол0чина в траві. Тобто стежка, злегка протоптана, скорше протолочена через 
траву (в траві). Це я вжив, виявляється, в своїх "Білих вечорах", тільки коректор не 
зрозумів мене й виправив мій новотвір-іменник "протолочина" на дієприкметник "прото-
лочена". І вийшло хтозна що: "Простуємо протолоченою в траві, такій зеленій". 

 
12.05.2014. 

Наново 
Сьогодні Україна народжується наново. Наново створюється армія, міліція, 

обороноздатність держави, законоправство, педагогіка, українська національна пропаган-
да, національне патріотичне виховання, новий погляд на історію, на свою, істинно 
українську історію. Замість російських героїв, державних історичних діячів мають з пропа-
ганди постати перед громадянами України інші герої, наші, українські, раніше або 
замовчувані, відсунені на другий-десятий план російською, совєтською проросійською 
пропагандою, або очорнювані, оббріхувані нею. Має відбутись очищення вітчизняної 
української історії.  

Це має творитися не силами окремих громадських ініціаторів, так би мовити, на 
приватному рівні, а стати державною справою, проводитися на державному рівні. 

На це мають бути спрямовані всі засоби масової інформації, мистецтво, література. 
Держава повинна підтримувати матеріяльно україномовне книговидання.  
Ми маємо нарешті глянути на вітчизняну історію з Київських святих гір, а не з 

Красної площі Москви. Нас має цікавити в якості рідної не історія якоїсь Тули, Пензи, 
Бородіна, а своїх рідних, українських Чернігова, Львова, Полтави, Житомира, Велико-
Багачки, Немирова, Лубень… 

Станьмо нарешті на свій, український грунт, відчуймо під ногами свою, рідну зем-
лю. 

 
13.05.2014. Уранці після дощової ночі вітер натужно пхав поперед себе низьким не-

бом важезні, пудові хмари. 
 

*** 
Напомігся: візьми мене й візьми в дорогу. 
Яке ж гарне оце "напомігся". Почув я його на Уманщині. Синонім до "наполіг", "на-

вротився", "нав’язався", "пристав", "причепився"… 
 
14.05.2014.  

І Карл Маркс"за" нас! 
"Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає, то вона є або гостем, 

або найманцем, або ж окупантом". (Карл Маркс). 
 

*** 
Якийсь цитатний сьогодні день!  
"Знаймо, можна втратити все: територію, ресурси й навіть державу – і повернути 

втрачене, але лише тоді, якщо народ збереже рідну мову, віру, традицію". (Костянтин 
Ушинський). 

Ось що таке мова! А ми, мільйони нас, ще й досі не збагнули цього. Українцю! За-
пам’ятай: утратиш рідну мову – втратиш сам себе, втратиш Батьківщину, бо допоможеш 
ворогові знищити її, а отже зрадиш найсвятіше. Якщо й після цього ти ще житимеш, ти 
вже не будеш повноцінною людиною, а всього лише попихачем у чужинців. 

 
Про військовополонених у Другій світовій війні 

У полон до німців потрапило 5 млн. 754 тис. радянських бійців. З них близько 4 
млн. загинуло в полоні, бо СССР відмовився від них "за зраду". 



 

128 

Із 1 млн. 700 тис. повернутих у Союз  понад 1 млн., за свідченням маршала Г. Жу-
кова, було розстріляно. 

І серед військовополонених і мій батько Іван Харитонович Захарченко, 1909 року 
народження, рядовий, санітар. Узятий у полон десь біля Уманщини, в оточенні. Йому не 
було видано на руки ніякої зброї. Єдина зброя – це санітарна сумка з червоним хрестом че-
рез плече, набита перев’язувальним матеріялом, так що оборонятися нічим було. Драпаюча 
без оглядки Красная Армия фактично здала його в полон ворогу. За це він відбухав 
німецькі табори всю війну, а потім ще близько двох років совєтські трудові табори в 
Сталінграді, звідки ми визволили, витягли батька восени 1946 року завдяки добрим людям, 
які дуже любили самогонку, гроші та інші харчі хороші… 

 
18.05.2014. 

Відшкрібати нашу історію 
Читаю запис у щоденнику Ліни Кучеренко, поетеси, журналістки з Канева "Сповідь 

білому аркушу": 
"Фільм ( "Молитва за гетьмана Мазепу" Ю. Іллєнка. – В.З.) дав нам месидж: 

пам’ятаймо свою історію, дошукуймося її істин. Їх ще шукати й шукати, бо нашарувань на 
ній стільки, що й десятиріччями не відшкребти". 

Точніше не скажеш. Історикам-дослідникам довго ще доведеться працювати в 
респіраторах. 

 
19.05.2014. Топоніміка моєї рідної Полтави й досі значною мірою чужодуха, кому-

но-російська: вулиці Жовтнева, Енгельса, Фрунзе, Леніна, Комсомольська, 
Червоноармійська, провулок Інтернаціональний, проспект Першотравневий. І навіть один 
із районів Полтави носить назву "Октябрський". 

У Черкасах із перейменуванням справи дещо кращі. З величезним трудом кільком 
вулицям спромоглися надати пристойні назви. Навіть центральну площу Леніна перехре-
стили на Соборну, вулицю всюдисущого Енгельса – на вулицю В’ячеслава Чорновола. Хоч 
і в нас ще повно більшовицького сміття в міській топоніміці, і вулиця Леніна, і вулиця 
Фрунзе, і... Та байдуже. "Відшкребемо". Поганого сліду не зостанеться.  Вулицю Леніна, 
наприклад, явочним порядком, без постанови замінили на вулицю "Небесної сотні". Поче-
пили таблички замість "вул. Леніна" й усе. 

 
24.05.2014. "Вчителі – основа в народі, якщо вони розумні". (Олесь Гончар). 
Оце точно так! Якщо ж… 
 
26.05.2014. 

Ми – українці! 
(Ми – таки українці!) 

Учора ми, українці, ми, Україна різноплемінна, перемогли!!!  
Як ми йшли вчора на виборчі дільниці! Ми втрьох ішли помалу, у Лєни болять но-

ги. А попереду рухалися так само помалу, ще кволіше, старі, старіші за нас. І вже назустріч 
нам посувалися й попарно, підтримуючи одне одного, престарілі, і поодинці. Проголосува-
ли. За кого?.. 

А молодих не видно чомусь. Та коли ми зайшли на дільницю, вона була забита на-
родом. І серед тисняви більшість молодих і середнього віку. У чергах до столів з бюлетня-
ми та до кабін для голосування. Такого ще не було ніколи, щоб так багато збиралося лю-
дей, що ми стояли в черзі цілу годину. 

Проголосували. Молили Бога, просили долю, щоб в один тур усе відбулося, щоб 
уже був сьогодні обраний Президент України , і щоб не тримав ще півтора місяця пальця 
на спусковому гачку проти України цей розпроклятий Гітлеро-Путін зі своєю зцапілою, за-
агресивленою до фашизму Росією. 
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Перемогли! Порошенко Петро набрав понад 50 відсотків голосів. Тепер надія на 
нього, на його сумління, моральність, на його державницькі вольові потуги. 

Виявилося, що ми таки народ! Що ми хочемо міцної соборної України, унітарної 
держави. 

Побожні люди, пам’ятаю, плювали й на слід свого ворога. Так і нам треба, і на слід 
його. Хай відсохне та штучна "пуповина", тобто сибірський ланцюг із "залізними путами" 
між Росією і Україною. Ми підемо своїм, європейським, шевченківським, державним шля-
хом. 

Низько вклоняюся своєму народові, його мудрості, патріотизму! 
Живімо далі! Державно! Українно! До речі, все більше людей у Черкасах 

спілкуються українською. Це нас Путін повертає до рідної, української мови, прямо тов-
кмачить лицем (прошу пробачення) в рідну мову своєю імперською загрозою всіх 
русифікувати, знищивши навіть пам’ять про Україну, українство, якусь там українську мо-
ву. Українські люди задумуються й роблять вибір. Вибір на користь рідного, на користь 
української мови. Головне, що молодь заговорила українською і маленькі дітки. Ідуть ву-
лицею й гукають мамам українською. А двадцять років тому в Черкасах можна було ходи-
ти цілий Божий день і не почути української. 

 
27.05.2014. Треба чітко, безкомпромісно заявити, що російська мова в Україні є мо-

вою поневолення українців. 
 
31.05.2014. У Миколи Вінграновського читаю: 
    Учоренько тут басувало літо, 
    Тепер дивися: молода зима! 
Учоренько. Ну, хто ще у світі так скаже ніжно, лагідно, душевно, крім українця! Так 

за це його треба вбивати з Москви?.. Якою ж теба бути звірюкою отам у Москві, щоб отак, 
ні сіло, ні впало, убивати нас, у нас в Україні, у нас удома? 

Господи! Ми ж Твої люди, Твій народ, тому й Слово наше таке ніжне, таке миро-
любне. Захисти нас, Господи, від московських недолюдків. 

 
1.06.2014. А оце! "Спитала вона, стрельнувши  темно-сірими проймистими очима". 
Який же епітет, прямо епітетище! На пів роману вистачить його. От мова! Спасибі, 

Господи! Збережемо. Усе до словечка. 
 

*** 
Не знаю, що почувають інші народи у світі до своїх мов, а я, українець, щасливий, 

що маю таку рідну мову – українську. 
 

*** 
Михайло Катков – цей вірний цербер самодержавства так пояснював "любов" росі-

ян до України: 
"Мы любим Украину, - любим как часть нашего Отечества, как живую и дорогую 

часть нашего народа, как часть нас самих, и потому-то нам так ненавистна всякая попытка 
внести чувство моего и твоего в отношения Украины и России". 

Відтоді минуло близько півтораста літ, а Росія-"матушка" не порозумніла ні на йо-
ту. Як була загарбником, так ним і лишилась. Більше того, її окупантські інстинкти, 
загарбницькі дії зросли до фашистських ступенів. 

 
2.06.2014. 

Про згубність російської мови 
(Собі на замітку) 

"…Українцям, на відміну від інших народів колишньої імперії, шкідливо вивчати 
російську мову, бо остання є не спорідненою з нашою мовою (курсив мій – В.З.), як нас на-
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магаються переконати казкою про спільну колиску, а штучно створеною з кількох мов. 
Причому за основу їхньої мови взято саме українську, але щоб приховати використання 
нашої мови, сильно понівечили наші слова і правила їх використання. Через це українська і 
російська мови в головах українців не співіснують, як українська і англійська чи німецька, 
а маючи багато спільних (однакових і подібних) слів, перемішуються, перетворюються на 
суржик… 

Тому українцям, яких силою змушували учити російську мову, доводилося не 
стільки вивчати російські слова, скільки запам’ятовувати різницю між нашими і їхніми 
словами, що утворилася через штучне калічення наших слів у їхній мові. Коли українець 
чує слово "ужин", то уявляє людей не з ложками, а з серпами та косами. Зовсім інакше на-
ми сприймаються і слова: "орати", "мірний", "час", "година", "грач". А як треба розуміти 
вислів: "Семь пятниц на неделе"?... 

Нам доводиться пам’ятати не тільки різницю у вимові та написанні наших слів 
("судження", "сонце", "крапля", "кропива", "нагідки" та багато інших), з їхніми похідними 
від наших, а й знати, які наші слова в їхній мові використовуються з іншим змістом, на-
приклад: "лаяти", "неділя", "ужинок", "шар", або мають інший рід ("собака", "степ", "путь", 
"біль", "стеблина", "двері") чи наголос ("смІшно" – "смєшнО", "змОвчати" – "смолчАть")… 
На запам’ятовування всіх цих перекручувань ми марно витрачаємо стільки часу, що його 
кожному з нас вистачило б для опанування двох-трьох нових професій або європейських 
мов… Усі ці знання ми проміняли на знання російської мови, яка нас нічим не збагатила 
після 333 років страждань в їхній державі, бо це мова ще більш відсталого народу, ніж ми". 

(Валентин Кожевніков. Мова. Біль і надія українців). 
А що! Хіба не правда? 
 
3.06.2014. 

Годуймо і взуваймо армію! 
Дожилися. По гастрономах при вході стоять хлопці й дівчата, збирають від грома-

дян подаяння продуктами для армії. Наша армія голодна. Солдати живуть упроголодь. Іде 
жорстока війна з Росією, солдати гинуть під вогнем російських, озброєних до зубів 
солдатів та найманців-покидьків з Кавказу, Дону. 

Держава не здатна (та й злочинно не хоче!) прогодувати свою армію. Та труснули б 
мільярдерів-олігархів, які свого часу обдерли нашу армію, нажили цілі статки на цьому. 

Люди купують продукти, дають для солдатів. І ми з Олею купили цукру, печива, 
чаю, консервів, гречки, згущеного молока, рису – передали на фронт.  

 
5.06.2014. В архівних матеріялах натрапив на словечко, вживане в 30-ті роки мину-

лого століття, зокрема в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області: вивласнений: 
"Продаж колгоспом вивласнених куркульських хат"."Хата в нього була вивласнена 

за злісну несплату державних зобов’язань". 
Вивласнений (тобто забраний із чиєїсь власности), "експропрійований", 

"відібраний". 
 

Ющенкові протопти 
Що б там не казали про третього Президента України Віктора Ющенка, а він пер-

ший нам поробив протопти  в сьогодні, в нашу нинішню демократію, національну 
українську державність, до наших патріотичних почуттів. І перший ідейно-демократичний 
Майдан вИкликав Ющенко своєю світлою неординарною особистістю. 

Нам тепер треба йти цими державними протоптами далі.  
 
8.06.2014. 

Будуймо захист держави! 
Коли на нас напала, пішла війною Росія цього року, виявилося, що нам нічим обо-

ронятися, у нас немає ні армії, ні кордонів. Армія виявилася роззброєною олігархами, тоб-
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то розкраденою. Літаки не літали, танки не їздили, бо все начиння з них було розтягнене. 
Та для чого нам армія, - думали ми. У нас понад дві тисячі кілометрів кордону з "братнь-
ою" Росією, хіба ж вона піде на нас війною? Хоч видно було, що піде. По агресії проти 
Грузії видно було. 

Тепер наука нам. Путінська. Російська! Азіятсько-російська! Росія, "братній" 
російський народ навчив нас "Родіну любіть!". Тепер нам треба численну армію і добре 
озброєну. Ще вчора демагоги казали, що нам необхідно скорочувати чисельність війська 
до кількох десятків тисяч бійців, як у європейських державах, і скорочували, тобто розкра-
дали, що тільки можна було поцупити. Але ж європейські держави територіяльно маленькі, 
значно менші нашої, і їх захищає НАТО. Нам же ні на кого надіятися, територія, кордони в 
нас великі – кількома десятками тисяч солдатів не затулишся від агресора. Треба мати саме 
менше 300 тисяч війська, а то й 500 тисяч. І служити повинні призовники по два роки 
строкової служби, тоді не буде армія складатися з однорічних новачків. 

Нам увесь час загрожуватиме агресією Росія, аж поки не вступимо в НАТО. Отож, 
хто сьогодні проти вступу України в НАТО, той або відвертий ворог, або самовбивця, або 
просто недоумок. 

 
11.06.2014. 
Як це не дико буде, але процитую себе зі щоденникового запису 3 вересня 2006 ро-

ку, щоб запитати (кого, та хоч нас самих!) бодай риторично: що ж ми чинимо? Як ми 
"будуємо" Україну, її державне життя? Ось цей восьмирічної давности запис:  

"Кожен, хто  хоч на йоту є свідомим, здорового глузду українцем, має чітко 
зорієнтуватися в системі координат нашої державности й мислити унітарно, тобто 
розуміти, що всякий державний, партійний діяч чи просто обиватель, який закликає до фе-
деративного устрою України, є або несосвітенним дурнем, або підлим ворогом України, 
який хоче знищення Української держави, поглинення її окремими розірваними шматками 
(спочатку Криму, потім Донбасу, півдня, сходу, а потім і всієї центральної України, аж по 
Збруч). Це не мої слова, це слова-марення багатьох російських політиків, членів Думи 
Росії, висловлені публічно". 

Як бачимо, те, що сталося через вісім років з нами сьогодні (захоплено Крим, іде 
війна на Донбасі, у планах Путіна захопити всю Україну), не було для нас аж такою 
несподіванкою, хоч і морально, й емоційно ми не готові були до цього, ми чомусь вірили в 
якесь неіснуюче "братство" з " єдінокровнимі русскімі братьямі" і т. д. 

Чому ж ми, чуючи про оті загарбницькі не "марення", а плани членів Думи, ніяк не 
реагували. Замість того, щоб зміцнювати Українську Армію, ми її скорочували, роззброю-
вали (а чужодухі людці розкрадали), і коли напала на нас Росія, то відкрилося, що в нас 
фактично немає армії, а та жменька "війська" гола, і досі бійці без бронежилетів, касок-
шоломів, тоді як кожен бандит з Росії, чеченець чи так званий "донський козак" повністю 
екіпірований, захищений від куль.  

Ну, скажемо, ворожі були в нас уряди, парламентська більшість, президенти, вони 
нищили армію, прикордоння, а куди ж дивилася національно-демократична опозиція? Як 
же вона проморгала оце злочинне роззброєння України? Тепер прем’єр-міністр заявляє з 
подивом: 

 - Я ніколи не думав, що в нас немає армії! 
Зараз сам народ творить Українську Армію, добровільно йде в бойові роти і ба-

тальйони, дає останні свої копійки на озброєння, на бронежилети, постачає підрозділи 
війська продуктами. 

Державі треба підхопити цю народну ініціятиву й створити сучасну боєздатну, 
міцну Українську Армію, бо Росія, скільки існуватиме, лізтиме на наші кордони, загрожу-
ватиме знищенням Українській Державі. Нас ніхто не порятує, крім нас самих. 

 
16.06.2014. 

Смертельні "браття-зведеники" 
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Ну, за які гріхи нам, Україні, оцей Аргамедон, оце лихо, оця війна (серед періоду 
безвоєння, сьогоднішнього мирожиття у світі!), оця війна, кажу, з Росією?! Ну мучила 
віками нас Росія, стирала, затирала на лиці Землі, поїдом їла нашу мову, культуру, душила 
вільну думку нашу по тюрмах, концтаборах сибірних, але ж від 1920 року таки ж не йшла 
автоматно-гарматно-танковою війною супроти нас. 

Ми ж уже випорснули з-під колоніяльного гніту, стали жити своєю сім’єю, своєю 
думкою і в голові собі не покладали, що оця дика, татаро-угро-фінська, розтлінно-
матюгальна орда колись полізе на нашу територію, хоч і чули погрози з Москви. Та не 
вірилося. Усе ж таки, думалося, – "браття і сьостри", хай і зведені, ніяка не рідня, - та все ж 
таки разом переносили єжово-беріївські тюрми, разом відбилися від тако-ого Гітлера!.. І 
раптом главар цієї "братньої" орди виявився страшніше, диявольніше всякого Гітлера-
Сталіна з усіма Геббельсами світу. І все це проти нас, проти наймирнішого, 
найдобролюбнішого народу на землі! 

Але ж якими виявилися жорстокими звірюками оці "наші" "зведеники-браття".  
Гинуть щодень наші молоді патріоти-добровольці, цвіт української нації, кращі з 

кращих у молодих своїх літах… Гинуть, світе Божий, гинуть, Господи!.. Захисти!!! 
 

Процес патріотизації пішов 
Яка не є наша армія, обкрадена, обідрана до нитки, як і вся Україна, недоозброєна, 

але вона є, стоїть на контрактній основі. То чого ж військовонавчені контрактники огина-
ються по тилах, а в огненні Донецьку і Луганську області кидають молодих, не навчених 
добровольців, нищать, убивають, калічать. Молоді, це нове покоління, яке виросло, наро-
дилося вже в незалежній Україні й тільки-тільки почало спинатися на ноги, патріотично 
пішло в бій, фактично на смерть за Україну. 

Та цих молодих добровольців треба берегти, як зіницю ока, вони ж, а не хтось із 
учорашніх совєтикусів збудують міцну Українську державу, а їх "феесбешна" російська 
сила через "п’ятиколонників" у силових структурах України спеціально нищить, кидаючи 
ротами, батальйонами під вогонь російського агресора. 

Гинуть двадцятирічні, тридцятирічні. Моторошно, боляче, жалько дивитися в теле-
кадрах на овдовілих їхніх жінок молодих із маленькими осиротілими дітками. Це ще й не 
жінка, а дівчина на зовнішній вигляд, а вже вдова… Ще й сім’я в них тільки почала 
зав’язуватися, і все обірвалося на найвищій ноті кохання. Боюся, що це скоро вже стане 
звичним явищем, статистикою, хай і прихованою… Чи міг подумати аж про таке лихо, 
таке горе, яке колись спіткає Україну, Шевченко з його мріями про Її світле, щасливе 
майбутнє?.. 

Гинуть десятками й десятками ці славні молоді українці-патріоти чи стають 
інвалідами, а їх христопродавча державна "наша" система навіть не визнає учасниками 
бойових дій, отже лишає овдовілі-осиротілі їхні сім’ї без державного пенсійного забезпе-
чення, так само й молодих воїнів-інвалідів без державної допомоги – без пільг, без воєнних 
пенсій. 

І уявіть собі, сьогодні ще живі (хвалити Бога!) молоді добровольці, які знають про 
злочинну байдужість до їхньої долі держави, кажуть на передовій, перед екраном, що вони 
готові покласти свої голови за найдорожче, за Україну, за Її спасіння, за Її щастя. 

Україна має щастя від того, що з’явилося масово покоління патріотів, фактично 
патріотичне покоління. І цей процес патріотизації України вже пішов, він буде незупин-
ний, якщо українські національно-патріотичні сили візьмуть у свої руки важелі державного 
управління. 

 
21.06.2014.  

Наше основне лихо 
(І це треба знати) 

"Сумно стає на душі, як подумаєш про будущі часи України під московськими па-
зурями; сумно стає не тільки в патріотичних відносинах, але навіть в національних та 
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літературних… Великоруська нація молода, з диким консервативним характером, з китай-
ською фанаберією; вона все тягне назад, а не вперед – і в свойому старообрядстві, і в 
візантійсько-московському православ’ї, і в централізмі, вже невідомому в Європі, і в 
нелюбові до Європи, і в своїй зажерливости. Якесь справді самодурство сидить в цій нації, 
і воно викидає на нашу шию самодурів-політиків, і буде викидати хто його зна й доки… 

Німці не давили так чеської та польської літератури, турки – болгарської та 
сербської, як московські брати-слов’яни давлять українську (…). 

Український народ зостанеться і позад польського народу, і литовського, і гру-
зинського, і навіть позад казанських татар, бо всі ті народи вчаться в школах на своїх мо-
вах: це наше лихо, - що ми слов’яни, що ми близькі до великоросів. Україну жде погана 
перспектива в Росії, перспектива темна, як ніч, і тільки нові українські інтелігентні 
національні сили світять в тому темному будущому часі, як зірниця ранком. Сходь же, зо-
ре, і поведи за собою пишне літнє гаряче сонце, щоб воно освітило всю Україну, прогнало 
сумну, пекельну ніч і повело за собою ясний день науки і просвіти – і волі, волі, волі…" 

(І. Нечуй-Левицький. У 1878 р. – "Непотрібність великоруської літератури для 
України і для слов’янщини"). 

 
25.06.2014. 

Думки з дна пекла 
Інколи розгорну навгад течку зафіксованого щодення останніми роками, і стає 

гірко, боляче, образливо від записаного. Замість лагідного, погідного, ясносонячного ме-
тафоротворення якісь прямолінійні, фотодокументальні наші щоденні зойки, волання до 
світу, а якщо подеколи пробиваються й думки, то це думки з дна нашого українського пек-
ла, в яке вкинув колись нас Хмельницький і яке ввесь час розкочегарює Москва. Докочега-
рилася ось до самісінької війни проти вже незалежної, самостійної Української держави. 
До загарбницько-фашистської, азіятсько-російської війни. До речі, другої вже війни! Пер-
ша була в 1918-1920 роках, та першу ми якось призабули, приколисали свою пам’ять бай-
очками про "братерство", про любого "старшого брата" московського. 

Так приколисалися, що й Шевченкове пересторожно-закличне слово до 
національного визволення перестали сприймати як нашу національну програму. 

Тепер, сподіваюся, ця військова московська підступна, розбійницька, 
імперіялістично-зажерлива агресія виб’є назавжди з наших довірливих голів той московсь-
ко-"братерський" чад, і ми нарешті дихнемо українно, національно-вільно на повні груди, 
державно, кордонно-неприступно. 

 
26.06.2014. 

Ні мащене, ні священе 
Олена раптом згадує: 
 - У 43-му році, при німцях. Мати хвора лежала в лікарні, а нас троє з бабусею дома. 

Їсти нічого. Бабуся кілька картоплин зварить, вийме їх, а в юшку з-під картоплі вкришить 
кропу й каже: "Кусайте картоплю, вона вам за хліб буде, а запивайте юшкою. Воно ні ма-
щене, ні священе". 

Це, мабуть, новотвір бабусі, а, може, й у полтавських селах воно побутувало, та я не 

дослу-ухався тоді, а Олена почула, пережила це впроголодь і запам’ятала на все життя. 

*** 
Устав раннім світом, як ще й птаство не щебетало за вікном. 
 
27.06.2014. 

Книга-крик 
Дуже потрібну книжку-крик створив Михайло Слабошпицький "Гамбіт надії" 

(Україна: констатації, матеріали, виклики, сподівання)" - своєрідний памфлето-документ 
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про жахливе суспільне дно, на якому опинилася наша Україна, про тих аморальних, нена-
ситних крадіїв (казнокрадів!),  які понад двадцять років правлять нами, обчищають, як ли-
пку, Україну. Це книга-розвінчання, книга-прокляття, книга-заклик до українського народу 
задуматися, кого ми обираємо собі на всесвітній глум з України.  

Не втримаюся, щоб не виписати деякі пропечені болем відомого українського пись-
менника місця: 

"Три недоріки – Янукович, Азаров, Рибак, - яких соромно було показати цивілізова-
ному світові, навіть не намагалися прикидатися якимись там бодай казенними українофі-
лами – із них брутально перло агресивне совківство. Неотесані невігласи, вони не тільки 
створювали карикатурне враження. Нормальній людині було просто соромно за те, що на-
ша держава має таких очільників".  

Письменників біль і гнів терпко відгукуються в серцях читачів, і стає нам, читачам, 
громадянам України, неймовірно прикро: як же ми могли?.. Ну, як ми могли допустити до 
такого, щоб нами правили пітекантропного рівня й "духовних" запитів особини із стеса-
ним, згладженим до нуля моральним порогом злодюги, державного зрадника!  

І автор дає відповідь на це питання. Серед численних причин, каже він, є одна чи не 
з найголовніших, найболючіших, найзадавненіших у нашій нації, шановні українці: 

"Але окиньмо поглядом лави тих, хто позиціонує себе як представників національ-
но-демократичного табору. Скільки й тут гігантоманії, чванства, самозакоханості! Той собі 
ніяк ціни не складе і за кожної нагоди йде в президенти, набираючи результат, що межує зі 
статистичною похибкою. Той крушить усіх своїх направо й наліво, бо тільки він усі розуми 
поїв… Виявилося, що представники наших кіл щедро надаровані двома талантами. Пер-
ший: потрясати небеса патріотичною бомбастикою. Другий: розпалювати в своєму середо-
вищі міжусобиці й натхненно поїдати один одного". От і "не зуміла наша патріотична гро-
мада взяти владу в державі". 

Говорячи про нечувані, поза межами людського глузду мільйонні й мільярдні розк-
радання міністрами, віце-міністрами державних коштів, про десятки кілограмів награбова-
ного золота й діамантів, автор пише: "Таке, мабуть, не снилося й латиноамериканським 
диктаторам, які не знали міри в грабунку своїх народів". 

Який жах про нас, про вади нашої ментальности, про наше терпіння, притерпи-
мість до нищителів України, Української Держави зібрав і безкомпромісно, відверто дос-
лідив і прокоментував лауреат Шевченківської премії, авторитетний критик, талановитий 
прозаїк, до голосу якого давно вже дослухається широке коло читачів, а тому й резонанс на 
його чесне слово в Україні, оптимістично віриться, буде будівничо значний. 

 
*** 

Ще тільки сіріло, а вони вже йшли на робочий поїзд до Полтави. 
 
28.06.2014. 

Джаз на бандурі 
Роман Гриньків – джаз на бандурі. Віртуозно. Звучить "Щедрик", перекладений на 

мову джазу. Це не просто музика, а розмова-роздум, замилування рідним ритмом рідної пі-
сні. 

Дай Боже, Романові Гринькову успіху на цій цікавій мистецькій ниві – відкритті но-
вих можливостей бандури нашої, пропагуванні її неповторного голосу-звучання в світі. 

 
1.07.2014. 
Письменник – це той, хто постійно  тривожить совість нації. Кращих із письмен-

ників ми називаємо совістю нації. Такими їх роблять їхні совісні книжки. 
 
5.07.2014.  
Із самого ранку небо почало опаристо хмаритися, повиставлявши на обрії білосніж-

ні макети крутих Гімалаїв. 
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*** 

А Європа зраджує нас. Відмовилася вводити третій пункт санкцій проти Росії, за-
кликає Порошенка знову до припинення воєнних дій проти окупантів у  Донбасі. Особливо 
продажно поводяться Німеччина і Франція. Є підозра, що вони таємно змовляються з агре-
сором Путіним. 

Хвалена Європа - така ж лже-гуманістка, як і Росія. 
 
7.07.2014. 
 
Ненависть потьмарила розум? 
Ну сказав виродок Путін, що йде збройно, війною проти України захищати права 

росіян і русскоязичних від "бендеровцев". То чого ж так зраділи ви, росіяни – громадяни 
України? Чого ж ви не подумали, що це війна (бо українці ж обов’язково оборонятимуть 
свою територію від окупації), і російські бомби, снаряди летітимуть на ваші ж російські 
голови в Донецьку, Луганську, Краматорську та інших містах. Вони ж не питатимуть пас-
порота (росіянин ти чи "бендерівець").  

Одностайно підтримали агресію проти України і росіяни в Росії, від робітника до 
академіка, письменника, актора, всі ваші Бондарєви, Валентини Распутіни, Міхалкови, Ла-
нові, також не подумавши, що міни сучасних "Катюш" і бомби впадуть на голови ваших 
же кровних одноплемінців-росіян, які в містах Донбасу та півдня України складають десь 
половину їхнього населення.  

Не подумали ні ці росіяни в Україні, ні росіяни в Росії. Бо ненависть до України, 
непереборне прагнення загарбати чужу територію засліпили ваш розум. 

 
Де ж ваша людяність?.. 

Віднині не буду читати ваших толстих, пушкіних, достоєвських, гончарових, чехо-
вих, раз вони не зуміли посіяти в загарбницькі, захланні до чужого душі свого російського 
народу зерна гуманізму, доброти, справедливости, співчуття, елементарної людяности.  

Що ж це за така література, коли вона обійшла ці найголовніші, найпитоміші пи-
тання? Нуль ціна вашим високотехнічним, досконалим формам, коли ви виявилися вихо-
лощено байдужими до кардинальних питань, які творять із людської особини людину сові-
сливу, співчутливу, добру, євангельськи братню до ближнього свого? А всякі там ваші Віс-
саріони ще й закликали з піною на губах до зневаження українців, до насилля над ними. 

Пробував вас полтавець Микола Гоголь зробити людьми богобоязними, та й сам 
надірвався, дивлячись на вас, позаморальних, глухих до елементарного почуття совіснос-
ти, товариськости, людяности. Замість цього він побачив рилячі парсуни ноздрьових і со-
бакевичів. 

 
8.07.2014. 

Невже знову будуть лити крокодилячі сльози? 
Кажу, невже й після агресії, загарбницької війни проти України Росія й далі посміє 

святкувати Дєнь побєди? Невже гріха зовсім не бояться? Про що ж їм церква щонеділі (в 
каждоє воскрєсєньє) говорить у проповідях? Таке враження, наче в них знову церкви на 
комуністичних замках. Після двох чеченських воєн, проти Грузії, а тепер і проти України, 
після вбивства тисяч солдатів і російських найманців кримінальної, бандитської менталь-
ности, покладених під вогнем війни загарбницької в мирний у світі час невже посміють ли-
ти крокодилячі сльози на Красній площі 9 травня, поминаючи жертви Вєлікой Отєчєствєн-
ной?  

Та може ж небо не витримати й упасти на грішну землю. 
А будуть же! Вийдуть і парадуватимуть, ще й погрожуватимуть Україні. Вічні во-

роги, смертельні вороги "от Москви до самих, до окраїн". Захисти нас, Господи, від моска-
ля-супостата! 
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*** 

Синє-синє дзеркало Дніпра під блакитним небесним безмежжям. На крутому пра-
вому березі високодеревий сквер, повний тиші. Молода мама схилилася над дитям у візку. 
Воно спить у сторожких обіймах тиші. Ми із старим журналістом стишуємо ходу, уриває-
мо розмову, щоб не потривожити дитячого сну. 

Та й не до розмов, коли перед очима відкривається такий гостинний рай у кольорах 
Дніпра, неба, прирічних гайків у широкій долині, могутніх дерев у околичній зоні міста.І 
наче на замовлення на далекому-далекому обрії з’являється мініатюрна біла хмарка й до-
мальовує заміський, придніпровий пейзаж. 

Проходимо повз музичне училище з глибоко розчиненими вікнами. Звідти линуть 
на наші сиві голови акорди летючої, накраписто життєдайної небесної музики, створеної 
людиною, яку звали Моцартом. 

Поруч довершується чотирнадцятиповерховий будинок вікнами до ріки, в якому 
житимуть люди, і їхні очі постійно купатимуться в Дніпровій красі. 

У цьому раї не віриться, що в дану хвилину зовсім близько, на українській терито-
рії, всього за кілька сотень українських кілометрів, у нашому вугільному Донецьку, батькі-
вщині Василя Стуса палає пекло війни, падають бомби, вибухають снаряди,  прицільно 
свистять  снайперські кулі, і гинуть, гинуть, гинуть люди… 

Отаке лихо, отаке горе впало на нас, на Україну, на наш український рай миру, розі-
рвавши тишу над усією Україною, в душах українців. Довірливих душах, які бачили ворога 
з давніх, сивих уже давен і все ж не вірили, по-людськи не вірили, що він безоглядний во-
рог, що він зважиться переступити все людське й підняти кривавий меч убивці проти на-
шої, української доброти… 

 - Що ж тут уже вдієш, - озвався мій сивий співбесідник. – Наївний ми народ. Без-
межно вірити можна тільки Господові-Богу. А оцій тиші… Не даром же мовиться: "Зати-
шшя перед бурею". – І перегодя: - Думаю, ми зараз щомиті мудрішаємо всією нацією на 
віки, на всю нашу прийдешню історію, скільки її в нас буде з волі Божої. 

 
12.07.2014. 

Уджерелитись його словом 
Перечитую, а фактично читаю заново листи до друзів незабутнього Григорія Білоу-

са. Ось в одному з листів 15 лютого 1984 року він запитує свою душу, свою совість: 
"Як би так підняти себе в думанні про народ, щоб мовити щось потрібне йому? Що 

йому  найпотрібніше було у всі віки? Правда. Здатність залишатися самим собою, не зра-
джувати собі. Не поступатися собою. Берегти в собі те, що робить його народом. Дорожи-
ти голосом своїм – а це пісня, це поезія, це танець, це мова. Ми надзвичайно мало робимо 
для збереження всього цього, наче ним повинен займатися хтось інший, а не кожен, кому 
все це дороге й потрібне". 

Свіжоджерельне слово Григорієве, свіжоджерельне думання. Нам би в ці тяжкі дні 
(а коли вони не були тяжкими всі 350 років після Богданового самоуярмлення в Переясла-
ві) припадати до націєживильного слова чесного письменника, а для цього перевидати ма-
совим (він тепер ледь сягає в нас 3 – 5 тисяч примірників) тиражем його "Слова,слова, спа-
сіте наші душі". 

Я впевнений, не дочиталися ми до цієї книги, як і до багатьох книжок інших наших 
письменників-першорозумів першочуттєвих, націосовісних. Він же не даром писав висо-
комежово: "Треба… виговітись перед творчим зусиллям". І ще він зізнавався в цих же лис-
тах: "Так я влаштований, що не можу й слова вимовити без того, щоб воно не світилося 
зсередини для мене самого, щоб я сповідав те, про що пишу". 

 
13.07.2014. 

Праведний Петро 
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Сьогодні день народження шанованої мною людини, відомого, талановитого украї-
нського журналіста, Симоненкового побратима Петра Миколайовича Жука. Я щойно при-
вітав його, дуже хвилюючись. Хотілося сказати йому багато вдячних слів. Я дякую долі, 
що так щасливо для мене звела нас на життєвих дорогах. У 1969 році, коли я переїздив, 
оглухнувши в донецькому російськомов’ї, на україномовні землі, П. Жук, на той час голо-
вний редактор "Молоді Черкащини", взяв мене в газету, не маючи навіть вакантного місця. 
Повірив у мене, підтримував, співчував мені, коли на мене звалилося гоніння КГБ. 

І нині ми, престарілі старці, працюємо разом у редакційно-видавничій групі з випу-
ску книг "Реабілітовані історією. Черкаська область". Керує групою П. Жук. Я йому сказав 
сьогодні, що десятиліттями почуваю себе під його началом, як за кам’яною стіною. 

Завдяки цій людині, цьому скромному чоловікові я достеменно відчув, зрозумів , 
що таке людська доброта, милосердя, співчутливість, взаємопідтримка, надійне  плече ста-
ршого товариша. Йому сьогодні виповнюється 84 роки. Хай Бог береже Петра Миколайо-
вича і його рідних, внуків і правнуків, яких він самотужки, перебуваючи останні роки у 
вдовцівстві, доглядає, ставить на ноги. 

Будь милосердним до праведного Петра, Господи!.. 
 

Григорів відгук 
Отак читаєш, читаєш, і раптом натрапляєш у листі Григора Тютюнника 19.02.1971 

року до Феодосія Рогового на згадку про себе: 
"Щойно закінчив читати В. Захарченка. Дали на рецензію з "Р.П.". Нічого, добре 

пише, то благословлю". 
Отака несподівана Григорова оцінка. На жаль, книжка не втовпилась тоді  вийти в 

"Радянському письменнику". Перехопили кагебісти. А згодом вигнали мене зі Спілки пи-
сьменників, запечатали (запакували) в тюрму… 

Аж через 10 років  побачило світ те, схвалене Григором, у Дніпропетровському ви-
давництві. 

 
*** 

"Я люблю всі землі і народи через любов до України і її нації". (Феодосій Роговий). 
Та ми, українці, всі так почуваємо, бо ніколи не зазіхали на чужі землі. Ми тільки 

своїх ворогів не любимо.  
 
16.07.2014. А війна з Росією не стихає. Нелюд Путін пре через незакритий кордон 

усе нову солдатську силу з покидьків в російському суспільстві, нове військове озброєння, 
танки, бронемашини, мінометні установки "Град", цю масовознищувальну зброю. Негід-
ники росіяни обстрілюють з артилерії житлові квартали міст Донбасу, громлять уночі жит-
лові масиви, населені їхніми ж єдинокровними росіянами. Гинуть люди. Десятками мирні 
жителі. Європа нічого не робить, щоб зупинити фашиста Путіна. Більше того, змовляється 
з Путіним і німкеня Меркель, і Австрія, главарі Франції. Оце така моральність прагматич-
ної Європи! 

Рятуйте від російської азіяки Україну, бо без її моральности, гуманности, миролюб-
ности ви зовсім розлюднитеся, захлинетеся в своїй прагматичности. 

 
Ви так і не наважилися? 

(Трагедія) 
Ви так і не наважилися, запитую Вас, перейти на українську мову спілкування, тоб-

то повернутися в свою рідну віру, рідну культуру, традиції, до свого рідного слова? Ви не 
надаєте цьому особливого значення? Кажете, що можна бути повноцінним українцем і без 
рідної мови, з чужою мовою на устах, і в думках, у свідомості. 

Ні, який же Ви Українець, коли Ви, свідомий того, що чините, не хочете спинити 
ослаблення України. Ви ж знаєте, що своїм російськомов’ям Ви посилюєте ворога України 
– Росію, продовжуєте бути найвагомішою зброєю в її руках, бо є ще одним (сотим, тисяч-
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ним, мільйонним, десятимільйонним!) прикладом українця, який відмовився від своєї рід-
ної мови, який фактично став росіянином, живучи в Україні. Таким чином кожен російсь-
комовний українець несе смерть Україні… 

Насправді, лишаючись російськомовним, Ви не є українцем, не є й справжнім росі-
янином, а отже й не є повноцінною людиною, бо справжня, повноцінна людина живе в сво-
їй родовій, національній стихії, у своїй культурі, звичаях. Ви ж існуєте в позиченій іденти-
чності, на правах попихача в чужої нації. 

Та найтрагічніше, кажу, - це те, що Ви (хотіли  цього чи ні) є якнайреальнішою, як-
найнепереможнішою зброєю в руках Росії, запеклого ворога Вашої Батьківщини – Украї-
ни. Ви є ще одним "аргументом" ворога, що українці відмовляються від своєї мови, куль-
тури, традицій, від свого первородства на користь "великої", "могутньої", "непереможної" 
Росії. 

Я Вас не переконав? То як же до Вас догукатися?  
 
17.07.2014. Ось про це пише й відомий український поет Василь Гей у своїй праці 

"Кому важка наука рідномовності?": 
"Науковці стверджують, що людину, яка втратила рідну, предківську мову, не мож-

на вважати повноцінною, оскільки в мисленні та спілкуванні вона користується лише, так 
би мовити, "верхньою свідомістю", а її підсвідомість притлумлена, загальмована. Тобто 
маємо справу з мовним мутантом. А це безпосередньо і, звичайно ж, негативно впливає на 
загальну свідомість людини, на її освітню й побутову культуру. Витворюється байдужий, 
зденаціоналізований, багато в чому аморальний (курсив мій – В.З.) тип хохла, малороса, 
суржиконосія".  

Ще відвертіше сказав про це видатний український письменник Павло Загребель-
ний: "Мова – це людина. Без мови немає людини. Без мови може вирости що завгодно – 
тигр у клітці, носоріг африканський, тільки не людина". 

 
18.07.2014. 

Далі душиш?.. 
(Продовження теми) 

То значить не хочеш прислухатися не тільки до мене, а й до голосу мудрих людей, 
наших мислителів? Не переходиш сам на рідну мову, Бог з тобою. Але для чого ж ти ді-
тей своїх оддаєш у російськомовну школу? Щоб значить що? Ти не встиг задушити рідну 
українську мову, то хай її додушують твої нащадки? Дивись, щоб не дорікали потім тобі 
твої діти з чужого російськомов’я, адже зараз народжується нове покоління українців, хапа-
ється, як виноградна лоза за підпорки, за рідну мову, укріплюється, розростається, золота-
вим соком наливаються його добірні грона під сонцем Батьківщини. А твої що, здичаві-
лим хмелем чужини й далі глушитимуть наш молодий виноградник? 

Подумай, що ти чиниш?.. У який непростимий гріх уводиш своїх нащадків!..  
 
21.07.2014. Сьогодні день являє нам не просто хмари, а небоприкраси найфантасти-

чніших форм і дивовижних світлокольорів. За прогнозом має пройти грозовий дощ. Отож 
небо із самого ранку готується до цієї акції. 

І мої очі у вікні. А як же! 
 
24.07.2014. Здається, в Україні буде покінчено з комуністичною, антиукраїнською, 

промосковською п’ятиколонною нечистю. Сьогодні в парламенті розпустили комуністич-
ну фракцію. У Верховному Суді розглядається питання про заборону комуністичної партії 
і комуністичної ідеології. 

Хай же переможе світло! 
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26.07.2014. Активно виступає зі статтями, сповненими болю за долю України Ва-
дим Пепа. Ось і в останній статті в "Літ. Україні" "Бенкет під час війни", в якій проклинає 
агресію Росії проти України, зокрема пише таке: 

"Восени 1917 р. німецькі таємні служби в змові з хижаками міжнародного капіталу 
доправили в "запломбованому вагоні" на Фінляндський вокзал у Петрограді нову вищу 
владу для Росії – чотири десятки більшовиків, з котрих не було жодного слов’янина. (Кур-
сив мій. – В.З.). Здавалося б, жменька авантюристів, абсолютно чужа мільйонам гнаних і 
голодних. А перевернули весь лад з ніг на голову". 

Я знав про запломбований вагон, але не відав, що там були етнічно чужі 
"слов’янській" Росії всі як один пасажири, ті посланці сатани.  

Справді сатаністи від сатани, той же Ленін, Троцький та інші вовкулаки. 
"Підняли знедолених і темних на штурм храмів. Тисячі убогих кинулися ламати на 

золотих банях хрести. Скидали із дзвіниць дзвони, щоб аж земля двиготіла і тріскалося ба-
гатопудове литво. Оскаженілі грабували, топтали сакральні речі, викидали внутрішнє 
оздоблення. Зривали зі священослужителів ряси. Били й убивали. Закладали вибухівку, 
безжально руйнували, зрівнювали із землею те, що мало стояти віками. І все це під схваль-
ний лемент мас". 

Отак звідтоді "торжествує беззаконня, хамство, агресивна зневага до будь-яких 
людських цінностей". 

Може, тут біда ще й у тому, що й самі росіяни – ніякі не слов’яни, а мішанина угро-
фінських племен із татарами? Тому так жорстоко ця нація, замішана на азіятських генах , 
так "по-братньому" ненавидить слов’янську Україну протягом усіх цивілізованих віків, по-
чинаючи із середньовіччя (бандитська навала на Київ Андрія Боголюбського) і аж у вік 
ХХ1, у сьогоднішню розбійну, найфашистішу агресію Росії проти самостійної, державної, 
незалежної України. 

Аморальна Росія, безбожна Росія на чолі з виродком Путіним і православним патрі-
ярхом Кірілом готові розтерзати православну Україну. Ніколи не були ми з Москвою бра-
тами й не будемо, поки й світу Божого. 

 
*** 

"Бережіть Україну! Це – надія людства". (Валерія Новодворська). 
Репліка на мовчання 
Глухий кордон 

(Може ж задумаються) 
Отак собі з болем думаєш: чого б не перемовитися листовно, публічно ветерану вій-

ни з України з ветераном війни з Росії та нагадати тому затуманеному, забамбуленому 
христопродавчою путінською пропагандою старому, дев’яносторічному росіянинові, як 
вони разом гибіли в окопах під усіма Сталінградами на шкварких фронтових  морозах, під 
кулями й снарядами, дивилися в лице смерті щомиті, бачили, як у них на очах  гинули їхні 
побратими. І як вони, кінчаючи війну в Берліні, вірили, що це остання війна на землі й 
останній Гітлер на всю подальшу історію людства, і далі буде тільки мир і братерство між 
вільними народами світу. 

І як же він там у Рязані чи Тулі забув про це, як же він благословляє оце тепер серед 
миру в світі російських солдатів на отаку віроломну війну проти побратимної  у тій стра-
шній війні з Гітлером Держави України? Як же він допускає нові вбивства, смерть, смерть 
і смерть десятків, сотень солдатів і сотень, тисяч мирних жителів України? 

Таке безпам’ятство, таке вторгнення в незалежну Україну, вороже, фашистське, на-
завжди вбило братерство між нами. Ех, Іване, Іване!.. Як тільки ви додумалися назвати нас, 
українців, які творили вам тільки добро, ворогами, як тільки піднялася ваша рука проти 
мирних, миролюбних нас? І хто ми тепер із тобою?.. Тільки не побратими. Вороги ми те-
пер із тобою до самого скону. Мої українські внуки і правнуки ніколи вже не назвуть вас 
братами. Ніколи!... Між нами навічно виріс  глухий кордон недовіри, за яким чигає підсту-
пний, заклятий, віроломний чужак, який будь-коли може знову стати активним ворогом. 
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Невже не гірко тобі, Іване!.. 
 
31.07.2014. 

Перше мамине слово 
Дилогія 

 
А ще ж зовсім дівча… 

Назустріч ідуть вулицею молоденька мама, штовхаючи попереду дитячий візок, і 
поруч дибуляє малесенький хлопчик жахливим черкаським хідником з облізлим вибоїстим 
асфальтом. 

 - Уважно дивися, куди ніжки ставиш,  -  попереджає малого мама, і він старанно 
обходить рвані ротаті вибоїни. 

Я аж оглянувся на них. Мама струнка, височенька, ще зовсім дівча, але як поважно, 
по-дорослому тісно, природньо поєднана з Україною. І мені, старому, раптом стало так за-
тишно, надійно, мабуть, як і отому хлопчику від її голосу, її українського спілкування зі 
своїм крихітним синочком. 

 
"Мой малєнькій мальчік" 

Молода сім’я живе в дачному будиночку. І мати, і батько, і дочка-школярка – украї-
нці й спілкуються виключно українською мовою. Є в них ще й синочок, зовсім немовля. 
Місяців зо три тому воно якщо не спало, то плакало. А це вже з місяць чути, як воно агу-
кає, белькоче у відповідь на мамин голос, таке як сміється і ось-ось заговорить. Мама ніж-
но-ніжно промовляє до малого: 

 - А почєму плачєт наш мальчік, такой умнєнькій мальчік?.. Сейчас ми будєм ку-
шать кашку с молоком, а потом спать, спа-ать… 

Цікаво, чого вони, усі троє українці, україномовні і між собою, і з сусідами, а зі сво-
єю крихіткою розмовляють по-російськи? Він що в них – росіянин?.. Звідки ж він узяв-
ся?..Такий ранній росіянин? Ще зовсім немовець, але вже російськослухач. 

Це та казенна, совєтська традиція, яка йде від дитячих садочків, де й досі ще з діть-
ми розмовляють-аукають по-російськи. От зі старшою, школяркою ці мама і батько - укра-
їномовці, а з маленьким треба по-російськи?.. "Хорошій мальчік" має пройти своє першо-
мовлення чужою, російською мовою, а потім, може, наблизиться до рідної. Але ж тоді до-
ведеться йому переступати через чужу, і поки він тягтиметься до своєї рідної мови, чужа 
хапатиме його за ноги, не відпускатиме. Не виключено, що й усе життя чужа мова трима-
тиме його  в стихії перших нерідних слів, так необдумано, немудро вжитих мамою в роз-
мові зі своїм "малєнькім мальчіком". 

 
4.08.2014. 
Нарешті за пів місяця 34-градусної спекоти після обід набігла злива з грозою на 5 

хвилин. Божевільна друга половина літа. Нічим дихати. Небо з ранку до ночі чисте, без 
жодної хмаринки. Уночі духота. Не заснеш. А сьогодні де й узялися хмари, і грім, і злива. 
Але спека не відступається. Може, хоч на градус-два попустить?.. 

Швидше б уже осінь. 
 
6.08.2014.      Росії не буде прощення 
Що найстрашніше, просто моторошно стає, гірко, досадно від того, як оце божевіл-

ля, оця війна оборонна від нападу нашого одвічного катюги – оцієї фашистської Росії по-
чинає переростати в щось наче буденне, наче аж необхідне, природне, як настання за осін-
ню зими, як ото  після спеки підуть дощі… І дивись, після цього бандитського російського 
розбою в Україні, після оцих погромів у містах і селах України, як тільки запахне бодай 
тимчасовим замиренням – наші українці, такі ж уже миролюбні, такі добрі, що в своїй цій 
доброті душевній швидко забудуть оцей фашистський, садистський московський, москаль-
ський, дикий російський розбій, погром, катування людей, убивство тисяч і тисяч нас, ка-
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лічення десятків тисяч, забудуть, кажу, все це людське горе й знову почнуть називати за-
клятущих, небачених у світі ворогів, оцих ро-осіян "братами" (щоб зрозуміліше для них, 
ворогів, - "братьямі"), Росію "дружньою" ("дружєствєнной"), "братньою" ("братской") кра-
їною. 

Таке забуття, таке прощення підступному ворогу, загарбнику рівнозначне самозни-
щенню української нації, України. Та й Європі й Америці, які так байдуже спостерігають за 
нищенням українців, нищенням людей отакою розв’язаною агресивною війною в мирний 
час, це не минеться даром. Не хочуть зупинити садиста, нелюда Путіна, загасити цього ви-
родка, - він піде потоптом і по Європі, посягне й на Америку. 

Не повівшись із Путіним і його Росією, як із новоявленим Гітлером, Сталіном-
Леніном, Європа й Америка, хочуть вони того чи ні, натягають на звироднілу парсуну Пу-
тіна машкару-ореол сучасного Наполеона. Він і гратиметься в своєму імперсько-
московському сказі в такого собі Наполеончика з домішкою катюги Петра 1, підбадьорю-
ючись боягузливою байдужістю, а то й продажністю європейських очільників. 

 
*** 

А ось останні дані соціологічного опитування: 60% громадян України негативно 
ставляться до Росії і 65% до Путіна. 

Більше того. Жителі Донбасу позитивно ставляться до Путіна – аж 56% їх! 
Отак. Цих людей нічого не вчить. Їх же по-звірячому нищать російські терористи, 

обстрілюючи з російської артилерійської зброї житлові квартали, вбивають тисячами, ли-
шають житла, і вони свого вбивцю, цього виродка обожнюють і прагнуть під Росію. Це 
звичайно етнічні росіяни, але ж і етнічні українці також, і не один відсоток їх. 

А в цілому по Україні оті лише 60% населення України негативно ставляться до Ро-
сії. А 40% значить позитивно? Нічому не вчить їх фашистський напад на Україну. Отже, 
для цих внутрішніх ворогів Росія й досі "братская страна". 

Та тебе ж убивають, по-звірячому катують, нищать твоїх дітей, і тебе це ні в чому 
не переконує? 

І ще. У Донбасі попи так званої Української православної церкви Московського па-
тріярхату підтримують російських терористів. Та як же ви не боїтеся, що Вогонь Господ-
ній упаде вам на ваші сатанинські голови й спалить вас, гріховних виродків (грєховноє от-
родьє), вщент! Як же ви, прикриваючись іменем Бога, вітаєте московських убивць, окупан-
тів, ідете з хрестом у спілку з цими назбираними, навербованими, купленими Путіним по-
кидьками людства (отбросамі чєловєчєства), благословляєте їх на вбивства, катування, гі-
рші, ніж дозволяли собі навіть гітлерівські гестапівці?  

Оце така ви церква благочестива?.. 
 
10.08.2014. 

Через гарт війни 
Такі надзвичайні випробування, як оцей цьогорічний сатанинський вибух агресії 

Росії, цього невідступного Везувія, на сусідство з яким рокована Україна, нарешті дофор-
мують (хотіла цього Росія чи ні) українську націю, провівши її через гарт найпідступнішої 
війни. 

До нашої довірливо розм’якшеної, прямодушної, добролюбно-наївної ментальности 
таки тепер уже, в це лихоліття нащепляться так давно необхідні нам чітка рішучість, пос-
тійна обачність, межова, кордонна недовірливість, висталені, загартовані в майже голіруч-
них боях з російським загарбником відпорними, захисними огрубленістю, ожорсточеніс-
тю нашої натури, без яких не вистоїш, не переможеш, не виживеш у реальному світі, без 
яких тебе, націю, розмобілізовану нашою традиційною пацифістською поступливістю, ро-
зтрощать, рознесуть на обезнаціоналені атоми.  

 
11.08.2014. 

Осердя нашої боротьби 
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Олесь Доній – один із не багатьох політиків, хто стоїть у самому осерді боротьби за 
незалежну, державну Україну. Він відстоює в Україні статус єдиної державної мови - укра-
їнської. Для перемоги цього він українізує українців не тільки закликами, а й практичними 
діями. Щоб повсюдно, тотально заукраїномовили українці й усі бажаючі інонаціонали, До-
ній створює в містах курси україномовлення (тобто курси з вивчення української мови). 

На мою думку після припинення нинішньої військової агресії Росії проти України 
найголовніше, чим має зайнятися наша держава – це зміцненням обороноздатности країни. 
Поряд із створенням міцних кордонів, сильної армії для обороноздатности України найпе-
ршочерговіше значення має укорінення в усі складові суспільства єдиної державної украї-
нської мови, широка пропаганда україномовлення і практичне здійснення його через 
сім’ю, дитсадки, школи, виші й громадські курси вивчення української мови. 

Писав уже й ще писатиму про те, в чому глибоко переконаний: найміцнішим, най-
неприступнішим моральним кордоном нації, держави нашої може бути тільки її свідоме, 
принципове масове, всезагальне україномовлення, україномовлення кожного з нас. Коли 
воно стане для нас таке ж необхідне, як дихання, тоді не здолає нас ніяка наймосковленіша 
Росія. 

Думаю, що це відчув і Олесь Доній та його соратники, тому й веде практичну робо-
ту за розширення україномовлення в нашій державі. 

 
Винищуємо під корінь  

"Мамо! Сьогодні ми нарешті їли супчик із кукурудзою…" (З листа 24-річного сина з 
передової з Донбасу в битві з російськими загарбниками, так званими терористами). 

Хто ж воно сидить у керівництві збройних сил держави! Та ми ж тут закуповуємо 
першосортні продукти для бійців, але їх керівництво не дає на передову, а залишає на скла-
дах для себе, дітям же нашим – молодим воїнам передають з усього тільки дешевенькі ри-
бні консерви, які бійці не можуть уже бачити. За що ж ви так ненавидите молодих патріо-
тів України, на яких тримається захист держави?! 

Як же вам поперек горла не стане оте, що ви затримуєте для себе на складах?  
Як же ми отак не бережемо нашу золоту молодь, не навчену військової справи, по-

гано озброєну, безжалісно підставляємо під ворожі кулі й снаряди! Уже втрачено за ці мі-
сяці війни з Росією 568 молодих життів, 2120 поранено, покалічено, без рук, без ніг, без 
очей залишено… Чуєте? 568 життів одібрано від молодого патріотичного покоління 
українців!568 неповторних українських світів закрилося назавжди для України. 

І в той же час понад 500 тисяч в Україні тирлується по тилах військовопідготовле-
них, служить у внутрішніх військах, в армії на контрактній основі, в національній гвардії, в 
службі безпеки. Чого ж їх так мало посилають на передову? Бо побоювання є, недовіра до 
вас, навчених військової справи, що ви можете зрадити, перейти на сторону ворога, як це 
було в Криму, як здала ворогу позиції міліція в містах Донбасу. Через вас, зрадливих, підс-
тавляємо під ворожі кулі наше молоде, святоукраїнське покоління, винищуємо його під 
корінь. І не боїмося гріха ні перед Богом, ні перед Україною… 

 
*** 

Підлітки біженців із Донбасу в Черкасах прийшли до однієї із шкіл, зняли держав-
ний синьо-жовтий прапор і роздерли його. 

 - Нам нє нравітся ето фашістскоє знамя! – заявили вони. 
Кількома днями раніше такі ж біженці з Донбасу в Золотоноші над будиночком, де 

їх прихистила українська пенсіонерка, намагалися підняти російський триколір. 
Отак отаких майбутніх громадян України виховують російсько-звихнені батьки-

донбасівці. Кого ж ви виховуєте? Ворогів своєї Батьківщини України, моральних виродків? 
Подумайте, яке ви нещастя готуєте своїм дітям? Як вони житимуть серед своїх на-

ціонально свідомих, патріотичних ровесників? Адже з часу проголошення Незалежности 
України прийшло вже нове, патріотичне покоління, яке зараз воює на передовій з російсь-
кими окупантами. Від цього покоління вже зароджується, з’являється на світ майбутнє 
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друге патріотичне покоління, яке через 10 – 15 - 20 років добудує вільну українську Украї-
ну й захистить її від ворогів. 

Чому ж ви готуєте зі своїх дітей майбутніх ворогів України, українства? Донбасівці! 
Беріться нарешті хоча б за розум, якщо ви вже втратили свої патріотичні почуття.   

 
13.08.2014. 

Звичайно ж геній! 
Оце, перебираючи свою бібліотеку, щасливо натрапив на книгу спогадів "Геній 

Вінграновського" щедромовного, щедродумного, одного з притягальних ріднословців Ро-
мана Дідули й укляк перед його Вінграновським, знову перечитую-читаю… 

"А що Микола Вінграновський великий, поет над поетами, один з найбільших в 
українській літературі ХХ-го століття, в цьому в Україні ніхто не сумнівається, хіба що 
заздрісники щось там можуть заперечувати чи замазувати. Слово Вінграновського пе-
реживе усі часи, бо воно дихає вічністю". 

Так, Романе! Саме так! А чи не здається Вам, Романе, що слово Вінграновського на 
додачу до всього ще й панорамне, якесь усеосяжноозорне і згори, і зсередини наймачині-
шої мачинки, бо воно від Бога. 

Як добре, щасливо добре, що Ви, Романе, згадуєте про і мого улюбленого Поета. 
Доля моя так склалася, що саме при початку-початочку мого самодіяльного словошукання 
для щойно зроджених перших наївних метафор у далекому травневому 1963 році мені було 
найменовано зустрітися, познайомитися водночас і з Вінграновським, і з його поезією, і з 
його баритонорозлогим, розкотистим голосом, яким він читав свої вірші. Читав з гарячим 
придиханням на ударнодушевному слові… 

Оглушений у Донецьку після Полтавщини та Києва холодним чужомов’ям, совєт-
сько-газетною офіційною (працював у редакції російськомовної газети) прямолінійністю, 
я, що два роки, як надумався стати письменником і досі написав ще неповний десяток опо-
відань і ніде ще не надрукував жоднісінького рядка своєї прози, несподівано для мене пот-
рапив завдяки дивовижному селекціонеру майбутніх талантів Володимиру П’янову на 20-
денний творчий семінар молодих літераторів під українське небо в Одесі. 

І раптом перед нами, 20-ма семінаристами, на другий-третій день з’являється Він-
грановський на всі семінарські дні. З першого почутого в його читанні вірша я полюбив 
Поета. Мою душу було враз зім’ято й тут таки розправлено й піднесено на такі небувалі 
для мене висоти, що вона летіла-летіла над усією Україною, купаючись у блакитній атмо-
сфері ще не збагненного, а вже рідного-рідного… Я з радістю почув наче з Неба мою рідну 
мову й відчув, яка вона красива, мелодійна, ніжна, велика. Яка вона… - я. Тобто, без неї я 
був не я, точніше – я досі не розумів, що вона, така звична з дитинства, в дитинстві, в селі 
– то частка мене, моєї душі. І от я зрадів од того, що і я красивий з нею, моєю мовою, ду-
ховно багатий, як і Вінграновський, як і кожен чесний україномовець. 

Оце диво-Відкриття рідного, українського, було щасливо посилене в рази й рази ди-
во-Вінграновським і його диво-Поезією. 

Таких митців, як Вінграновський, пане Романе, посилає нам зрідка-рідка Небо в 
найтяжчі часи для України, посилає для нашого україностояння в світі. 

І він, посланий, молодий, повний сили, мужности, совісти й відчуття обов’язку, ска-
зав голосно, на всю ненависну російсько-совєтську імперію-тюрму найсвятіше нам, заци-
тьканим, заляканим, компромісним, упокореним уже, - про Україну: 

В цьому імені ви днюєте й ночуєте, 
І для вас воно – пшениця, порося… 
Я ще назову його, ви чуєте? 
Я ще потрясу ним всіх і вся! 
Я ще пропечу ним, ще проклацаю 
Кожну душу. Груди і чоло… 
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Так  він сказав, так і зробив потім у житті  кожним своїм рядком, посиливши ним 
нашу любов до Вітчизни-України,  збагативши українську мову, неймовірно розширивши 
діапазон звучання українського слова, відкривши й показавши на своїй творчій практиці 
здатність нашої мови самозбагачуватися від слова до слова в процесі її живої роботи-
функціонування, як масово уснорозмовного, так і письмового в нації, в суспільстві. 

 
15.08.2014. 

До Держави! 
Слово Української Мови 

Яка ж ти Українська Держава, коли ти не захищаєш мене – Українську Державну 
Мову?! Як записано в Конституції – єдину державну мову. Я знаю тебе. Ти єси все та ж на-
скрізь фальшива держава УРСР, яка 70 радянських років не давала мені дихнути на повні 
мої філологічні груди, напускала на мене, нацьковувала російську мову з усіма її службами 
(КГБ, міліцією, комуністичними генсеками, тюрмами і брехливими газетами, радіо і кіно). 
Ти й досі нацьковуєш на мене російську мову під виглядом другої державної мови, нашо-
рошуєш проти мене свої державні телеканали, газети, радіо, дозволяєш їм кепкувати, збит-
куватися з мене, вихваляючи в нескінченних російських недержавномовних фільмах усе 
російське, ігноруючи українські фільми, пісні, а то й підхіхікуєш московському антиукра-
їнському хамству, як свого часу першої руки українська державна очільниця підхіхікувала, 
задоволено потрясаючи білою косою, чужому чужаниці, нашому ворогу з ворогів Путіну, 
коли той збиткувався публічно, перед телеекраном з України та її Президента. 

Слухай, "Українська" "Державо"! Я більше не миритимуся з твоєю фальшю! Я бі-
льше не мовчатиму! Я розкажу моєму народові, як ти його обдурюєш. Я поясню йому, що 
твоя хитренька видумка –"друга державна мова" – це підступний троянський кінь, випло-
джений в імперських московських стайнях, якого ти зрадливо напускаєш проти мене. 

Та я вистою. Вистояв би мій народ. Я вистояла тисячі й тисячі років. А от народ мій 
часто збивали з пуття московські поневолювачі, і він навіть почав був соромитися мене. Я 
далі не мовчатиму! Я скажу йому й покажу, хто я! Як писав мій улюблений Поет Вінгра-
новський: 

В цьому імені ви днюєте й ночуєте… 
Я ще назову його, ви чуєте? 
Я ще потрясу ним всіх і вся. 
Я ще пропечу ним, ще проклацаю 
Кожну душу. Груди і чоло… 
Я – мати індоєвропейських мов, отака я древня пра-пра-прабабуся сьогоднішнім 

українським воїнам проти російських окупантів у Донбасі. Вони молоденькі, чергове нове 
покоління, їм важче стояти, ніж мені, многотисячолітній, досвідченій, невмирущій. Але 
мені для стояння постійно потрібні саме молоді руки, молоді гарячі серця патріотів, молоді 
душі. З ними я безсмертна! 

І хоч ти, лже-державо, вистав проти мене й чортову дюжину "других державних 
мов", я більше не поступлюся їм ні міліметром української, споконвіків омовленої мною 
території, жодним українським словечком не поступлюся.  

Я довго терпеливо чекала, все надіялася, що ти нарешті візьмешся за розум, що в 
тебе, якщо й не прокинеться совість, то хоча б озоветься здоровий глузд, усе ж ти таки для 
чогось носиш горде звання – Українська Держава! Ну, не зовсім же тільки для прикриття 
ворожих задумів Москви? Не взялася за розум… 

Я скажу моєму народові всю правду, хто ти є в дійсності, і він тебе пролюструє всю 
наскрізь, "проклацає" від президента до голови сільради найменшенького нашого сільця. 

Знай, я і мій прозрілий нарешті народ більш не поступимося своїм святим первород-
ством, даним нам Природою по імені Бог! Разом ми переможемо! 

Слава Україні!  
 

Василь Захарченко. 
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Записано з голосу Мови 
у хвилини незгасаючої тривоги за її долю. 

м. Черкаси. 
 

 
*** 

 
Ну, скажи, який ти в біса народний депутат України, коли ти в сесійній залі й на зу-

стрічах із виборцями, в радіо й телепередачах виступаєш не державною мовою, а мовою 
сусідньої, ворожої  до України держави? 

Ти мені чужий, від тебе, як від бродячого пса, несе бездомністю, зайдисвітством, 
небезпекою зради, відступництва в будь-яку мить. 

Ішов би ти під три чорти, в свою улюблену Росію і не вирипував нам нашої хати, не 
заважав нам жити українно, своєю державою, як усі вільні цивілізовані нації. 

 
*** 

Що помічено. Самодіяльні прозові "твори", як правило, читаються дуже важко. На-
че чоловік і старався показати всю правду життя, яку він не погано знає, і мовні багатства 
використовує такі, що хочеться їх виписувати й виписувати, а поїзд стоїть на місці, чахко-
тить паровоз, випускає кучеряві клуби пару, а не їде, не рушиться з місця. Аж тобі, читаче-
ві, вже на другій сторінці стає важко. 

І з прикрістю, стомлено відкладаєш книжку. 
Не проза. 
 
17.08.2014. "Наш єдиний оптимізм – у прямостоянні. І ця постава робить нас усіх 

братами". 
(Василь Стус). 
 
19. 08. 2014. "Комусь здається, що тюрма – гарт. І мало тих, що розуміють: людина 

від природи має дуже делікатну психічну організацію, вона не створена для витримування 
великого тиску". 

(Євген Сверстюк). 
 

Не бачити вам щастя, убивці! 
Те, що чинять уже понад три місяці в Донбасі російські окупаційні війська під мар-

кою "сепаратистів", ще світ такого не видів і ніяк не може вкласти собі в голові: що це та-
ке? Гарматним вогнем із суперсучасних руйнівних установок вони знищують, стирають з 
лиця землі житлові будинки із самими мирними жителями, дитячі лікарні з дітьми, дитсад-
ки, школи, убивають сотнями мирних мешканців, ранят (калічать) їх, знищують колони 
мирних біженців із зони воєнних дій, колони під білими прапорами. Для цих убивць, сади-
стів російських немає жодних міжнародних правил. 

Це -  гади, га-ади, головорізи, покидьки (падонкі!, атброси чєлавєчєства! – рос.), не-
люди, набагато страшніші від гітлерівських окупантів. Цьому злочину московських фаши-
стів не може бути ніякого прощення в наших змучених серцях. Якщо після цієї російської 
бойні хтось знову спробує росіян Росії називати "братами", "сестрами", на голову того впа-
де прокляття невинних убієнних, сотень, тисяч жертв молодих українських воїнів, полег-
лих  у боях українських командирів, мирних жителів міст і сіл, убитих, розтерзаних росій-
ськими снарядами, мінами дітей. 

*** 
Що боляче! Понад 60% росіян у Росії (а деякі джерела називають і до 90%!) вима-

гають від Путіна, щоб розпочав ще масштабнішу війну проти України. Вони, ненавидячи 
ввесь світ, найбільше чомусь, не по-людськи ненавидять нас, українців. Що ми їм зробили 
поганого? Чим ми завинили перед ними? Ми ж не посягаємо ні на їхню територію, ні на 
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їхні мову, культуру, суверенітет. Тим хіба ми винні, що ще є на світі Божому після їхнього 
350-річного нищення нас, ще дихаємо і навіть намагаємося жити своєю сім’єю, своїм до-
мом, своєю Державою. 

 
21.08.2014. 

У кольори Державного Прапора 
З ініціятиви та за підтримки Президента України Петра Порошенка до Дня Незале-

жности він закликав вивішувати на спорудах Державний Прапор України – синьо-жовтий, 
фарбувати в кольори держпрапора паркани, мости, лавки в парках і на бульварах. І це охо-
че роблять у нас у Черкасах. 

Чиниться це з метою пробудження та закріплення патріотичних, українських почут-
тів у народі.  

Чудово! Прокидаймося нарешті від сплячки! Ставаймо Українцями! 
 
24.08.2014.  

З Днем Незалежности! 
Синоніми. Вершник – верховий, верховик (Миргор. пов.), верхівень (Лубен. пов.). 
Отаке наше багатство! Радіймо! Бережімо! Пишаймось! 
 

*** 
А ще знаходжу в Словнику Грінченка: 
"Вершій – той, хто вивершує стіг, скирту". Яке красиве слово! 
 

*** 
Учора врочисто відзначили в Києві  День Прапора. Урочиста церемонія підняття 

Державного Прапора на Софійській площі за участю Президента України. 
Світанкові кольори українського прапора. 
 
 

*** 
Те, що чинить Росія в Донбасі, не піддається ніякому аналізу, не підлягає жодному 

здоровому глузду. Це страшний злочин, чорний , диявольський злочин перед людством, оті 
вбивства сотень, тисяч людей, оте нищення реактивними установками мирних житлових 
кварталів у містах Донбасу. А оця остання історія з "гуманітарною допомогою"! Оті 300 
пофарбованих у біле камазів, без дозволу, живосилом заведені на територію України без 
контрольного огляду, під маркою так званої "гуманітарної допомоги" нищеному ними ж, 
росіянами, стираному з лиця землі їхнім артилерійським вогнем Луганську, завезення в 
напівпорожніх ваговозах десятків сотень тонн соли та води під маркою харчової допомоги. 
І тут же, в щойно звільнені від цього добра авта – завантаження обладнання оборонних за-
водів Луганська, обдирання їх до останнього гвинтика й вивезення награбованого через 
український кордон у Росію. 

Це елементарний грабіж, крадіжка, бандитизм! І при цьому очільники Росії та їхня 
пропаганда заявляють, що вони незабаром знову завезуть на територію України, в пони-
щені ними й ще не дограбовані міста Донбасу "так потрібну мешканцям гуманітарну до-
помогу" (якої ніхто в них не просить!), тобто вчинять нове пограбування України. Це вер-
шина цинізму, маразму, божевілля від уседозволености їм, російським агресорам, яка йде 
від байдужости, боягузливости, безпорадности Європи й Америки перед нафашизованим 
до безмеж Путіним. 

*** 
Раптом Олені згадався віршик з її дитинства,  і вона з подивом переповіла його ме-

ні: 
Як пішов я в ліс по опеньки, 
Там побачив пташку маленьку. 
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Став я ту пташку ловити, 
Стали мене дітки просити: 
Не займайте нашої мами, 
Не лишайте нас сиротами. 
 
Проказала ці слова, і в очах їй стали сльози. І мені теж зробилося жалко цих пташи-

них діток. 
 
31.08.2014. Вичитую в Щоденнику Олеся Гончара: "Літо, 1969. Ходить вислів в 

Одесі: "Комунізм – це радянська влада плюс русифікація". 
Сказано це з гірким сарказмом. А ми, зі школи в полтавському селі жили саме так 

націлені, настановлені. Коли ми в десятому класі пожалілися директорові школи, що до 
нас викладати психологію російською мовою приблудивсь якийсь Алашкевич із Полтави  і 
сприймати це чужомовне  викладання дуже важко, то директор заспокоїв нас: 

  - Ми будуємо комунізм, а при комунізмі буде одна мова – російська. Якби моя во-
ля, я б уже сьогодні все навчання в школі перевів на російську мову. Звикайте. Вам, моло-
дим, жити при комунізмі, де російська мова буде вашою єдиною мовою спілкування. 

За логікою директора наша рідна українська мова вже мала сприйматись, як "пере-
житок минулого", який ось-ось відпаде разом із усім застарілим, віджилим, відійде в не-
буття. Отак нам змалечку викривляли наші українські душі в українській школі. 

Це десь глибоко засіло в свідомості, і коли через вісім років я остаточно вирішив 
стати письменником, то перші свої твори спробував писати російською мовою, та з того 
нічого в мене не вийшло. Виявилося, що душа моя зовсім глуха до чужої російської мови, 
хоч я й працював кореспондентом російськомовної газети "Комсомолец Донбасса". Але 
одна справа писати казенні речі, і зовсім інша – видобувати текст художньої прози з роз-
будженої душі. А вона озивалася тільки на рідне слово. 

 
*** 

Читаймо й читаймо рідне слово, вслухаймось у його звучання, особливо в наш син-
таксис, який малює таку хвилюючу, мелодійну будову української душі. 

 - Чого це ми з тобою балакаємо з ножа? 
 - Тільки й добра, що дорога поряд домівки. 
 - Він зрадів, бо вже знав, що його грало. 
 - Ускочив у таке лихо, що каміння гризе тепер. 
 - Він такий, що й самому Богові дороги не вступить. 
 - Чого ти ждеш? Надієшся, що Господь тобі дасть із високого неба? 
 - Поб’ють тебе сиротинські сльози. 
 - У липні літо біжить уже вистрибом. 
 - Так він уже ту горілку надолужа. 
 - Увесьденечки ж та ні за холодну воду! 
 - Свого доправляйся, роду не чужайся. 
 - Хто розуму не має, тому й коваль не вкує. 
 - Спутало її замужечко. 
 - Трьох синів годував, на воювання готував. 
 - Допитався ж до неї. 
 - Розідбав хліба трохи. 
 - Розходивсь, як віник по хаті. 
 - Пройшов так, мов у вічі не знає її. 
 - Уже і обмолотини справили. 
 - Такий уже роботяжечка був. 
 - У вічні часи не займай його. 
 - Де мама вродила, там і кропива мила. 
 - А людей тих устало з поїзда, пола з полою не черкається. 
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 - Їм нічого, а в мене сто думок. 
 
Ні, це не просто мова, це – музика, моцертіяна! 
 
2.09.2014. 

"Питоньки дай!.." 
Старий колись розповідав мені, молодому ще літераторові, про 33-ій голодний: 
"Було дадуть гороху в колгоспі, наїсишся, у животі крутить, а ти за кіньми, на оран-

ці, а в животі, наче каменюччя насипали й кілком його не виб"єш звідти, того гороху. А 
їси, хапаєшся за життя… " 

Старий перемовчує якусь часинку, крутить головою, сльози ховає. Прохриплим го-
лосом продовжує: 

"А люди мруть з голоду, а люди мру… Стягали трупи з осель, привозили на цвин-
тар. Скидали в ями… Я саме копав яму. Привезли на возах мертвих. Почали скидати в яму. 
А один, як поворушили його, взявши за ноги й руки, розплющив очі й каже: "Питоньки 
дай!.."  Бо-ожечку! Його вже волочать до ями,  а він пити просить… Піввіку минуло, а во-
но мені й досі стоїть перед очима…" 

 
*** 

Отак і живемо. По-українському?... Сільський –пресільський дідусь. У полтавсько-
му селі народився, там і виріс, там і віку доживає. А от довідник з виноградарства давай 
йому російською мовою.  

 - А чого не своєю? Ви ж нею розмовляєте. 
 - Звичка. Біблію читав тільки на російській, у церкві правиться російською. Не вчи-

таю по-українськи. Наче це не насправжки. 
 

*** 
Ще тільки 2-е вересня, а осінь уже ночами тихенько, нищечком золотарює собі в 

липах. З того, як світяться перші осінні доторки-спроби в зелених-зелених кронах, знати -  
золото й цієї осени буде першої проби.   

 
4.09.2014. 

Бездарно, безвідповідально 
Бездарно і що найприкріше, зовсім безвідповідально ведеться російсько-українська 

війна з нашої, української сторони. За 5 місяців загинули тисячі наших бійців, тисячі й ти-
сячі поранених. 

Росія 29 серпня влаштувала нашим під Іловайськом котел, у який попали кілька до-
бровольчих батальйонів. Убито 500 наших бійців, тисячі поранено, 600 узято в полон. 

Не зуміли вигнати з Донбасу окупантів, поки вони маскувалися під "сепаратистів", 
бо не закрили кордон з Росією, і через нього Росія напомпувала Донбас своїми найманця-
ми, російськими солдатами, військовою технікою. Зупинили наш наступ, а під Іловайськ 
Росія кинула повітряно-десантну дивізію з Рязані, мото-стрілецьку бригаду з Нижнього 
Новгорода, загони спецназу, артилерійські частини. 

От що значить -  не закрити кордон. Це тільки дурень міг піти на таке: виганяти з 
території ворога, не закривши кордон. Ще й похвалялися, що ось-ось виженемо "сепарати-
стів" з української території. 

Довиганялися… Завтра президент віддасть наказ про припинення вогню. Будуть за-
мирятися за планом ворога Путіна.  

Важко, боляче жити. Не продихнеш. Поклали тисячі молодих життів палких патріо-
тів України. Так злочинно, бездарно. Чомусь найбільше гине саме молодих, які складають 
добровольчі загони. Це не може бути випадковим. Якісь ворожі сили (п’ятиколонні) на-
вмисне підставляють під вогонь молодь. Уже масово кажуть люди, що в генералітеті си-
дить багато ворогів. Не тільки бездар, а й запеклих ворогів. Це вже сприймається як цілком 
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зрозуміла обставина. Наче так і повинно бути, по штату чи що?.. У нормальній державі за 
таке б уже погони поздирали і взяли б винуватців під арешт. Та схоже, що Верховнокома-
ндуючий упритул на бачить зрадників. Нікому з винуватців навіть мізинця не прищикнули 
за "Іловайський котел". 

 
6.09.2014. Як став я себе хоч трохи пам’ятати, то мати мені казала по кілька разів на 

день, щоб я поганих слів, почутих випадково від дорослих, не смів промовляти, бо гріх. 
Навіть черкатися (тобто казати "чорт") не можна було.  

 - Якщо випадково зачеркаєшся, то візьми вказівного пальця в рот і послинь його, 
бо інакше він усохне тобі. 

Від батька за все життя , прожив він 74 роки, я ніразу не почув жодного поганого 
слова, ніразу він при мені не зачеркався. Такий був і його старший брат, і дід Кирило, ма-
терин батько, і його сини, брати материні Микола і Василь. 

Мені й зараз якось незатишно на душі, коли читаю в книжці слово  "чорт". Хочеться 
взяти вказівного пальця в рот.  

  
*** 

Учора припинили вогонь з обох сторін на цій жахливій війні. Може, може ж… Мо-
же, напилася вже нашої крови Росія, збожеволіла зі своїм Путіним від ненависти до нас, 
українців. Може, вже обпилася?.. 

Якби ж вистачило розуму в тих, хто ще не продався, зразу ж кинутися тепер розбу-
довувати українську армію, маннергеймувати  державний кордон з Росією і Білоруссю та 
Молдовою в першу чергу. 

Якби ж вистачило розуму, здорового глузду, патріотичного духу та совісти, совісти, 
совісти… 

Може ж і всіляким політиканам, генеральському та депутатському наброду запе-
чуть душу сльози тисяч матерів, які втратили на цій війні (у мирний  час у світі!) своїх си-
нів, своїх патріотичних, героїчних, самовідданих дітей? 

 
*** 

 - Пора вставати… - будила мати малого відганяти на пастівник корову. – Уже оно 
день кукурікає, а ти спиш. 

І справді, за світанковим вікном поперед сонця вже возвіщав малому про прихід дня 
радісно, голосисто півень. 

"Та який півень! – думаю я оце, прокинувшись од ранкового "ку-ку-рі-ку-у-у!.." 
десь із приватної садиби на недалекій околиці міста.  – Не півень, а співак, соліст Київської 
Опери. Хоча "півень" – це ж і є той, хто піє, співає…"Усе, сну вже й за золото не купиш… 
Пора вставати!.. 

 
*** 

Вичитую в інтерв’ю 50-річного поета Бориса Гуменюка, який пішов на російсько-
українську війну, вступивши в добровольчий батальйон, таке: "Бувалі вояки кажуть: коли 
чуєш постріл, не бійся, бо свого не почуєш…" 

Це як у грозу. Коли аж після блискавки загриміло зі страшною розломною силою, 
то не по тобі. Бо якби по тобі, то б ти вже  не встиг почути грому. 

І ось "Заповіт" Борисів. Перепишу уривки, які найбільше печуть (значить, живий я 
ще, бо ще чую, як воно болить…): 

Сьогодні знову копаємо землю 
Цю ненависну донецьку землю 
Цю черству закам’янілу землю 
Тулимося до неї 
Ховаємося в ній 
Ще живі. 
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………………………………. 
Завтра ми вже будемо мертві 
Може багато з нас 
Може всі. 
……………………………… 
Ось в цих окопах 
Які сьогодні для нас тимчасове житло 
А завтра стануть нашими могилами 
Поховайте нас. 
……………………………….. 
Не потрібно прощальних промов 
В тиші яка настає після бою 
Це завше виглядає недоречно 
Це наче штурхати загиблого воїна 
І просити щоб той встав. 
Не треба панахид 
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце 
Просто накрийте нас землею 
І  - йдіть. 
…………………………………. 
Було б добре якби на тому місці були луки 
І багато-багато квітів 
І бджола над кожною квіткою 
Щоб надвечір приходили закохані 
Плели вінки 
Кохалися до ранку 
А вдень щоб приходили молоді батьки 
з малими дітьми. 
(Не перешкоджайте дітям приходити до нас). 
 

Відсутність емпатії 
Емпатія – це здатність перепускати чужий біль через себе. Це власне те, що відріз-

няє людину від тваринного світу. Та от оцієї емпатії в росіян немає. Відсутня. Зачищена 
імперськими завойовницько-погромними походами, а ще більше більшовицьким, каммуні-
стічєскім вихованням, вибиванням цього "пережитку минулого" з голів, з душ. А без здат-
ности перепускати чужий біль через себе людина робиться бездушною, фактично вирод-
ком. 

Ми згадали сьогодні з Олею, як і моє покоління, і її вже покоління, якихось 40 – 35 
років тому обездушували в совєтській школі на прикладі негативного персонажа Мечика з 
роману "Разгром" О. Фадєєва. Цей інтелігент Мечик якраз перепускав через себе чуже го-
ре, "копался в своєй гнілой душонкє", а це співчуття, відчуття чужого болю обезволювало 
його, роздвоювало, роззброювало, привело до зради. 

Нас виховували бути рішучими, жорстокими, черствими, безпощадними, коли треба 
для справи. Якщо українська натура не піддалася цій антилюдяності, то росіян за 70 років 
комуністичного режиму  вдалося повністю звільнити від цієї емпатії. Вона в них атрофова-
на. Це особливо помітно в останній загарбницькій війні проти України по отому, як росій-
ські військові катують полонених, як дострелюють поранених українських бійців, замість 
того, щоб надати їм медичну допомогу, як вішають на проводах уже мертвих українських 
воїнів і фотографуються на тлі повішених, як обстрілюють артилерією житлові квартали, 
школи, лікарні, стирають з лиця землі цілі села. 

Страшний, жахливий, моторошний у нас сусід – Росія із звироднілим населенням. 
Проти цієї розлюдненої звірюки доведеться нам тримати роками, може й десятиліттями 
порох сухим, чисельну, до зубів озброєну армію і неприступний кордон на 2000 погонних 
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кілометрів. А з лексикону викинути назавжди навіть уві сні згадку про "братерство", про 
"старшого російського брата", про "ми с Россієй братья навєк". Бо повернутися до тієї со-
вєтської маячні про "братерські корені" свідчило б, що й у нас атрофувалося відчуття ем-
патії – здатности перепускання через себе всього того горя, біди, болю, які довелося зазна-
ти, прережити десяткам і десяткам поколінь українців до нас у боротьбі за українську до-
лю, за українську державу, за Незалежність. 

 
8.09.2014. 

"Сльоза зір полудить" 
 

Раптом вичитую в чудовій статті "Магія козацької пісні" незабутнього Миколи Ша-
пошника, письменника, творця козацьких пісень, співака, керівника самодіяльних гуртів 
"Черкаські козаки", "Козак Мамай і січовики" таку фразу:  

" В такому стані, коли сльоза зір полудить, ні до бою не станеш, ні за зброю не візь-
мешся". 

Оце "сльоза зір полудить". Яка мовна перлина – "зір  полудить"! Шукаю в словни-
ках. Нема. Є в Грінченковому: "Полуда – катаракта, більмо". Наводяться вислови: " Полуда 
на очі сіла"; "Полудою очі затягло". І протилежне: "Мені полуда спала", тобто зійшла з 
очей, прозрів. І синонім до полуди – луда. "Розпадеться луда на очах ваших неситих; поба-
чите славу, живу славу дідів своїх". (Шевченко). 

А от дієслова немає, це певно словотвір Миколин: "сльоза зір полудить", мається на 
увазі: "сльоза зір застилає". 

Шкода коли такий мовний новотвір пропаде. Він же збагачує, увиразнює нашу гну-
чку, співучу мову.  

У цій же Миколиній статті натрапляю й ще на одну перлину: "подивки беруть". Ми 
швидше скажемо: "подив бере", "здивування бере", а от "подивки беруть" – у словниках 
немає. А воно мені миле. 

 
9.09.2014. Люблю небо початкуючого осіннього місяця вересня, саме його початку, 

коли день стоїть тихий-тихий під блакитними висями, вже не гарячими й ще не холодни-
ми, а те-еплими на дотик. У такі дні й думається, і згадується багато, відкриваються найда-
льші далі пам’яти, сповиті легким сумом. 

Та цієї осени, як і всього літа, і весни суму і журби, і печалі, і не викричаного болю, 
горя, переплетених найстрашнішими прокляттями фашистській Росії стільки пішло під 
найвищі небеса, що як вони й досі не репнули там, над нашими головами. 

Ми прокляли на віки-віків Росію за війну, яку підступно, по-бандитськи, по-
садистськи принесла вона на нашу святу, голубино-мирну українську землю, прокляли ма-
тері, жінки, наречені, маленькі дітки за вбитих, по-звірячому закатованих у російському 
полоні синах, чоловіках, наречених, батьках. Прокляв фашистську, підступну звірюку-
Росію ввесь український народ. Ми цього горя, звірячого оскалу не забудемо Росії ніколи, 
якою б вона не прикидалася надалі "дружньою", "братньою", "сестринською"… Сатана ні-
коли не буде людям братом. Фашистом – так. Погибеллю – так. 

Ми здогадувалися, що Росія нам не сестра, що вона звірюка, але що аж така-а!..  
Нещастя, кара єгипетська сусідувати з таким бандитом. 

 
12.09.2014. 

Рядок з Гімну 
Як гірко, боляче по-сьогоднішньому звучать слова Григора Тютюнника з його запи-

сних книжок праці думання, праці почувань: 
"Зберігаються тільки народи-завойовники, себто тільки вбивці (курсив мій – В.З.). 

Завойовані народи – скніють. Україна ніколи не була завойовником, єдиний її спогад - сла-
ва козацького захисту. Забрати в неї це – і народу такого більше не існує". 
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Як провіденційно точно визначено! Це ж спадкове живе в нас, передчувається  на-
шим народом, не випадково ж ми співаємо в Державному Гімні: 

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу 
І докажем, що ми браття козацького роду". 
Саме наше козацтво, наша Запорозька Січ доказують нам, що є, є в нас державна 

потуга, здатна і вибороти, і збудувати, і збройно, кордонно втримати нашу Українську 
Державу. 

 
Знову "батальйони необмундированих"? 

(Ех ви ж, Каїни!) 
Та мучило Григора й таке: 
"Горе народові, у якого на всякого Авеля по три Каїни". 
Ми бачимо сьогодні, як ті Каїни посилають наших юних Авелів цілими батальйо-

нами погано озброєних, з автоматами проти танків і сучасних "катюш", необмундированих, 
без захисних бронежилетів і шоломів. Це моторошно нагадує отих "необмундированих", 
"чорносвитників", "чорну піхоту" 1943 – 1944 воєнних років ув Україні, наших сотні тисяч 
мобілізованих совєтськими польовими військкоматами українців, солдатів-оточенців розг-
ромного 1941 року та підрослих за два роки німецько-фашистської окупації українських 
підлітків до 18-річного (а то й молодших!) віку. Як їх кидали голіруч, з одною гвинтівкою 
на кількох мобілізованих, і так і не обмундирувавши, в домашній одежинці (див., чит. "Ба-
тальйон необмундированих" Дмитра Міщенка, "Собор" Олеся Гончара та ін.). 

За 5 місяців оці Каїни над нами (внутрішні вороги) допомогли зовнішнім ворогам-
окупантам з Росії знищити близько (може, й більше) тисячі молодих, патріотичних україн-
ських хлопців (це майбутнє України!) , тисячі поранити, скалічити на все життя. 

Будьте ви прокляті, Каїни, в яких би державних верхах ви не роїлися! 
 

*** 
"Мова перемагає своїх суперників тоді, коли її носії войовничіші, фанатичніші, за-

повзятливіші, непоступливіші щодо мови". (А. Мартін). 
А нас же за цю не те, що непоступливість, а лише за  спробу непоступливости са-

джали за грати, розстрілювали совєторосіяни-окупанти з гепеушними, кагебістськими пов-
новаженнями й інстинктами. І ми й досі, у своїй уже державі остерігаємося бути хоча б не-
поступливими. А про войовничість, фанатичність!.. Та ви що?!! Усе боїмося когось обра-
зити. Кого? П’яту окупаційну колону?  

 
Будьмо щасливогорді! 

Чи знаємо ми такий факт, що на 2-х конкурсах мов світу єдина серед 6000 мов ухо-
дила в трійку ( подумаймо – у трійку із 6000 мов світу) мов-переможниць наша українська 
мова?! Вона ж належить до 50 найрозповсюдженіших мов світу! 

Так не прибіднюймось же! Будьмо горді й щасливі, й удячні Богові! 
 

Прапор на діючому крані 
Перед нашими вікнами за якихось сотню-півтора сотні метрів зводиться 16-

поверховий житловий будинок. Нині будівельники роблять перекриття на передостанньо-
му поверсі. 

І ось сьогодні четверо будівельників-верхолазів на наших очах підняли на стрілу 
діючого крана й установили синьо-жовтий Державний Прапор України. Нанизу, на землі, 
осіннє сонце натеплює день, і він удячно блакитніє на все наше місто й замістя. А на кра-
нівній висоті вільно дихає вітер і полоще синьо-жовте багаття прапора. Чотири робітники, 
а це півбригади, цілу годину змагалися з горовим вітром, закріплюючи держак Прапора. 
Аж на цю відстань нам відчутно, як вони хвилюються, мов хлопчаки. 

Я їх знаю в обличчя, вони щодня ходять через наше подвір’я обідати в їдальню. Об-
личчя як обличчя, засмаглі на будівельних вітрах, серйозні, трохи притомлені. Якби ще пі-
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вроку тому хтось сказав їм підняти прапор над їхньою будовою та ще на рухливій стрілі 
діючого крана, вони б у кращому разі дуже виразисто подивилися на ініціятора. А сьогодні 
вони за власним бажанням виготовили це обсяжне полотнище й підняли як святиню, пос-
кидали каски й стояли так черідкою, шеренгою врочисто, і почуття в них цієї миті були не 
тільки висотні, а й високі, патріотичні. 

Вони розуміли, що здіснили вершинної ваги справу. Що синьо-жовте сяєво їхнього 
Прапора тепер просвітлюватиме душі містянам усіх Черкас. 

Будівельники наче сказали з тієї піднебесної висоти: " Любіть Україну во врем’я 
люте, в остатню тяжкую мінуту за неї Господа моліть!" 

Роботи з мене вже ніякої. Стовбичу коло вікна на нашому четвертому поверсі й усе 
дивлюся й дивлюся на Прапор і вкотре кажу собі: 

 - Красивий у нас Прапор, кольори в нього небесні. Таке знищити не можна. Це вже 
хіба б саме небо впало. 

 
26.09.2014. 

Бережімо, бо не будемо прощені! 
Самовільно хочеться переприсвятити вірш-реквієм Євгена Плужника, вступну його 

частину, нашим бійцям добровольчих батальйонів у сучасній українсько-російській війні, 
які на наших зболених очах батьків, матерів, дружин, діточок, коханих стали українською 
легендою історичного національно-визвольного ХХ1 віку. Читаймо! 

Потомлені коні 
Потомлені коні… Бійці в крові… 
І вітер принишк в золотій траві… 
 
І тиша. І тихо сказав комбат, 
В боях посивілий солдат: 
 
 - Нас мало. Їх сила. Та як хоти, 
А шлях нам єдиний – на них іти! 
 
І кожен, хто спину покаже їм,  
Той ворогом буде моїм! 
 
Замовк і спохмурнів комбат блідий… 
І відповідь тиха:  - Помрем. Веди.  
 
"Помрем. Веди…" Легенда завжди дивує. Жива легенда вражає, окрилює всю на-

цію, вселяє віру в свої сили, в перемогу. 
У центрі легенди, сучасної, гартованої вогнем найсучаснішої вбивчої зброї, перебу-

вають наші діти – найновіше покоління українців 18-річних, 20-річних, 25-річних, які ста-
ли заслоном одвічному російському ворогу замість Української Армії, ущент тишкома 
знищеної внутрішнім окупантом – п’ятиколонною державною владою протягом останніх 
23 років, армії, перетвореної в убивчий міф. 

Довелося стояти майже беззбройно, голоруко, упроголодь, елементарно незахище-
ним бронежилетами і шоломами нашим ненавченим воювати хлопчикам проти оснащено-
го до зубів сучасною високоточною зброєю ворога. Стояти на смерть, іти на смерть і пере-
магати. І ніхто не відчуває за собою вини за це! 

Зраджувані тайними, запроданими Росії ворогами у верховному командуванні, наші 
хлопчики, падаючи щоденно на полі бою смертю хоробрих, поранені, калічені десятками й 
десятками, вони таки перемагали. 

На місце полеглих, поранених ідуть нові й нові юні добровольці в новостворені ба-
тальйони, знаючи, що нерідко йдуть на смерть, знаючи, що їх зраджують внутрішні окупа-
нти в командуванні, а то й просто бездарні генерали, усе ж ідуть, стають прообразом нової 
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Української Армії, національно свідомої, непереможної. Як збагнути все це, оцей порив, 
оцей високий дух, оцю піднебесну жертовність найдорожчим, своїм життям, оце реальне, 
приявне доведення на передовій, у жорстоких боях істини, що існує в світі щось ще вище, 
ще дорожче найдорожчого – Батьківщина, Україна, яка в смертельній небезпеці, яку треба 
рятувати від перехресного вогню наступаючого окупанта й окупанта внутрішнього, зачає-
ного, з його всероз’їдаючою запроданістю, захланною продажністю, обивательською бай-
дужістю впереміш із ненавистю до України, до всього українського. 

Україну, світ чекають ще ненаписані дослідження-осмислення цього історичного 
явища – нинішнього молодого покоління, фантастично зродженого навіть у глухій до наці-
онального буття України державі. Уже зараз народжуються поезії, пісні, присвячені герої-
зму, самовідданості, жертовності наших хлопчиків, наших українчиків суто українського 
кореня та етнічно інших коренів. З’являються й поеми. 

Як прозаїк, відчуваю, яке чекає море хвилюючої роботи наших прозаїків, бо тільки 
проза може найепічніше, найдоступніше відбити, передати, дослідити, пояснити оце най-
дорожче для України, рятівне патріотичне піднесення, відданість Батьківщині до останньо-
го подиху. Мають з’явитися на обрії нашої літератури нові "Батальйони необмундирова-
них", "На Західному фронті без перемін", "Чотири шаблі", "Батальйони просять вогню"… 
Вірю, напишуть їх молоді письменники, ровесники патріотичного покоління, може й самі 
учасники національно-визвольної боротьби. 

А державі скажу: не ти, а народ усі ці воєнні місяці одягав у захисні бронежилети і 
годував молоді добровольчі батальйони, зігрівав їх своєю любов’ю! Бережи й ти, державо, 
їх. Вони сучасне й майбутнє України. Швидше створюй Українську Армію, маннергеймуй 
неприступні українські кордони. Бережи людські життя, якщо ти держава. Бережімо, бо не 
будемо прощені. 

 
27.09.2014. 

Уклонімось Учителю!.. 
(У продовження попереднього запису) 

Усі ці місяці жахливого нещастя – війни українсько-російської думаю й думаю, як 
могло з’явитись отаке молоде українське покоління, самовіддано, полум’яно-патріотичне в 
молодій нашій 23-річній державі, якій проклятий ворог Росія не дав перерости в націона-
льну, справді Українську. 

За всі ці роки зденаціоналізоване населення України не спромоглося вибрати собі 
патріотичного, українського парламенту, він увесь час етнічно український лише ледь-ледь 
на третину, отже на дві третини забитий представниками нацменшин, переважно російсь-
кою меншиною, а ще більше отією мало не всуціль "російськомовною" людністю. 

Отож і врядування в нас чужодухе, навіть міністри, віце-прем’єри та інші державні 
очільники частіше всього російськомовні. За всі роки держава більше дбала про ще дужче 
вкорінення мови сусідньої держави – російської в Україні, про захист її (а їй же нічого не 
загрожує!), а замість підтримки, захисту української , конституційно державної мови 
державочка наша старалася підрізати своїй корінній крила, як тільки вона на хвилі Неза-
лежности намагалася хоч трохи піднестися. 

Навпаки, держава ввесь час погрожувала й сьогодні погрожує запровадити дві дер-
жавні мови, надавши статус другої державної російській, і без того до безмеж наагресив-
леній проти українности.Це призведе до знищення української мови. 

Держава за 23 роки жоднісінького разу не звернулася із закликом до своїх громадян 
любити Україну, українську мову, українську культуру, відроджувати українську духов-
ність. Не розроблено українсько-патріотичної виховної програми в школах і вишах, більше 
того, останніми роками було волюнтаристськи замінено предмет українознавства народоз-
навством, переписувалась вітчизняна історія на російський окупаційний лад у шкільних 
підручниках, чого не дозволяли собі чинити навіть німецькі фашисти під час окупації 
України в 1941-44 роках, навпаки, тоді відновлювалося об’єктивне вивчення правдивої іс-
торії України. 
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А тепер, у своїй же наче державі чимало вчителів поза уроками спілкувалося між 
собою і з учнями російською мовою в україномовних школах… 

І раптом при такій христопродавчій національній глухоті, а то й ворожості до Укра-
їни, до Української держави з’явилося, виколосилося за ці роки нове покоління 16-ти, 18-
ти, 20-ти, 23-річних, покоління патріотичне, українське, українолюбне, українодбайливе, 
українозахисне, україновіддане, україновойовниче, українобудівниче. Звідки?.. 

Звичайно, учителювала Незалежність, громадські рухи, які підносили український 
дух. Та це на дитяче сприймання діяло скорше опосередковано, відгомоном, ніж безпосе-
редньо. Далеко не в усіх сім’ях панувала українська мова, чимало батьків були російсько-
мовні, байдужі до українности. Такими їх зробила попередня епоха совєтсько-імперського 
насильства. А хто ж чи що діяло напряму на виховання наших українчиків? 

Я бачу навіть у байдужій до українности  школі Учителя з великої літери. Звичай-
ного (і більшою мірою незичайного) нашого Учителя, який стояв усі ці роки й сьогодні сто-
їть безпосередньо, часто, може, ближче за батьків коло душі дитини, свого вихованця і 
спокійно, без надриву, а як саме собою зрозуміле передає таки ж собою (своєю україномо-
вністю, знанням і поширенням історії рідної, звичаїв рідних) любов до України, горду ра-
дість від того, що ти належиш до українського роду, що ти живеш у такій чудовій країні, 
яку треба любити більше всього на світі, як рідних маму і батька, бо вона ж твоя Батьків-
щина, і захищати її, як захищали козаки-запорожці, як любили її Шевченко, Франко, Леся 
Українка, Василь Стус, Василь Симоненко, як люблять її своєю працею, своєю високою 
родовою духовністю ваші мама і батько. 

Я знаю таких Учителів, по письменницькій і журналістській роботі зустрічався з 
ними в селах і містах у школах і вишах, а ще на засіданнях, мітингах Народного руху, 
"Просвіти", Конгресу української інтелігенції, в яких вони брали вагому участь. Чимало з 
них є не тільки вчителями на уроці , а ще й фольклористами в позаурочний час, дослідни-
ками народної творчости, рідної історії, організаторами художньої самодіяльности в школі, 
пропагандистами української народної пісні, живопису. 

І часто подумки говорив собі при таких зустрічах: " О, якби мені та в школі був хоч 
один такий учитель, щоб сказав за всі десять моїх шкільних років хоч півслова на користь 
України, не оглядаючись на Росію, не молячись на неї, як би це мені допомогло в житті, не 
довелося б виборсувати свою українську душу з облудних, антилюдяних совєтсько-
російських тенет. Але ж тоді не було Незалежности (а з нею й пробудження національного 
духу в народі). Тоді було все накрите, спаралізоване советсько-російським концтабором на 
всю Україну, і фізичним, і ще більше духовним. 

І все ж, усе!.. Хвала Учителю, який у перших рядах національної еліти виборював 
нашу українську Незалежність, долаючи національну глухоту мас, знайшов у собі сили 
стати українським Учителем, учителем-гуманістом, людинолюбом, правдолюбом, україно-
пратріотом, передавши це все своїм вихованцям. 

Патріотизм, українність пішли в сім’ю, в молоду сім’ю. Останнім часом стала вже 
звичною картина в наших Черкасах: іде молода мама, на вигляд ще дівча, і веде за руку 
маленьку донечку чи синочка, вихованця дитсадка чи першокласника вже, і розмовляють 
українською мовою, добірною, літературною. А як же! Мама ж – учорашня вихованка 
Учителя. Вона все-все найкраще від нього понесла із собою в життя, несе, передає в насту-
пне покоління. 

І нема вже тому початку, і краю немає… Це вже навіки. 
Слава, слава Українському Учителю! 
Слава! 
 
2.10.2014. 

Саможертовність поколінь 
У цій поезії Василя Стуса доля шістдесятників-правозахисників, це внутрішній світ 

правозахисника, його відчуття України, його біль за Україну, його самопожертва Україні. 
*** 
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На схід, на схід, на схід, на схід, 
на схід, на схід, на схід! 
Зболіле серце, як болід, 
в ночах лишає слід. 
Тепер провидь у маячні: 
десь Україна – там, 
уся – в антоновім огні, на докір всім світам. 
До неї ти від неї йдеш 
в горобаті засвіти. 
Цей обрій – наче чорний креш 
гіркої гіркоти.  
До Неї ти від Неї йдеш,  
страсна до неї путь –  
та, на котрій і сам падеш, 
і друзі – теж падуть. 
 
А ми питаємо: звідки оці сьогоднішні, оце патріотичне покоління, що стало зі збро-

єю в руках добровольчими батальйонами на захист України,  котра       знову  "в антоновім 
огні", в який ввергла Її Росія збожеволіла – одвічний наш ворог, ворог, ворог!.. Одвічний, 
зрідні незаслуженому прокляттю. 

Це встали на захист Батьківщини саможертовно внуки по духу Стусового поколін-
ня. У їхніх руках тепер доля України. Вони – Її надія. 

 
8.10.2014. 

Одумайтесь! На вас невинна наша кров! 
Усе думаю над останньою статистикою: 60% росіян у Росії вимагають від Путіна, 

щоб він розпочав ще масштабнішу війну проти України. 
Хочеться запитати тих 60% росіян – з чим же ви станете (кожний, ко-ожний із вас 

особисто!) на отвіт перед Богом? Вам же ніколи не проститься те, що ви чините з  Украї-
ною, з українським народом, у тому числі й з етнічно російською (рідною вам по крові) гі-
лкою українського громадянства? 

Ви ж перетворили на пекло, страшніше гітлерівського, життя в огненному Донбасі, 
населеному, до речі, на майже 50% громадянами етнічно російського походження. Ви під-
даєте артилерійській смерті тисячі й тисячі мирних жителів міст і сіл Донбасу, масованим 
артилерійським вогнем бомбардуєте житлові квартали, школи, дитячі садки, лікарні, зміта-
єте з лиця землі цілі населені пункти. Убиті, покалічені й дорослі, і діти нараховуються ти-
сячами й тисячами. 

Невже ви, російські православні, вірите, думаєте, що вас уведе в Царство Боже ваш 
патріярх-христопродавець Кірілл? Та на нього першого чекає геєнна вогняна, а слідом за 
ним і вас за вбивства, за сльози, за горе українців, за Україну, яку ви терзаєте вже понад 
360 років. 

Одумайтеся! На вас – невинна кров мільйонів  розтерзаних, замучених українців, 
яка взиває до Неба, від  Котрого не буде вам прощення. Подумайте хоча б про своїх дітей, 
щоб і на них не впала наша невинна, кажу, кров. 

 
16.10 2014. У детективному жанрі, як правило, немає мови. Її заміняють просто 

службові слова. 
 
18.10.2010.  
Люблю слова, ще повнодзвонні, 
як мед, пахучі та п’янкі, 
слова, що в глибині бездонній 
пролежали глухі віки.  
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        (Михайло Драй-Хмара). 
Боже, пане Михайле! 
Це ж моє, моє, моє!... 
Моєнечке!..  
Останніми роками я жив з ним, воно було в мені, як музика. А тепер (коли я натра-

пив у Вас на нього) стало мені й словами. Вашими словами. 
Дякую. Як я Вам дякую!..  
 

*** 
(У продовження теми-відчуття) 

Чую, кожне наше українське слово йде з " глибини бездонної", в якій "пролежало 
віки". Навіть найновіше, найнеологізмніше, все ж і воно генетично походить з тієї нашої, 
української глибини-глибоченної, на ажурній візерунчатій будові його молоденьких крил 
легко відчитуються душею ті особливі рідні риси з "глибини глухих віків". 

 
21.10.2014. Згадалося раптом, як у нас, у полтавському селі, казали про всіляких пу-

стомолотів, дурноляпів: 
  - Меле (плеще) язиком своїм дурним таке, хоч святих винось. 
Тобто, не можна таке говорити в хаті при іконах. 
Як шкода, що я ніде не вжив цього вислову в своїй прозі. Може, хтось натрапить на 

цей запис – беріть. Хай воно живе в нашій мові, в наших звичаях, хай стоїть на сторожі 
моральної чистоти народної. 

 
24.10.2014. Учора ввечері несподівана бандероль у поштовій скриньці. Від Миколи 

Турківського з Прилук. 
Боже! Це ж молодість моя прийшла! Познайомилися ми з Миколою а-аж у 1963 ро-

ці, в травні місяці в Одесі на 20-денному творчому семінарі молодих літераторів, на дачі 
Ковалевського. Це ж минув 51 рік відтоді, фактично все наше творче життя. Нас було там 
десь 23 майбутніх "геніїв". І справді, всі ми стали членами Спілки письменників України. 

У нас збереглося з того часу якесь побратимське почуття один до одного. І ось воно, 
це побратимство надиктувало Миколі, Миколі Петровичу Турківському озватися до мене 
ніжним, теплим листом і його книжками. Одна з них "Натхненне серце творця" про неза-
бутнього Миколу Негоду, про їхнє листування. Друга -  книга-пам’ятник Матері – "Мати. 
Матусенька. Неня". 

І я вже читаю: 
 
Ваші очі, мамо, 
Опечалені. 
Прихиліться, рідна, 
До плеча мені. 
 
Покладіть на нього 
Руки зморені, 
Щедро борознами 
Та поорані. 
 
Їх, матусенько, я 
Зніжу ружами. 
Занедужали Ви… 
Занедужали. 
Поетична перлина. Класика. Бо наше-нашеньке, конкретно-узагальнене, питомо-

українське. Питомо! 
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27.10.2014. "Деталі – ось царина перемог реалізму". (Жуль Ренар. Щоденник). 
 
28.10.2014. Вадим Мицик – це атлант, який тримає на своїх козацьких плечах наше 

рідне Трипілля на Звенигородщині, сам його центр, та й усю Україну, від Трипілля до сьо-
годні. І міцно ж тримає, державно держить, кордонно. Аж думаєш собі: коли б нам такої 
міцности наші кордони на 2 тисячі кілометрів з Росією, то не ступила б вона й кроку на 
нашу священну територію. 

 
29.10.2014.  

Тільки в українськомовленні Українська держава 
Ще й ще раз подумаймо (роздумаймось, одумаймось, задумаймось!) і скажімо собі: 
 - Якщо ми й поставимо якнайміцніші, неприступні державні кордони, зорганізуємо, 

викохаємо надійну, міцну, оснащену найсучаснішою зброєю і військовою технікою Армію, 
які забезпечать нам державну незалежність, а про міцний мовний кордон, українськомов-
ний кордон забудемо (єдина державна мова – українська, масове українськомовлення, 
життя в українськомовленні етнічних українців, повага інонаціоналів до державної мови, 
формування політичної нації України на базі української мови, навколо українськомовного 
стрижня), повторюю, якщо забудемо про українськомовний кордон, точніше – й далі на-
вмисне забуватимемо про нього, то ми ніколи не матимемо Української національної дер-
дави. Це буде при міцних кордонах, при надійній сильній армії яка хочте держава (скорше 
всього ще одна російська, російськомовна), тільки не українська. І громадяни в цій державі 
швидкими темпами без українськомовлення масового, суцільного, державного виродяться 
з українців у ніщо, в попихачів у чужих народів і держав. 

Подумаймо: роздумаймось, одумаймось, задумаймось! 
 

*** 
Читаю нову повість Григорія Діхтяренка "Богів млин". Метафорична проза, з бага-

тою синонімікою. І з любов’ю до людини, до рідної мови. Ну, ось таке: 
" У природі й справді  було ще темно. Бо хоча вже й березень стояв, день іще по-

зимньому залежувався на печі". "Позіхали, розбуджені криками птахів гнізда". 
 
30.10.2014. Казали в нас на Полтавщині: 
 - Та їй і в головах низько, як вона не полається з ким-небудь із самого ранку. 
 
3.11.2014. 
Наша мова здатна породжувати Моцартів у поезії: і Шевченка, і Тичину, і Сосюру, і 

Вінграновського. І Олеся Гончара в прозі… 
Шевченкове: 
 
Сонце заходить, гори чорніють, 
Пташечка тихне, поле німіє, 
Радіють люде, що одпочинуть, 
А я дивлюся… і серцем лину 
В теплий садочок на Україну. 
Лину я, лину, думу гадаю,  
І ніби серце одпочиває. 
Чорніє поле, і гай, і гори, 
На синє небо виходить зоря… 
 
5.11.2014. Згадалось аж із дитинства 
Рипнувся зайти до них, та й осікся. 
А ще можна й у такому контексті вжити оце "рипатися" (тобто часто відчиняти две-

рі, особливо, коли це робиться без потреби  та ще й у холодну пору року): 
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- Не вирипуй мені хату! 
А ще: 
 - Сиди й не рипайся. ( І в прямому, і в переносному значенні). 
 - Ну й урипався ж ти мені сьогодні! – це коли хтось (частіше малий) швендяє з хати 

в сіни, із сіней у хату. 
 - За одним рипом ( у переносному значенні й у прямому, щоб менше вирипувати 

хату). 
Яке таки щастя жити в рідній мові, бачити її в лице, милуватися нею, відчувати її 

душевне тепло в кожному слові. Домашнє тепло. 
 
7.11.2014. 
"Говорити мовою окупанта – це блюзнірство" 
Ось і газета "Україна молода" наче підслухала мої сучасні думки: "…говорити мо-

вою окупанта – це блюзнірство, говорити мовою окупанта – злочин". ("Україна молода", 6 
листопада 2014 р.). 

У цьому ж числі газети подається такий моторошний факт із нашого совєтсько-
російського полону-катівні: 

"Як насаджувалося зросійщення? Репресіями, насильством. Ось промовистий, але 
маловідомий факт: 1952 року в Харківському університеті ім. Каразіна студенти відмови-
лися складати іспити російською мовою, заявивши, що вони українці і мають право розмо-
вляти українською. Тоді закритим судом 32 студентів засудили до… вищої міри покарання 
(страти), сотні відправили до Сибіру, мало не закрили виш". 

 
8.11.2014. 

Смертельна небезпека "спецстатусу російській мові" 
(Питання питань) 

Боже! Що ж ми робимо? Ми що, знову віддали владу, м’яко кажучи, в чужі руки? 
Нова влада устами прем’єр-міністра Яценюка заявила: 

"Ми зберігаємо в силі мовний закон Ківалова – Колесніченка, ухвалений "регіона-
лами" та комуністами. В тих областях, де більшість людей говорить російською, - вона має  
юридичний статус регіональної. Фактично ж її права та можливості такі ж самі, як у дер-
жавної української. ( Спасибі, хоч відверто до цинічности пояснив нам суть "спецстатусу 
російській мові"). Таким статусом можуть скористатися всі області Півдня і Сходу Украї-
ни!" 

Це ж саме говорить і президент.  
Боже мій, Боже! Як же вони хитро заганяють "єдину державну українську" в совєт-

сько-російську пастку. 
Парламенте! І ми, українці, пильнуймось: вони можуть це вчинити під маркою де-

централізації влади на місцях, надання так званого " особливого статусу регіонам".  
І якраз самозванні путінські утворення в Донбасі, оті ДНР і ЛНР саме це й зробили, 

тобто "надали статус спеціальної російській мові" – перевели на російську мову навчання в 
школах і вишах, діловиробництво в установах також переведено на мову російського оку-
панта. 

То за що ж борються, віддають свої молоді життя, своє здоров’я через калічення від 
тяжких поранень наші юні українці-захисники в оцій війні, затіяній Росією проти України? 
Чи не станеться так, що при такому дозволеному "статусі спеціальної російській", при 
якому, як каже глава уряду Яценюк, " фактично її (російської) права і можливості такі самі, 
як у державної української", українська мова буде остаточно задушена, і Південь та Схід 
України, а то й міста в інших областях центру лишаться духовно окупованими Росією на-
віть якщо на фронтах війни переможе Українська Армія.  

Не хочеться вірити в це, але складається таке враження, що і президент, і уряд зда-
ють апріорі, ще в ході війни добровільно значну частину України (а то й усю державу) під 
духовну російську окупацію. Чого й добивається Путін. 
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Така смертельна небезпека нависає над Україною. 
 
 

 
 
 

 
*** 

А це обов’язково запишу – думку українського редактора, видавця, журналіста 
Осмоловського: 

"Подивіться, скільки зробив один Донцов. Місяць за місяцем, рік за роком пише со-
бі та й пише – і от аж на сьомий рік свого писання дописався до того, що з’явилася нарешті 
організація справжніх націоналістів, яких він ніби й не визнає, але які, без сумніву, без йо-
го праці на українському грунті не з’явилися б. На нас лежить завдання (курсив мій – 
В.З.) – дати Україні десять, двадцять таких Донцових, що били б молотом по душах і ви-
кували нову нашу молодь, нову нашу Україну. Це Єдиний правильний шлях". 

 
9.11.2014. 
Найвищий державець у державі не президент, не глава уряду, а державна українська 

мова, бо вона тримає націю, а нація тримається мови, будує державу й наймає на службу 
цих тимчасових державців. 

 
12.11.2014. 

Влада державної мови 
(Замість держави – російськомовний монстр) 

Мова якого народу в державі при владі, того народу й держава, як би вона не нази-
валась офіційно (тобто камуфляжно, про людське око, як кажуть). 

І справді, в СРСР у Конституції Української РСР було записано, що державною мо-
вою в Україні є українська. Але ж фактично влада в Україні, як і в усьому Союзі була в мо-
ви міжнаціонального спілкування – російської. Отже, крім офіційної назви  - Українська 
РСР – ніякої Української держави в Союзі не існувало й близько. Це була колоніяльна час-
тина Радянського Союзу (фактично Радянської Росії), в якому панувала при владі російсь-
ка мова. 

Зараз формально, офіційно ми "будуємо" оголошену 23 роки тому Українську Дер-
жаву з державною українською мовою. Але насправді українська мова в Україні не при 
владі, її конституційну владу порушують, починаючи від мікроскопічної конторки й кін-
чаючи главою держави, прем’єр-міністром, міністрами, парламентарями, народними депу-
татами всіх рівнів, армією, міліцією та іншими держслужбовцями, які або зовсім не воло-
діють державною українською мовою, або не хочуть нею справляти свої державні 
обов’язки. Навіть найвищі державні особи – президент , прем’єр, міністри догідливо пере-
ходять на російську, як тільки співрозмовник звернеться до них російською.  

"Державна" українська мова не захищена законами від "поїдання" її мовою сусід-
ньої держави, мовою прийшлою прийшлої нацменшини – російською, а тому, на додачу 
про вище мовлене, в нас і преса, кіно, телебачення, спорт на 90-95% російськомовні. Шко-
ли, виші на півдні України фактично російськомовні. 

От і виходить, що насправді ми будуємо не Українську Державу, омріяну віками 
українським народом, а якогось, спаси Господи, російськомовного монстра, жахливішого 
за пережитого вже нами Радянського Союзу, монстра,  який несе остаточну погибель укра-
їнському народові. Про це свідчать хоча б т. зв. ДНР і ЛНР на Донбасі з їхньою суцільною 
русифікацією, зачисткою всього українського. Досить нам гратися в піжмурки з чужинця-
ми, з чужодухими владцями різних рівнів, цією всепожираючою все українське сараною і 
братися по-справжньому, по-господарському, по-синівському за будівництво справжньої 
української держави.Ніхто чужодухий, чужоприйдешній за нас її не збудує. 
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Помолімось Богу державною Українською Мовою, владичицею нашої душі, нашого 
українського єства й приступаймо до діла. Пам’ятаймо, з Нею і тільки з Нею ми заживемо, 
як усі благополучні народи в світі. 

 
13.11.2014. Сивий старий. Механізм спогадів із свого багаторічного забуття. 
 
14.11.2014.  

Наш єдиний захист – мова 
"Наш організм надзвичайно хворий. Нам треба закарбувати у свідомості необхід-

ність абсолютного відстоювання мови на всьому просторі (курсив мій – В.З.), бо вона – 
єдиний захист нашого національного організму". (Павло Мовчан). 

 
23.11.2014. Заново перечитував у ці дні книжку споминів про Олеся Гончара "Я по-

вен любові…" Валентини Гончар, повну любові до незабутнього Олеся Терентійовича й до 
української літератури. І ось на сторінці 430-ій натрапляю на спогад-інформацію, де згада-
но й мене: 

"Березень 1995 року. Засідання Шевченківського комітету через хворобу Олеся вів 
Мушкетик. 

 - Хоч і складно було, але Юрій Михайлович добре впорався… Я радий за цьогоріч-
них достойних лауреатів, - каже Олесь Терентійович. – Два Василі – Симоненко й Захар-
ченко, сини Кобзаревого краю, і Роман Федорів – талановитий чоловік, і Сверстюк…" 

Це дорогі мені слова мого улюбленого ще зі школи, через університет, через усі ро-
ки письменника, прапороносця не тільки нашої літератури, а й усієї культури, духовности 
другої половини ХХ століття, - прапороносця й палкого, непоступливого перед ворогами 
заступника рідної духовности. 

Це мене окрилює, зобов’язує й далі працювати зі словом метафоризованим і захис-
ним, якого чекає від нас Україна, як зброї проти московського ворога. 
 

*** 
Щось особливе, неймовірне. Щойно прослухав по радіо розмову з чеченкою Амі-

ною Акуєвою, яка живе в нас, у Києві. Вона учасниця Майдану, на Євро-Майдані по-
справжньому полюбила Україну, там же вивчила українську мову, у півгодинній радіопе-
редачі говорила українською мовою, без акценту. Вона лікар, у 2012 році закінчила Київ-
ський медичний виш. З березня боєць і лікар у добровольчому батальйоні, захищає Украї-
ну. Була свідком страшних двох війн у її рідній Чечні, свідком звірств російської окупа-
ційної армії в Чечні, над чеченським народом. За Україну в одному з батальйонів воює і її-
чоловік. 

Це святі люди, святі наші діти отам на війні з фашистською Росією. Святі та тільки 
не для державної влади, зовсім байдужої до того, що цих дітей підставляють майже голо-
руких, з автоматами проти сучасної ворожої військової техніки. Для влади, яка відмовилася 
лікувати важко поранених бійців, після першої медичної допомоги лишають їх сам на сам 
скалічених, безруких, безногих, із пошкодженим зором, відмовляють у придбанні для них 
сучасних протезів для рук, для ніг, не забезпечують ліками, які потрібні під час  довгого 
лікування після шпиталізації, в реабілітаційний період. 

Це злочин! Непростимий злочин. Не знаю, чи є хоч крапля елементарної совісти в 
наших високих державців?! 

 
28.11.2014. 

Йдемо шляхом до Неукраїни? 
 

(Запам’ятаймо назавжди) 
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Так ось же воно, супердоказове, наведене в статті "Українська мова до і після Май-
дану" ("Слово Просвіти", 27 листопада – 3 грудня 2014 р.) моїм улюбленим мовознавцем-
прикордонником Олександром Пономаревим: 

"Колись російський монархіст Василь Шульгін заявив: "Незалежна, але вкрай зро-
сійщена Україна є кращим для нас варіянтом, аніж Україна в складі Російської імперії з 
пануванням на її теренах української мови та культури. Це ті чинники, що спроможні при-
звести до цілковитого її сходження з орбіти наших інтересів".  

У цьому корінь зла! Корінь нашого смертельного лиха, адже як і колишня, так і су-
часна Росія прошульгінена наскрізь назавжди. Запам’ятаймо це, як таблицю множення, як 
"бути чи не бути" Україні. 

О. Пономарів каже: "Особисто я не схотів би жити в незалежній зросійщеній Украї-
ні". 

Я також не змирюся "жити в незалежній зросійщеній Україні". Сам ніколи не стану 
на згубний шлях через російськомов’я до Неукраїни й іншим українцям не раджу самоз-
нищуватися російськомов’ям.  

А поки що в нас, у незалежній Україні не закриті всі канали її інтенсивного зросій-
щення. Борімося за їх закриття,  інакше пропаде Україна на наших приспаних чужодухими 
владцями очах. 

 
Ось де наш кордон! 

(У продовження теми "бутичинебутньої", антишульгінської) 
Наш президент любить у своїх виступах пристрасно нас переконувати, що, мовляв, 

поряд із нами живуть російськомовні громадяни України, які люблять Україну, є не мен-
шими її патріотами, ніж ми, україномовні. 

Що на це сказати?.. 
Трапляється й таке. Як виняток, до того ж тимчасовий. А на загал, то російськомо-

вні люблять, як правило, тільки  російське  й України вони хочуть саме отієї шульгінської, 
тобто російськомовної. 

Якщо це не так, то чого вони не опанують українську мову, щоб хоча б на офіцій-
ному рівні спілкуватися нею, як велить громадянам України її Конституція. 

У тій же статті О. Пономарів із тривогою пише про це: 
"Тепер усі наголошують, нібито в Україні одна державна мова, а насправді явочним 

порядком запроваджують двомовність гаслами: "Єдина країна – Единая страна". До цього 
їх заохочують сентенції про російськомовних патріотів України. Такі люди є. Але якщо 
вони справжні патріоти, хай навчаться української мови й користуються нею в офіційному 
спілкуванні". 

Ось де наше прикордоння!  Та власне наш кордон! 
 
29.11.2014. 

Та це ж самоокупація! 
(У продовження теми) 

Оцими солодкозвучними, якимись виправдальними, нещирими пісеньками верхов-
них і середніх державців та нардепів, а також засобів масової інфоромації про високий, 
мовляв, ( ледь не вищий за наш український патріотизм) український патріотизм російсь-
комовних громадян України, про надання особливого статусу російській мові, що дорів-
нюватиме статусу єдиної державної, в південних та східних областях, оцей запобігливий 
перехід у теле- і радіопередачах ведучого й запрошеного "гостя" на російську мову прямо 
на середині фрази, на півслові, як тільки вони заговорять про мешканців Донбасу, Криму 
чи якоїсь із південних областей – це не що інше, як хитро, латентно (приховано, ще і як 
приховано!) нащеплювана нам самоокупація України, бо російськомовна ж Україна, каже-
мо ( в очі владі!!!), – це вже повна Неукраїна! Це провалля на території України нас, 45-
мільйонних, у небуття. Добровільне небуття. Бач, як хитро все робиться. Думають, на дур-
нів натрапили. 
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Знову "розгулись гармати" 
Ну, що вам, донеччани, луганці, кримці, дало ваше російськомов’я, на яке ви так 

довірливо купилися разом із казочками хитрих московських глашатаїв про щасливе, замо-
жне життя, що жде вас, не діждеться в "братньому" союзі з Росією? 

Діждалися! "Визволили" вас брати з Росії та так, що не тільки ваші області, а вся 
Україна закровоточила війною з Росією, бо на цій війні за вас же, нерозумних до ворожос-
ти, помирають, калічаться українці з усіх областей нашої Батьківщини. 

Хтось скаже, до чого тут російськомов’я? Причина в іншому, в агресії Росії, в її ім-
персько- безмежних споконвічних апетитах на чужі землі, в окупантських інстинктах росі-
ян тощо. Але ж усяка музика починається  з якоїсь певної ноти й підтримується, грається 
на цій ноті, увесь час повертаючись до неї як корінної всіма своїми варіяціями. 

Такою запалювальною нотою для Москви, зокрема, для Путіна й послужила ваша 
масова російськомовність. Я маю на увазі російськомовність не самих росіян, а українців. 
От їх, російськомовних, і пішла "захищати" прихованою війною Росія проти України.  

Ви через російськомовність, як через безмежну діру в кордоні, пропустили в Украї-
ну московських окупантів. З російською мовою передалася вам не так, може, російська, як 
різко антиукраїнська ментальність. 

Ви ждали-виглядали росіян, як визволителів, а що отримали насправді, коли "розгу-
лись гармати" (як писав у своїй пісні-реквіємі "Степом, степом" по жертвах Другої світо-
вої війни наш поет Микола Негода). Та ще ж і які гармати,  установки "Град", "Смерч", які 
все на своєму шляху змітають, спалюють. То як вам оцей гарматний "великий, могучий 
язык"? Горять від нього ваші домівки, падає на ваші голови смерть, смерть і смерть. Ви 
кинулися втікати в Росію, а там вас ніхто не ждав. Вас стали вивозити аж у далекосхідні 
губернії. Не потрібні ви, російськомовні хахли, Росії. Їм навіть свої кровні росіяни зовсім 
не потрібні. Адже серед насельців великих міст Донбасу 50% складають етнічні росіяни. А 
снаряди, міни, бомби, не вибираючи, падають однаково і на їхні, і на ваші голови. 

Рано чи пізно "вєлікіє, магучіє" "Гради" вгомоняться, і ви, хто ще виживе, хто по-
розбігалися по всій Україні, повернетеся додому до мирного, розтрощеного вщент 
російськими варварами життя. Та чи повернетесь якщо не ви, то хоча б ваші діти через 
українськомовні школи в лоно рідної української мови, чи й далі на свою погибель 
російськомовитимете й через своїх дітей? 

Може, досить нам нових пісень-реквіємів? Хай мовчать гармати. Та якщо ви й дітям 
своїм передаватимете побожно оте позичене в сусіда російськомов’я, то московські гарма-
ти, зачувши їм співголосне в мові молодих хахлів, знову озвуться, розгудуться смертельно 
вже над головами ваших дітей і внуків. 

Таке воно, небезпечне російськомов’я в устах українця. 
 
3.12.2014. "Батько запік себе в найми". Це Григорій Косинка. Оце мова! Сьогодні 

починаю перечитувати Косинку. Тягне до нього. Душа прагне до справжньої прози 
української, зродженої із живої мови. 

 
Оптимізуймось! 

Коли ми , буває, почувши про неподобства, корупційність, продажність крупних 
"круків" при владі, яким же ми так довіряли, надіялися на них, і в нас закрадуться 
песимістичні нотки зневіри в майбутньому нашої Батьківщини (якщо ж уже свої зраджу-
ють!), то згадаймо оптимістичний вірш Василя Симоненка "Древній, обікрадений наро-
де!.." Вірш, який останніми рядками запевняє український народ у його майбутньому, у 
його незнищенності ніким і нічим: 

Пристрасним орлино-мудрим зором 
Дивишся у всесвіт з-під повік… 
Виродки – підтвердження суворе, 
Що живеш і житимеш повік! 
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Оптимізуймось! 
 
4.12.2014. Помер Євген Сверстюк. Один із наших розумів, наша совість.  
Бідніємо… 
Хто ж тепер захистить Шевченка від нав’язуваного йому живосилом, прямо таки 

по-комуняцькому, атеїзму? Адже навіть більшість знакових шістдесятників були або 
стовідсотковими атеїстами одні, або до запаморочення надихані тим сатанинсько-
ленінським атеїзмом інші. 

Сверстюкове православне слово завжди читається просвітло. Ніхто так не 
просвітив нам за совєтчини й пізніше пророчий геній Шевченка, як Сверстюк. Оті гострі 
докори Богові, які атеїсти виривали з контексту Шевченкових поезій й трактували як 
атеїзм Кобзаря, Сверстюк так просто, так дохідливо пояснив: "Такі запитання (Богові – 
В.З.), звичайно, може ставити людина, яка часто розмовляє з Богом". 

Так само він з позиції християнина пояснює начебто суперечність у словах глибоко 
віруючого Шевченка в рядках із "Заповіту": "Полину до самого Бога молитися… А до того 
я не знаю Бога". "Треба прийняти ті слова, - каже Сверстюк, - як заповіт: порвіть кайдани – 
відпустіть мою душу на покаяння". 

А оці чесно, безкомпромісно сказані слова: "Шевченко прийшов не з розхитаного 
світу напівзросійщеної інтелігенції, а з тверезого селянського світу, що вперто зберігав 
історичну пам’ять, мову і пісню. То його єдина реальність". 

1845 рік, коли були написані вершинні твори Шевченка, Сверстюк називає "Роком  
високого сонця". "Я не знаю тодішніх віщувань астрологів. Але то була уроча пора 
відкриття національних глибин, час пророцтв, що визначили характер української ідеї на 
дальші століття. Геній Кобзаря проймається таємничою силою і засіває зорі, яких ще не 
бувало над Україною… Бо то були національні скрижалі". 

І заключне, підсумкове. 
"Нам не розминутися з Шевченковим максималізмом, як не розминутися з книгами 

пророків, бо вони поставлені нагадувати усім поколінням": 
Молітесь Богові одному… 
А більше на землі нікому 
не поклонітесь! 
 

*** 
"Три її сини на війні зосталися". 
Почув сьогодні від однієї старої жінки. 
Що за мова!.. В одній фразі більше трагедії, ніж у деяких довгих романах про війну. 
 
7.12.2014. 

Нумо, до мови! 
Давайте вже поладнаємо справу, щоб і вам і нам про одне думалося. 
Стороною все вивідав про неї. 
Увесь час Україна жила на воєнній нозі. 
Гомінка жінка. 
Чого ти все мотузуєшся й досі тут? 
Правда своє візьме. 
Відступивсь, щоб не напитати біду. 
Уже явма сміються з тебе. 
Ач, ману пускають у вічі! 
Та вже такий добряга: пожаліє і продасть. 
Остовбурів з переляку. 
Подивки беруть мене. 
Дощик пішов на грядовину. 
Прийшов січень Васильович. 
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І така мене журба облягла. 
Затишно під посадкою, як за коминами. 
Перестрахопуджена людина. 
Розбакали його, а то кидався вже битись. 
Дивись яке, ще й опинчається! (Полт.). 
Люди неграмотні, а пряники їдять писані. 
Говорить так, мов кліщами хомут на коня тягне. 
Кружма йти. 
Там хата, хоч конем грай. 
А під вечір почав розбиратися вітер, і на всю ніч. 
 
Не знаю, як кому, а мені в нашій мові медом намазано чи не в кожній фразі. Це не 

просто мова, слова, це любов наша, життя наше, домівка нашої української душі. 
 
10.12.2014. Отак дивишся, дивишся, що воно діється в нашій Українській Державі й 

думаєш собі: 
"Та коли ж нарешті прийдуть до влади (приведемо!) в Україні, в Українській нашій 

Державі на найвищі командні висоти українці?.. 
Ну, що ж ми собі думаємо? Отак гуртом були вибрали Віктора Андрійовича Ющен-

ка Президентом України й не втрималися за нього, пішли, як не сповна розуму, в обійми 
до чужих чужаків, та й досі ніяк не вернемося до пам’яти, дуже вже далеко зайшли… 

Свого, свого (!) чоловіка вирощуймо щоднини, щохвилини, якому боліла б Україна, 
як синові. 

Вірю, що згодом так і буде. Надіюся на мудрість підростаючого молодого 
українського народу. Молю Бога за це". 

 
11.12.2014. А це що?.. Ну, треба тобі! Вичитую в себе, в романі за 2001 рік: "Моту-

зеля миткенько перехрестив свій келішок".  
Ну, звідки оце таке щире, добре, поблажливе, характерне – "Миткенько"? Хоч бери 

й себе виписуй для самого себе подальшого. Мабуть, це мій словотвір. 
 

Ось же воно! 
"Мова – не засіб позначення думки, а засіб її творення". (О. Потебня). 
Це рідна мова – засіб творення думки, "творочий орган мислення" (по В. Гумболь-

ту). 
Чужа ж мова – швидше всього тільки засіб позначення думки (своєрідна етикетка 

цієї думки, переважно без самої діалектики творення її). 
 
                                   Україні  - українську мову! 
Ви, інонаціонал, який живете в Україні й кажете, що є її патріотом, що любите її, 

але в той же час українську мову ігноруєте, не володієте нею, принципово зовсім не хочете 
нею спілкуватися – то який же тоді ви патріот України, коли одну з її іпостасей, з основних 
форм вияву її – цю ж українську мову не визнаєте, вважаєте за ніщо. Без української мови, 
тобто без мови своєї Україна як живе явище – немислима, неможлива. 

Чия мова пануватиме на просторах, що були перше Україною, того  ці простори й 
носитимуть і суть, і назву. 

Та ми не дамо вам зробити з нашої України вашу Росію! І не думайте, й не гадайте. 
 
15.12.2014. Гад  гадає своє, як знищити Україну, та не дамо, вкоротимо йому руки, 

вибивши шаблю з них. Нічого в нього не вийде, хоч його й розплодилося в Україні й за 
Україною догибелі. От ми й допоможемо йому дійти до гибелі. 
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16.12.2014. Історія, національні традиції – це фундамент буття України, це й крила 
для вічного лету української душі. 

 
*** 

В українського загалу, особливо в  совєтські часи, під упливом фальшивої пропа-
ганди тліло десь ще на дні душі, що Росія, росіяни, не зважаючи на їхню агресію проти 
народів Кавказу, тієї ж Чечні, Грузії, проти Молдови та й самої ж України протягом довгої 
історії, Росія і росіяни, кажу, сприймалися нами все ж таки як "брати", як "рідня" наша, і 
звідси, саме цим пояснимі ( нами самим собі) й настирливі російські заклики до єдности, 
до дружби, до того ж братерства, бо ми ж "єдинородні браття", а від брата ж не можна че-
кати лиха (насилля, підступности, зради, та елементарного національного поневолення!), 
якось забувалося, замулювалось історичним часом усе жорстоке, насильницьке, велико-
державно зневажливе до України, українства з боку Росії в минулому, думалося тричі 
наївній українській душі, що це викликано потягом росіян до того ж "братерства". 

І ось 2014 рік, путінська агресія, як сніг на голову (усе ще – як сніг на голову!), хоч 
на Україну звалилася вже не тільки ідеологічна, а вже пряма агресія, окупація: захоплення 
Криму, районів Донбасу, погрози підкорити за кілька днів усю Україну, - все це кожному 
українцю, від малого до старого, відкрило справжню реальність: Росія, росіяни – ніякі не 
"брати" нам, не "сестри", не "рідня"(двоюрідня, троюрідня), а страшенна азіятська, дика 
чужота, ворожище одвічний, небезпечний, найнебезпечніший з небезпечних на всі ча-
си. І щоб нам вижити, втриматись у світі, в історії людства, треба вибудувати раз і назав-
жди у своїй українській душі високу, неприступну кордонну стіну поряд з прикордонною 
стіною на всьому протязі з державним кордоном з Росією, жити абсолютно окремішно 
від Росії, навічно знати, що це нам потенційно вічний ворог. Стіна ж ця в нашій 
українській душі (з часом це збагне кожен українець, як колись збагнув кожен фінн на 
своїй богоспасенній "лінії Маннергейма") має будуватися з нашого масового ( і конкретно 
кожного з нас) україномов’я, усного і письмового (розмовного, плакатного, 
інформаційного, радійного, телевізійного, інтернетного, кіношного, і дитсадківського, 
дитсадківського й ще раз дитсадківського і шкільного). 

До цього йдеться. Розбудив нас із малоросійської сплячки, а може й уже із зами-
рання Путін при майже одностайній підтримці понад ста мільйонів "братів"-росіян. 

Спаси, Господи, нас від такого "братства"! 
 
20.12.2014. "Ви знаєте, які незліченні обігові кошти спрямовуються Росією на те, 

щоб мати нас за споконвічних "хохлів", одучити нас і дітей наших бути українцями, бути 
справжніми патріотами своєї землі, свого роду і народу, щоб підступно виманити нас із за-
хисного озонного поля національної культури, перетворити у прихильників чужої мови, 
чужої релігії, чужої історії, чужих звичаїв – усього, що певна частина нашої молоді безза-
стережно переймає, не прагнучи навчатися свого, споконвічного, зневажаючи його, попов-
нюючи тим самим численні ряди відступників – служок горезвісної "п’ятої колони". 
(Григорій Білоус). 

 
21.12.2014. Перечитую "Слова, слова, спасіте наші душі" незабутнього Грирорія 

Білоуса. Могутній він чоловік! Притягує мене його Слово щире, сповідальне, українське не 
тільки по формі, а й по душі.  

Як мало я з ним гомонів. А можна ж було хоча б раз на щотижні зайти до нього в 
нашу Спілку, і -  хай би гомоніли наші душі очі в очі. Я чув од нього духовну підтримку і 
повірив у себе.  

І щоденник оце ще пишу й пишу, бо він повірив моєму щоденниковому слову. 
 
22.12.2014. 

Як у лісі 
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Пишу оце, кричу до хрипоти за українську мову – єдину державну, проти надання 
статусу другої державної мови російській, - і як у лісі. Цим криком набиті, натоптані під 
саму зав’язку два томи мого щоденника – і ніякого відгуку в суспільстві, ніхто з владців не 
гавкнуло, не забряжчало цепом, яким воно прив’язане до волі Москви, до продажної, 
потайної служби Росії. 

І третій томище щоденника вивершую з одним і тим же болем, з одним і тим же 
криком – не русифікуймо Україну, не русифікуймось, українці етнічні, переходьмо масово, 
всі до одного на спілкування своєю рідною, материнською, батьківською, дідівською-
прадідівською українською мовою! 

Рятуймо Україну кордоном із масового українськомов’я, українськомовного стоян-
ня! Не почуєте цього заклику – напишу й четвертий том щоденника. 

 
*** 

Може, парламентська партія "Самопоміч" стане своєрідним розсадником для виро-
щення національних політиків, а там, дивись, у перспективі й українського лідера, який 
нарешті поведе Українську Державу, Україну до світла. 

Девіз у цієї партії – діловитість, патріотизм, совісність – вселяє хоч маленьку 
надію, що українці таки піднімуться, проб’ються до влади в своїй державі. 

 
24.12.2014. 

Столітня війна за Україну 
Цікаво щойно в радіорозмові сказала Оксана Забужко: 
 - Дай Боже, закінчити нам благополучно війну з Росією, ми скоро відзначатимемо 

столітню війну за Україну. Столітню війну з Росією. Адже ця війна почалася 1917 року, 
війна за незалежність України від Росії, за Українську Державу. 

 
25.12.2014.  

Ми – прикордонники України 
Ми – українці, якщо ми справді й духовно українці, є прикордонниками України, 

стоїмо на посту номер один – національному, державному кордоні – українській мові. 
Наша захисна зброя – наше українськомов’я, індивідуальне і масове, діалогічне. 

Бездоганно, любовно володіючи цією життєствердною зброєю, живучи нею, яко небесні 
птахи своєю піснею, ми зобов’язані передавати її на постійне  володіння і практичне за-
стосування дітям, внукам і правнукам. Хай кожен із них, зі свого першомов’я пройметься 
світовою істиною - без рідномов’я не складеться пісня, без пісні не здійсниться соколиний 
політ. 

Масово, патріотичним гуртом стіймо на кордоні України відпорно незатухаючій ні 
на мить навальній русифікації. Не гоголіймо більше ні в великому, ні в малому. 
Шевченкіймо, мазепіймо, богуніймо! 

 
*** 

Своє українськомов’я я відчуваю, як іпостась моєї душі. Воно живе, легке, мов ди-
хання, воно постійно розвивається в мені, дивує, радує теплотою, затишною, неповторною 
рідністю, підносить на дусі. Воно часточка мене, воно -  я. Без нього я не мислю себе. 

Іншомов’я, в тому числі й російськомов’я для мене – це щось зовсім інше. Де та 
враз дівається легкість, пісенна політність. Замість них насідає на вас якась філологічна 
арифметика, алгебра, геометрія… Беземоційне раціо бере в полон. 

Совєтське животіння присилувало було мене пропагандистськи на короткий час до 
російськомов’я, я навіть був уже загоголійничав і добре знаю, що це таке, пережив на собі, 
відчув оту філологічну алгебру, що ввесь час застрягала мені десь у горлі, не давала вільно, 
природно, а ще гірше – морально-комфортно дихати. 

Та догукалася до мене ще зовсім молодого, хвала Господу-Богу, Україна, і я відкрив 
Їй свою душу й ожив, ожив на все своє подальше життя. 
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*** 

Люблю Котляревського, Івана Петровича нашого, полтавського. Посланого 
нам, Шевченкові Богом. Це ж він нас, зрусифікованих "затурканих троянців", "ос-
малених, як гиря ланців" на зламі 18 – 19 століть привів до нашої української 
пам’яти в українській землі, відновив у наших захололих душах полум’яну любов 
до України, до простого українського люду, до рідної української мови, яку довело-
ся нам учити заново й усно, і на письмі. 

Ох і розгублені ж були ми тоді, справді, як гиря ланці перед реальною 
співучомовною Україною до того, що 

Пан Еней не був і рад. 
Сказали: "Люди тут бормочуть, 
Язиком дивним сокочуть,  
І ми їх мови не втнемо; 
Слова свої на енко кончають, 
Як ми що кажем їм, - не знають,  
Між ними ми пропадемо". 
Еней тут зараз взяв догадку, 
Велів побігти до дяків, 
Купить вкраїнськую граматку, 
Полуставців, октоїхів; 
І всіх зачав сам мордувати, 
Поверху, по словах складати 
Вкраїнськую тму, мну, здо, тло; 
Троянське плем’я все засіло 
Коло книжок, що аж гуло. 
 
Еней від них не одступався, 
Тройчаткою всіх приганяв,  
І хто хоч трохи ліновався, 
Тому субітки і давав. 
За тиждень так вкраїнську взнали, 
Що вже з Енеєм розмовляли 
І говорили все на енко: 
Енея звали Енеєнком, 
Уже не паном – доміненком, 
Себе ж то звали – трояненко. 
Я нічого тут не перелицьовую. Хіба ж оте тму, мну, здо, тло, взяте в пол-

тавських дяків, то латинь? Та наші дяки зроду й не нюхали її. 
Дуже й дуже шкодую, що не попався тоді Енею під гарячу руку троянський 

полтавець Гоголь. Він би зробив із цього "як гиря ланця" українця. Скільки б добра 
приніс Україні цей геній із геніїв! Як би ми семимильно ступили в світову 
літературу, лишивши далеко позаду російську прозу. Та сталось, як сталось. Гоголь 
навпаки, зміцнив собою ворога України, заклав їм прозу. Не на всіх "осмалених 
троянців" вистачило й моторного Енея, хоч він й був "хлопець, хоч куди козак". 

Набираймось енейности хоч зараз, у незалежній уже Україні. Досить з нас 
гоголів, не вистачає ж для України світлих голів. 

 
28.12.2014. Ось і Роман Дідула пише: 
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"Мова – це спосіб життя душі, а може, сама душа. Бо як же виявити душу без 
мови, як вберегти душу – без мови, як виробити душу – без мови?" 

 
Говори – джерела мови 

І ще Р. Дідула сказав надзвичайно важливе про говори (діалекти): 
"Цивілізовані народи знають ціну скарбів, що заховані в говорах, і тому по-

ставили їх під захист державних законів… Коли ж ми в Україні діждемось таких 
праведних законів і мудрої громадської поведінки? На наше щастя, говори, хоч і 
збіднені, живуть, бо живучі – і їх за всяку ціну треба зберегти. Говір наповнює 
літературну мову, як потоки ріку, як коріння дерево. Без допливу говорів – і річище, 
і дерево літературної мови висихає, мертвіє. Саме через сфери, де говірки зазнають 
найбільшої руйнації – школу, телебачення, радіо, газети – відкрито найбільше мож-
ливостей їх збереження". 

Спасибі, Романе! Ваше слово про говори – подарунок Україні во спасіння 
мови. 

 
Повчімось мови в народу 

Було в нього грошей безпереводно. 
До нього тепер ніякого дотовпу нема. 
Тепер і ти ж мені віддружи. 
Трьох синів годував, на воювання готував. 
Пужонуло після дощу все рости. 
Він у мить скипів гнівом. 
То ж треба рук з глини не витягати коло тієї хати. 
Та й чого ти винашуєшся? (Полт.). 
Чого ми з тобою балакаємо з ножа? 
Навлежачки копав землю лопаткою. 
Зрадів, бо вже бачив, що його грає. 
Він така добряща душа! 
У хазяйстві все врозор пішло. 
Не давай їм потачки. 
Краплистий дощ. 
Він був не з таківських, щоб просто підкоритись. 
Та немає ж у неї роду-родиночки! 
Людей на поталу пустили. 
Стала велика розквась у березні.  
 
30.12.2014. Як захоплено, несподівано для себе вигукнув молодий Ігор Кали-

нець, наткнувшись на молодого, ще повністю українного Тичину: 
Я ще не чув такої гри,  
дивлюся іншими очима. 
Стоїть за пультом рим 
Павло Тичина. 
 

*** 
  О-о, цей Калинець! 
Я його знав у зеківському, концтабірному побуті як доброго, товариського, 

щирого хлопця, знав зі слів-відгуків Василя Стуса в наші дотюремні зустрічі про 
поезію Калинцеву, за яку Василь відгукувався дуже високо, а от самої поезії Калин-
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ця я не знав. І ось прямо сьогодні, о 9-ій вечора, під акомпанемент зимової стужі за 
темним вікном читаю в першій Калинцевій книжечці "Вогонь Купала": 

Ми бігли, 
вибились із сил, 
на землю впали – і почули, 
як б’ють кульбабові ліси 
об небо білі кулі, 
як із перестуком глухим 
ллють молоко ще тепле 
в плиткі тарелі лопухів 
пом’яті нами стебла, 
як тіло відпружинив ляк 
і ми здригнулись разом, 
коли враз 
бомбовоз джмеля 
пронісся дисонансом. 
   Якби ж то знаття було не з чуток, що він а-аж такий Поет! О, якби знаття… 

Як би ми могли поговорити за 2 роки й 7 місяців сидіння з ним!.. 
Зовсім про інше поговорити, про "джмеля" поговорити, а не про осоружних 

ментів, нескінченні "шмони", дроти, протестні голодівки, холодні карцери, в які нас 
закидали за наше цивільне, громадянське неприйняття зеківської покори 
комуняцькій силі. 

Як би нам тоді погомонілося! Під вибухове гудіння цивільного (цивільно 
вільного) Джмеля в наших патріотичних душах. 

Ми ж говорили про нашу тимчасову  професію – підпільну боротьбу. 
…Читаю, читаю Калинця!Так запізніло-пізно. А якби раніше… Як знати? 

Може б ще стільки загомоніло в мені моїх так і не пробуджених джмелів… 
 
31.12.2014. 

Де нема української мови – там буде Росія 
У передноворічному інтерв’ю "Українській правді" Віктор Ющенко сказав, 

що вважає окуповані Росією Крим і частину Донбасу менш українськими по духу, 
ніж інші регіони України. 

"Я розумію, що можна гнівити, звичайно, окупанта Путіна, що збожеволів, 
але з іншого боку є відчуття, що він прийшов туди, де найменше українського, де 
нема нашої мови практично, де нема нашої пам’яті, де нема нашої церкви, де нема 
нашої культури", - сказав Віктор Ющенко. 

То що ж, російськомовмось і далі в уряді, в президентській службі, у 
Верховній Раді, взагалі на державній службі, в публічних виступах на радіо, 
телебаченні, в спорті, навіть в Українській уже армії, готуймо грунт для подальшої 
окупації нових просторів України "братньою" Росією? 

Та коли ж у нас нарешті з’явиться, як у людей у світі, елементарний держав-
ний розум піднятися на всенародну, національну, українську, державну боротьбу за 
державну українську мову? 

Коли, коли, коли нарешті… 
 

2015 
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1.01.2015. 
"Какая разница" – це наша смерть 
(На продовження торішньої теми) 

"Опять вы про "мову"! Ну, какая разница, на каком языке разговаривать? Был 
бы человек хорош". Це ми чуємо тисячу разів щодня від росіян та російськомовних 
в Україні. 

Пояснюємо тисячоразо на дню: "Дуже "большая разница. Судьбоносная!" 
"На мові все зав’язується – і ви, російськомовні, це дуже й дуже "четко знаете". До-
ки буде українська мова – буде й національна українська пам’ять, і українська церк-
ва, і українська культура. А значить, буде Україна, будемо ми – українці  українця-
ми (бо тільки з українською мовою ми є українці). Згадаймо, доки славний наш 
полтавець Іван Котляревський не "навчив" Енея і троянців української мови, не бу-
ло в нас української сучасної літератури, була мертва церковнослов’янщина. 

Отож, не стане української мови, замінить її повністю на нашій землі ваша 
"какая разница", не стане й нас, українців, зникне Україна під "сапогом России", 
якій "без разницы" все українське в Україні вже сьогодні, 1 січня 2015 року, та вже 
вчора, позавчора, "отродясь", кажучи по-вашому, по-російському. 

Українцю мій, українцю! Бійся отієї "какая разница",  як вогню, як установки 
"Град", як "безпілотника" (кажучи сьогоднішньою мовою воєнного часу). 

Запам’ятайте, "какая разница" перекладається на нашу, українську мову – як 
"смерть Україні". Бо "какая разница" – це психотропна зброя проти України, паралі-
зує нашу національну волю, роззброює національну душу. 

З Новим, ясночолим роком, дорогі співвітчизники! Українськомовмось, укра-
їномовмо і на службі, і вдома, і на вулиці діалогічно, масово. Саме тут наше спасін-
ня! У кожній вимовленій вашими устами фразі, у кожному рідному слові звертання 
і відгуку. 

 
2.01.2015. 

Рідноомовлена територія 
(Ще й ще про те ж саме) 

Ще щось не зрозуміло комусь?  Я перебільшую з українськомовленням? 
Та знайте і запам’ятайте: рідноомовлена українська територія (як і будь-чия 

рідноомовлена територія) неприступна, відпорна найзапеклішому окупантові, од 
кованих чобіт до зубів обвішаному зброєю, навіть такому окупантові, як російський 
погромник, неприступна. Бо рідноомовлена – це рівнозначно освяченій молитвою і 
взятою під захист Бога. 

Святе (а рідномовне для будь-якої нації святе) – сильніше сатанинського роз-
бою, навіть такого, як російська агресія. 

 
Із записів 1967 року 

"У Донецьку. Коли говорить українською мовою робітник чи заїжджий кол-
госпник, то це прощається. Якщо ж інтелігент озветься по-українськи, о! – на це ди-
вляться (витріщаються, сказали б на Полтавщині) підозріло". 

 
"Про Олеся Гончара. Чого так хвилюють мене твори О. Гончара? Бо рідне! 

Мова, психологія, дух. Усе це – своє, наше. Це в мені, скажемо, як читав "Прапоро-
носців", прокидавсь українець. І за це спасибі Олесю Гончару, за українця, пробу-
дженого в мені його творчістю". 
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Із записів 1968 року 
(Червень – липень. Гутирівка, Вітівка на Полтавщині) 
"Воно я ним і не заїмся дуже, а все ж гарно, коли хтось із дітей та й пригос-

тить батька". 
 
"ГуртовЕ, як чортовЕ". 
 
"Нехай, я їй ось прокажу ( тобто побалакає крутенько)". 
 
"Немає ніде нікого, хоч запали". 
 
"Не сіпай там важкого, бо ще можеш силу порвати зопалу". 
 
"…Всяке царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і дім, що розділився 

сам у собі, впаде". (Від Луки, гл. 11). 
 
"Пішов батько напитувати сіна на Лучки. Може там, на низах, воно ще не 

таке скажене в ціні". 
 
"Боже ж, не люблю ото, коли мужик хуже баби. Бабі ще можна простити і 

сяк, і так, і навхрест, а коли вже мужик, як баба, то я защитав ото, що воно гірше 
каліки".(Дядько Петро Кабак). 

 
"25 червня. Другий день уже ми з донькою вдома в батьків. Сьогодні день ра-

птом по-селянськи побільшав годин на три. Я прокинувсь о пів на п’яту ранку. Ху-
тір уже вештався, гомонів, працював. І я вже не спав, а дещо записував. О шостій 
почав тягати воду з колодязя та наливати діжки, аби нагрілася на сонці до вечора. А 
увечері оце під яблуню вилили відер із тридцять. Тут велика суша. З весни не було 
жодного дощу". 

 
"Полюбив я роботу свою (стрілочник на залізниці). Не жалуюся. Не знаю, 

може, вона на мене жаліється? Хай уже простить мене, каліку. А ти, Василько, все 
пишеш, я бачу. Значить, серйозно вдарився в це діло. Я хоч і неграмотний, а все ж 
кумекаю, що й до чого. Схоже, найшов ти свій хліб". (Дядько Петро). 

 
"А в Решетилівці (за 9 кілометрів од Гутирівки) говорять: "знаш", "маш", 

"співаш", замість "знаєш", "маєш", "співаєш". Поспішають кудись чи що?" 
 
" – З чим пироги? – питаю. 
 - З тАком, - каже". 
 
"Так рясно огірків, незбирИмо". 
 
"Раптом учора дочувся: грається наша Оля з тутешньою дівчинкою і розмов-

ляє… по-російськи. Та дівчинка так гарно щебече по-українськи, а Ольга – по-
російськи. Почав її наговорювати, а вона ніяк не перейде на українську. З дорос-
лими – по-українськи, а з дітьми – по-російськи. Десь засіло їй із чужомовного 
донецького дитсадочка, що з дітьми треба тільки по-російськи. Значить, для неї 
вже природніше звучить російська, бо це мова її ровесників. Отаке паскудство до-
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нецьке. Треба рятуватися від цього пожирання українських дитячих душ, їхати 
звідти, їхати хоч до чорта в зуби. 

Ненависна мова завойовника в устах моєї дитини стає ще ненависнішою для 
мене, батька". 

(Цей записник із півсотнею інших потрапив у КГБ під час обшуків і був од-
ним із доказів-звинувачень мене в анти-совєтськості. Записники повернули мені в 
грудні 1991 року разом із реабілітацією). 

 
"Один усе любив повторювати: "Та було-о! Було та ще й буде!!!" – рефреном 

у розмові". 
 
"Тью-у-гу-у!"- тюгукали, було, парубки пізно вночі на ввесь хутір, розходя-

чись по домівках. А з міста приїхала якась жінка, вийшла перед сном надвір та й 
ускочила назад у хату перепуджена, труситься вся: "Там кого-то грабят на улице!.." 

А в селі казали: "Та хіба воно парубок, як він і тюгукнути, як слід, не вміє". 
 
"Життя минуло, як водою спливло". 
 
"Добре роблять молоді, що на роги йдуть". 
 
"Парубки без матюків. Зараз послухаєш парубка, стоїть коло дівок і таке 

пре, таке пре, як останній бандило. А раніше в Антона чотири сини було. Та щоб 
хоч один заматюкався коли-небудь? Я не чула. Раніше було як заматюкається хто 
при дівчатах, то його вже й зроду за парубка, за людину не будуть вважати". (Каза-
ла старенька жінка)". 

"Мат з Росії завезений москалями ще в 17-му віці. У них, як я побув, так спе-
ршу (це Воронізька область) думав, що вони всі душевнобольні: чоловік на жінку 
пре п’ятиповерховим, жінка на чоловіка – матом, діти на батьків - теж матом. Пи-
таю: "Що це таке?" Кажуть: "А у нас так принято". Чи хоч один народ хвалиться 
своїми брудними лайками? А росіяни хвастають, що "крепче русского мата не най-
дешь ни у кого ругательства. Что там етот доннер-веттер". (Розповідав один чоло-
вік)". 

 
"На ярмарок дівками ходили. Сатинове плаття надінеш, платок на руку і аж у 

Фідіївку. Та вже ж починаєш дівчитися, хлопці чужі перестрівають, балакають, 
Боже ж, ловко як!" 

 
"На ходу спав. Був такий дід Савка. Було каже: "Я находу, поки дійду до 

Полтави (20 кілометрів), то й висплюся". Просить яку молодицю: "Ти йди попереду, 
а я покладу тобі легенько руку на плече, посплю трохи". І йде так, з базаром на спи-
ні, руку жінці на плече, щоб не збитися з дороги, й дрімає". 

 
"Головне спочатку не боятися, коли приступаєш до якогось діла".  
 
4.01.2015. 

Зійдіть із російської стежки! 
Ні, не до України української лежить душа в нашої  державної верхівки. Ось і 

новорічне привітання президента Порошенка трьома мовами: українською, російсь-
кою, кримсько-татарською. З одного боку наче й логічно, кожного суб’єкта привіта-
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ти його рідною мовою. Але ж ні росіяни, ні кримські татари в Україні – не державні 
суб’єкти! Немає в нас ні російської автономії, ні кримсько-татарської, а є розсипані 
по Україні прибульці-росіяни і татари без найменшої автономности. Якщо росіян і 
кримських татар вітати їхніми мовами, то чому тоді не вітати й греків у Приазов’ї й 
Криму, і євреїв, і болгарів, і німців, і поляків, і, і… 

Якщо ти Президент України, то, будь ласка, вітай з Новим роком всіх грома-
дян України державною мовою, яку повинні знати й поважати всі язИки, що насе-
ляють Україну, бо тільки на єдиній державній мові тримається нація (і етнічна, і по-
літична), її єдність. 

Прикро, що наші високі державці не вловлюють змін у патріотичній погоді в 
Україні. Останнім часом усе більше, усе масовіше громадяни України самі, не че-
каючи сигналів згори, переходять на українську мову спілкування, виховують в 
україномовленні своїх діток. 

Тривожиться моя душа, чи за оцим тримовним вітанням не маскується пре-
зидентова стежечка до запровадження другої державної мови, російської?.. Ця ж 
таємна стежечка проглядається й в отому недавньому виступі президента, коли він 
сказав, що бачив у зоні АТО на воєнних рубежах багатьох російськомовних, чимало 
з яких, може, навіть дужче любить Україну, ніж самі українці. 

Яку Україну? Хай не всі російськомовні, але дуже й дуже багато їх люблять 
особливу Україну – російськомовну. Та якщо за цією логікою піти, то окупант Путін 
ще більше, ще дужче, ще "жертовніше" (sіс!) любить Україну, посилаючи на її оку-
пацію десятки тисяч громадян Росії, озброює окупантів найсучаснішою технікою, 
терплячи значні збитки від такої "любові" до України. 

І Путін, і російськомовні донеччани й луганці, які вже й за роки Незалежнос-
ти в своїй більшости з презирством, злобою, ненавистю відвертались од усього 
українського (мови, історичної пам’яти, культури), як мовиться, сплять і бачать 
Україну всуціль російськомовну, яку й приєднувати до Російської імперії не дове-
деться, вона й сама, механічно увіллється в склад Росії навіть не на правах автоно-
мії. 

Отаке лихо невідчепно нависає над Україною. І президентові, якщо він спра-
вді український Президент, уряду, якщо він справді український Уряд, Верховній 
Раді, якщо вона справді український Парламент, треба дбати одночасно із захистом 
території України, і про захист серця, душі української державности - державної 
української мови, про захист українности України, яка століттями вибивається в ко-
ло справжніх національних держав світу, в справжню Державу, рідну аборигенному, 
корінному люду на її одвічній території. 

Стане Держава рідною українцям, щасливо заживуть у ній і всі інші язИки, 
об’єднані державною українською мовою на обопільних, взаємовигідних началах. 

 
Про "нашого" Гоголя 

Задумали були полтавці в 1902 році випустити "Збірник пам’яті Гоголя" - 
альманах, присвячений  50-річчю від дня смерти М. Гоголя, та нічого з того не ви-
йшло. Як писав у листі від 25 грудня 1902 року до М. Коцюбинського Панас Мир-
ний: "Про наш збірник на спомин Гоголя ніхто з наших і словечком не обізвався. 
Хіба, мовляв, мало наших покійних народолюбців, котрих слід пом’янути збірни-
ками, щоб ще заходжуватися поминати рідною мовою хоч і такого великого худож-
ника слова, як Гоголь, але ж чужого нашій мові слова?" 
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Нічого не прислав для цього збірника й Михайло Коцюбинський на замов-
лення Панаса Мирного. ("Листи до Михайла Коцюбинського", т.3 – Чернігів, КП 
"Видавництво "Чернігівські обереги", 2002). 

 
*** 

"Державною мовою в Україні є українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя на всій території України". (Стаття 10 Конституції 
України). 

Це нам, як пашпорт, котрий маємо пред’являти кожному державцю якомога 
частіше. Як кажуть на Полтавщині – вибивати очі оцією 10-ою статтею Конституції. 

Це наша наступально-захисна зброя проти ворогів Української мови, Україн-
ської Держави, явних і прихованих. 

 
5.01.2015. 

Геноцид!!! 
Запропонований урядом і прийнятий Верховною Радою, пропрезидентською 

більшістю бюджет країни на 2015 рік – це відвертий геноцид українського народу. 
Як пише одна з керівників Донецької обласної організації "Просвіта" Марія 

Олійник у газеті "Слово Просвіти", №1, 2015, "…реформи Кабміну в галузі соціаль-
ної політики знищують українців на економічному рівні фізично, причому це стосу-
ється всіх вікових груп населення: від дітей до пенсіонерів… Хіба це не геноцид?" 

І далі М. Олійник каже нам – Слухаймо!!! – "Але, зціпивши зуби, треба нам 
вірити, що знайдеться в Україні сила, яка відправить на смітник історії тих, хто сьо-
годні гендлює людськими життями, хто руйнує, здаючи одну за одною частини те-
риторії України заради свого бізнесу, а не будує європейську Україну, за яку стояв 
Майдан". 

Я жду таку силу, національно українську, яка живе Україною, українською 
мовою, українською історією, українською культурою, якій болить Україна, якій 
свій народ  - рідний, яка чує кожного біль і перебирає його на себе, подає руку кож-
ному болящому, щоб витягти його з нещастя. 

Чекаю, тому й повторюю, як молитву, Шевченкове: 
І день іде, і ніч іде. 
І голову схопивши в руки, 
Дивуєшся, чому не йде 
Апостол правди і науки. 
А прийде! Вірю. Не дійшов чи не зумів дійти Ющенко до нас, до України, ко-

ли ми його винесли на руках на Говерлу української державної влади. І не зумів, і 
не дали йому дійти до нас, заболіти Україною, тривогою за її подальшу долю. 

Не те, що вірю, знаю, цього разу прийде наш, український мудрий і совісний 
чоловік, кістка від кістки українського народу. Та він уже йде! Через війну з росій-
ським окупантом іде. Прийде з командою окопних бойових побратимів. 

Прийдуть совісні! Чекаю, вірю, знаю. Прийдуть!  Бо послані Богом.  
Сотні державних націй діждалися своїх апостолів. І ми діждемося! Тільки не 

підіймаймо рук за геноцидників! Не підіймаймо рук перед геноцидниками!  
 
7.01.2015. 

Джерелиста мова 
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Ще трохи перепишу джерелистої мови, щоб вона більше була на язиці й 
очах моїх читачів. Боже! Яка ж вона в нас багата в устах народу. Я все своє свідомо-
трудове письменницьке життя записував її, у мене в блокнотах призбирано близько 
20 тисяч таких "джерелець". Збирався ними якомога густіше уджерелювати мову 
своєї прози… 

- 1. Така (-ий) ти вже швендя. (Швендяти). 
- 2. Таке ти метушило. (Метушитися). 
І 1. і 2. – "непосида", "непосидюча". 
- Хто запізнився, той тепер десь у дорозі підгарячає коня. 
- Надворі гарячіє. 
- А баби наче подівочилися, хіба ж так виспівують. 
- По надобі знайдеш і в кадобі. 
- Збивати гроші. Душити копійчину. 
- Такий, що й з Матері Божої зніме намисто. 
- Як можна на таке діло зажмуром (наосліп) іти? 
- Та про нього тут балачок, як води. 
- Так насурменило, мабуть, на дощ. (Хорольщина). 
- Прибулося тещі зятнії діти колихати. 
- Дзвонистий. 
- Він, бідолаха, весь вік сьомим потом заробляв собі на прожиття. 
- Зробили песиголовці трусанину в моїй хаті. ( Обшук , у голодному 33-му 

хліб шукали активісти по хатах). 
- Соняшники крутов’язо поверталися до сонця. 
- Погнав коня вихвицом. 
- Усякий баран хай відповідає за свої роги. 
- І пішли. Хто на передову, а хто на Драпів. 
- А мені якого батька горе там? 
- Аби день зднювати. 
- Кривундяччя. (Криве дерево). 
- Безкоровайне дитя. (Зачате до шлюбу). 
- Сказав, як украв. (Несміливо). 
- Палагунитися (плуганитися). – Уманщина. 
- Ага! Коломазь до воза, а часник до ковбаси. 
- Коса любить брусок і сала кусок. 
- Червень літо зарум’янив, а липень громами розпік.  
 -Улітку з потом, а взимку з повним ротом. 
- Розлив гармошки у вечірній тиші. 
- На Онуфрія (25 червня) зоря зорі руку подає. 
- Приходить увечері сердитий, як чорта з’їв. 
- Не заспи ж сонця! (Устань рано). 
- Розкутурхати від сну. (Розбуркати). 
- Відхибнутися на часинку. 
- Грошей у нього гуком. (Багато). 
- Гуркотій. Так уже вгуркався, встукався! 
- Поки-и він доглупався, що до чого. 
- Після інституту батьки почали удзвонювати його в життя. (Улаштовувати 

по дзвінку). 
- Продав трохи хліба, визволив копійчину на вдягачку. 
- Завальний сніг. 
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- Ми з нею посердились. (Посварилися). 
- Нарозвидні. (На світанку). 
- Ніяк не навпадається коло неї. 
- А грошей у нього до напасті. (Сила силенна). 
 
І є люди серед українців, які відмовляються від такого джерельного рідного 

слова! Заради чого? Заради перебовтаної, бо привезеної здалеку, з чужини інозем-
щини? 

Люди добрі… Не шкодьмо самі собі. Ну, хіба ми вороги своєму здоров’ю, 
своєму буттю? 

 
9. 01.2015.  

Припадання до рідного 
Що робить Вінграновський зі словом? Він зминає його в теплих долонях,  лі-

пить, переліплює, і воно стає ще ріднішим, ще і ще… Рідноріднесеньким стає: 
Здійми мені хоча б якесь 
Літатенятонько нещасне. 
Та в цього Вінграновського ніжности на сто поетів! 
А ще він сказав: "Дві білих пісні рук  твоїх зі мною". Отак сказав і все! І ми 

повірили. 
І ще він сказав, і ще… Як багато він сказав. І в кожному сказаному як багато 

сказано. 
Ну, хоча б отаке: 
"Сплять босі села в хаті на печі". 
Ну, добре -  в хаті, а то ж ще й на печі. Бо зима надворі! Ви ж самі засичали з 

холоду:"Босі села". 
 
10.01.2015. (До вчорашнього). Ніжний цей Вінграновський. Іноді здається, що 

він ніжніший за самого Тичину. 
 
15.01.2015. Як славно сказано в нашого Валерія Кикотя: 
Я не ставав на повний зріст, 
аби на когось тінь не впала. 
Скільки людяности, делікатности у двох рядках! На цілу поему, на все життя. 

Це при наших гостробагнетних ліктях проти ближнього свого. 
А оце! Та це ж епі-іграфище до мого оцього "Упертого щодення"! 
Ідуть-бредуть метафори у фрази, 
Немов чумацькі зоряні вози. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Вони в мені – і сльози, і алмази, 
Ці Образи чудні, ці образИ. 
(Валерій Кикоть. Образи). 
Боже! Спасибі тобі, Валерію Михайловичу! 
 
Державна ідеологія українського націоналізму – вимога часу 
Увага! Про це пише газета "Україна молода" в ч. 4 за 14 січня 2015 року. Чи-

таймо: 
"Україна потребує потужної (Sіс!) державної ідеології українського націона-

лізму. Ідеології, яка виховає наших дітей та внуків у чіткому розумінні того, хто на-
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справді є їхнім непримиренним ворогом і що він видає себе історично зовсім не за 
того, ким є насправді". 

 
21.01.2015.  

Так ворог чи "брат"?! 
Наша біда, горе-горечко задавнене, в 350 років віком, що ми ввесь час воює-

мо на два фронти – проти зовнішньої окупації Росією України і проти внутрішньої. 
Ми ж ( у чималій кількости нас) думаємо, а ще глибше відчуваємо, що рядові росія-
ни, громадяни агресивної, окупантської Росії майже не винні, що основна (ато й 
уся) вина агресивного керівництва Росії, і тільки все замириться, й ми знову відно-
вимо "дружбу", "братерство", "сестринство" і ще Бог зна що з арсеналу впропаган-
дованого нам низькопоклонства малоросійського перед "старшим (на скільки ли-
чок?) братом-росіянином". 

Будь-яка нормальна, "здравомыслящая" (по-російськи кажучи) держава, на 
яку напав ворог, вважає кожного нападника у військовій формі смертельним воро-
гом, якого треба знищити, щоб захистити свою державу, територію, Батьківщину. У 
нас же інколи складається враження, що дехто і де-ехто, і дехто з нас дивиться на 
окупацію територій України, як на визволення. 

То ми воюємо з ким: з ворогом чи з визволителем?.. 
Коли воювали з гітлерівською Німеччиною, то пам’ятаю ще першокласником 

гасла, з якими йшли наші батьки в бій: "Смерть німецьким окупантам!". Ми ж уже 
рік воюємо (чи нами воюють, а ми все замиряємося) з Росією, росіянами, а ще ні-
хто, мабуть, і не подумав сказати хоча б не вголос : "Смерть (яким?) окупантам!". 

Справді бо, спитаймо себе: які окупанти за національністю, громадяни чиєї 
держави напали на нас? 

Не бійтеся. Вони, окупанти, знають, на кого напали, знають, як нас називати, 
клясти, їх навчила цього їхня державна пропаганда протягом 350 років. Наша ж мо-
вчить, боюся, що вона назаддумає вже зпідтиха про сторговане й відновлене "бра-
терство" з ворогом, коли він ще й не встигне навіть змити нашу кров з його загарб-
ницьких рук ката-убивці. 

 
*** 

"Це ж спечена грудка болю! – вигукне не один, почитавши хоч трохи цього 
щоденника. - Хіба його можна вчитати?" Але ж це не тільки мій біль за долю нашої 
України? Це відчутий, підслуханий, частково вивчений і Ваш біль, дорогий Читачу! 
Та й погляньте, на які знамениті імена він спирається. Часто це занотовані трепет-
но-ясні думки світочів України, світу. 

Хай краще буде оздоровний, живий, нестерпний до крику наш національний 
біль, Читачу, ніж заспокійливо-"братня" російська анестезія від нього, подавана нам 
у щедро-присипляючих криводушно-пропагандивних дозах. 

 
25.01.2015.Натрапляю в чудодійця Григорія Білоуса: 
"Пошелестували сторінки альбому". 
Ну, словотворець! 
Це ж вони гортали аркуші із шелестом. Ну, хлопці. Перегорнули отак, ма-

буть, увесь альбом, роздивляючись кожну його сторінку. 
 

*** 
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"…Помітним фактором вторинності є запаралеленість української літератури 
(виокремлення –В.З.) з російською, близькою за тематикою і формами художнього 
мовлення". (Григорій Білоус). 

 
28.01.2015.  

…родок 
От ми кажемо, проклинаючи Путіна: 
 - Російський виродок. 
Може й так. Але, мені здається, що він багатьом росіянам – родок… Без отого 

ви-. Інакше, чого б же його агресивні, окупаційні дії проти України так охоче, гаря-
че-"патріотично" підтримувало до 90% росіян? Родок він їм, кістка від кістки їхній. 
От яке лихо ми постійно маємо в себе під боком! Російський фашіо, по-сучасному – 
не затухаючий рашизм, який за останній рік уже забрав тисячі й тисячі  ні в чому 
неповинних українських душ. 

 
1.02.2015. 

До Бога – живою, українською! 
І раптом натрапляю в "Слові Просвіти" (ч.4, 2015 р.) на статтю голови Васи-

льківського районного об’єднання "Просвіти" Київської області Леоніда Ковальчу-
ка, якою він у корінь влучає російським окупантам-русифікаторам, розвінчуючи їх-
ню фактично бісівську антиукраїнську асиміляторську руйнівну суть. Замість того, 
щоб бути вдячними світлоносній українській мові, вони заповзялися знищити її. Він 
пише: 

"А наші вороги москалі та москалики мають згадати, що в свій найтяжчий час 
навіть вони, ті, хто люто ненавидить усе українське, до Бога звертаються словами 
Господньої Молитви саме українською мовою: "Отче наш!" 

Сюди ж додаю від себе й инші молитви-звертання: "Святый Боже, Святый 
крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!", "Господи помилуй, Господи поми-
луй, Господи помилуй!", "Спаси Господи!". "Саме українською мовою (звертання), 
вживаючи Ім’я Господнє в кличному відмінку, якого немає в московсько-російській 
мові, - пише Леонід Ковальчук, - але який попри царські та совєцькі заборони, був, є 
і буде в мові українській. 

Бо на те, видно, була воля Божа, щоб наші вороги, які кричать, що українсь-
кої мови немає, що вбивають нас за цю мову, не мають іншого засобу звернення до 
Бога, як через нашу, від Бога живу українську мову". 

 
6.02.2015. 

Коли ж почнемо будувати національну державу? 
Щойно прочитав передсмертну статтю видатного вченого-патріота, по-

лум’яного публіциста Івана Белебехи "Цураючись генетичної матері" в "Слові Про-
світи" (ч.5, 2015 р.). І такий біль охопив мене. Задавнений біль… Бо й мене це всі 
роки гризе питання, що й покійного Івана Белебеху (Царство йому Небесне!): Чому 
ми й досі не збудували української національної держави? Як же ми прогавили ство-
рення її ще на зорі нашої Незалежности? Куди ж дивилася всі 24 роки та й нині ку-
ди дивиться, що собі думає наша українська еліта? 

Ну, гаразд, мало було національно свідомих українців у Верховній Раді, вони 
розчинялися в парламентському чужодухому морі, коли приймалася Конституція 
України. Але ж чому проморогали наші знамениті академіки, діячі культури, пись-
менники нації, наче такі ж уже національно аж пересвідомі?.. Мали ж зчинити три-
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вогу, вдарити в національний кличний дзвін, коли парламент готував, обговорював 
проект  абстрактно-космополітичної, тільки не української по своїй суті Консти-
туції, обходячи десятою дорогою священне для всіх розколонізованих народів по-
няття - держава корінної нації –в даному разі  українців, які складають 72, 7% пи-
томої  ваги населення України. Та ж за правовими актами ООН і ЮНЕСКО – націо-
нальною державою стає така держава, в якій титульний народ (етнос) уже становить  
67% населення країни. "Ніхто з нашої малочисельної патріотичної еліти, - пише І. 
Белебеха, - не знайшов у собі мужности порушити питання про українську державу 
з українством на чолі". 

Чому ж ми боїмося сьогодні поставити це питання руба про Українську наці-
ональну державу? Тоді б зразу відпали претензії на дві державні мови (настирливі 
домагання некорінної, наїжджої російської нацменшини про надання російській 
мові статусу  "другої державної мови"). Як примарний сон, зникли б і розмови та 
обіцянки Донбасові та іншим на півдні областям про надання якогось особливого 
статусу для них, про регіоналізацію, федералізацію та інші державоруйнівні ініціа-
тиви найвищих державних очільників України! Навелася б справедливість і з кіль-
кістю у відсотковому відношенні україномовних шкіл, відповідно до кількості ко-
рінного українського етносу. Та й дієвим законом стало б обов’язкове спілкування 
громадян України на державній службі державною українською мовою. З’явилося б 
і закономірне відчуття відповідальности кожного громадянина України (не залежно 
від національности) за зневаження, ігнорування державної української мови. 

 
14.02.2015. 

Агов!.. Малего! 
От утікають із вогненно-пекельного Донбасу. Біженцями називаємо їх. Тися-

чами й тисячами сунуть у поки що тилові області України. І хоч би ж тобі одненьке 
озвалося до нас тутешніх, україномовних українців по-українськи. Ми до них укра-
їнською, а вони тільки російською, кондовою російською. Це переважно росіяни, 
що прижилися, пригрілися колись у нашому Донбасі, а то вже й народилися й виро-
сли там, але ж серед них і чимало українців. Ну ось оцей середнього віку – Малега. 
Та що ж ти плачешся перед нами, перед Україною на ввесь комп’ютерний екран 
чужою мовою? Невже ні крапелиночки в тобі не лишилося свого, родового, україн-
ського? 

Як же ми зовсім закинули наш Донбас!Три президенти за 23 роки Незалеж-
ности носа не потикали туди, боялися. Тільки четвертий, їхній вигодуванець, товкся 
там. Так цей ще дужче їх росіянізував. Три ж його попередники не наважилися на 
впровадження української національної ідеї в Донбасі, як і в усій Україні.  Не під-
няли на її крило пропаганду, не перевели там на українську державну мову школи, 
дитсадочки, виші, пресу, театри. 

Боїмося населення Донбасу й нині, обіцяємо в разі замирення з Росією внести 
зміни до Конституції, дозволити Донбасу якийсь особливий мовний статус, прези-
дент каже: якою схочете, такою мовою й користуватиметеся і дома, і на вулиці, і на 
службі. Тобто, і на службі не обов’язкова буде державна українська мова?.. 

Таким чином і далі в нашої верховної влади й близько не законується думка 
про пробудження українського національного духу на Донбасі. А без цього пробу-
дження, без повернення понад 50% етнічних українців Донбасу до рідної (родової) 
української мови він буде ввесь час у Росії на прицілі, спокушатиме її суцільним 
російськомов’ям на черговий аншлюс, військове вторгнення. 
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Я можу зрозуміти тих росіян Донбасу, вони прощають Росії нищення артиле-
рією  їхніх домівок, їхніх рідних, бо люблять тільки себе – росіян і Росію, ненави-
дять Україну, в якій знайшли затишний притулок і хочуть, мріють, щоб цей приту-
лок став Росією. А як же в отакої кількамільйонної маси українців Донбасу не про-
буджується своє, українсько-національне, українсько-патріотичне? Без нас, без Ки-
єва воно й не пробудиться. Йому не дадуть пробудитися, уб’ють у зародку росіяни 
Донбасу. 

І все ж не дуже надійся на скорий голос із Києва, і сам оживай українно, про-
кидайся. Що ти забув у тій Росії, земляче? Магадан? Сибір? Куди нас цього вже ра-
зу, як звоюють, вивезуть обов’язково з рідної української земельки. Та вже й зараз 
Москва справляє туди біженців із Донбасу. 

 
19.02.2015. 

І соло, і хором 
Нарікаєш, гніваєшся, що нашу, українську мову не поважають іномовці. Щоб 

твою мову поважали інонаціонали, перш за все навчися сам її поважати. А то тільки 
хтось звернеться до тебе російською, ти, такий же ж наче патріот (!), а вже й собі 
"заштокав" чужою. Ти що, вважаєш свою українську мову непридатною для повсю-
дного спілкування на території України? І після цього ти хочеш, щоб наша мова 
звучала у світі, на ввесь світ, як англійська, німецька, французька, італійська?.. 

Як пісня не зазвучить, поки її не заспівають, так і мова мовчатиме, поки ми 
нею не заговоримо. 

Отже, кожний із нас і соліст, і виконавець у дуеті й у хорі нашої мови. 
Та що там казати! Учімось у природи, у тих же, скажемо, птахів розмовляти 

своєю мовою. На зиму ми почепили за вікном годівничку. І ось цілими днями до неї 
прилітають два різномовні народи -  синички й горобці. І кожен з них, жодна осо-
бина з тієї й тієї сторони не переходить на чужу мову, а говорить своєю рідною мо-
вою, доводячи і своє право на наш гостинець. От би й нам так! А все інше зробиться 
саме собою – і популярність мови у світі, і повага до неї, а з ними встановиться  й 
природна, неперехідна межа "між" і "між"… 

 
20.02.2015. 

Якби ж була душа 
Останнім часом з’являються нові наукові здогади, що свою душу має все жи-

ве на світі. З цієї гіпотези випадають хіба що люди. Якраз не всі люди мають душу. 
Таких ми називаємо бездушними. І їх, на жаль, багато таких поміж людьми. Росіяни, 
які 350 років ведуть війну з Україною і українцями, хіба вони мають душу? 

А на-аші!.. У той час, як молоді бійці-батальйонці гинуть на передовій у війні 
з проклятущою Росією, проливають кров за Україну, наші, кажу, навіть державні 
персоналії, будують для себе палаци, дачі в найпрестижніших місцях під Києвом і в 
самому Києві, в самому-самісінькому центрі. То хіба вони мають душу? Або хоча б 
елементарну людську совість?! Воїни голодують, погано озброєні, погано зодягнені, 
поранені, виписуючись із лікарні, не мають у що вдягтися, бо одяг порваний був пі-
сля поранення в бою на перев’язку ран. 

Якщо держава не має совісти забезпечити воїнів усім необхідним, то краще б 
оці олігархнені державні персони відстебнули кожен грошей для передової, а не 
жирували, збагачуючись за рахунок суспільства. Але ж це якби в них була душа. 
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27.02.2015. 

А прийдуть!.. 
(Молоді, незнищимі) 

І все ж я глибоко переконаний, якби ми в 2010 році були хоч трохи мудріші й 
проголосували за В. Ющенка, все б в Україні пішло по-іншому. Не було б оцієї вій-
ни. Ніякий Путін-Перепутін не посмів би сунутися на нас, бо знав би, що одержить 
рішучу відсіч. Пригадаймо, як у 2009 році Ющенко кинувся навперейми російським 
окупантам, спасаючи Грузію, коли ті повним ходом ішли вже на Тбілісі. Як він мо-
ментально привіз  у Грузію президентів Литви, Латвії, Естонії, Польщі, і це зупини-
ло російських агресорів. 

Тепер уся  надія на молодих, на молоде покоління українців, які народилися й 
виросли вже за незалежної України чи були ще першокласничками в 1991 році, ко-
ли Україна здобула Незалежність. Це покоління нізащо не зрадить Незалежности, 
відстоїть Українську Державу, хоч хай  і дві-три  Росії підуть проти нас. Це поко-
ління підніме зі своїх рядів на Говерлу української влади нових державних очільни-
ків, нових національних лідерів, наших, рідних, душею чистих, не заплямованих 
крадійством, не хворих на захланність, олігархізм. 

Вони вже йдуть через вогонь, через  смерть, через рани, калічення, але з ви-
соким незнищимим духом свободи і любові до Вітчизни. 

Вірю в них! 
 
14.06.2015. 

Чужороті 
Із задавнених проклять 

Один одного перепитуємо, обскубані з усіх сторін, задушені галопуючими 
цінами, бандитськи зрослими в багато разів податками-тарифами, мізерними пенсі-
ями та ще й свавільно обчикриженими: 

 - Ну, коли вони вже наїдяться, оці чужороті вгорі, над нами? Де тільки вони 
на нашу голову набралися?.. 

 - Питаєш, коли наїдяться? А ніколичко-о!.. Аж поки ми наре-ешті не візьме-
мося з Божою поміччю за свій розум та не нагодуємо  навіки їх давно вже заслуже-
ною баландою. 

 
25.06.2015. 

Тепер уже й  через тисячу літ не будемо братами! 
Шевченко ж ще коли нам казав, застерігав нас од "братерства братнього" з 

північним сусідом: 
           Нема на світі України, 
           Немає другого Дніпра, 
           А ви претеся на чужину 
           Шукати доброго добра, 
           Добра святого. Волі! волі! 
           Братерства братнього! Найшли, 
           Несли, несли з чужого поля 
           І в Україну принесли 
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           Великих слів велику силу, 
           Та й більш нічого… 
Не послухали свого Пророка. І ось добраталися до краю, що "брати" "наші", 

росіяни пішли з волі " Москви нашої рідної, Москви нашої славної" на нас війною. І 
вже ось понад рік сидять на наших, українських землях, ллють нашу, українську 
кров. І що характерно, одностайно проти нас заповзялись і владці Росії, і зашкалю-
вальний відсоток (до 90%) суспільства, і в тому числі мозок російської нації – пере-
важна більшість інтелігенції: вчені, митці, співаки знамениті, письменники навіть 
якнайліберальнішого спрямування, актори, яких ми так же ж любили, як своїх, сво-
їших за своїх, українських. Яка ганьба! 

А ще незмивна ганьбище опосяде нас, упаде на  нас, якщо ми й після цієї вій-
ни (бо мало ж нам було розправи Росії з нашою УНР в 1920 році, трьох організова-
них голодоморів, нищення нас мільйонами на фронтах і в тилу під Другу світову 
війну?), кажу, незмивна ганьбище опосяде нас, якщо й після цієї війни загарбниць-
кої проти нас  знову почнемо брататися з нашими вбивцями, заклятущими воро-
гами. 

О маймо мужність побажати російським окупантам того, чого завжди бажа-
ють нормальні нації смертоносцям-окупантам! І маймо якщо не мужність, то хоча б 
здоровий глузд ніколи більш, і через тисячі-тисячі літ, не називати росіян Росії сво-
їми братами. 

Будьмо, нарешті, людьми! До цього нас закликав  великий українець Шевче-
нко. 

 
           

 
 

З рідною мовою ми – вічні! 
До читачів 

Я втретє звертаюся до Вас зі своїми щоденниками, не рахуючи ще й численні 
публікації уривків з них у періодиці. Перші книжки "На відстані зойку" та "У маг-
нієвому спаласі" були зустрінуті Вами прихильно. Автор отримав чимало теплих, 
зігрітих удячним  словом відгуків, зокрема, від шановних Ірини Василівни Чубатої з 
Тернополя, від родини Коливаїв – Іллі Івановича і Валентини Панасівни із с. Лебе-
дин-1 Шполянського району, від Віри Степанівни Гнучої з Канева на Черкащині та  
інших читачів. Вони пишуть, що люди читають ці книжки, встановлюють за ними 
черги в бібліотеках, діляться думками від прочитаного… 

У пропонованій новій книжці щоденників "Уперте щодення", записуваній в 
останні неповних сім років, автор, проаналізувавши листи-відгуки читачів та рецен-
зії, які з’являлися в пресі, дбав далі вже про те, аби його слово стало ще цілеспря-
мованішим, ще більше було перейняте нашими національними болями, державни-
цькими запитами, прагненням українського національного прямостояння. 

Автор акцентує увагу читача на думці, що наша Україна, ми – українці буде-
мо непереможні, якщо станемо всуціль, масово українськомовними, тобто спілкува-
тимемося в Україні всюди, і дома, і на вулиці, і на службі тільки своєю рідною, 
державною українською мовою. Як пісня не зазвучить, поки її не заспівають, так і 
мова мовчатиме, занепадатиме, поки нею не заговоримо. Отже кожний із нас пови-
нен стати і солістом, і виконавцем у дуеті й у хорі нашої мови. Рідна мова народу є 
його найнадійнішим кордоном. Через суцільне, масове рідномов’я, в нашому випад-
ку - українськомов’я, ніякий ворог з його "градами", танками не пройде.  А якщо 
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навіть і окупує територію, то це собі на погибель, бо мова, суцільне рідномовлення 
втримає націю в її незламності, відпорності, і нація переможе, вижене окупанта зі 
своєї  землі, даної Богом. З рідною мовою ми – вічні! 

І ще в одному автор глибоко переконаний, що Україну може вивести з кризи, 
спасти нашу Незалежність прихід Лідера -  національного, українського, рідномов-
ного, нашої української кровинки, який створить команду з полум’яних патріотів 
з дитинно чистими намірами в душі, з нашим, шевченківським розумінням того, що 
громадське – це святе, недоторканне ( а вони ж є, їх багато таких серед нас із Ва-
ми!). Такий Лідер і його команда  працюватимуть тільки на Україну, на її процві-
тання, а не на свій бізнес із державницької гори. Скажете, це мої наївні фантазії? 

Ну, а Шевченко ж про це саме мріяв, на це надіявсь, як на Бога, на прихід 
українського "Вашінгтона з новим і праведним законом". І в останні, передсмертні 
місяці (3 листопада 1860 року) наш національний геній вистогнує: 

І день іде, і ніч іде. 
І голову схопивши в руки, 
Дивуєшся, чому не йде 
Апостол правди і науки? 
Українського Лідера та його команду, власне народ, націю  треба вирощувати 

суспільством, у школах, в університетах (і тут велика роль учителя, викладача ви-
шу), вирощувати й у сім’ї (хай і кожна сім’я наша, українська стане своєрідним на-
ціональним університетом з перших місяців дитини). 

Автор вірить, що його слово, яке приходило до нього щоднями (тому й що-
денник), відгукнеться в душах читачів. Я думав, я болів в унісон із голосом, дума-
ми, прагненнями, болями українського післяколоніяльного суспільства, яке важко, 
але непоступливо йде назустріч своїй національній українській долі, стверджую-
чись у світі вільних, незалежних, державних народів. 

 
Василь Захарченко. 

04 липня 2015 р. 
 
 
 

Максими 
 

"Потрібно, щоб державу очолив сильний лідер, український патріот, українець з ді-
да-прадіда, для якого українство, його мова і культура є родовою притаманною ознакою, а 
не тимчасово набутим блефом". (С. Трохимчук, професор). 

Національного Лідера (визвольного часу особливо) треба готувати, як музиканта, 
піаніста, скрипаля, заздалегідь, роками, а не перед самим виходом на сцену". (12.10. 2010). 

 
"Україна чекає на свого чесного, кришталево чесного національного Лідера. Муд-

рого, демократичного і порядного Чоловіка. Прямо виглядає його, уже всі очі продивилася. 
Ну, прийди ж!" (18.10.2010). 
 
"На нашу українську мову ми маємо повне право, дане нам Господом". (19.10.2010). 
 
Усе гине там, де володар не готовий кожної хвилини захищати свою владу, як лев, 

як вовк, як собака". (Нікколо Макіавелі). 
От би Українцю при владі отак захищати свою (українську) владу!.. Вірю, прийдуть 

українці українською командою і захищатимуть свою (нашу!) владу, як леви, як вовки, як 
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собаки, як тигри, як гепарди… як українці-патріоти, а не хохли-торгаші честю, достоїнст-
вом, первородством". (27.10.2010). 

 
Не скачте з мови на мову. По радіо йде передача про мову. Дехто зі слухачів гово-

рить, що коли треба, то вони переходять на російську в спілкуванні. 
І ось голос із Херсона чоловіка вже в літах: 
 - Я так скажу. Ті українці, що скачуть з мови на мову, не поважають Україну. 
Репліка херсонця б’є в десятку!" (28.10.2010).  
 
"Та прийдуть, прийдуть Люди, українські люди і спасуть Україну. 
Тарас Шевченко запитував себе і нас і відповідав нам, застерігаючи від неправди, 

наказуючи жити по правді, вірячи, як у Бога, в нас прийдешніх і в нашу українську всена-
родну правду: 

                   Чи буде правда меж людьми? 
                    Повинна буть, бо сонце стане 
                    І осквернену землю спалить". (15.11.2010). 
 
"Іншого виходу нема. Поки ми не відчуємо себе українською нацією, злютованою 

рідною мовою, рідною культурою, історичною пам’яттю, доти нас поодинці ворог нищи-
тиме". (27.02.2011). 

 
 
12.03.2015.  - Зараз, чоловіче, Україна в євреїв у наймах служить. 
  - Нічого. Може ж і вони чимось прислужаться нам? Навзаєм. 
 - О-отак ми завжди!.. Усе надіємося, що хтось прийде й за здорово живеш – відпече 

нам нашого гопака… Нема того, щоб самим нарешті взяти матню в жменю та й ушкварити 
так, щоб аж підбори зашкварчали. Та козаки ми ще, чи Бог-зна що? Скільки ж ще ждати-
виглядати нас Україні? Уже ж усі очі продивилася Неня… Нумо ж, браття!!! 

 
 

*** 
Із почутого 

Робили батьки в колгоспі від рання до ночі. Мати, було, прийде поночі, діти вже 
сплять. Помацала за голови – четверо. Слава Богу, всі живі, всі тут… 

 
З народної пісні: 
          Ой чого калина віти розпустила, 
          Чи багато цвіту, чи важка роса? 
          Ой чого так рано мати посивіла, 
          А була ж у неї золота коса… 
 
                           *** 
          Якби я мала крила орлині, 
         Якби я вміла літати, 
         То полетіла б на Україну 
         Свого милого шукати. 
 
         Лечу я нічку, лечу я другу, 
         Свого милого не бачу, 
         Ой сяду-сяду в вишневім саду, 
         Сяду та й гірко заплачу. 
 
         Вийшла із хати старенькая мати, 
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         Вийшла та й сина питає: 
         Ой, що то за пташка, що то за пташина 
         У нашім саду літає? 
 
        Ой, то не пташка, то не пташина 
        В нашім саду літає, 
        То дівчинонька зарученая 
        Свого милого шукає. 
 
   З народної пісні: 
         Не шарпай листячко, 
         Не рви намистечко, 
         Я не твоя, я не твоя-а… 
 
 

"Сопигора" Богдана Бастюка. Мова 
Ви тільки послухайте, читаючи, яка мова! "…Поклав під межу торбину зі скромним 

своїм полуденком, прикрив її своєю бувалою в бувальцях свитиною, полоскотав мантач-
кою дзінкоголосу косу, перехрестився і… так йому раптом припекло закурити, що хоч на 
місці помирай". 

 Як вам оце: "полоскотав мантачкою дзвінкоголосу косу"?  Як на мене – несподіва-
но геніяльно!  Я відчув, як він це робить звично, дещо машинально, але й любовно, по-
господарськи  бережно. Вона в нього й так на справі, гостра, але для годиться, для вхо-
дження в ритм роботи ще раз легенько пройшовся по косі мантачкою. 

А ось що ніс на косовицю в торбі Онуфро Дудка: " В торбі був глечик з водою, дві 
молоді цибулини, два не дуже вквашені огірки, шматочок жовтого старого сала і половин-
ка чорного житнього підпалка, спеченого з решток торішнього борошна". (Увесь курсив 
мій – В.З.). 

Як пише про "Сопигору" Петро Сорока, "Стиль прозаїка живий і образний, на-
тхненний і, сказати б, аркодужний. Відчувається, що кожне його слово ніби налите життє-
дайним вогнем любові і ніжності, й уважний читач помітить, що його фраза пульсує і 
б’ється, як жилка, якою нуртує кров". 

 
*** 

"Я кожен день на похороні свого народу. Кричать "ура", а справляють поминки. З 
дня на день я на похороні". (Борис Харчук). 

 
*** 

Сіло сонце. Знебарвлювалося, гасло небо, і скоро на його заході й півдні колющо 
засвітилися дві зірчасті планети, самих же зірок ще не було й знаку. 

 
25.03.2015.  Із моїх записів: 
 
Аж ухоркався, так біг. 
А нашого Миколу наче хто в п’ятку лизнув. ( Не стало раптом, десь зник). 
Не вередуй життям, а жити тям. 
Як землю кохаєш, то й шилом скопаєш. 
Гроші купою, та душа шкаралупою. 
Виправила мені корову баба після відьми. 
Їздила й нічого не помогло. Тільки гроші розвозила. 
Надворі так гарно, аж дух радується. 
Гарна мазана паляниця, а не дитина. 
Як слово не поможе, то й кий не дошкулить. 
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Не їж у картузі, бо твоя жінка матиме дурного чоловіка. 
Чоловік, як ворона, а все жінці оборона. 
Дітей до розуму довести. 
Батьки берегли дочку до вінця, а чоловікові берегти її до кінця. 
А щоб помогти кому, то того й не нагадуй. 
Сім’я без ладу, як млин без води. 
Перечув він через людей, що ждуть його там. 
Ох ти ж проклятий пропою! 
Охо-хо! Горенько в світі, та не всім. 
Хто винен, а на мені окошилось. 
 
    О, мово, рідна мово!..  
Правду каже Петро Сорока в денниках "Перед незримим вівтарем":  
"Не варте й заходу читання того, що не збагачує мовно (…) 
Скільки наговорено і написано про високе призначення літератури, а про найголов-

ніше не сказано, яке полягає в тому, що художнє слово має сприяти становленню душі, 
себто одрятуванню її для вічності. 

Якщо література, як і мистецтво загалом, не виконують цього завдання – гріш їм ці-
на". 

 
6.04.2015. Уже полудніло, коли насурмонилось на дощ. 
 

*** 
Тут замість "наш" вимовляють "наший". А один шофер навіть сказав: "Чортовий  

козел!". 
 

"Як мед, пахучі та п’янкі…" 
   Люблю слова ще повноздвонні, 
   як мед, пахучі та п’янкі, 
   слова, що в глибині бездонній 
   Пролежали глухі віки. 

(Михайло Драй-Хмара. "Я світ увесь сприймаю оком"). 
Вельмишановний пане Михайле! 
Ми їх, ці слова "повнодзвонні", слідом за Вами будитимемо в нашій незалежній 

Україні з "глухих віків" і житимемо з ними вічно, житимемо ними, нашою рідною мовою, 
про яку сказав пророк Тарас, як на сповіді: 

Ні на Небі, ні за Небом (…) 
Нема кращої за тебе! 

 
7.04.2015. 

І ще мова наших класиків 
 - Подивки беруть. 
 - Він їй не під мислі. 
 - Горнулася до нього, мов щира правда. 
 - Визволилися з руки ворогів. 
 - Я на вас хребти поклав, а ви обікрали мене. 
 - Нас усіх вітром водило. (Такі слабі були). 
 - Носив лихе серце на нього. 
 - Нападистий вітер. 
 - Шльогнуло гілкою по щоці. 
 

*** 
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"Викинь українця голого й босого в полі й дай йому волю, він не пропаде, він скоро 
обросте достатком. Уб’ється в колодочки", - сказав 100-річний Григорій Захарченко зі 
Сміли. 

 
З історії нашої: 
"Ніяких праслов’ян не було, а були праукраїнці, від яких постали слов’янські на-

роди. Справжніми слов’янами є лише ті, що мають український антропологічний тип (сер-
би, словаки, словени, хорвати, чехи, чорногорці). Про інших (поляки, білоруси, москвини) 
треба говорити як про слов’яномовних.  

(Ю. Липа. "Призначення України"). 
 

Мова в прізвищах – мова в народі 
Та вся ж українська мова в наших прізвищах і морфологічно, і фонетично, і навіть 

синтаксично. 
Ну, ось хоча б оце: 
Безпоясний. Сорочан. Брилястий. Говорунець. Сайківський. Сердюченко. Трясибо-

рода. Завертаний. Вернивода. Нешитий. Балакало. Шаблій. Решетар. Займидорога. Молод-
чій. Штурхаль. Соломатінко. Безпрозванний. Вощан. Нальотенко. Нетудихатка. Шастун. 
Позивайбатько. Доброгодина. Богуненко. Кучугурний. Конопада.  Шовкань. Лаврега. Три-
воленко. Сурмило. Милостивий. Метеля. Копитько. Голосник. Шпетний. Покиньборода. 
Завулочний. Крижненко. Рекущий. Оленич. Моцаренко. Безсокирний. Розкиданий. Кочер-
женко. Заворітній. Годний. Вичик. Чернишенко. Штовбонько. Підтиканий. Синевид. Потя-
га. Ковалець. Пампура. Чаруха. Полегенько. Обідало. Замковенко. Бабеня. Коміренко. Шу-
рубура. Багладій. Яровенко. Шепета. Тищура. Пасюга. Нехватило. Погомін. Занесиголова. 
Кужільний. Пряда. Оришака. Пелепій. Попсуйшапка. Поламаний. Шум. Возивода. Гармай. 
Безрукавий. Шелемеха. Човновий. Січкаренко. Вештало. Ополонець. Обміняний. Гартове-
нко. Підвезений. Чернечень. Семикопний. Печевистий. Лиходальський. Ватага. Бариляс-
тий. Замішайло. Палюга. Нев’язаний. Пурхало. Гуркало. Тупота. Полив’яний. Гудій. Поди-
байло. Зачепихатько. Хуткий. Сумленний. Припіяло. Ковшар. Моргай. Перемот…і…і…і… 

Ми, названі Тобою, наша Нене, почули Тебе!.. Ми вже йдемо! 
Як бачимо й чуємо, Народ несе у своїх паспоротах увесь лексичний склад (кожен 

по слову) рідної мови, народ  проріс рідною мовою навічно, й оце якісь негідники, загарб-
ники покладають собі у своїх погромницьких комунофашистських, замосковлених головах 
біснувату думку позбавити Україну її мови?.. Тільки з Народом ідемо!.. Поки Народу, доки 
й мови. Бо в кожного ж її по слову в паспорті. 

 
8.04.2015. 

Походження слов’ян 
Запишу собі на згадку, та й , може, ще хтось натрапить на цей сконденсований за-

пис-свідчення дослідницьке в моїх паперах. 
"Прапредки теперішніх москвинів – угро-фінни примандрували на землі теперіш-

ньої Московщини та Фінляндії ще за непроглядних часів передісторії. Літописець ХІ ст. 
згадує про московські племена чудь, лів, водь, ямь, чухна, вєсь, пєрмь, мурома, мордва,  
мокша, мєщєра, чєрєміси, югра, пєчора, карєль, зирянь, єрзя, самоядь. Він пише, що то бу-
ли дикуни: не мали жодних законів, звичайної моралі, жили в землянках, їли сире м’ясо і 
сиру рибу, не знали рільництва. Того самого часу (ХІ ст.) , за свідченням чужинців, Київ 
був культурний і багатший за Париж і Лондон. Праукраїна мала жваві торговельні та куль-
турні зв’язки з усім культурним світом – Грецією, Малою Азією, Індією ще тисячу років до 
РХ. У північній Московщині носили ще й у ХХ ст. шкіряний одяг дикунського крою (один 
шмат з діркою на голову), що його носили мавполюди 6 тисяч років тому. Московський 
археолог пише, що слов’янських могил до Х ст. не знайдено ніде в Московщині. (А. Спі-
цин. "Владимирские курганы"). В жилах московського народу тече щонайменше 80% фін-
но-татарської крові (М. Покровський. "История Российского государства"). 
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Географічні назви довготривалі. На теперішній карті Московщини більшість геог-
рафічних назв – надто озер, річок – фінські. Навіть назва столиці фінська. "Москва" у фін-
ській мові означає "каламутна вода". Тих угро-фіннів підбив у Х ст. під свою владу украї-
нський князь Святослав Великий і зробив їхні землі (теперішню Московщину) осадою (ко-
лонією) української держави. Правили нею прислані з Києва воєводи з військом та держа-
вними урядовцями. Київський митрополит висилав сюди місіонерів навертати предків те-
перішніх москвинів на християнську віру та будувати церкви і монастирі. (…) Київські 
воєводи призначали ватажків угро-фінських племен на урядові посади. Так помалу почала 
цивілізуватися верхівка московського народу. Нащадки ж київських цивілізаторів одружу-
валися з тими, дещо поцивілізованими угро-фіннами. Їхні діти розмовляли староукраїнсь-
кою мовою, засміченою угро-фінськими словами. Загал народу залишався суто угро-
фінським. 

Навіть у ХІХ ст. лише за 80 км. від Москви були села, де люди не знали московської 
мови. У східній частині Московщини були цілі повіти таких сіл". (Павло Штепа. Москов-
ство). 

 
І далі: 
"Року 1237 Московщину (М.) завоювала Татарська Орда хана Батия. Московські 

князі стали підлеглими Батия, і він поставив по всій М. свої залоги. Татари були такими ж 
азіатами, як і угро-фінни. І ця їхня спорідненість сприяла злиттю обох народів в один – мо-
сковський. Московський історик підтверджує: "Московські князі й не думали про боротьбу 
з татарами, розуміючи, що покорою та грішми вони осягнуть більше, ніж боротьбою. На 
відміну від українських князів, московські одразу визнали без застережень владу хана і вс-
тановили приятельські і навіть кровні зв’язки з татарами. За князями масово женилися 
обидва народи. Не важко уявити, якою мовою говорили їхні діти. Потатарщення (радше 
злиття) було загальним. По упадку влади орди татари масово переходили у християнську 
віру, і так з тої угро-фінно-татарської мішанини створився теперішній московський на-
род. Народ суто азійський, що й підтверджує аналіз їхньої крові. Азійські народи мають у 
крові групу "В", а індоєвропейські – групу "А". Москвини мають "В", а українці – "А". Мо-
сквинам притаманні первні монголоїдної раси, а українцям – європейської раси". (Павло 
Штепа. Московство). 

Отакі ми "родичі", "брати" з росіянами! 
І далі, далі: 
"Тепер у Московщині більшість прізвищ простонароддя є фінськими і татарськими. 

Серед аристократії та дворянства – сотні тисяч. Наприклад, цар Борис Годунов був тата-
рин. Татарами -  князі: Хованський, Юсупов, Урусов, Салтиков, Ордин-Нащокін, Мансур-
лов, Сумбатов і т. п. Татари – дворяни: Архалуков, Алімонов, Аракчєєв, Аксаков, Ахматов, 
Асланбєков, Артанов, Аргамаков, Армяков, Ахмєтьєв, Арабажін, Арбатов, Баскаков, Бур-
дюков, Бахметьєв…тощо. "Да, азиаты  - мы с раскосыми и жадными очами!", співає О. 
Блок. Москвини, що переселилися до Сибіру поміж тамтешніх азіатів: якутів, камчадалів, 
киргизів дуже скоро перебирали не лише мову тих народів, а й їхні звичаї, навіть віру (по-
ганську),  забуваючи свою (московську) мову і звичаї. Але ті москвини, що оселювалися в 
Україні чи в Польщі, не переймали українських чи польських звичаїв, української чи поль-
ської мови. Ось така сила расової спорідненості". (Там само). 

І далі: 
"Від ХІІ до ХУІІІ ст. москвини мали лише перекладені твори (з української). За 500 

років москвини написали лише ДВІ книжки ( за той час українці написали кількасот, і то 
великих творів богослов’я, філософії, історії, красного письменства) – це митрополита 
Якова "Житие за царя Ивана Федоровича" та Кубасова "Хронограф". Лише у ХУІІІ ст. 
з’являється третя книжка, та й ту написав змосковщений волох Кантемир… Лише від М. 
Ломоносова (1711 – 1765) починається слабенька література, та й та була під вирішальним 
впливом української". (Там само). 
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Д. Донцов про російську літературу: 
  
"В естета О. Пушкіна, у спростаченого графа Л. Толстого, в апостола міського шу-

мовиння Ф. Достоєвського, у циніка О. Блока – в усіх них все йде всуміш: добро і зло, бре-
хня і правда, краса і погань, щоб знищити в загальному хаосі всі етичні вартості; щоб дове-
сти, що розбій – це свобода, що душогубство – це любов, що нерівність – це бунт проти 
Бога, що краса – це бруд і свинство. Чортівська мішанина всіх тямок, усіх "за" і "проти", 
всіх "так" і "ні", всіх "дозволено"і "заборонено", всіх ріжниць між правдою і брехнею, доб-
ром і злом, красою і гидотою, заперечення усякої дисципліни. І це - і в моралі, і в політиці, 
і в суспільному житті". (Д. Донцов. За яку революцію). 

 
10.04.2015.  

Углибаємо 
Кажемо чомусь: перечитав когось удруге, втретє. Тим більше – втретє! А, може, ми 

не перечитуємо, а вчитуємося? Скажемо в Шевченка. Удвадцяте. Утридцяте! Углибаємо в 
нього, у світ його думок, емоцій, які давно вже, непомітно для нас стали нашими, кревни-
ми. 

 
Нарешті на своєму шляху! 

Слава Тобі Господи! Нарешті вчора Верховна Рада спеціальними законами засудила 
й заборонила комуністичну пропаганду разом із нацистською. І вчора ж було прийнято 
(також на-реш-ті) закон про визнання державне й святопам’ятне славлення ОУН-УПА та 
всіх інших борців за волю, державну незалежність України (УНР, ЗУНР, Карпатську січ, 
Сойм Карпатської України тощо). Тепер заперечення їхньої боротьби за Україну чи її пра-
вомірности визнається, згідно із законом протиправним. Якщо ми ще й українську матір-
мову візьмемо по-справжньому, по-синівському під державний захист від невпинної руси-
фікації, тоді можна сказати, що ми стаємо на свій, український шлях, що ми будуємо спра-
вді суверенну Українську національну державу. 

 
 

Василь Захарченко 
КОЛИ Ж УЖЕ З НАМИ  - ПО- ЛЮДСЬКИ?.. 

(З нового циклу) 
 

Без попа, без хреста, без півчі 
Новела 

Їй, колись маленькій ще дівчинці, бабуся Тетяна показувала на старому, щільно 
вкритому цупкою цілинною ковдрою ("травою забуття") кладовищі за селом, на косогорі 
могилку діда Микити – ледь помітний у траві зелений горбик, який можна було переступи-
ти, йдучи. 

- Отуто його, сердешного, поховано в тридцять третьому, пухлого від голоду. Без 
попа, без хреста, без півчі. Загорнули сирою земелькою, як і не людину. Ми всі тоді були 
ледь живі од голоду. Багатьох задубілих, підібраних по хатах чи на вулиці, просто скидали 
з гарб у вириті рівчаки й загортали потім усіх звезених навіть без жодного горбика. Наче й 
не було зовсім тих людей. О, Боже!.. В однієї дівчини, Наталки Парапівської, така була 
пишна коса. Русява така. То  вона довго виглядала з-під землі. Що засиплять її, а земля 
осяде, і знову та коса під ногами в людей. Скільки нашого миру тоді виморили супостати, 
страшно й сказати,  - хитала головою бабуся. – Чи не в кожній хаті були померлі, а деякі 
дворища так і зовсім вилягли. Тільки сичі страшно кричали там ночами. Колгоспні ахтиві-
сти й ще ж ходили по хатах, харч вишукували по всіх закоморочках, та останній же шма-
точок вибивали з рук ще живої дитини й тут же розтирали чоботом по долівці… Хай Гос-
подь милує й заступає від отаких песиголовців… 
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Від цієї розповіді моторошно робилося дівчинці. Таке не вкладалося в маленькій її 
голові. Навіть переживши жахливу німецьку окупацію, вона не могла збагнути такого звір-
ства. Ну, то ж німчура, чужа солдатня з автоматами напоготові, а це ж свої…  

Ага! Прийшли ж "наші"… "Свої", знаться… Вона пам’ятає, як тоді посвітліло на 
душі людям… Через півтора року й війна закінчилася. З такими надіями… Хто вцілів на 
ній і від неї, тому б тільки жити… Та знову, в мирний сорок сьомий, вдарив голодомор. 
Косив людей по хатах, через одну, а де й підряд. Особливо забирав старих і малих. Бабуся 
лишилася сама, дуже голодувала. Її дочка, тітка Степанида, виїхала зі своїм приймаком з 
війни до нього в неголодну Росію. Цілими днями не було що їсти й дома у внучки, так що 
вона із сестрою вже й у школу не мала сили дійти. Оживали, коли увечері стомлена мати 
приходила з колгоспного свинарника та, криючись, приносила в пазусі, коло грудей кілька 
картоплин, змерзлих в одну грудку. Варили юшку й по шматочку картоплі з’їдали. Якось 
навесні вже внучка відірвала від себе пів картоплини, понесла бабусі. Бабуся тремтячими 
руками держала картоплину, їла й дуже плакала, краючи серце малої… Наприпочатку літа, 
як ще не зав’язувалися картоплі, пішла бабуся на той світ шукати голодного діда, сама до 
смерти голодна… 

Ховали бабусю без попа, без хреста, без півчі. Самі були ледь живі тоді од голоду. 
 
 
22.04.2015.  

Хмари 
Можу годинами дивитися на хмари… Не можу не дивитися годинами на хмари! За-

ча-ро-ва-но!.. Як маленький хлопчик. І дивлячись на ту небесну красу, пірнаю душею аж у 
своє дитинство. 

 
13.05.2015.  І раптом – радість! Я вже був занепав духом у такі підземельні глибини, 

що аж, аж… Думав – усі відвернулись од мене. Виявляється, є надія, що на "Уперте що-
дення" дадуть гроші. У другій половині року. 

О, коли б то! Це ж шість останніх років праці. 
 
23.05.2015. 

Ну, як цього не записати! 
Вона така тверда на серце,  що ката не збоялася б. 
Унишкнути. 
Пішло йому в нитку. (удача). 
Він же взяв з дитинкою її. (Фраза, варта цілого роману). 
А тобі ріже око, що в мене корівчина завелася? 
Вона пішла на одну дитину в нього. 
Тільки зазоріє, встаю до корів. 
Я тридцять років одкріпив на різних роботах. 
Підемо зАхолодки. (Поки не жарко). 
Щоб ти й близько не припарив до нашої хати! 
Ніхто не взнає про це до останнього Божого дня. 
Кинувся навдьори. 
 

х х х 
2.06.2015. 
Не перестаєш дивуватись, як атеїсти, безбожники насмілюються досліджувати тво-

рчість Тараса Шевченка, самовпевнено записуються в шевченкознавці, роблячи із Шевче-
нка такого ж атеїста, як і самі. Ми не задумувалися й далі не задумуємось, яке це святотат-
ство! 

 
3.06.2015.  
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"За підрахунками вчених у світі понад 5 тисяч мов (дехто стверджує, що 7 тисяч), і 
це величезне число має змусити нас замислитися над тим, що таке Господня невичерп-
ність…  

А скільки мов у всесвіті?  Безліч. Людині  се навіть осягнути не під силу, а Творець 
розмовляє з кожним його мовою. 

А ще се має нам сказати, що Отець-Вседержитель  - то не якась істота і не чоловік, 
як його намалював Мікельанжело в Сікстинській капелі, а сутність, яку ні уявити, ні поба-
чити ми не спроможні. Дух його розлитий на весь всесвіт". (П. Сорока. Жезл і по-
сох".С.305). 

 
"Мені потрібне тільки життя з Богом. 
Життя без Бога позбавлене будь-якого сенсу. 
Се порожнеча". (Там само, С. 319 – 320). 
 

І знову наближуюся до мови 
 - Ну, ти ж і головогриза! 
 - ГорИще  - 1. багаття, вогонь; 2. попелище, пожарище. 
 - У кишенях у нього аж гуде. 
 - Далесенько, далесесенько. Дуже далеко. 
 - Побачимо, що воно буде дальшійш. 
 - Та він хоч трохи маракує в цьому? ( Знає небагато, тямить, розуміє). 
 - Колисьщина – давно минуле. 
 - Він мені з думки не йде. 
 - Здалося, що вона мені по знаку. 
 
4.06.2015. 
" Московщина заїдає наш язик". (І. Нечуй-Левицький). 
Не мовчали й наші класики. Вчитися нам та й учитися в них україноборства.         
 
5.06.2015. 
"Мне кажется, будь родина моя самая бедная, ничтожная на земле, и тогда бы она 

мне казалась краше Швейцарии и всех Италий. Те, которые видали однажды нашу краину, 
говорят, что желали бы жить и умереть на ее прекраснейших полях. Что же нам сказать, ее 
детям, должно любить и гордиться своею прекраснейшею матерью". (Т. Шевченко. До П. 
І.Гессе, 1 жовтня 1844. С.-Петербург). 

 
"Мова для нас, українців, - це не тільки засіб спілкування. За сучасних обставин во-

на щось значно більше! Для нас мова – це й пам’ять, і честь, і гідність; для народу нашого 
мова – це саме життя". (Олесь Гончар. Щоденник, 04.01.1978). 

 
Самозречники 

"Вражає не тільки титанічна постать композитора (М. Лисенка – В.З.), а ще й багат-
ство душ людей його оточення, той цвіт української інтелігенції… Які самозречники, якої 
чистоти і подвижництва люди! Здається, жменька була їх, але голос їхній резонував, бо то 
був голос самої правди, сили святої, непоборної…" ( Олесь Гончар. Щоденник,  
26.11.1981). 

 
6.06.2015. 
"Стусова непоступлива віра в моральний абсолют ( виокремлення –В.З.) виявилася 

прозорливішою за розпачливе примирення з дійсністю (радянською – В.З.) багатьох із нас. 
Його  поезія залунала в Україні, її почули, в неї вслухаються". (Іван Дзюба. Свіча у  
кам’яній пітьмі). 
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22.07.2015. 
Ось хто  такий Олесь Гончар! 

    Сцена в степу 
А найприкріше для мене, 
Що свідків тоді, як на зло, 
Цієї страшної сцени 
у мене в степу не було. 
 
Коли я наїхав на міну 
І кінь мій став на диби, 
По самі йому коліна 
Зчесало обидві ноги. 
 
І дивиться він похмуро 
І каже: ти думаєш, я німий. 
Ти відстібаєш кобуру 
Що ж… коли хочеш… Добий! 
 
Тоді був і я потрібний, 
Коли я тебе рятував, 
Тоді ти в підкови срібні 
Дбайливо мене взував. 
 
Ти у віршах тоді славословив, 
Ніяк нахвалитись не міг. 
А зараз ти хмуриш брови,  
Коли я лежу без ніг. 
 
Може, й для мене нежатий 
Десь шелестить овес. 
Може б, і я хотів мати 
Аби хоч який протез. 
 
Не думай, що я не знав, 
Куди я ногою ступав. 
Я теж ветеран –  
Увесь із зашитих ран. 
 
Їв би одну солому, 
Пив би не воду – лід. 
Якби вернувся додому 
Живий… хоча й інвалід. 
                     грудень 1944. 
Записано Олесем Гончаром між боями,  в окопі, на мінометній плиті. 
    Не знаю, як у вас, а моя душа, поки читав , затерпла в сльозах і запеклась. 
    Прості слова, а беруть у полон кожним своїм складом, кожною наступною літе-

рою, бо записано це ними на вершині людяности, почуттів людини. Та до чого тут слова?! 
Вони – тільки означення вершинних, говерлних почуттів, відкритих, як рана, почуттів. Але  
ж які слова… Спасибі, рідна мово, що ти маєш такі слова-означення нас, голосу нашої 
української душі. 

Читаймо й ще одного вірша незабутнього Олеся Гончара, вслухаймось у його верхо-
виннісь і мистецьку, і просто людську. 
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  Атака 
Скрегоче залізом округа. 
Смертю повітря фурчить. 
Я знаю той ступінь напруги. 
Коли вже ніщо не страшить. 
 
Святе божевілля атаки 
В тобі поглинає все. 
Через яри та байраки 
Незнавана сила несе. 
 
Немає ні рідних, ні любих, 
Нема ні жалю, ні тривог. 
Байдужим стаєш до згуби. 
Могутнім стаєш, як Бог. 
                        1942. 
Я щасливий, що оце а-аж сьогодні відкрив для себе ці верховини спалаху молодої 

душі мого улюбленого (ще зі школи, з часів появи "Прапороносців") великого письменника, 
громадського діяча-рятівника України, еталонно совісного, Дніпрово чистого на верхови-
нах громадянської боротьби. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


