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Цього тижня в різних куточках України (у Львові, 

Січеславі, Полтаві, Харкові, Чернівцях, Ужгороді, 

Вінниці, а головне, в Одесі) відбулись різного роду 

акції пам’яті молодого українського націоналіста, 

одесита Максима Чайки. Так сталось, що в часи 

незалежної України, коли ніби українські патріоти та 

націоналісти мають право вільно розпоряджатись 

своїм власним життям та боронити Батьківщину від 

окупантів та нелегалів, все стало з ніг на голову – 

українці і досі пригноблена нація на своїй землі, а 

особи неукраїнської національності панують над 

корінною титульною нацією. 

Не так давно, а саме 4 роки тому 17 квітня 2009 р. 

близько 22:25 від ножових поранень помер 

український націоналіст і наш побратим Максим 

Чайка, що обіймав посаду десятника Одеської обласної 

організації “Слава і Честь”. 

Пізніше, вже після кількох гучних акцій націоналістів 

в Одесі, нарешті стали відомі подробиці інциденту, 

протягом 3 тижнів працівники МВС та СБУ 

приховували факт вбивства Максима Чайки. Одже, 

пізно ввечері п’ятеро молодих парубків на чолі з 

Максимом Чайкою вийшли з клубу “Горіх” і 

попрямували Олександрівським проспектом в бік 

вулиці Дерибасівської, прямуючи через книжковий 

ринок вони натрапили на групу антифашистів, з сімох 

чоловік. Відчуваючи свою чисельну перевагу, 

дегенерати з “Aнтифа” кинулися на українських 

націоналістів, які в свою чергу дали їм достойну відсіч. 

Отримавши щедрого ляпаса, червоні вилупки з 

“Aнтифа” вирішили застосувати знаряддя нечесної гри 

– один із них дістав ніж. Виникла друга 

недовготривала сутичка, після якої дегенерати з  

“Aнтифа”розбіглися, а Максим Чайка поранений впав 

на бруківку. Ножовий удар під праву пахву виявився 

фатальним. Попри всі намагання побратимів кров 

неможливо було зупинити. Швидка допомога приїхала 

за 20 хвилин і без особливого ентузіазму лікарі 

завантажили нашого побратима, українського 

націоналіста, що стікав кров’ю, до карети. Помер він за 

пів години в операційній. 

Відеозапис сутички зберігся на плівці цілодобової 

камери спостереження книжкового ринку, і до ранку 

майже всі червоні вилупки з “Aнтифа”були затримані 

органами МВС і доправлені до Приморського 

райвідділу міліції. У своїй заяві організація дегенератів 

“Aнтифа” назвала вбивство українського націоналіста 

самообороною і заперечили політичний мотив 

вбивства, однак встановленно що вбивця Максима 

Чайки є членом цієї антиукраїнської організації — 

Андрій Довгань, який як щур втік і наразі його місце 

знаходження невідоме. Виродка-різака було оголошено 

у всеукраїнський розшук. Наразі розслідування і досі 

триває. 

 
Вже чотири роки минуло з дня загибелі Максима 

Чайки, який загинув як воїн, в боротьбі за все 

українське та проти всього антиукраїнського. Україна і 
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досі спить! Українська нація у ХХІ ст. незважаючи на 

всі визвольні змагання несе хрест рабства. Але 

українські націоналісти не зупиняються на 

досягнутому – Україна здобула незалежність 

зовнішню, залишилась незалежність внутрішня! 

Боротьба триває! 

Сьогодні, український націоналістичний рух 

перебуває під шаленим тиском антиукраїнських сил, це 

дещо нагадує ситуацію у німецькій Ваймарській 

республіці в кінці 1920-х – на початку 1930-х рр., коли 

представники націонал-соціалістичного німецького 

руху намагались відстояти власну німецьку 

ідентичність та самостійність у боротьбі з червоною 

анти німецькою сіоністською гідрою. 

Як історик, пишучи цю статтю хочу провести 

паралелі і нагадати всім читачам про видатного 

націонал-соціалістичного героя Третього Райху – 

Горста Весселя, який так само, як і Максим Чайка, 

героїчно загинув у боротьбі з червониии вилупками. 

 
Отже, було це пізно ввечері 14 січня 1930 р., коли на 

молодого штурмфюрера берлінського відділу 

штурмових загонів SA Горста Весселя в дверях його 

квартири на Александерплятц було скоєно напад 

членами забороненого, в той час комуністичного 

озброєного осередку, Червоний Фронт – Rоt Frоnt. 

Горст Вессель був поранений в голову Альбрехтом 

Гьолерем, активним діячем Комуністичної партії 

Німеччини, однак друзі Горста Весселя відмовилися 

від надання йому першої медичної допомоги, так як 

лікар був представником семіто-хамітської етнічної 

групи. Молодий штурмфюрер був доставлений в 

державну лікарню у Берлінер-Фрідріхсгайн і боровся 

за життя протягом місяця. 

Кілька днів по тому лідер Берлінського партійного 

відділу-гау NSDAP Пауль Ґьоббельс особисто відідав 

пораненого героя у лікарні. Він повільно ступав 

маленькою кімнатою на першому поверсі лікарні, 

крокуючи до ліжка Горста Весселя. Коли Пауль 

Ґьоббельс побачив тіло штурмфюрера SA , він був 

шокований від цього видовища – куля в голові 

наробила жахливої шкоди цієї та непоправних втрат 

молодому берлінському націонал-соціалісту, який мав 

стати героєм нової Німеччини. Для яскравості і 

правдивості події наводимо авторські цитати Пауля 

Ґьоббельса взяті з його щоденика: «Його обличчя 

спотворене. Я насилу впізнав молодого Горста. Але він 

був щасливий. Його чіткі, яскраві очі сяяли мов зірки. 

Ми не могли говорити довго, так як лікар велів йому 

зберігати спокій, але його молода, яскрава посмішка 

долає кров і рани. Він все ще вірить у перемогу нашої 

великої ідеї. Йому не дозволяють читати. Він може 

тільки говорити. Чи побачу я його знову? Хто знає! 

Якщо зараження крові не буде активно і швидко 

прогресувати, все буде в порядку. 

Однак все склалось не на користь Горста, зараження 

крові розвивалось. У четвер я знов прийшов відвідати 

його. Він хотів поговорити зі мною. Лікар дав мені 

хвилину. Горст не знає, наскільки серйозним є його 

стан, але він відчуває, що це може бути його 

останнім разом. Його очі, його руки, його гарячі сухі 

губи, однак часу обмаль. Лікар просить мене залишити 

його і я їду з важким серцем. Я боюся, що бачив його 

штурмфюрера Весселя востаннє.» 

Горст Вессель помер о 6:30 у неділю, 23 лютого 1930 

р. від зараження крові, після важкої боротьби не тільки 

із хворобою, але й з ворогами нової Німеччини. 

Молодий штурмфюрер SA помер, однак його 

героїчний дух боротьби залишився вічно жити у 

наступних поколіннях! Він знав це, а тому сам створив 

гімн нової Німеччини, увіковічнивши себе в словах: «У 

марші дух його, і в наших щільних рядах! Він крокує з 

нами, поруч…». 

Такі далекі і ніби різні – Максим Чайка і Горст 

Вессель, однак такі близькі по духу герої – вони не 

мають право на забуття! Слава, чин і дух їх боротьби 

за національну державу буде жити у сучасниках, які 

продовжують боротьбу з ворогами! 

Порівнюючі ці дві постаті, тобі, шановний читачу, 

хотілося б донести істину цієї трагічної миті: «У 

боротьбі народ перетоплюється у націю…» так само і 

два молодих героя Горст Вессель і Максим Чайка 

перетворились на героїв завдяки реальній боротьбі, 

дієї, а не словами! 

Сьогодні, ми не маємо право їх забути! Ми маємо 

пам’ятати поступ цих двох героїв! Українські 

націоналісти, прийшов час збудити приспаний народ! 

Піднімемо прапори перемоги! Дух Чайки та Весселя 

поведе нас вперід! 

У пам'яті залишається лише спогад про непересічну 

особистість (Максим Чайка і Горст Вессель), яка 

прагнула змінити світ, зробити його добрішим та 

кращим, не здати ні крихти території рідної 

Батьківщини. Молоді герої націоналістичного руху 

жили жадобою перемоги і не пасували перед 

труднощами, навіть коли це торкнулось власного 

життя. 

Про Максима Чайку багато можна згадувати як про 

активіста, громадського діяча, друга, товариша і 

побратима. Він жив для інших, для України. Його 
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справою стала Україна для українців і за неї він поклав 

своє молоде життя з ворогом, що зневажав його як 

українця. Так само і Горст Вессель, що жив однією 

великою метою – побудовою націонал-соціалістичної 

Німеччини німецької нації, однак і йому завадили 

власноруч долучитись до націоналістичного 

будівництва вороги. 

Зразкові герої – Горст Вессель та Максим Чайка – 

сенсом їх життя не стали ні влада, ні кар'єра, ні гроші. 

Вони, приклад для наслідування! У них були інші, 

високі цінності, які, на жаль, сучасне українське 

суспільство не вельми цінує. Їх житєвим правилом 

було допомагати друзям, побратимам, українцям. 

Обидва лицарі одвічної стихії націоналістичної 

боротьби (Горст Вессель та Максим Чайка) не 

соромились своїх націоналістичних переконань. 

Навпаки, вони всіляко відверто і вперто відстоювали 

принципи націоналізму, чим викликали до себе повагу 

друзів і водночас ненависть ворогів. Вони були 

сильною і незламною особистістю, кожен окремо, 

однак по-своєму. Їх переконань не змінив навіть замах 

на життя, бо вони були готові прийняти смерть, навіть 

таку підлу, від одвічних ворогів своєї нації. 

Герої не вмирають, вони лише відходять у вічність, 

залишаючи за собою ідеї та справи, послідовників! І 

жоден з героїв, а ні штурмфюрер Вессель, а ні 

десятник Чайка не помер, вони лише відійшли у 

вічність, передавши свою справу нам, своїм 

наступникам, ідейним послідовникам. Тепер вага 

обов'язку лежить на наших плечах, а коротке життя 

Максима Чайки та Горста Весселя стане прикладом і 

дороговказом щоб сповнити своє приречення до кінця. 

Буде колись в Україні так, як було колись у Третьому 

Райху: «В німецькій Німеччини робітники і студенти, 

селяни та вчителі будуть йти разом співати пісні. А 

молодий натхненник руху, який був здоланий фізично у 

бою ворогами, духовно буде з ними. І це буде 

моментом екстазу, часом натхнення нації!» 

Згадуючи сьогодні, чотири роки після героїчної 

смерті молодого націоналіста Максима Чайку, хотілося 

б підкреслити, що героїчним робить його не світлини 

чи сторінка у соціальній мережі, а радикальна дія 

довжиною у коротке молоде життя робить його 

безсмертним – той момент як він жив, і як він помер. 

Українські націоналісти, цей заклики лунає для вас! 

Сьогодні, у часи внутрішньої окупації ми маємо 

згуртуватись, і побачити перед собою далекосяжну 

мету – Велику Україну, з українськими містами та 

селами, вулицями яких будуть марширувати 

нескінченні колони націоналістів, а дух їх буде 

просякнутий героїзмом молодого націоналіста – 

Максима Чайки. 

Настає час, коли пробудившись, нова Україна 

вимагатиме своїх законних прав: національної свободи 

та економічного процвітання! 

 
Антиукраїнські репресії будуть продовжуватися і 

надалі, тому що ми – українські націоналісти, 

продовжуємо справу Максима Чайки та інших наших 

героїв. Стає очевидним, що пункти Декалогу 

«Здобудиш Українську Державу або загинеш в 

боротьбі за неї» та «Пімстиш смерть Великих 

Лицарів» є близькими як ніколи! 

Смерть на те і є, аби зупинити життя, але найгірше, 

коли вона забирає молодих, повних сил і мужності, 

вірних синів рідної землі, котрі вирішили присвятити 

своє життя боротьбі за Ідею Nації і знайшли свою 

смерть у нерівній боротьбі із її підступними ворогами. 

Однак дух Максима Чайки йде з нами по духу, і 

сьогодні має звучати новий гімн, славень новітньої 

соціал-національної української революції! Нехай 

здіймаються прапори угору! Ми йдем вперід, здобути 

те, що нам належить! 

Слава нації! – Смерть ворогам! 

Вічна пам’ять воїнам-націоналістам! 

Вічна пам’ять полеглим героям! 

©Денис ПОЛІЩУК

 

Вихід з кризи: економічний націоналізм
Даніель Фрідріх Ліст (1789-1846) — широко відомий 

свого часу, а нині забутий німецький економіст і 

підприємець, пізніше — американський емігрант і 

дипломат, здобув собі безсмертну славу книгою 

“Національна система політичної економіки”. В 1848 р. 

вона потрапила під гостру критику К. Маркса, який 

сповідав діаметрально протилежну доктрину. Історія і 

реальне життя винесли ідеям Маркса свій вирок. 

Економічні ідеї Ф. Ліста, навпаки, стають не тільки 

актуальними, але і рятівними — якщо їх адекватно 

застосувати, зокрема для країн, які постраждали від 

комуністичних режимів, а також від нинішньої 

фінансово-економічної кризи. Особливо це стосується 

України з її пострадянською, колоніально 
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викривленою економікою, яку в даний час — за 

допомогою чиновницького державного апарату — 

приватизувало декілька великих фінансово-

промислових груп. 

Темі актуальності лістианства для сучасної кризової 

України був присвячений дискусійний круглий стіл, 

що пройшов у Київському університеті 

ім. М. Драгоманова. Він мав більш конкретну назву 

“Національні інтереси: політика й економіка”. 

Безпосереднім приводом для цієї події і, відповідно, 

для прес-конференції в приміщенні агентства 

“Інтерфакс” була поява 20 років тому книжки 

українського професора Гарвардського університету 

Романа Шпорлюка “Комунізм і націоналізм. К. Маркс 

проти Ф. Ліста”. Український переклад цієї праці 

побачив світ у 1998 р., а зараз готується перевидання 

твору видавництвом “Дух і літера”. 

Головними дійовими особами і круглого столу, і 

прес-конференції були ініціатор і організатор цих 

заходів Володимир Панченко — підприємець і 

директор Інституту суспільних досліджень з 

Дніпропетровська, економіст Ігор Бураковський — 

професор Києво-Могилянської академії та автор 

згаданої книжки — Роман Шпорлюк. 

Німецький економіст Ф. Ліст в першій половині XIX 

ст. обґрунтував націоналізм як окрему економічну 

систему і дав визначення економічної нації. За Ф. 

Лістом, це об′єднання людей на одній території для 

захисту своїх інтересів. Він вважав, що саме 

“національна економіка творить націю”, а економічна 

могутність стає передумовою політичної сили і впливу 

нації. Положення про регульовану національною 

державою ринкову економіку зробили відчутний вплив 

на економічний і політичний розвиток США, Італії, 

Чехії, Індії, Японії. 

Роман Шпорлюк наголосив на визначній ролі нації 

для розвитку ефективної економіки: «Саме 

національна консолідація є необхідною передумовою 

економічного розвитку». За його твердженням, 

українська політична нація фактично існує як 

історична і завершена даність, за яку проголосувало 

понад 90% громадян України на референдумі 1 грудня 

1991 р. Крім того, нація постійно перебуває у русі і 

потребує реформування й модернізації. Причому нація 

і держава, які мають економічний, культурний і 

політичний виміри, знаходяться в тривалій 

інтерактивній взаємодії. 

Аналізуючи сучасну економічну ситуацію в світі і в 

Україні, І. Бураковський відзначив: «Державна 

політика на сучасному етапі за умов глобалізованого 

світу має спиратися на засадничі принципи теорії 

Ф. Ліста».  Якщо цього не зробити, як підкреслив 

Бураковський, «ми втрачаємо історичність розвитку 

України», ми повинні леліяти культуру ринку шляхом 

інституціоналізації економічної діяльності. А для того 

щоб держава стала сильною, потрібно, за словами 

І. Бураковського, здійснювати таку економічну 

політику, яка була б адекватна реаліям, ефективна і 

про-активна. Тобто вона повинна випереджати події, у 

тому числі і кризові, і шукати адекватні відповіді на 

виклики, які на нас насуваються. 

Модератором однієї з сесій виступав відомий 

економіст і нардеп Володимир Черняк. Він заявив, що 

економічний лібералізм в країні скомпрометував себе 

як неадекватний реаліям. Він зводився фактично до 

примітивного, виключно монетарного підходу до 

економічних рішень. На думку В. Черняка, мистецтво 

економічної політики влади повинне базуватися 

одночасно на ринковому механізмі і державній 

регуляції. 

Організатор круглого столу Володимир Панченко зі 

свого боку відзначив, що розуміння історії і сучасності 

як протистояння лише двох політекономічних систем 

— комунізму і лібералізму — є обмеженим і 

недостатнім: «Третій варіант розвитку, яким був і 

залишається економічний націоналізм, свого часу 

обрали багато країн як шлях до економічного 

процвітання. Сьогодні, в умовах кризи, коли Україна 

вже пережила крах комунізму і нині разом з усім 

світом переживає крах класичного економічного 

лібералізму, саме час згадати про Ліста і зрозуміти, 

що націоналізм – це вигідно». 

З цього випливає ще один простий і логічний 

висновок: економіка розвиває націю, а нація і держава, 

тобто національна держава, — сприяють здоровому 

економічному розвитку на благо всіх громадян. 

Круглий стіл, присвячений економічному 

націоналізму в тлумаченні Ф. Ліста, повинен мати 

наслідки не тільки в теоретичній площині, але і 

спонукати політиків і свідомих виборців до праці на 

користь національного ринку і роботи над розвитком 

модернізованої економіки України. 

 
Основні економічні положення лістианства: 

1) Фінанси: Фінансова політика знаходиться під 

контролем держави, регулюється її законами, але не 

підкоряється державним установам. Збереження 

контролю національного капіталу над банківською 

системою. 

2) Торгівля: Вільне існування внутрішнього ринку. 

Державне управління торгівлі в міждержавних угодах. 

Кожна держава захищає своїх виробників. 

3) Промисловість: Державна підтримка власного 

виробника і стратегічно важливих галузей 

промисловості. Державний контроль над ними. 

4) Сільське господарство: Опора с/г — це середнє 

фермерське господарство. Їм надається право володіти 

засобами виробництва і самостійно розпоряджатися 

результатами своєї праці. Діяльність фермерів не 

повинна шкодити національному господарству. Рівень 
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і масштаби конкуренції зводяться до мінімуму 

кооперативними спілками. 

5) Роль держави: Держава — основний інструмент 

для досягнення економічного добробуту нації і 

народів, які проживають на її території. Через це 

держава є цінністю для її населення. Держава — 

окремий гравець в господарській системі поряд з 

іншими її суб′єктами. 

6) Основна економічна мета: Економічний розвиток 

нації як частини світової спільноти. Класовість не 

заперечується, але і не допускається безконтрольна 

експлуатація робітників буржуазією (володарями 

капіталу). Добробут окремої людини напряму залежить 

від добробуту нації. 

7) Приватна власність: Не є священною, але 

сприймається як необхідність. Приватна власність 

надається представникам нації з метою збільшення 

особистого і суспільного добробуту. 

За Фрідріхом Лістом, держава повинна розвивати 

науку, освіту і транспортну систему, які виступають 

головними рушіями розвитку і модернізації нації та 

держави, й інвестувати в них кошти. 

Лістианська економічна схема прагнула з′єднати 

найоптимальніші методи планової, тобто регульованої, 

і ринкової економік. 

©Андронік КАРМЕЛЮК

 

Місто на трьох пагорбах Ворскли
У давнину міста намагались максимально вигідно 

вписати в навколишнє середовище. Полтава 

побудована саме за цими законами. Вона лежить у 

низинній заболоченій заплаві Ворскли та на високому 

плато її правого корінного берега. Це плато розділене 

балками на три виступи, які й називаються 

Інститутською, Івановою та Монастирською горами. 

Найпівденніша — Інститутська гора. Ця назва 

закріпилася вже в XIX ст. завдяки інституту 

шляхетних дівчат, який відкрили тут у 1818 р. Яка 

назва була до цього, на жаль, невідомо. Іванова гора 

найбільше виступає у заплаву, височіє над рівнем моря 

на 154 метри. Саме тут у 1917-1918 рр. були городище 

і фортеця, звідси фактично й почалася Полтава. Ця 

назва також значно давніша, так гору стали називати 

вже в XIX ст. через садибу Івана Котляревського. У 

XVIII ст. вона називалась Подільською через 

Подільську браму, що вела до Подолу. Тоді цей район 

був ще передмістям. Монастирська гора — 

найпівнічніша. Тут ще на початку XVII ст. був 

заснований монастир. Саме тут русло ріки найближче 

підходить до берега. 

Територію сучасної Полтави прорізає вісім балок і 

ярів. Інститутську гору підрізає Кобищанський яр, 

який з’єднується з Очеретянкою та Чамариним яром. 

Іванова гора відділяється від Інститутської 

Мазурівською балкою, яка відгалужується у 

Миколаївський яр. З північної сторони від Іванової 

гори розпочинається Панянський яр. На північ від 

нього — Бойків яр, що впадає у 3дихальний яр, котрий 

відділяє Монастирську гору від основного масиву. 

Кобищанський яр називається так через те, що ще в 

XVII ст. на схили прийшли вихідці з села Кобижичі. 

Очеретянкою називалися струмок і балка через густі 

зарості очерету. Від назви Чорний яр виникли навіть 

прізвища: Чамаренко, Чамара. Назва балки та 

прилеглої до неї ділянки фортеці — Мазурівка — має 

різні тлумачення. Скоріш усього, вона пішла від 

етнографічної групи поляків (мазури), переселених 

сюди. Миколаївський — відгалуження Мазурівської 

балки, названий через Миколаївську церкву, яка була 

побудована там ще на початку XVII ст. Вона стояла на 

невеликому виступі, котрий з того часу називався 

Миколаївською горою. 

 
Яр Панянка був утворений струмком, який впадав у 

Тарапуньку. Цей район зветься так з початку XVIII ст. 

Існує дві легенди, пов’язані з Панянкою. Перша 

повідає, що у 1710 р., коли лютувала в Полтаві чума, 

одному сотнику явилася панянка й сказала, що, якщо 

тут викопають криницю, то хвороба мине. Інша 

пов’язана з чудодійним джерелом та трагічним 

коханням заможної шляхетної пані Зосі (Марисі) та 

козака Івана. 
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Бойків яр, скоріш усього, пов’язаний із родиною 

Бойків, які жили тут чи володіли цією землею у XVIII 

ст. Федір Бойко був полтавським отаманом. Бойків яр 

разом із іншими балками і ярами відділяє Іванову та 

Монастирську гори. З півночі на південь міською 

територією проходить ще один яр з цієї системи — 

Здихальний. Вірогідно, його назва з’явилася у 1710-х 

рр. після Полтавської битви. Саме ця місцевість була 

ареною військових дій. Межі ярів у XVII-XVIII ст. 

розширювалися, видовжувалися, виникали нові 

відгалуження. Так, на планах початку XVIII ст. не 

показаний Панянський яр. Очевидно, в той час він 

лише формувався. Початок йому поклав розмитий 

весняними водами фортечний рів, що обмежував 

фортецю з півночі. Мазурівка та Бойків яр також 

поступово розширювалися. 

 

Найбільш точно системи полтавських водойм 

відображають плани 1709 р. та план Долгорукова 1772 

р. Полтава на них розміщена на правому березі 

Ворскли, поряд із місцем впадання в Коломак. У цій 

ділянці заплави Ворскла має багато приток, рукавів, 

стариць, заток. Ріка тут утворює широку заплаву, що 

періодично затоплювалася весняними паводками. На 

правому березі була болотиста заплава, тому зв’язок 

мешканців міс-та із лівим берегом ускладнювався. Але 

одночасно це захищало фортецю від нападів зі сторони 

ріки. Ворскла не була судноплавною через невелику 

глибину і численні водяні млини. 

Полтавським плато протікали безліч струмків та 

річечок — приток Ворскли. Серед назв, поширених у 

XVIII ст.: Полтавка, Кобищанка, Очеретянка. Однією 

із найбільших була річка Рогізна, яка протікала по дну 

Здихального яру. Мазурівською балкою текла річка 

Полтавка, яка в давньоруський час нібито носила назву 

Лтава, а у XIX ст. називалася Старою Полтавкою. Це 

єдина значна річка в межах Полтавської фортеці та 

надійне джерело водопостачання під час облоги. 

Полтавка витікала з джерел на початку балки (сучасна 

площа Леніна) та підживлювалася джерелами, які 

виходили на поверхню під Миколаївською горою. 

Протікала по території колишнього дубового гаю 

(тепер — парк імені Ленінського комсомолу), далі 

паралельно сучасній вулиці Леніна, а на Подолі по 

трасі сучасної Пролетарської та впадала у Ворсклу. У 

XIX ст. верхня частина цієї річечки (від сучасної 

вулиці Конституції до Миколаївської гори) зміліла, і 

живити її стали джерела біля Миколаївського яру. 

©Валерій АНІКЕЄНКО 

 

За програмовість руху
Програма має для революційної організації особливе 

значення, зокрема в світоглядно-політичній організації. 

Вона зобов'язує її членів далеко більше, ніж у всякій 

іншій організації. Бо світоглядові групи змагають за 

доосновну переміну не лише організації життя, але 

передусім за перетворення душі народу. Наша 

програма дає не тільки образ і зміст державности, але й 

погляд на новий тип характеру українця та шляхи до 

його досягнення! Вона говорить теж про нову мораль 

українця, себто про обов'язки і про права. 

ОУН належить до типу світоглядних організацій, в 

основі яких лежить передусім віра! Вимоги, які вона 

ставить, є дуже суворі і регористичні. Це є 

послідовність завзятости, з якою вона реалізує всі свої 

постуляти. Коли ж, отже, наша програма, не зважаючи 

на цю елементарну рису кожного ордену – насамперед 

обов'язок, а потім право - приємлива широким масам, 

то це свідчить, що дійсність, яку будуємо, може й буде 

кращою, як ми її накреслюємо в нашій програмі. Не в 

нашому стилі обіцювати речі, яких не здійснимо! Вона 

не розрахована на те, щоб демагогічними гаслами 

здобувати собі прихильників! Кожна частина її творить 

з цілістю органічну конструкцію. Дещо в нашій 

програмі ми змінили... Зовсім не соромимося того 

признати. Наша думка й творчість поступає. Ми – не 

замкнута каста, а організація людей життя! Життя ж у 

вічному поступі, з нього ми читаємо закони нашого 

росту, а не творимо їх спекулятивно. Власне це 

індукційне творення й формулювання наших засад дає 

запоруку життєвости програми. Коли ж щось і корегує 

нашу програму, то це життя! Проте ж основні засади 

остають незмінними. Суверенна, Соборна 

Державність, праця, земля, хліб – усім українцям – і, 

зокрема, героїчне сприйняття життя – це ніколи не 

підляже зміні! У правильність наших первоначальних 

засад ми віримо так сильно, що коли 

треба, нашу  програму  й  ціною  життя нашого будемо 

здійснювати,  як це було й досі. 
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Програма, даючи образ нової дійсності в Україні, 

усвідомлює кожного українця за що він бореться, як ця 

дійсність буде виглядати, які засади керуватимуть нею. 

Емотивне горіння, психо-вольове наставлення 

знаходять своє завершення в ясному погляді на 

майбутнє, за яке боремося. Коли віра ще скріплена 

свідомістю, коли стихійне бажання й хотіння до 

предмету мрії зосереджується на ясному пляні 

реалізації, коли віру зміцнює ще переконання - рух має 

тривкі основи росту. Зникають усякі сумніви, розум 

утверджує віру, а не послаблює. З того погляду 

програма має велике значення. 

Справи програми ми ніколи не легковажили. 

Інтелектуальну підбудову руху завжди належно 

доцінювали. Особливо тепер, коли націоналізм 

закріпився в душі народу й виправдав себе в житті, 

прийшов час і на те, щоб у площині свідомости його 

утвердити. Коли приймали ми першу програму, така 

конечність не існувала. Мусимо признати, що тоді в 

нас, на землях, мало хто цікавився нашою програмою. 

Усім були вистачальними наші чини! Автор цих 

рядків, стаючи членом УВО, перед багатьма роками - й 

не мав на гадці питати людину, що його вводила в 

Організацію, яка її програма. Йому вповні вистачало те 

горіння Ідеєю, яке об'єктувалося в чинах Героїв УВО. 

Сама нага – Ідея Української Держави. Сама нага Ідея 

Свободи. Йому подібних - легіон! Ми не прочитували 

програм різних партій, щоб найбільше відповідну собі 

обрати; нас ніякі програми тоді не інтересували, нас 

цікавило лише одне, за що згинули славної пам’яті 

Ольга Басараб, Крупи, Луцейки – й їм нема числа... 

Одне магічне слово – Вільна Україна! Чи буде нам в 

ній особливо краще, ніхто не думав! Нас це не 

цікавило зовсім. Ми взагалі не читали ніяких 

партійних програм, ми горіли! Ми творчо страждали 

Україною, яку хотіли бачити ідеалом усього 

найкращого, сили й величі! Вона для нас, як небо 

ввишки, як земля вширшки! Україна – наша віра! Була, 

є й буде! Знаємо, нам скажуть – "анальфабети йшли в 

боротьбу, не знаючи за що". Ні, панове дискутанти! 

Ми знали за що! За велику героїчну Україну! А не за 

мамону, заради лакомства нещасного! 

Але й програма в нас є й так основне опрацьована, як 

у ніодної іншої групи в Україні. Ми повищими 

ствердженнями хочемо лише підкреслити властиве 

місце програми в русі. Програма – це ще не все! 

Програму реалізують люди. Які люди – така дійсність. 

А не яка програма – таке життя! Від характеру людей 

це залежить, а не від теорій! 

Зараз людська цікавість вимагає, яка наша програма. 

Тепер, коли вже усім ясно, хто ми, приходить й 

посилене бажання спільно з нами марширувати й 

будувати ту нашу Велику Державність! З поширенням 

руху в масах приходить постулят поширення його 

програмовости. Новий етап. Для нас, провідного 

активу, програма не є стимулюючим чинником у 

боротьбі; нам вистачає назавжди, як пориваючий 

елемент – воля! Ми воліємо загинути борцями, як 

животіти рабами! Проте ж ми високо доцінюємо 

важливість програмовости руху. Наша програма каже, 

як має виглядати в нашому уявленні – наша Держава. 

Програма потрібна нам теж у боротьбі з противниками. 

Вона дає аргументи для їх поборювання нашим 

словом. 

 
Кожен, хто без облуди погляне на дійсність, признає, 

що безглуздими є всякі заміти, мовляв, убога 

націоналістична думка. Інтелектуальні сили нашого 

руху у порівнянні з такими ж інших українських груп, 

перевищують їх на цілу голову. Ми диспонуємо не 

лише найбільшими характерами серед українства, але 

й інтелектами. Наші публікації за останні роки не 

тільки якісно не можна порівняти зі сумою всіх видань 

усих противних нам політичних груп. Тим більше й 

нашу програму й не годиться зіставляти. Передусім 

тому, що за нею стоять наші чини, наша кров й наша 

віра. Воно й природньо, що ніхто з нами не витримує 

“конкуренції”, бо ми єдиний життєвий чинник в 

Україні. Життя стимулює нашу творчість. Як же ж 

отже люди, які нехтують його залізні закони, можуть 

нам рівнятися! 

Нам дає силу – вірність законам життя! 

Згідна з його заповідями й наша програма. Вона – 

замітний крок уперед у розвитку нашої думки. 

Проте ж треба завжди пам'ятати, що перед словом у 

нас – чин... З чину життя й смерти зродилась ідеологія 

націоналізму. Тому постійно ставитимемо на перший 

плян – Чин. 

©Ярослав СТЕЦЬКО 

 



8 
 

 

Шведські націоналісти вшанували 

національного героя 
14 квітня 2013 р. минуло 71 рік з моменту загибелі 

шведського національного героя і, водночас, легіонера 
фінської армії Ґьостa Гaлльбeрґа-Куули, що воював у 
війні Продовження (1941-1944 рр.) проти СРСР на боці 
Фінляндії. Як і минулого року, цьогоріч пам'ять 
видатного шведа представники націоналістичної 
організації Національній Півничний Фронт (швед. 
Nordfront) вшанували маршем та мітингами у великих 
містах Швеції. Спеціально, для розповсюдження серед 
мешканців Стокгольму, Ґьотеборґу, Мальмьо, Лунду, 
де відбулись масові заходи націоналістів, були 
розроблені листівки, які поширювались серед 
мешканців міст з метою нагадування про героїчні 
подвиги свого земляка. 

 
За словами представників стокгольмського осередку 

організації Nordfront, сучасні шведи асимільовані 

глобалізацією, тому навіть у такій демократичній 
країні як Швеція, замовчується участь видатних 

особистостей, особливо націоналістів, у військових 

конфліктах проти СРСР та антигітлерівської коаліції, 

аби не викликати в новому мультикультурному 

суспільстві расових чи ідеологічних баталій, однак, це 

лише приховування правди! 

Наймасовішою акцією представників Nordfront’у став 

марш пам’яті та мітинг у Стокгольмі. Так, в ході 

мітингу біля шведського парламенту – Рігсдаґу, 

відбулися численні зустрічі шведських радикальних 

націоналістів з мешканцями столиці Швеції, які були 

налаштовані досить позитивно до активістів 

Nordfront’у. Негативно були оцінені дії шведських 

радикальних націоналістів з боку місцевої поліції, яка 

на кілька годин раніше з'явилась перед будівлею 

Ріксдаґу і спробувала заблокувати дорогу, однак було 

вирішено оточити будівлю парламенту і не вживати 

радикальних дій. Натомість активісти Nordfront’у 

стояли з транспарантами перед поліцією і роздавати 

листівки у великому натовпі мешканцям Стокгольму, 

яка зібралася в результаті дій поліції на підтримку 

радикальних націоналістів і слухаючи промови 

активістів щодо пам’яті видатного шведського 

легіонера та його навмисного забуття урядом. 

 
Після мітингу під вечір делегація активістів 

Nordfront’у рушила до центрального військового 

цвинтаря Стокгольму, де було покладено вінок на 

могилу Ґьoстa Гaлльбeрґ-Куули. 

©Nordfront.SE 

___________________________________________ 

Італійські фашисти проти 

Президента Романо Проді 
19 квітня 2013 р. італійський соціальний 

профашистський рух CasaPound Italia, який очолює 

Джанлукка Іанонне провела багатотисячну акцію у 

Римі під стінами італійського парламенту проти 

голосування депутатами за кандидктуру Романо Проді 

на пост президента Італії. 

Соціальний рух CasaPound Italia, що дослівно з 

італійської перекладається як Будинок Паунда, є 

неофашистською громадською організацію в Італії, яка 

нараховує більше 5 тис. активістів, маючи безліч 

локальних центрів по всій Італії. Центральне 

відділення знаходиться в Римі і представляє собою 

великий неофашистський громадський центр в одному 

з центральних районів міста. CasaPound Italia реалізує 

різні соціальні програми для італійців, серед яких “Час 
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бути матерями” і “Громадська позика”. Руху належать 

бібліотеки, самодіяльний театр, туристичний клуб і 

інтернет-радіо Radio Bandiera Nero. Під юрисдикцією 

CasaPound Italia діє студентський рух “Студентський 

Блок” (італ. Blocco Studentesco). 

 
Ідеологічно організація CasaPound Italia є 

спадкоємцем італійського фашизму, економічна 

політика повністю повторює політику, яку проводив 

Беныто Муссоліні. 

CasaPound Italia заснована на 4-х принципах: 

культура, солідарність, спорт і само собою зрозуміло 

політика. Всі ці чотири сфери розглядаються, в тій чи 

іншій мірі, як соціальний активізм. 

Маніфестація, що відбуласьь 19 квітня 2013 р. мала 

на меті показати італійському суспільству про гнилість 

існуючої системи, деградацію політиків та їх 

корумпованість. 

 
Так наприклад, кандидат на посаду президента 

Романо Проді, як колишній прем’єр-міністр від 

лівоцентристської коаліції “Олива” (італ. l'Ulivo) у 

1990-х рр. сприяв приватизації великих підприємств та 

заміни італійської національної валюти ліри на євро. 

Вже у 2000-х рр. за допомогою Романо Проді 

транснаціональна корпорація “Goldman sachs” 

викупила велику кількість підприємств Італії. 

Окрім цього, Романо Проді має зв’язок із 

спецслужбами СРСР та РФ. Так, нещодавно, у 2008 р., 

стало відомо, що Романо Проді працював як 

агент КДБ-ФСБ  на прізвисько “Професор” (італ. Il 

Professore) видаючі секретні матеріали про державні 

таємниці, які стосуються оборони країни. 

©CasaPound Italia 

___________________________________________ 

Німецькі молоді націонал-

демократи: «Молодь – це 

майбутнє!» 
23 березня 2013 р. молодіжне крило німецької 

Націонал-демократичної партії (нім. Junge 

Nationaldemokraten) провела у федеральних землях 

Райнланд-Пфальц і Баден-Вюртемберг громадський 

мітинг під девізом: «Молодь – це майбутнє!». 

Перша зупинка – містечко біля замку Гамбах. Місце, 

де 1832 р. через загальний страйк робітників було на 

50 років введено заборону на політичні мітинги. У 

Гамабху лідер Райнланд-Пфальцського осередку 

молодіжного крила Націонал-демократичної партії 

Філіп Зібенпфайффер у своїй промові закликав 

населення міста консолідуватись проти новітньої 

загрози – мультикультуралізму та євроасиміляції: «Хай 

живе кожна вільна європейська нація, яка ламає 

мультикультурність та ісламську асиміляцію! 

Батьківщина, національний суверенітет та Ліга 

вільних європейських Націй понад усе!» 

 
Завершивши мітинг у Гамбаху, молоді націонал-

демократи озброївшись листівками вирушили до 

Майнца, щоб зробити серед громадян пропагандну 

акцію, яка була присвячена погіршенню сучасного 

стану німецької молоді. Молодіжні активісти надали 

приклад Данії та Австрії, де держава підтримує 

молодіжні патріотичні рухи, а не заохочує будувати 

мечеті чи медресе. 

Молодіжне крило Націонал-демократичної партії 

активно співпрацює з нідерландськими, австрійськими 

та датськими правими рухами, тому наступні акції із 

гаслом “Молодь – це майбутнє” організатори 

запланували у прикордонних містах федеральних 

земель Баварія, Шлезвіґ-Ґольштайн та Північний Райн-

Вестфалія аби наочно показати мешканцям німецької 

провінції успіхи своїх сусідів. Кожна наступна акція 

має наблизити молодих німецьких націонал-демократів 

до переможного маршу вулицями Берліну. 

© Junge Nationaldemokraten

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94%D0%91
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
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Гурби-Антонівці – гра справжніх націоналістів

Українські націоналісти! Нарешті визначено дату 

проведення найбільшої в Україні військово-

патріотичної теренової гри “Гурби-Антонівці”! З 28 

квітня по 1 травня 2013 р. молодь з України та з-за 

кордону запрошується до участі у триденній грі, що 

відбувається в місцях найбільшого бою УПА – 

лісовому масиві між селами Антонівці та Гурби. 

Історична довідка: 

Бій під Гурба ми — бій між військами НКВС СРСР і 

силами УПА, що відбувся з 21 по 25 квітня 1944 р. біля 

урочища Гурби на півдні Здолбунівського району і 

охопив частину сучасних Дубенського та Острозького 

районів Рівненщини і Кременецького та Шумського 

районівТернопільщини. 

Закінчився тактичною перемогою радянських 

окупаційних військ та виходом з оточення українських 

повстанців. Після бою переможці спалили навколишні 

села Гурби та Антонівці, а жителів вивезли до Сибіру 

та Казахстану. Кількість загиблих військових і 

цивільних осіб точно не встановлена. Бій відбувся під 

час переходу частин УПА через німецько-радянські 

фронту. 

 
«Якщо ти побував на "Гурбах" раз – неодмінно 

приїдеш ще і ще!» – доводять учасники, які з 

нетерпінням чекають ці 60 годин - коли команди 

виборюють право називатися “переможцями”. 

 
Чому ми їдемо на Гурби: 

1. Вшанувати полеглих воїнів УПА, які віддали свої 

життя за Україну в найбільшому бою з силами НКВС. 

Одинадцята гра присвячена 100-річчю від дня 

народження Василя Кука, який командував 

військовими частинами УПА під час боїв в Гурбах у 

квітні 1944 р. 

2. Випробувати власні сили, навички, 

вміння. Справжній бій відбудеться на території 

площею 25 км². Щоб перемогти – доведеться проявити 

всі свої найкращі якості, а часом – розвинути 

необхідні. Адже треба захопити і втримати прапор 

суперника, відстоявши свій. Це завдання стає ще 

складнішим, оскільки командири куренів досконало 

вивчають терен гри, поліпшують тактику і стратегію, 

застосовують сучасні технічні можливості для вдалих 

маневрів. 

3. Прожити три доби життям воїна УПА. Відчути, 

що означає боротися до кінця, перемагати свої 

слабкості, гартувати тіло і дух, робити все заради 

досягнення мети. Спати, чекаючи на “алярм”, 

охороняти побратимів на “стійці”, з ризиком ходити у 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1944
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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розвідку чи шукати прапор серед боліт, рватися до 

бою... 

4. Отримати величезну дозу адреналіну та енергії - 

команди супротивників не сплять! Цього року 

теренівка складніша, ніж раніше: гравці чоти 

досвідчених ветеранів – “безсмертні”, а курінь 

противника, як завжди, не зважає ні на погодні умови, 

ні на час доби, ні на втому чи спрагу. 

Ти не можеш це пропустити! Зголошуйся на 

найбільшу та унікальну теренову гру “Гурби-

Антонівці” до 20 квітня, заповнивши зголошення на 

сайті – gurby.org.ua! 

©Інформцентр МНК

Сугоклія
Зі Звенигородщини, через брід на річці Сугоклії, ішла 

чумацька валка атамана Яся Хоменка. Два десятки 

возів тягли сиві вгодовані воли, котрих підганяли 

засмаглі чоловіки. Далеко до Херсона. Довго ще сонце 

грітиме, а дощ обмиватиме їх у спекотних степах між 

Бугом та Інгулом, де Ясеві пращури козакували. 

Везуть товар чумаки на південь, незважаючи на 

загрози нападів та нелегкий шлях. 

На горі, біля броду, верхи на сірому жеребці сам Ясь, 

вдивляється в степ, чи не криється де небезпека. 

Полотняна одіж на нім, при зброї, середніх років 

загартований життям чоловік славного козацького 

роду. Хоменки ще за Богдана в сотниках ходили, 

одного батько Хмель навіть у посольство до 

Туреччини посилав. Ясь, прямий потомок Йосипа 

Хоменка, сотника надвірної гетьманської 

компанійської хоругви, вів валку на південь. 

Отак, чи може, трохи інакше було півтора століття 

тому. А правда те, що Ясь доводиться мені пра-пра-

прадідом. Таланту мого на повість про чумаків замало, 

то хай невеличка оповідь буде згадкою про моїх 

пращурів. 

Славний Ясь жив на хуторі Скаліватці в хаті, 

збудованій край балки. Подвір’я велике, садок, 

достаток, робота з весни до пізньої осені, взимку на 

печі, на свята у гостях. Синок на дворі бігає, Ясева 

втіха, для нього все. 

І все гаразд, аж доки не надумали в далекій Москві, 

що Ясеві треба їхати воювати за царя і отєчество з 

Турецькою імперією. Зброю в руки доводилось брати і 

раніше – то валку захищав, то худобу в степу від 

злодіїв відбивав. Осідлав коня, обняв жінку, поцілував 

сина, та й поїхав чужу землю воювати цариці. 

За півроку вернувся з пораненням. Турок ятаганом у 

бою шию розсік. Вижив, не смертельно зачепило, але 

голос пропав-шипів, як качур. Жаль, співав колись 

гарно, тепер же тільки слухав. Через той новий голос, 

що йому “викував” турок, стали звати Яся Хоменка 

“качуром”. Легко далі було розслідувати родовід, бо 

всі нащадки від народження і до смерті були “качури”. 

Отже, і я "качур" і мої діти теж “качуренята”- 

спадкоємці того отамана валки, що пантрував 

нападників у степу на березі річки біля перевозу. 

Долю мого роду по батькові вздовж і поперек 

перетинала невелика степова річка Сугоклія. Тече вона 

до Інгула, ховаючись в очеретах, а далі хутко 

з’являється і стрибає по камінцях ,поблискуючи 

бистрою водою на сонечку. Вертаюся від річки до 

нашого роду. Був у Яся син один, стрункий та 

смаглявий, вдачею козак. Освіту йому військову 

батько дав, та висватав, як говорила моя прабаба, 

"браву дівку". В яких баталіях він брав участь і скільки 

років служив государю російському, історія мовчить. 

Відомо, що мав достаток, а з тою “бравою дівкою” 

восьмеро діток. Серед них мій прадід Полікарп. 

Прадідова постать дійшла з розповідей родичів, які 

пам’ятають його. У першу світову служив на флоті, 

стріляв із корабельних гармат по ворожих кораблях. 

Далекими землями ходив, не відаючи, навіщо він там і 

що робить. «За нашого государя!, За великую 

Россию!», — кричали командири, — «За Империю!» І 

невтямки було Полікарпові, який стосунок мають ті 

заклики до його рідної Скаліватки, до його землі, до 

жінки, дітей і за тисячи верств від свого хутора треба 

стріляти з гармат по таких же, як його, хуторах. 

Скінчилося. Мерщій додому, хліб сіяти, землю орати, 

до хати, до Батьківщини. Недовго господарювали з 

молодою жінкою Василиною. Закружляв вихор 

революцій та громадянської війни, посунули з різних 

боків усі, хто тільки міг. Грабують, стріляють, палять, 

проповідують, хочуть бути хазяями на Полікарповій 

землі. Змінив прадід моряцький бушлат на чорний 

жупан, та й пішов до Юрка Тютюнника, рідну хату 

захищати. Багато родичів і односельців теж подалися – 

хто до Петлюри в армію, хто до отаманів Чучупаки, 

Яблучка, Шепеля. Нічого з того не вийшло, голодомор 

1922 р. всіх з урочищ повиганяв. 

Аби приховати минуле, зібрав Полікарп речі, взяв 

жінку з дітьми і поїхав до того чумацького броду, 

через котрий ще Ясь валки водив. Осів на новій землі 

біля Сугоклії. Дім збудував, діток побільшало, 

загосподарював. Були і радощі, й негаразди, життя 

легким не назвати. Та Господь Полікарпові небагато 

віку відміряв, хоча подій в його житті вистачило б не 

на одне буття на землі. В 1933 p., за жменю зерна, 

принесеного хрещеникам, щоб не вмерли з голоду, 

повели вночі прадіда з кумом у балку, до того броду на 

http://gurby.org.ua/2010-03-01-22-16-38.html
http://gurby.org.ua/
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Сугоклії. Таких, як вони, там вже з півсотні назганяли. 

Днів три, син Дмитрик носив йому макоржеників. На 

четвертий приніс, а татка нема. Гукало дитинча батька, 

бігаючи по березі, та його вже там не було. 

Востаннє вмився Полікарп біля броду чистою водою 

Сугоклії і пішов по етапу до Харкова, до в’язниці. 

Дорогою думав, що далі: чи до Сибіру, а чи кулю 

присудять, та як сім’я виживе. Кілька днів їсти не 

давали. Гнали та й гнали , і аж десь чи то перед 

Кременчуком чи то за ним дали гарячої баланди 

поїсти. 

Отам він і лежить, судимий за жменю ячменю, 

котрий виростив своїми руками і не мав чим урятувати 

опухлих дітей від голоду. Врятувала й виростила 

Василина, прадідова жінка, діток. Вдруге заміж не 

пішла, пам’ятала Полікарпа. Нове горе, війна. Пішли 

хлопці на фронт. Пішов і Дмитро Полікарпович – дід 

мій. За спини не ховався, землю боронив, гнав 

фашиста до самого Кьоніґсберґа. Мав три поранення, 

під час лікування в шпиталі останнього зустрівся з 

рідним братом Андрієм. За тиждень Андрія накрила 

своя ж артилерія, а діда списали- трактористом у село. 

Орав і сіяв, косив та молотив на ланах по березі 

Сугоклії. А вона текла, стрибала по камінцях, 

притихала в очеретах, ніби вела бесіду з людьми, котрі 

до неї приходили. І жили поряд рід Хоменків і та річка, 

яка розповіла б іще багато всього, що бачила і чула. 

Зосталося після війни троє Полікарпових дітей: дочки 

Настя й Ніна та син Дмитро, мій дід, коло них і мати, 

моя прабаба, Василина. Втрьох і прожили життя 

недалеко одне від одного. Дід після фронту ще й до 

технікуму фінансового вступив. Не такий вже й 

балакучий був, та інколи вдавалось його розговорити. 

Згадував, як виживали в 1947 р., як купив панчохи зі 

стрілками жіночці-екзаменатору з математики на 

вступний іспит, щоб прийняли до технікуму. Про війну 

почав розказувати років за три перед смертю, і 

розповіді його не сходилися з підручниками, які 

вихваляли геніальність полководців. Слухав я і не 

розумів, кому вірити, підручникові чи дідові, котрий 

пройшов від Москви до нинішнього Калінінграда в 

піхоті на передовій. Доки мав здоров’я працював там, 

куди пошлють. Робив експедитором, завгоспом, 

завідував гаражем, фермою. Легше написати, яку 

посаду дід-фронтовик не обіймав у господарстві на 

березі річки Сугоклії. 

За святим звичаєм козацького роду, до якого 

належав, дід, доки фізично міг, шукав у Прибалтиці 

могилу брата. Ворушив архіви, їздив під Ригу і 

Юрмалу, ходив між братськими могилами, читав 

списки на них у надії знайти Андрія, вклонитись. Не 

вдалося, але наполегливість його заслуговує поваги і 

наслідування. 

 
Востаннє пам’ятаю його здоровим і красивим в 

грудні 1987 р., коли проводив мене до строкової 

служби. Ввечері посиділа рідня, знайомі, друзі, на 

гармату мені грошей зібрали. В райвоєнкоматі Дмитро 

Полікарпович сів в автобус з призовниками, навіть 

воєнком не посмів заперечити і поїхав до області з 

нами на призовний пункт. Сидів попереду на 

кондукторськім кріслі, наче віз нас у якесь нове, 

доросле життя. Що на думці в нього було, відомо 

тільки йому. 

На гармату грошей зібраних на проводжанні не 

вистачило, тільки на міну, то прийняли мене в сапери. 

Служив справно, як і належить, повернувся та дід був 

уже хворий. 

Отак і жив мій рід поряд з Сугоклією – час їх 

поріднив. 

Перегородили греблями річку, сховалися перекати, 

затих її веселий дзвінкий голос. Відпустила вона і наш 

рід, який розсипався від Кіровограда до Запоріжжя. Та 

все одно тягне до того броду на Сугоклії, де пращури 

річку вбрід переходили, де Ясь валки переправляв, 

звідкіля прадіда Полікарпа погнали на загибель, де дід 

Дмитро пшеницю сіяв і жав, де батько босоніж бігав. 

Сплелася та річка Сугоклія з нашим родом і тече як 

життя, відгукує в кожному поколінні, у вічному часі. 

©Юрій ФОМЕНКО 

 

 


