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Вже не перший день в соціальних мережах і в 

суспільстві йде жваве обговорення нової, надзвичайно 

важливої, рівно як і дратівливої, законодавчої 

ініціативи від Партії Реґіонів і ВО “Свобода”. Йдеться 

про проект закону, який забороняє аборти. 

Суспільство, як завжди, розкололося на  дві частини і 

кожна вважає свою позицію найвірнішою і єдино 

правильною. З одного боку мечуть громи і блискавки 

противники заборони, серед них більшість жінки, які 

ревно захищають своє “право на власне тіло”, наче 

внутрішньоутробне вбивство дитини не зачіпає їхнього 

тіла… З іншого боку прибічники заборони, серед них 

більшість чоловіки, які  звинувачують жінок у егоїзмі, 

безвідповідальності і навіть проституції… Наче це їм 

народжувати, а потім залишатися матір’ю одиначкою 

(через чоловічу, до речі, безвідповідальнысть), яких у 

нас зараз хоч греблю гати. 

Обмовлюсь зразу, я є переконаним противником 

абортів і поділяю думку Рональда Рейгана: «Я 

помітив, що всі хто виступає за аборти – це люди, які 

вже народилися». Тобто, мене обурює, що ті кому 

надали право і можливість народитися і жити, мають 

ницість відмовляти в цьому праві тим хто тільки має 

народитися і жити. 

Я усіма кінцівками ЗА заборону абортів і введення 

для лікарів, які промишляють тим ремеслом, 

покарання, такого ж, як за умисне вбивство, бо аборт, 

власне, і є зумисним вбивством ще й скоєним за 

попередньою змовою і з особливим цинізмом. 

А якщо ще згадати, що від цих вбивств щороку 

гине понад 140,000 (!!!), так і не народжених, 

українців… Якщо згадати, що близько 50,000 (!!!) 

українок щороку (!!!) від тих маніпуляцій з їхнім 

тілом стає безплідними, то напрошується думка про 

новітній геноцид  українців, який цілком офіційно, 

цинічно і не криючись коять “люди в білих 

халатах”. 
АЛЕ, як завжди, вилазить на гору оте проклятуще 

“АЛЕ”…  У мене, наприклад, є питання. 

А чи самої заборони достатньо?! Згадайте долю всіх 

заборон! 

“Сухий закон” в США, аж ніяк не вплинув на рівень 

алкоголізму серед американців. Придавлені злиднями, 

через Велику депресію, робітники заливали свій розпач 

оковитою, не зважаючи на її ціну. А розбещені буржуа 

лоскотали собі нерви, пиятикою у підпільних клубах. 

Більше того, “Сухий закон” призвів до того, що 

торгівля “зеленим змієм” пішла у підпілля, її взяли під 

контроль усілякого роду мафіозі, які нажили на ній 

шалені статки. Результатом стали “ревучі двадцяті” – 

розгнузданий розгул кримінальних війн, вбивств, 

корупції, злочинності… 

Та що там далеко ходити? Горбачовська кампанія 

боротьби з алкоголізмом призвела до чого? Ми те все 

прекрасно пам’ятаємо. Вирубка виноградників елітних 

сортів, “безалкогольні весілля”, на яких у чайники і 

пляшки з під лимонаду й мінеральної води заливали 

горілку і самогон, розгул самогоноваріння… 

 
То яка користь від голої, хоч і надзвичайно потрібної, 

заборони? 

Як можна сподіватися, що аборти зникнуть від самої 

тільки заборони в країні, де вже у початкових класах 

школи насаджують розпусту під виглядом уроків з, так 

званого, сексуального виховання? 
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Як можна сподіватися на ефективність того закону в 

країні, в якій на ігрових сайтах для дітей 

примудряються розміщувати посилання на 

порносайти? 

Як можна сподіватися на дієвість заборони абортів в 

країні, в якій держава, ЗМІ, “мистецтво” пропагують 

гнилий індивідуалізм, насильство, зневагу до 

людського життя, сексуальну розпущеність, содомію, 

фемінізм, безвідповідальність…  в країні, в якій слово 

“кохатися” стало означати не прояв високих почуттів 

між чоловіком і жінкою, а примітивне, тваринне 

злягання? 

Як можна сподіватися на те, що жінки відмовляться 

від абортів в державі, яка тільки декларує піклування 

про молоді сім’ї, насправді ж підтримки від неї годі й 

чекати? 

Зайдіть у будь-який клас, будь-якої пересічної 

української школи. Майже половина дітей живуть і 

виховуються у не повних сім’ях. 55% чоловіків після 

розлучення ухиляються від сплати аліментів і при 

цьому не піддаються переслідуванням закону. Тобто, 

задовольнивши свою хіть, покидають своїх жінок, 

тікаючи від відповідальності за виховання своїх же 

дітей (чи дитини). Що це як не зрада і підлість? Якщо 

ж додати сюди хронічне і з кожним роком 

поглиблюване кожним урядом безробіття, соціальну 

незахищеність, убожіння, то не далеко дійти й до 

виправдання жінок у їхньому не бажанні мати дітей! 

Як можна чекати дієвого контролю за дотриманням 

тієї заборони від наших наскрізь корумпованих міліції, 

прокуратури, судів? 

 
Ні для кого ж не секрет, що всілякого роду “сауни”, 

“салони еротичного масажу”, топлес-бари 

“фришуються” саме ними!!! А рекламні проспекти тих 

притонів і домів розпусти роздають мало не на 

кожному перехресті. При чому розповсюджують їх, 

здебільшого, дівчата старшого шкільного віку! Куди 

вони підуть “працювати” після ТАКОГО підробітку? 

То що ж дасть заборона абортів за таких обставин? 

Її результати цілком передбачувані і прогнозовані, 

тим більше, що ми вже відмінно знаємо чого чекати від 

наших шахраїв і аферистів з числа політиків і 

правоохоронців. Кілька місяців ми бачитимемо на 

телеекранах “ефективну боротьбу зі злочинцями у 

білих халатах”, міліція звітуватиме (якщо ще схоче) 

про закриття легальних і викриття  підпільних 

кабінетів і абортаріїв, ну і так далі. Політики навісять 

собі ще пару електоральних медальок. А потім тишком 

нишком візьмуть все під свою руку. І будуть бажаючі 

ходити до тих самих кабінетів, до тих самих 

гінекологів робити аборти під велииииким секретом і 

за набагато більші гроші. 

З’являться і дійсно підпільні кабінети (і теж під 

“кришею” доблесних правоохоронців) для “мало 

імущих”, де практикуватимуть коновали і студенти 

недоучки, які калічитимуть жіночок пачками і все під 

плащиком міліції, прокуратури, судів. 

Пишним квітом розквітне підпільний ринок 

“абортного матеріалу” і “стволових клітин”, на який 

перетворюватимуть наших немовлят. За них 

платитимуть не погані грошенята і нашим коновалам 

стане ще більш вигідно робити аборти навіть під 

страхом покарання. А де великі та ще й нелегальні 

гроші там і бандити… Далі розповідати? 

Тому, якщо ми дійсно бажаємо навіки позбутися 

такої страшної біди, як аборти, ми маємо не тільки 

вводити сувору заборону на них, але й провести на 

додачу ще й масу  роботи. 

По-перше: Всіма засобами зміцнювати інститут сім’ї. 

Особливо це стосується молодих сімей. Тут не може 

бути жодних перегинів і перебільшень. Молодят треба 

забезпечити всім необхідними для побудови і 

зміцнення сімейних стосунків. Треба житло? Громада 

мусить, як за часів наших предків забезпечити їх 

житлом, та ще й з урахуванням “збільшення 

сімейства”. Потрібна робота? Молодятам в службі 

зайнятості – пільгове працевлаштування. Декретна 

відпустка? Керівника чи власника підприємства, який 

насмілиться звільнити вагітну чи молоду маму з 

роботи притягати до кримінальної відповідальності і 

карати якнайсуворіше. 

По-друге: Заохочувати ранні шлюби. Досить вже тої 

дурнуватої пропаганди про те, що треба спочатку 

кар’єру робити, “погуляти”, життя скуштувати! 

Результатом такого куштування бувають тільки 

з’яловілі, безплідні баби і постарілі, ні на що не здатні, 

плейбої-імпотенти, які змарнували життя на його 

“куштування”… Тільки молоді, здорові люди здатні 

народити і виховати нормальних, здорових дітей. 

По-третє: повна заборона порнографії, жорстка 

цензура у ЗМІ, інтернеті, рекламі, мистецтві на будь-

які спроби пропаганди розпусти, збочень. Вилучення зі 

шкільної програми виродженських уроків з 

“сексуального виховання”. 

По-четверте: забезпечення педіатричних закладів і 

пологових будинків найновітнішим обладнанням і 
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медикаментами. Необхідно покласти, нарешті, край 

безпрецедентній дитячій смертності! 

Але, ми маємо з вами розуміти й те, що всі ці заходи 

не можливі за існуючої нині системи псевдо-

демократії, толерантності, корупції і панування 

інтернаціоналістичного марксистсько-кримінального 

елементу в політичній, економічній і духовній сфері. 

Мало того, що той елемент кримінальний він ще й - 

чужинський, ворожий всьому українському. Його 

метою є знищення українців, як Нації, а головною 

складовою будь-якої Нації є саме сім’я. І саме на неї й 

спрямована головна атака ворога. 

Розхитуючи устої української сім’ї, з її культом 

кохання і плоду того кохання – дитини, вороги 

намагаються розхитати устої і підґрунтя Нації. Вони 

намагаються абортним геноцидом винищити українців 

фізично, при чому, їхніми ж руками. 

І поки ми того не усвідомимо, поки не зрозуміємо, 

що лишень знищення того ворога веде нас до гармонії і 

щастя. До нової, омріяної ще нашими предками, 

Української Держави, де абортам не буде місця, бо 

діти стануть для батьків бажаними дарунками Бога, 

променями Сонця і Радості в молодості і надійною 

опорою й захистом в старості. 

Тому ми маємо нині, заради майбутнього наших 

дітей та онуків, заради майбутнього нашої Великої 

України оголити, нарешті, меча помсти, обрушити 

його на голови всіх тих недолюдків і збудувати для 

наших нащадків надійний прихисток, могутній бастіон 

Української Державності, з якого вони понесуть світло 

оновлення в світ. Це і є наше призначення, це і є наша 

з вами місія, з якою Бог вселив наші козацькі душі у 

тіла, які дісталися нам від наших батьків на землі, яку 

залишили нам у спадок покоління наших Великих 

Предків. 

Хай буде!!! 

©Ярема ГАЛАЙДА

 

Плінтизмократія проти демократії
Підміна понять, їх перекручення - є найкращим 

з методів маніпуляції масами… 

Пауль Йозеф Ґьоббельс 

 

В усі часи можновладці мріяли про те, як навчитись 

керувати людьми, підкорювати їх своїй волі. Робити це 

так наче люди самі того хочуть і прагнуть. Тобто, 

хотіли впливати не на їх свідомість, а на їх 

підсвідомість тих ким бажали керувати. 

Найдієвішим способом досягнення цієї мети 

виявилася підміна і перекручення старих, традиційних 

понять і уявлень людей, підміна одних термінів 

іншими. 

Такої метаморфози зазнало і поняття «демократія». 

Тільки дуже глибокої, тонкої, майже не помітної і, так 

би мовити, комплексної, бо з демократією пов’язані ще 

дуже багато інших понять, які теж були піддані 

підміні, нівелюванню і перекрученню. 

Тому, щоби зрозуміти істинне значення терміну 

«демократія» необхідно віднайти його первісне, 

споконвічне значення і повернути його до життя. А 

насамперед зрозуміти чому ж знадобилося 

можновладцям перекручувати і перебріхувати це 

прекрасне поняття. 

Всі ми з дитинства чули, що демократія – це щось 

дуже добре, це найвище досягнення політичної думки 

людства, найбільш досконала і справедлива система 

управління  державою, яка дає можливість кожному 

громадянинові приймати участь в управлінні країною 

або, принаймні, впливати на рішення верховної влади. 

Але…. 

Знадобилося це тому щоб зрозуміти, що поняття 

демократії глибоко націоналістичне і нетолерантне 

Якщо спитаємо наших високолобих маніпуляторів: 

«Що таке – демократія?», то почуємо прекрасну 

лекцію про основні принципи народовладдя, різновиди 

республіканського правління, цілу їх класифікацію і 

так далі. А головне, про святі демократичні догмати і 

принципи – Свободу, Рівність, Братерство. 

Дізнаємось про державний устрій Афін, про 

пентакосіомедимнів, зевгітів, діакріїв, фетів, про їх 

відмінності, обов'язки і права. Почуємо про архонтів, 

еклесії, ареопаги, гелії, остракізми і хіротонії, про 

реформи Клісфена, Солона і Перікла, тиранію 

Писистратидів… 

І за отою облудою і казочками, за отою машкарою з 

термінів, понять, певним чином викладених 

історичних відомостей залишиться прихованою 

справжня сутність демократії, сам її дух, її рушійна 

сила, і сенс існування. 

Візьмемо саме слово «демократія», що воно означає? 

Ось тлумачний словник Ожегова С.І. (Словарь 

русского языка. – М.,:1987; «Русский язык», 19-е 

издание.): ДЕМОКРАТІЯ, 1. Політичний лад, 

заснований на визнанні принципів народовладдя, 

свободи і рівності громадян. 

Або візьмемо “Словник іншомовних слів” (Київ – 

1974; Головна редакція Української Радянської 

енциклопедії АН Української РСР): ДЕМОКРАТІЯ 

(грецьк. Δημοκρατία – народовладдя, від δήμοζ – народ і 

κράτοζ –влада) – форма політичної організації 

суспільства, що характеризується участю, формальною 
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або фактичною, народу в управлінні державними 

справами. 

Отже суть одна – НАРОДОВЛАДДЯ. Тобто, влада 

народу. Як же визначає народ, якому за демократії 

належить вся повнота влади. 

Тлумачний словник Ожегова С.І. (Словарь русского 

языка. – М.,:1987; «Русский язык», 19-е издание.): 

НАРОД, 1. Населення держави, мешканці країни… 

Тобто Ожегов пропонує нам трактувати народ, як 

населення. Таке тлумачення є докорінно не вірним, бо 

значення слова “народ” і його етимологія набагато 

вужчі і конкретніші ніж значення слова “населення”. І 

саме тут полягає головне перекручення понять, з якого 

випливає не вірне трактування “демократії”. 

Слово НАРОД походить від імені слов'янського Бога 

РОДА і означає “створені, породжені Родом” 

це історична спільність людей, яка склалася на певній 

території та володіє стабільними особливостями мови, 

культури і психічного складу, а також усвідомленням 

своєї єдності і відмінності від інших. Останнє, 

звичайно, зафіксоване в етнонімі (самоназві) народу. 

Сформований етнос виступає як соціальний організм, 

який самовідтворюється шляхом переважно етнічно 

однорідних шлюбів і передачі новим поколінням мови, 

традицій і так далы. Для більш стійкого існування 

етнос прагне до створення своєї соціально-

територіальної організації (держави), а етнічні групи, 

особливо в сучасних умовах, своїх автономних 

об'єднань, закріпленні в законодавстві своїх 

прав. Повним відповідником слова “народ” є грецьке 

слово εθνοζ (етнос). 

Отже, поняття народу, як єдиного, кревно 

спорідненого організму було підмінене на кастроване, 

потворне поняття народу, як мішанини без усякого 

зв’язку і спорідненості між його представниками. Крім, 

того, якщо трактувати слово “народ” за Ожеговим, то 

термін “народовладдя” треба визначати словом 

ПЛІНТИЗМОКРАТІЯ (від грець. πληθυσμόζ –

населення) – влада населення. 

То що ж тоді означає слово “δήμοζ – демос”? Який 

словники пропонують трактувати, як “народ”. В 

дійсності, це не зовсім так! Демос – це форма 

громадсько-політичної організації народу-етносу. Це 

поняття виникло, як вважають історики, близько 508 р. 

до н.е. при  проведенні Клісфеном територіальної 

реформи в Афінах. Означало це слово – члени ДЕМУ 

(громади). Спочатку якогось одного, окремого, а потім 

всієї спільноти вільних громадян полісу. 

Взагалі ж населення, Афін поділялося на три, далеко 

нерівноправні, групи. Найбільша з них, панівна – 

демос – греки-іонійці, особисто вільні, власники 

земельних ділянок, які зосередили в своїх руках всю, 

без виключення, повноту політичної, економічної, 

адміністративної, судової і військової влади в Афінах. 

Нижче знаходились т.зв. метеки – особисто вільні, 

неповноправні мешканці полісу. Слово μέτοικοι має 

багато тлумачень але головні з них напівкровка, 

чужинець. Це були іноземці, яким дозволили 

поселитися у Афінах, вільновідпущеники, тощо. Вони 

не були членами громади – демосу, не мали жодних 

політичних прав і свобод, їм було заборонено володіти 

нерухомістю (в тому числі землею), вступати до 

шлюбу з афінянами і афінянками, вони мали 

сплачувати податок метекійон, зобов’язані були мати 

покровителя з числа афінських громадян, служити у 

війську і сплачувати надзвичайні податки, приймати 

участь в літургіях – державних повинностях. Але їм 

заборонялося обіймати будь які адміністративні, судові 

і військові посади. Діти, прижиті афінянами від 

метеків, не мали права на громадянство і теж 

вважалися метеками. Ну і третьою групою були раби. З 

цими все ясно і зрозуміло – прав нема ніяких, 

особистої свободи нуль, прав на власність нуль. 

Але, що цікаво, з історії відомо, що метеки мріяли 

поселитись в Афінах, незважаючи на своє 

нерівноправне, по відношенню до демосу, становище. 

Справа в тому, що афіняни створили для них дуже не 

погані умови. Метеки відігравали значну роль у 

торгівлі, ремісництві, інших сферах діяльності, не 

пов’язаних з землеробством. Під захистом демократії 

вони дуже часто наживали чималі статки і жили цілком 

заможно. Мандрівники ж постійно обурювалися 

“розпушеністю” афінських рабів. 

Що характерно, саме раби і метки завжди виступали 

за збереження демократії і проти засилля олігархії і 

тиранії. Бо сильна влада демосу забезпечувала захист 

інтересів і метеків і, навіть, рабів. 

Отже режим демократії був СПРАВЕДЛИВИМ, а 

тому ефективним і підтримувався абсолютною 

більшістю не тільки корінного народу а й всього 

населення стародавніх Афін, взагалі. 

То який висновок ми можемо зробити? 

Та модель суспільних відносин і управління 

державою, яку нав'язують світові в цілому і Україні 

зокрема, не має жодного стосунку до будь якої з форм 

демократії – це абсолютно протилежний їй, 

антинародний, лукавий режим, який повинен мати 

іншу назву – ПЛІНТИЗМОКРАТІЯ. Це режим за якого, 

на догоду іноземним зайдам (метекам?), корінному 

народу нав’язується думка, що він не народ, а 

населення, яке не має нічого спільного зі своєю 

країною. Нав'язується думка, що такого поняття, як 

народ у вигляді спорідненої цілісності, взагалі не існує, 

а нібито існує народ, як маса поодиноких, чужих одне 

одному, індивідів, якими управляє жменька чужинців. 

ПЛІНТИЗМОКРАТІЮ людству підсовують не тільки 

під виглядом демократії. Є ще багато інших нарядів 

для неї – інтернаціоналізм, толерантність, глобалізм, 

поліетнізм, мультикультурне суспільство, політична 

нація… 

Таким чином, під виглядом повнокровного, 

здорового, природного поняття демократії, як форми 

управління, з допомогою якої нація здійснює владу у 

своїй державі, нам старанно і вперто підсовують 

плінтизмократію – владу “населення” над нацією і при 

цьому цинічно прикриваються Свободою, Рівністю, 

Братерством. 

Але яке може бути почуття братерства у корінних 

мешканців країни до іноземців, які грабують країну. 

Таких завжди називали окупантами, загарбниками, 

грабіжниками, ордою, колоніалістами (і чинили з ними 

відповідно), але ніколи не називали братами. Кожен 

має свободу вибору, дій, думок, совісті, 

віросповідання, але ту свободу, яку нав'язують нам, 
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завжди називали ворожим свавіллям і насильством. Як 

може бути рівним тому хто розбудовує власну країну 

той, хто прибув на все готове і паразитує на тілі цієї 

країни? Відповідь може бути тільки одна: НІЯК!!! 

Плінтизмократія, назвавшись демократією, як 

зозуленя, вже давно викинула останню з гнізда і 

править під її іменем народами, а ті, осліплені і 

збиті з пантелику, коряться їй, бо приймають її за 

свою матір-демократію. Плінтизмократія вже 

поставила на межу БІОЛОГІЧНОГО виживання 

цілі нації – французів, німців, італійців, росіян. 

Тільки тоді, коли корінна нація стане панівною і 

встановить у своїй країні дійсно демократичні порядки 

у їх споконвічному, чистому, первозданному вигляді, 

настане торжество справедливості для  всіх мешканців 

країни. 

Слава Нації!!! 

©Cіґурд СВАРТ

 

Гріша Пєтровський і Чечелівська республіка
Січеслав (Дніпропетровськ) в радянську добу 

називали містом з “революційними з бойовими 

традиціями”. Епіцентром бунтарського руху сто років 

тому був великий район на захід від сучасного центру, 

який об’єднував три робочих поселення – Фабрика, 

Чечелівка, Шляхівка. Саме в таких селищах і 

народжувалися майбутні ідоли російських революцій, 

які вже у радянську добу були піднесені на щабель 

вождів-напівбогів для пролетаріату. 

Так, у 1794 р. ще в Катеринослав імператорським 

указом була перенесена казенна суконна мануфактура, 

яка в той час випускала вироби для російської армії. 

Багато істориків вважають, що вона стала одним з 

найзначніших містоутворюючих підприємств 

Катеринослава. Разом з обладнанням для заводу 

прибули і робітники – слобожанські закріпачені селяни 

з сім'ями, які заселили окрему територію на захід від 

мануфактури. Її так і назвали – Фабрична слобідка, тут 

виникли три основні вулиці: Виїзна, Покровська, 

Брянська, але робочі їх називали простіше – 1-а, 2-а і 3-

я Фабрики. Зараз це вулиці Ударників, Булигіна, братів 

Бестужевих. 

Відомий історик Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара кафедри російської 

історії Максим Кавун зазначає: «У 1884 р. був 

побудований перший міст через р. Дніпро, і на правий 

берег прийшла гілка Катерининської залізниці, яка 

поділила робочий район на дві нерівні частини. Від 

тепер Фабрика і Чечелівка перетворилися на своєрідні 

міські анклави. Офіційно царська влада їх іменувала 

передмістями, хоча вони фактично вже злилися з 

містом. У 1887 р. на заході Чечелівки почав 

працювати Брянський завод, який вплинув на швидкий 

розвиток цього. Забудовувалася Чечелівка хаотично, 

але рядами вулиць, які також отримували невигадливі 

імена 1-а, 2-я, 3-я Чечелівка, а на південь від Чечелівки 

розташовувалися нові міські бойні, а також 

кладовище. У Чечелівці будуються триповерхові 

кам'яні будинки за типом ʺприбуткових будинківʺ, 

власники яких здавали кімнати під найм робітників із 

сім'ями. На схилах Аптекарської балки розташувався 

ще одне робоче поселення – район Шляхівка, який 

заселили робітники Брянського металургійного заводу 

в кінці XIX ст.». 

Цікавим видається характеристика, яку дав робочим 

районам славетний археолог, етнограф, історик та 

краєзнавець Придніпров’я, Дмитро Яворницький: «На 

початку ХХ ст. мешканці робочих поселень 

Катеринослава (Чечелівка, Фабрика і Шляхівка) жили 

своїм власним окремим життям – різні верстви 

пролетаріату та люмпенів боролися один з одним за 

виживання, ряди хат-мазанок нагадували більш село 

ніж міський квартал, існувала відсутність різного 

роду зручностей, а також, соціальні проблеми 

нерівності. Навіть царська жандармерія нечасто 

відвідувала ці райони, бо вечорами тут нерідко 

траплялися п'яні бійки, сімейні розбірки. У повній мірі 

свій норовливий характер поселенці Чечелівки, 

Фабрики та Шляхівки проявили під час революційних 

подій 1905-1907 рр.». 

Так, 19 червня 1905 р. на чечелівському пустирі 

члени підпільного комітету РСДРП скликали збори, де 

було вирішено розпочати страйк на підтримку 

повсталих моряків броненосця “Потьомкін’. Страйк 

тривав більше тижня, і в ньому взяли участь більше 10 

тис. робочих. А в грудні 1905 р. Чечелівка стала 

епіцентром повстання робочих, де виникла 

славнозвісна “Чечелівська республіка’. Отже, 8 грудня 

1905 р. після останнього гудка Брянського заводу 

зупинилися всі підприємства навколишнього району. 

До кінця дня страйк охопив всі райони міста. 

Припинили роботу всі урядові установи. При цьому 

Нові Кайдаки, Фабрика і привокзальний район 

повністю опинилися в руках страйкарів. Страйкуючих 

робітників очолила Рада робочих депутатів і Бойовий 

страйковий комітет, що діяв як автономний орган 

революційної влади. 

Власне, сама робоча “Чечелівська республіка” 

проіснувала 14 днів і була ліквідована царськими 

військами. Однак, грудневі події 1905 р. у 

катеринославській Чечелівці поряд з подальшим 

розвитком місцевого антицарського руху, зростили 
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майбутнього диктатора радянської України, Григорія 

Пєтровського. Майбутній творець Голодомору 1932-

1933 рр. народився у селі Печеніги Харковської 

губернії в 1878 р. А вже з 1889 р. працював учнем 

слюсаря на заводі в Харкові, потім робітником в 

Миколаєві, пізніше слюсарем і токарем в 

Катеринославі та Донбасі. В 1897 р. Грі 

Пєтровськийша увійшов в катеринославський “Союз 

боротьби за звільнення робочого классу”, потім став 

членом Катеринославського комітету РСДРП. 

 
У 1905-1907 рр. Грішка Пєтровський керував 

нелегальними робітничими гуртками, брав учась в 

організації страйків. Вже 9 грудня 1905 р. Грішку 

Пєтровського було обрано секретарем 

Катеринославської ради робітничих депутатів і 

страйкового бойового комітету. Однак, звістка про 

популярність проголошуючих ним ідей серед 

робітників Катеринослава дійшла до царських 

урядників в Санкт-Петербурзі, через що жандармерія 

почала його переслідувати. Влітку 1906 р. Гріша 

Пєтровський емігрував до Німеччини, але вже восени 

того ж року він повернувся з-за кордону, і почав вести 

роботу у нелегальних соціал-демократичних 

організаціях Придніпров’я. 

Протягом 1907-1911 рр. займався пропагандою ідей 

більшовизму серед робітників Кривбасу та Донбасу, 

намагаючи збільшити членство РСДРП(б) в центрі та 

на сході України. Завдяки цьому, у 1912 р. Гріша 

Пєтровський був обраний членом IV-ї Державної Думи 

від Катеринославської губернії. В листопаді 1914 р. він 

був заарештований і разом з соратниками засланий на 

довічне ув'язнення в Туруханський край. Слід 

зазначити, що харизматичність постаті Гріши 

Пєтровського під час революційних подій 1905-1906 

рр. зіграла на руку, в подальшому, легкому злету ідей 

більшовизму та радянізації суспільства Катеринослава 

і Придніпров’я загалом. 

Але, попри свою неоднозначність та крайню 

налаштованість до всього українського, сам того не 

знаючи, Гріша Пєтровський у 1917-1921 рр. збурив до 

революції власне робітників Чечелівки, Шляхівки та 

Фабрики. Українці цих поселень були проти ідей 

більшовизму та інтернаціональної налаштованості, 

через що, спочатку у 1918 р. вони підтримали владу 

гетьмана Павла Скоропадського, а у 1919 р. 

анархістський режим батьки Нестора Махна. 

 
У 1917-1921 р. робітники Брянського та інших 

заводів міста за зразком 1905 р. збиралися в збройні 

загони. Влітку 1917 р. з Чечелівки робітники йшли в 

центральну частину вже Січеслава на боротьбу з 

гайдамаками Центральної Ради УНР. Але в 

подальшому загострення міжкласових протиріч і 

розгортання радянського наступу у 1919 р. зумовили 

перегляд серед населення Чечелівки, Шляхівки та 

Фабрики рушійних ідей на користь української 

самостійності. Саме через це у листопаді 1919 р. Гріша 

Пєтровський був направлений ЦК РСДРП(б) в 

Січеслав для боротьби проти Директорої УНР. За 
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проведену в місті радянську пропаганду і схилення на 

свій бік більше ніж пів міста, Грішка Пєтровський був 

удостоєний стати членом Політбюро ЦК КП(б)У. 

Українські історики ХХІ ст. зазначають, що Григорій 

Пєтровський належав до тієї частини партійного і 

державного апарату УРСР, яке орієнтуючись на 

Москву, повністю відкидало ідею українських 

націонал-комуністів про можливість існування 

української радянської державності. У 1923 р. Григорій 

Пєтровський під час підготовки конституції СРСР 

виступив проти позиції Миколи Скрипника, 

Олександра Шумського та Xристияна Раковського, 

спрямованої на побудову державного устрою союзної 

держави на конфедеративних засадах. 

Григорій Пєтровський вважається одним з тих, хто 

вдало проводив новітню “вєлікоросійскую імперскую” 

ідеологію в Україні завдяки адміністративному апарату 

та радянським методам репресій і терору. Проведена, 

під керівництвом Григорія Пєтровського, Станіслава 

Косіора, Власа Чубаря, примусова колективізація 

українського села й вилучення хліба призвели до 

Голодомору 1932-1933 рр. На відміну від багатьох 

інших старих більшовиків-революціонерів, Григорій 

Пєтровський через свої дружні стосунки з Йосіфом 

Сталіним уник репресій в 1930-ті рр. та 1950-ті рр. 

Нажаль, сучасна антиукраїнська влада Січеслава 

(Дніпропетровська) намагається спотворити історію 

міста і перекласти на постать Григорія Пєтровського 

всі заслуги революційної “Чечелівської республіки”, 

зробити з нього ідола, який став би другим після 

російської імператриці німецького походження 

Катерини ІІ містобудівником. Січеслав і досі не може 

позбутись назв пов’язаних з ім’ям ката українського 

народу, місто іменується Днєпрапєтровск, в місті є 

площа, провулок, проспект і завод імені Григорія 

Пєтровського. Якщо нічого не змінити вже сьогодні, 

завтра буде пізно. Влада – бездіє, народ – мовчить, 

працюють лише українські націоналісти. Будемо 

сподіватись, що скоро все зміниться на краще для 

української нації, бо лише так українцям буде добре – 

ми маємо самі збудувати своє майбутнє, власними 

силами, власною історією. 

©Денис КОВАЛЬОВ 

 

Чи дбати нам про чистоту раси?
Розходження між націоналізмами вказують нам 

наглядно на те, що кожна нація має свій власний, 

своєрідний шлях. Тому є хибний 

інтернаціональний соціалізм зі своїми стандартними 

для всіх націй рецептами. Але тому також ніяк не 

можна переносити живцем на наш ґрунт або сліпо 

наслідувати їх тільки тому, що вони націоналістичні. 

Глибоку правду сказав Муссоліні, що фашизм не 

надається до експорту, як і не менш глибоку правду 

сказав Гітлер, що націонал-соціалізм (расизм) це 

виключно німецьке явище. 

З того висновок: до справи української расовості не 

можна підходити ні з фашистівськими, ні з націонал-

соціалістичними расовими критеріями. Справу 

української расовості мусять вирішувати українці, для 

українців і з виключно українського становища та 

інтересів української нації. Себто коли німецькі 

расисти обороняють чистоту німецької чи там 

нордійської (північної) раси, коли вони всі інші раси 

(не тільки жидівську) вважають “нижчими” расами, і 

тому є проти мішання нордійської раси з іншими  

(зокрема з українцями), то це ще не означає, що б це 

все, мов папуги, ми повторювали за німцями або й 

аналогічно застосовували до української нації. Це тим 

більше, що навіть на проблеми “чистоти” німецької 

раси ми можемо мати відмінні погляди від німецьких 

расистів. Бо ж наприклад відомо – якраз прусаки (що 

заразом є найгордіші й найдразливіші на точці 

“чистоти раси”) це германо-слов’янські мішанці. І, як 

відомо, це змішання не найгірше: його продукт вважає 

дехто ліпшим від його складових частин: і від 

“чистокровних” германців, і від “чистокровних” 

слов’ян. 

Але загналися ми задалеко. Важливіше для нас ось 

що: Чи є чиста українська раса? Нема! Так само, як і 

нема інших чистих рас, хоч вони здаються 

найчистішими, хіба візьмемо вже зовсім глобальні 

границі: біла, жовта, червона й чорна раса, і то ще з 

різними передумовами й застереженнями. 

А чи є взагалі українська раса? Безперечно є! 

Українська нація вже тим самим, що лежить на 

перехресті між Європою й Азією, Північчю й Півднем, 

і то на терені постійних мандрівок народів і постійних 

змагань різних рас, є продуктом змішання різних 

кровних первнів, але тим не менше є вже усталений 

расовий тип українця. 

Однак в даному випадку не важливе тут, як цей тип 

називається, не важливі всякі виміри й проценти, не 

важливо, в яку антропологічну чи етнографічну 

шухлядку цей тип положити, а важливіше ось що: чи 

українська нація в своєму теперішньомустані й зі 

своїми теперішніми расовими характерностями є 

приспособлена до розвитку й експансії супроти 

свого довкілля й у теперішньому стані людства, чи ні? 

Панове, щоб не було непорозумінь, зазначаю: не 

ходить про те, чи українська раса чи нація – найліпша, 
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чи “найперша”. Поняття “найліпшості”, як і поняття 

краси, доволі оглядні й змінні в залежності від місця, 

часу й критерію підходу. Цивілізацією? Біологічно 

силою? Державотворчістю? Мораллю? Культурою? 

Войовничістю? А втім, про “вищість” і “першенство” 

та взагалі про критерії при підході до них, зокрема про 

біологічну силу раси, будемо мати ще нагоду окремо й 

ширше поговорити. А тим часом, щоб не заплутатись у 

тому всьому, приймімо зразу, що для нас, українців, 

українська раса, а ще ліпше – нація (поняття не 

тотожні!) є найдорожчою, а тим самим для нас є 

першою перед іншими. 

Як бачимо, ми є нація, що її справді райські прикмети 

дивно контрастують із тим пеклом, в якому вона живе. 

Повторімо собі наші расові прикмети: повільність 

рухів і мислення – в добі аеропланів швидкістю 700 

км/год, електрики й радіо! Заглиблена чутливість, 

м’якість, милосердість – в добі кривавого ГПУ! 

Мрійність, поетичність, меланхолійність – в добі 

чисел, машин, отруйних газів, пацифікацій, Берез 

Картузьких і Соловок! 

Гостинність – коли “гості” викидають нас із наших 

хат у сибірські тайги! Безпечність – коли всі наші землі 

зайняті ворогами! Політична пасивність – у добі 

італійського фашизму та німецького націонал-

соціалізму, що мільйонові маси кинули у вир 

політичного життя, у добі воюючого більшовизму, 

японського імперіалізму, в добі коли світ дрижить в 

основах від напруженої активності всіх націй! І – 

покора!!! 

В небі-раю напевно маємо зарезервоване певне місце. 

Але тільки в небі! На землі, де начальним законом є 

закон боротьби, – з такою прикметою – ні! Трусливість 

не є рисою української національної вдачі. Повторюю 

– національної. Навпаки, мучеництво є сильно зв’язане 

з нашим народом, є неначе національною ознакою. 

Мучеництво, подібно як геройство, є несумісне з 

трусливістю. В нас навіть, коли хочете,  є забагато 

мучеництва. Без ніякого порівняння більше 

мучеництва, ніж геройства. Поняття зближені. Але не 

тотожні.. Коли мучеництво має скоріше пасивний 

характер, геройство активне. Мучеництво зв’язане 

з киданням переважаючих сил ворога на нас; геройство 

з киданням себе на переважаючі сили ворога. 

Копнути не вміємо! Як зможемо ми “копнути” 

190,000,000 влізливих ворогів, коли не вміємо копнути 

одного-другого влізливого злодія чи провокатора? 

Справді треба! Просто хочеться кричати “Українці! 

Більше “некультурності!” Перестаньте вже, до всіх 

чортів, бути поміркованими! Втратьте вже раз спокій! 

Дайтеся, на милість Бога, вже нарешті спровокувати! 

Кидайтеся! Копайте! Робіть “свинства”! А все хоч би 

тільки, тільки і ще раз тільки тому, щоб інші вам не 

робили “свинства”! 

І ніде правди діти: потрібно нам хоч трохи 

“звірячості” й напастливості, щоб порахуватися з 

чужими напасниками й оборонитись при житті. Отже, 

потрібно нам цього, чого недостає чи взагалі не має 

український расовий тип. 

Обмежимося до ствердження: мішані подружжя не є 

самі по собі для нас шкідливими, расово шкідливими, 

оскільки його продукт залишається між нами. Зате 

частіше – можна навіть сказати – з правила так буває, 

що замість зукраїнізувати чужинку (чужинця) батько 

(мати) сам денаціоналізувався, а син, кровний 

мішанець, уже сам був чужинцем. Отже зовсім 

відворотний від бажаного наслідок: замість приєднати 

до української нації расово чужі елементи й збагатити 

українську націю расово чужими мішанцями, 

відпадали, й далі можуть від української (поневоленої) 

нації відпадати її власні, “расово” чисті члени, а 

продукти расового змішання збільшать чужі, та ще й 

ворожі раси. І якраз тому не можна допоручувати 

змішаних подруж як засіб, та ще й як масовий засіб для 

нашої нації так довго, як довго вона буде знаходитись 

у стані поневолення. З хвилею, коли ми станемо 

державною нацією, справа вповні зміниться, бо ми з 

поневоленої перемінимось в пануючу націю. Тоді 

мішані подружжя втратять для нас характер ворожого 

денаціоналізаційного засобу, а навпаки можуть стати 

одним із наших засобів трансфузії чужої крові та 

асиміляції чужинців. 

 
Отже необхідною є асиміляція чужинців. 

Асиміляція етнічно-національна, не кровна. Щойно по 

ній може слідувати асиміляціякровна, біологічна. 

Себто наперед притягнімо чужинця до української 

нації, отже зробімо з нього українця, а вже потім із тим 

українцем чужої крові мішаймося кровно. 

Отже? – Отже справа українських державницьких 

провідників, і провідників взагалі, та справа 

українського державництва це справа виключно 

українців (“чистокровних”, мішанців та 

засимільованих), а не чужинців, і тому мусить бути 

переведена в нашому власному колі. Як? Так, як справа 

української національної свідомості. Українська 

національна свідомість це справа виключно ідеології, 

справа духовна, спіритуальна, а не біології, і взагалі не 

фізіологічна, отже ані не раси, ані не харчу, ані не 
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заняття тощо. І в ідеологічній, і тільки в ідеологічній 

площині треба нам полагодити справу українського 

провідництва й державництва не тільки тому, що так 

наказує наш національний інтерес, а й тому, що факт 

занедбання української національно-державної 

традиції, легковаження державної організації для нації, 

брак державницького світогляду й у висліді 

державотворчих здібностей маємо до завдячування, 

коли не виключно, то перш усього – донедавній нашій 

ідеології. 

З другого боку треба ствердити: НАЦІЯ має бути для 

нас приматом усіх приматів, а не раса. Коли б зникла 

наша нація з лиця землі, наша раса стане погноєм 

чужих націй, себто як історичний феномен перестане 

існувати; це можливе тоді, коли б українська нація 

полягла від націй-хижаків. Зате українська нація може 

існувати й тоді, коли б українська раса в нинішній її 

формі перестала існувати, перемішавшись з іншими 

расами; це знов можливе тоді, коли б силі української 

нації улягли інші нації. В обличчі майбутніх 

тисячоліть, в обличчі “вічності”, стоїмо й перед одною, 

й перед другою можливістю, і вже сьогодні мусимо 

вибирати шлях, по якому йти. 

А коли так,то на питання “чи дбати нам про чистоту 

раси?” треба відповісти: дбаймо про силу нашої нації, а 

про чистоту раси подбаємо, оскільки це не шкодитиме 

силі нашої нації. 

Цю ціль – силу нашої нації – покладімо перед усіма 

нашими цілями й ідеалами. Все для неї! Їй 

підпорядковуймо особи, родини, групи, класи, расу. На 

її послуги поставмо нашу культуру, релігію, 

економіку, політику. Її добиваймося різними 

способами: духовними і фізичними, ідеологією й 

біологією. 

Треба нам для тої цілі змінити національну вдачу? 

Міняймо, використовуючи спіритуальні (ідеологія) і 

фізіологічні (біологія) фактори. Хай цю вдачу міняє на 

сильні тони настроєна наша поезія й красне 

письменство, музика, мистецтво, преса й 

публіцистика! Хай її міняють із церковних 

проповідниць, з професорських катедр, з театральних 

естрад, з політичних трибун! Хай її міняє фізично-

духова культура на спортивних майданчиках! Хай її 

міняє міська культура “нових джунглів”! Хай її міняє 

м’ясний харч! Хай її вкінці міняє кров українців, 

засимільованих членів рас-хижаків! 

Треба нам для сили нашої нації завойовувати міста? 

Завойовуймо! Творімо їх остої – український промисел 

і торгівлю, та кидаймо їх на боротьбу з ворожим 

промислом і торгівлею! Творімо українське 

робітництво й українське міщанство, та зробімо його 

авангардом і головною силою нашого наступу на 

ворогів! Творімо вкінці романтику міста! 

Треба нам для сили нашої нації зірвати з селянською 

однобічністю? Зриваймо й творімо повну націю! 

Зриваймо з монопольною в нас досі культурою 

“вишневих садків” у фізичному й духовному значенні, 

а творімо міську культуру, культуру “нових джунглів”! 

Треба нам для сили нашої нації асимілювати частину 

чужонаціональних елементів, що заливають нас на 

нашій території? Асимілюймо! Треба частину з них 

витиснути з нашої території? Витискаймо! 

Треба для сили нашої нації плекати здорове тіло в 

поодиноких членів нашої нації? Треба піднести гігієну 

тіла, подружжя, житла? Треба піднести число уродин? 

Збільшити приріст населення? Стримати еміграцію? 

Робімо це все! 

Вживаймо всіх засобів, що можуть якнайскоріше 

перемінити кожного з нас поокремо – “чистокровного” 

й мішанця – на хижаків, і всіх нас як нарід на нарід-

хижака! Це зовсім не проблема тисячоліть, ані сотень 

літ! Промовистим прикладом може служити під тим 

оглядом італійський нарід, з яким  наш нарід має 

багато спільних рис (щодо вдачі, побуту і історії). 

Отже не впадаймо в зневіру й ми сьогодні перед 

величиною чергових завдань, що стоять перед кожним 

із нас і всіма нами разом. Кожний із нас 

(“чистокровний” і мішанець), а не то наші діти й 

подальші нащадки, та всі ми разом як нарід, можемо 

перейти засадничі й великі зміни, коли тільки цього 

схочемо. Отже, завдання, які стоять перед нами, 

реальні й сповнимі, і то більшість із них цілком, а інші 

(напр., асиміляція мільйонів чужинців) у великій 

частині сповнимі ще за нашого життя, розуміється. За 

умови напруження всіх наших духових і фізичних сил. 

Не біймося цього напруження, бо як хтось сказав: 

“Народи відновлюються лише в боротьбі”. 

Що більше тішмося, що такі великі завдання перед 

нами, бо ми насправді на початку своєї життєвої 

дороги, бо перед нами відкриті двері історії, бо ми 

маємо що здобувати в тому часі, коли інші не тільки 

дійшли, але й усвідомили собі, що дійшли до 

максимальної границі своєї спроможності. 

І ще одне пам’ятаймо. Не тільки інші нації (як напр. 

італійська чи німецька) переходять ґрунтовне 

переродження (перша ідеологічне, друга ідеологічно-

біологічне), але для нашої нації це не перше основне 

переродження, яке вона має перейти і яке вона вже 

започаткувала. Ми тільки за останню тисячу років 

перейшли вже 4 основні метаморфози: 2 рази були ми 

народом хліборобів-травоїдів, і оба ці рази це було 

зв’язане з нашою бездержавністю і неволею. Але 2 

рази були ми вже воєнним народом, народом лицарів: 

вперше, на самому порозі історичних часів ми 

здобували й здобули степ та силою нашої воєнної 

потуги затвердили на ньому свою владу, утворивши 

княжу державу; вдруге стали ми воєнною 

нацією козаків. Цю втрачену агресивність і внутрішню 

силу, отже те, що ми вже мали, маємо віднайти. Тепер 

перед нами 5-та переміна, переміна в націю-здобувця, 

неначе поворот до праісторії для відшукання своєї 

давньої агресії й сили. Переміна вповні здійснима, тим 

більше, що проводитимемо її цілесвідомо. Маємо всі 

дані для її здійснення. І мусимо її перевести тим 

більше, що маємо зокрема психологічну підготовку 

для неї не тільки між нашим молодим поколінням, що 

приходить до голосу, але й частинно між відходячим 

старшим поколінням, яке устами одного з героїв 

Кобилянської каже про свого сина (молодше 

покоління): «Виточіть із нього граніт, бо нам треба 

сильних!». 

©Володимир МАРТИНЕЦЬ 
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Іспанські студенти 

проти приватизації 

вищої освіти 
У суботу 20 квітня 2013 р. активісти молодіжної 

організації соціал-національної орієнтації Союз 

Молоді (ісп. Liga Joven) пройшли маршем 

центральними вулицями араґонської столиці Сараґоси 

– вирушивши до головної будівлі державного 

Університету Сараґоси. Радикально налаштована 

молодь вигукувала різні націоналістичні та соціальні 

гасла, через що до акції приєднались і студенти вищих 

навчальних закладів провінції Араґон. 

 
Біля будинку ректорату Університету Сараґоси 

представники Liga Joven почали мітинг проти 

приватизації ВНЗ та вищої освіти в Іспанії загалом, 

який тривав 2 години і закінчився без сутичок, а ні з 

охороною ВНЗ, а ні з поліцією міста. 

Натовп з сотень перехожих був зацікавлений у акції, 

тому багато хто підходив та слухав виступи 

представників Liga Joven, підтримував їх радикальні 

гасла, щодо введення державного мараторію на 

приватизацію іспанських ВНЗ. Радикально 

налаштована молодь виступала на користь народної 

освіти і недопущення її реструктуризації, в ході якої 

студенти вже не будуть отримувати стипендії, а самі 

будуть платити за своє навчання. 

Лідер сараґоського осередку Liga Joven заявив: «Ми 

виступаємо проти ганебної політики роздержавлення 

та приватизації вищої освіти, єдиною метою якої є 

надання гіршого обслуговування студентів. Псевдо 

уряд глобалістів прагне зробити з іспанців тупе бидло. 

Якого нам вистачає. Африканські мігранти повсюди, і 

тепер, аби зрівняти свої права з корінними 

мешканцями Іберії вони вимагають 

реструктуризувати вищу освіту, аби не всі могли її 

отримати! Ганьба псевдо уряду!». 

©Liga Joven 

___________________________________________ 

Італійці відсвяткували 

річницю заснування 

Риму 
21 квітня 2013 р. представники CasaPound Italia у 

Римі під час святкування 2756-ї річниці з моменту 

заснування на берегах Тібру Ромулом та Ремом 

“Вічного міста” розпочали виборчу кампанію до 

місцевих муніципалітетів, що відбудуться 26-27 травня 

2013 р. 

 
Свято Риму, влаштоване CasaPound Italia на вулиці 

Віа Наполеоні III біля штаб-квартири цього руху, від 

звичайного пропагандного мітингу переросло у 

багатотисячне гуляння. В ході якого були зібрані 

підписи на підтримку висування лідерів римського 

осередку CasaPound Italia, зокрема Симона ді Стефано, 

як кандидата на місцеві вибори у муніципалітет Риму 

та міст провінції Лаціо. 

Звертаючись до присутніх Симоне ді Стефано 

зазначив: «Обрання кандидатів від CasaPound Іtаlіа – 

це єдиний шанс римлян на спокуту, адже корумпована 

влада намагається прихвати свої зв’язки з мафією і 

залякати виборців. Мертві морально бюрократи засіли 

у владних кабінетах і слідують інтересам банд і клік 

за хабарі. Для ліквідації мафіозної системи, ми, що 

довели свої слова реальними справами, йдемо нищити 

узурпаторів. Тепер це залежить від нас!» 

©CasaPound Italia
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Минувшина козацького гартування
Сучасну молодь легко звадити на гріховні утіхи. 

Однак, розумна її частина, все ж обирає вірний шлях 

здорового життя та гартування свого фізичного і 

духовного діху. Колись наші предки козаки проявляли 

неймовірний фізичний гарт, високу техніку 

самооборони ризикованих, сповнених відваги і 

мужності видах діяльності, сміливо йшли зі списом чи 

рогатиною на ведмедя або татарина, приборкували 

диких коней і нищили нещадно ворогів української 

нації (ляхів та москалів). 

В умовах незгасаючих воєн, боротьби за збереження 

власної національної ідентичності, виживання в 

надзвичайно складних життєвих обставинах у 

змаганнях із стихійними силами природи українське 

козацтво гартувало дух і тіло. Суворий час вимагав 

залізної дисципліни в процесі підготовки молоді, 

формування в неї готовності захищати рідну землю. 

Відтак складалася спеціальна система фізичного і 

психофізичного загартування підлітків, юнаків, що 

поступово набирали рельєфних і чітких форм. 

Загартовуючи себе і готуючи організм до 

випробувань долі, козаки у процесі специфічних ігор 

змагалося силою, спритністю і прудкістю, 

винахідливістю, точністю попадання в ціль тощо. 

Традиційними були різноманітні змагання на конях 

(скачки, перегони та інше). 

Козацька молодь систематично розвивала природні 

здатності, вдосконалювала тіло й душу в іграх, танках, 

хороводах, різних видах змагань і боротьби. Підлітки і 

юнаки охоче брали приклад з дорослих, які відчували 

психологічний комфорт завдяки тому, що вони 

турбувалися про свій інтелектуальний, моральний, 

духовний і фізичний розвиток розвиток. Це 

створювало в них настрій внутрішнього задоволення, 

доброго самопочуття, сприяло єдності слова і діла, 

думки і вчинку, гармонії душі і тіла. 

Велике пізнавальне й виховне значення, зокрема для 

сучасної молоді, має опанування нею мистецтва 

єдиноборства, яких було кілька систем, найвідоміша 

лягла в основу танцю гопака. У сучасному вигляді 

гопак втілює в собі численні специфічні прийоми, 

наприклад “повдунці”, “голубці”, “тинки”, “пістоль”, 

“розпіжка”, “шулик” тощо, реалізація яких вимагає 

гнучкості всіх частин тіла, блискавичної реакції. 

Ще дуже мало ми знаємо про козацьку систему 

боротьби – спас. Вона мала не атакуючий, а суто 

оборонний характер. Для неї характерне філігранне, 

сурпульозне відпрацювання блокування дії 

супротивника. 

Тілесне і психофізичне загартування козаків було 

складовою частиною комплексної і цілісної системи 

ідейно-морального, емоційно-естетичного і військово-

спортивного виховання. Чимало компонентів цієї 

системи на сьогодні забуто. Висока ефективність дії 

козацької педагогіки втілення нею найвищих 

досягнень національної педагогічної спадщини має 

забезпечити глибоку і всебічну етнізацію 

підростаючого покоління українців. Пізнавально-

виховний потенціал козацької педагогіки має сприяти 

створенню таких соціальних ситуацій, умов, які 

найбільше відповідають сутності української нації. 

©Ревуч СІЧОВИЙ

Мамай
Було це давно. Тоді Бог наш ще маленьким 

був.  Якось сидів Він на великій пухкій хмарі, відривав 

від неї шматочки й грався.  Ліпив тварин, гори, 

дерева… І виліпив якось такого собі хмаринку-

чоловіка: два вуса та чуб, кремезного, але 

швидкого. Задумався Бог над тим, що робити з тим 

шматочком… а потім – узяв та і поставив на Веселку, 

що блукала Дніпром, Порогами, ловлячи сонячні 

промені.  Подивився… Подумав…  Гукнув Степу: 

«Дай Душу йому!». Степ дихнув на хмаринку. Вона 

закрутилась, зіскочила на берег Дніпра вже людиною – 

два вуса та чуб, посмішка та думка. Степ обняв те 

Боже створіння, розчесав йому чуб і крикнув на небо 
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Богу: «Дякую Тобі за помічника для мене!... Мамаєм 

його зватиму». 

Вчив Степ Мамая Життю. Вчив – як знав. Вчив – як 

умів.  Вчив – як відчував. Вчив Душу степову 

правилам життя, наказуючи Мамаю: «Ти – мій брат 

менший. Ти повинен уміти все, що вмію я. Ти повинен 

бути кращим.  Ти повинен бути сильним, як 

Дніпро.  Швидким, як Вітер.  Душа твоя має бути 

широкою, як я. Розум – холодним. Гордість, гнати 

гординю.  А пісня твоя – повинна серце вражати, мов 

стріла. Зможеш стати таким – знайдеш Долю».  

- Де ж мені шукати шляху до Долі? – запитав Мамай 

- Коли пропливеш Порогами – то на острові великім 

знайдеш і силу, і сміливість.  За островом, в Лузі 

Великім, – знайдеш коня вірного і станеш, як Вітер, 

швидкий. Гай зелений пісні тебе навчить. Шлях Душу 

творить. Впораєшся – Долю знайдеш. 

- Я пройду цей Шлях. 

- Сонце нехай осяє твій шлях, менший брате. 

Чекатиму на тебе і пильнуватиму тебе. 

Підійшов Мамай до Дніпра. А Дніпро реве, воду 

жбурляє на каміння. 

Змайстрував пліт, сів біля берега та й думку думає: як 

же пройти мені ті каміння й до острова дістатись. Аж 

чує – гукає його Веселка крайня: «Пливи під нами , бо 

краями своїми в каміння впираємось. Тримайся 

найшвидшого потоку води». 

Відштовхнув від берега пліт Мамай, течія й 

підхопила його… Каміння, вир води, небо… і тільки 

веселки над головою. Двічі пліт розбивало, тричі ледь 

не потонув. В вухах – гуркіт води. Лишень почув, як 

перед Звонецьким порогом два камені-Богатирі 

перегукнулись: «Який сміливець! А який сильний!» 

Дев’ять порогів позаду. І відкрився за останнім острів 

кам’яний. Сидів на плоту Мамай, дивився на його 

скелі... натомість – зі скелі Чорної – дивився на Мамая 

орел. І відчував Мамай силу, що приходить до нього. 

Несла вода пліт Мамая за острів, у плавні, у Божої 

краси Луг Великий. Блукав у нім Мамай день, блукав 

другий, аж поки не побачив берег високий. Піднявся на 

нього, сів та й Лугом милується.  Бачить, кінь вороний 

берегом попастися прийшов. Змайстрував вуздечку 

Мамай, заховавсь у траві й став чекати.  Другого дня 

прийшов кінь на пашу, а Мамай – раз, і накинув 

вуздечку на нього.  Осідлав вороного і став із самим 

Вітром наввипередки ганяти... Втомившись, зупинився 

відпочити під дубом старим у гаю. Коника вороного на 

пашу відпустив. Сам ліг горілиць. Дивиться, як 

дубовими гілками вітер грається, слухає, як листя 

пісню тиху співає. 

- Дубе, брате, навчи так співати і грати, як ти вмієш! 

- У кожного – своя Душа, і вона співає свою пісню. 

Тримай бандуру. Заграєш на ній – Душа й заспіває. 

Подякував Мамай і подався на пороги. Щось 

штовхало його туди, щось гукало. 

 
Сидів Мамай біля багаття, над  Дніпром.  Сидів та 

грав на бандурі, пісню співав. Пісню душі своєї. І 

вміщались в ній Сонце і Степ, Дніпро і небо…  І 

заслухався тією піснею старий Чумацький Шлях. Його 

сльоза покотилась зорицею на місячну стежку-доріжку 

в Дніпрі. Вдарилась об воду й стала дівчиною-зорею… 

Знайшов Мамай Долю свою. 

Отак і Рід наш Мамаїв пішов. Стали плодитися, жити 

й господарювати в Степу. Жили вільно, кожний при 

своїй справі, допомагаючи одне одному. Всього було 

за довгий час. Багато хто зі злих людей зазіхав на Степ. 

І силою приходив, і хитрістю… Намагався вишикувати 

Мамаїв, а по тому – нав’язати Степу свої закони.  Але 

все то – до певного часу.  Пороги не раз вже 

піднмалися – скидали з себе усе те зло… І горів під 

ногами Степ у тих злих людей, і билися Мамаї за свою 

Землю. 

Адже Бог наш – не без милості, а козак – не без вдачі. 

©Юрій ФОМЕНКО 
 

 


