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«Волі українського народу до самостійного житт не 

знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є 

нездобутнім бастіоном героїв і борців…» 

Євген Коновалець 
Бурхливі події в Києві останніх місяців стали 

знаковими і важливими для України. Позбавлений 
жодного сенсу і розумних пояснень розгін 
Євромайдану 29 листопада 2013 р., висвітлив повний 
відрив влади від дійсності, втрату нею, через довгу і 
повну безкарність, відчуття самозбереження і не 
розуміння поточного стану речей в країні. Влада 
виявила повний кретинізм, дурість і неспроможність 
вірно оцінювати ситуацію. 

Здавалося б, будь-який, хоч трохи притомний 
політик, мав би взяти до уваги, що в результаті його 
безглуздих реформ, в країні загострилася 
економічна та політична обстановка, надзвичайно 
зросла в народі симпатія і 
підтримка радикальних 
напрямків, рухів, партій і 
громадських об’єднань. 
Різко знизилася і без того 
не висока довіра до 
правоохоронних органів, які 
вже напряму звинувачують 
у продажності і корупції. За 
один тільки 2013 рік 
Україною прокотилася 
хвиля протестів проти 
протиправних дій міліції. 
Було їх аж 333 – мало не по 
одному на день. Про що це 
говорить? 

Народ не довіряє і 
ненавидить правоохоронні 
органи, вважає їх не за 
свого захисника, а за 
ланцюгового пса режиму, а то і просто за чергове 
бандитське угрупування. Якщо ж додати сюди 
кількість суто політичних протестів, падіння 
підтримки у населення партії влади та її сателітів, 
невдоволення дурнуватими реформами, глибоке 
розчарування і обурення фактом не підписання 
угоди про Асоціацію з ЄС, то у влади не мало б 

залишитися жодних ілюзій щодо наслідків таких дій, 
як брутальний розгін мирної демонстрації. 

Цікаво і те, що й опозиція теж виявилася не 
готовою до такого розвитку подій. Вона, як гадали її 
лідери, досить успішно, протягом 3-х років, 
нав’язувала народові думку про його неготовність до 
Революції, про розчарування результатами 
Помаранчевої Революції. Деякі навіть добазікалися 
до  такого собі щеплення проти Революції, яке 
зробили народові події буремного 2004 р. і здача 
його досягнень контрреволюціонерам. В народові, і 
навіть в середовищі націоналістів,  поширювалися 
декадентські думки про неповноцінність і занепад, 
генетичне виродження і лінь, совко вість і рабство 
нашого, без перебільшення, Великого Народу. 

Опозиція протягом всіх цих років, як могла, 
підігрувала владі, каналізуючи і випускаючи «у 

свисток» протестні настрої 
народу. Тут вам і здача 
досить бурхливих мовних 
протестів 2012 р., коли 
парламентські канікули 
видали за розгін ВРУ, 
від’їзд у відпустку уряду за 
його відставку, а зрив прес-
конференції Президента за 
його імпічмент. Тут вам і 
шельмування, з 
глузуваннями в купі, тих 
патріотів, які залишилися 
голодувати під УкрДомом 
на знак протесту проти 
закону Ко-Кі. Тут вам і 
фактичний продаж за місця 
у ВРУ парламентських 
виборів 2012 р., які стали 
найбільш сфальшованими в 

історії Незалежної України. Тут вам і фактичний злив 
в унітаз широко розрекламованої акції «Вставай 
Україно!», яка закінчилася нікчемним фарсом з 
підписанням між опозиціонерами угоди про 
співпрацю на Президентських виборах 2015 р., яку 
інакше ніж видачею Януковичу мандата на правління 
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до наступних виборів і не назвеш. Здавалося все під 
контролем… 

І тут така прикрість! Навальність і масовість 
відповіді на «кривавий розгін» Євромайдану стала 
шоком, як для влади, так і для колаборантської 
парламентської опозиції. В результаті вже 1 грудня 
2013 р. влада, фактично валялася на землі. Штурмом 
захоплено КМДА і урядовий квартал, зайнято 
Будинок Спілок і Жовтневий Палац, йде штурм 
Секретаріату Президента на Банковій… 

На вістрі атаки наша дійсно золота молодь з числа 
радикальних організацій, які попри розбіжності і 
конфлікти змогли об’єднатися у Правий сектор. 
Українці Майдану могли, легко взяти владу… 

Ось він момент Революційного підйому!!! Беріть же 
владу! Всі завмерли в очікування результату 
боротьби! І… 

Можна говорити і виправдовуватись скільки 
завгодно, але правди не приховаєш: Революції 
ударили у спину. Ударили ті, хто ще вчора волав про 
готовність і бажання повалити режим Януковича-
Азарова. Ті хто брехав про готовність «взяти на себе 
відповідальність за все, що відбувається в Україні». 

Саме нашій боягузливій і зрадливій парламентській 
опозиції, а не загонам «Беркуту» чи внутрішнім 
військам  Янукович має дякувати за те, що він і його 
нелегітимна хунта ще й досі при владі. Саме 
Порошенкові з його «афганцями», які грудьми стали 
на захист «Беркуту», на захист тих, хто ще недавно 
«потопив у крові» і жаху Євромайдан, має дякувати 
Азаров і Колісниченко за можливість і далі грабувати 
Україну. Саме Тягнибокові і Кличку, які розгорнули 
кампанію шельмування патріотів, навісивши їм 
ярлики провокаторів і «тітушок», має дякувати 
Чечетов і Царьов за можливість і далі виголошувати 
свої пришелепкуваті антиукраїнські промови у ВРУ і 
Москві. Саме Луценку має дякувати Захарченко за те, 
що він і досі не сидить на зоні за свої злочини проти 
громадян України. Саме так званій «Охороні 
Майдану» «орли Захарченка» мають завдячувати, що 
до їхніх лап потрапили десятки справжніх патріотів. 
Саме завдяки цій бридкій камарильї Майдан з 
символу боротьби і перемоги, осередку спротиву і 
свободи поступово перетворюється на одну, 
нескінченну передвиборчу рекламну кампанію 
продажних прихвоснів режиму, безперервний 
концерт, танці, творчі конкурси, а щирий та могутній 
вияв патріотизму мільйонів українців 
використовується самозваними вождями Майдану 
як розмінна монета у торгівлі з владою за місця біля 
корита. 

При цьому, у цих посіпак режиму вистачає 
нахабства називати те неподобство, у яке вони 
перетворили народні протести на Майдані, святим 
словом Революція. Особливо гидко  чути заяви про 
Національну Революцію з уст лідерів «Свободи». 
Вони називають Національною Революцією свій 
ганебний ґешефт з лібералами і космополітами з 
«Удару» та соціалістами-інтернаціоналістами з 
«Батьківщини»? Даруйте, панове, це що завгодно, 
але аж ніяк не соціальна і не національна революція. 

Це типова політична проституція. І при цьому у них 
ще вистачає безсоромності заявляти, що от якби 
Бандера з Шухевичем були живі, то діяли б так само, 
я вони! Ні, дорогенькі! Якби Бандера з Шухевичем 
були живі, то банда Януковича-Азарова вже була би 
у повному складі за ґратами в очікуванні розстрілу, а 
не продовжувала би грабувати Україну поки 
«націоналісти» майданують з толерастами і 
ліберастами (так, здається, ще недавно називали 
свободівці своїх теперішніх улюблених союзників). 

Лідери Майдану постійно торочать зі сцени про 
Революцію, яку вони, начебто, вершать. Ну то 
нагадаємо тим, хто забув, що таке Революція. 

Революція – це різкий, рішучий поворот від однієї 
суспільної, політичної, економічної системи до іншої, 
більш прогресивної. Революція ламає старе і будує 
нове суспільство, новий лад, новий економічний 
устрій. 

Відкрийте праці будь-кого з тих, хто вдало 
здійснив переворот від Вашинґтона і Джефферсона 
до  Леніна і Кастро, від Гарібальді і Болівара до 
Муссоліні і Гітлера, що вони говорять про ознаки 
Революції. Що вони говорять про її етапи? Всі вони в 
один голос говорять про три головні етапи 
Революції: 

1. Створення і поширення (пропаганда) в масах ідеї 
про необхідність Революції. Цю задачу за наших 
горе-революціонерів вирішив своєю безголовою 
політикою сам Янукович. Абсолютна більшість 
українців вже давно не бачить іншої альтернативи 
для себе, своїх сімей і своєї країни, як повалення « 
банди Донецьких». 

2. Боротьба за владу. Де ж ми бачимо ту боротьбу 
на Майдані? Що нам пропонують яценюки-тягнибоки-
клички-луценки – «Стояння до перемоги»? До 
виборів? А вони здатні ті вибори виграти? Вони 
профукали вибори 2012 р., по просту визнавши їх. І 
це тоді, коли головною діючою особою тих виборів 
був «Беркут», коли весь світ був просто шокований 
тією печерною безсоромністю, нахабністю і 
нахрапом, з якими здійснювалися фальшування 
підсумків голосування. Вони примудрилися здати 5 
«проблемних» мажоритарних округів в ході 
довиборів, не зважаючи на мільйонний Майдан у 
Києві. Не знаю, якими сліпцями треба бути аби 
вірити тим скоморохам. Чи може, створення 
численних, нікому не потрібних, рад, комітетів, 
трибуналів, комендатур очільники Майдану 
вважають боротьбою за владу. Так тоді питання: А з 
ким же вони за неї борються? З людьми на Майдані? 
Так їм просто повідомляють, що створено таку то 
чергову організацію і все. Поміж собою? Так а на 
біса, скажіть-но, панове, українському народові така 
боротьба? Коли дивишся на ту кількість всякої 
нечисті, яку наплодили самозванці-опозиціонери 
стає зрозумілим у ЩО вони перетворять Україну, 
якщо прийдуть до влади… З ТАКИМИ вождями 
українцям доведеться ще дуже-дуже довго стояти на 
Майдані: поки Янукович не помре природною 
смертю. 

3. Глибокі, докорінні реформи. Спитайте себе, 
панове, ви коли-небудь читали чи хоча б чули про 
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план і напрямок реформ, запропонованих 
парламентською опозицією після взяття влади? Ні? А 
може десь бачили хоча б їхнє бачення перспектив 
розвитку господарства України, ну скажімо, хоч би 
на найближчі 1-2 роки, не кажучи вже на 10-15 
років? Ні?! Може хтось чув про те, як лідери Майдану 
збираються покривати дефіцит бюджету і взагалі, 
яким вони його бачать? Ні?! А взагалі, ну хоч як 
вони, хоч би на рівні фантазій і прожектів, бачать 
майбутнє України в світовій політиці? Ні?! То про що 
мова? 

Про яку Революцію, а тим паче Національну, 
йдеться?! Кожного дня нам торочать зі сцени на 
Майдані про якісь чергові перемоги Майдану. Невже 
ніхто не бачить, що це повна маячня? Що таке 
перемога? 

Перемога – бойовий успіх, завдання поразки 
військам противника, досягнення мети поставленої 
на бій, битву, операцію, війну в цілому. (Військовий 
енциклопедичний словник). 

Перемога – 1. Успіх в битві, війні, завдання повної 
поразки противникові. 2. Успіх у боротьбі за щось, 
здійснення чогось в 
результаті боротьби, 
подолання чогось. 
(Тлумачний словник 
російської мови. Ожегов). 

Покажіть не нам, а собі де 
це все… Якщо знайдете… 
Ще на початку  
майданування,  під тиском 
революційних мас, «лідери 
опозиції» змушені були 
висунути чіткі  
першочергові задачі й цілі 
Майдану, їх було  5: 

1. Імпічмент Президента 
Януковича; 

2. Розпуск ВРУ і 
призначення позачергових 
парламентських виборів; 

3. Відставка уряду 
Азарова; 

4. Покарання всіх винних 
у розгоні Євромайдану і 
побитті студентів, мирних мітингувальників та 
журналістів в ході подій біля Секретаріату 
Президента 1 грудня 2013 р.; 

5. Визволення всіх політичних в’язнів, в першу 
чергу Ю.В. Тимошенко. 

Де хоч якісь успіхи на шляху задоволення цих 
вимог і цілей? То про які перемоги йдеться?! 

Нам кажуть, що закон про амністію всім учасникам 
мирних акцій – це грандіозна (і поки що єдина) 
перемога Майдану. А чи не здається вам, панове, що 
це знущання? Та і яким боком цей закон сприяє 
виконанню вищеназваних вимог?  

Навіщо амністія, якщо в результаті реалізації цих 
вимог вона взагалі стане непотрібною? Потрібна ж 
вона зовсім не для того аби захистити маси, а для 
того аби відповідальності уникли лідери Майдану, бо 

вони не вірять у силу людей, яких самі ж 
закликають до Революції. 

26 грудня 2013 р. Янукович підписує «Закон про 
кримінальну відповідальність за захоплення будівель 
державних установ» і … За яким учасникам штурму 
КМДА світить до 5 років ув’язнення. Далі веселіше, 
активістів Євромайданів по всій Україні притягують 
не за участь в мирних акціях, а за хуліганство і ще 
бозна за що. То яка користь від закону про амністію? 
Де? У якому угарі лідери Майдану та їхні підспівувачі 
побачили перемогу? 

Віча, походи з мітингами і пікетуваннями до ГПУ, 
численних судів, кабміну, велика прогулянка з 
автопробігом до Межигір’я закінчилися великим 
галасом і нульовим результатом. Це нам теж 
вважати перемогами?! 

Тому коли ці брехуни, зрадники, легкодухи та їхні 
клеврети кричать: «Ми робимо Революцію!» 

Ми маємо право спитати: «Танці, базікання зі сцени, 
нескінченні концерти, звіти про неіснуючі перемоги, 
безсилі прокльони і погрози владі, яка купила вас з 
тельбухами, ви називаєте Революцією?!» 

Коли вони сповіщають 
нам про нову «перемогу» 
ми маємо право говорити: 
«Тільки повалення режиму 
Януковича можна вважати 
перемогою! Всі 
розпатякування про 
перемогу до цього є 
провокацією і злонаміреною 
брехнею, покликаною 
приховати повну 
імпотенцію самозваних і 
само призначених лідерів 
Майдану, відволікти увагу 
мас від боротьби» 

Коли нам говорять про 
необхідність та 
ефективність мирних акцій 
ми маємо розуміти, що за 
маскою миролюбства ці 
безвідповідальні балакуни 
лишень приховують своє 
повне безсилля і зневіру у 

силах тих, кого вони взялися очолювати. 
Вони закликають до спокою у той час, коли по всій 

Україні розгорнулася ціла хвиля терору проти 
активістів Майдану, коли людей ріжуть прямісінько 
на вулиці, до напівсмерті б’ють журналістів, 
саджають за надуманими приводами патріотів. Хіба 
може друг закликати до спокою, коли вас або ваших 
рідних вбивають? Дозволимо собі сумніватися і не 
вірити у щирість нікчемних «лідерів Майдану». 

Своїм мізерним аршином ці нікчеми намагаються 
міряти  наш надмогутній Народ. Ці пігмеї не 
спроможні і не мають жодного права керувати 
ТАКОЮ Нацією. 

Гетьманат буде збудовано за будь-яку ціну! 
Хай буде! 

© Ярема  ГАЛАЙДА 
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«КОНСТИТУЦІЯ ГЕТЬМАНТУ»
(…Закінчення, початок у №10. 1 листопада. 2013 р.) 
У попередньому номері нашого часопису, ми 

розпочали презентацію нашої Конституції III-го 
Гетьманату. Нині, ми маємо намір закінчити її виклад. 

ВЕЛИКЕ  ВІЧЕ 
Стаття 22.  Велике Віче України є постійно діючим 

дорадчим органом Гетьмана України. До її складу 
входять, за своєю посадою, голови територіальних 
громад, та голови обласних рад. Термін 
повноваження учасника Великого Віча визначається 
терміном його повноважень на посаді голови органу 
місцевого самоврядування. 

Стаття 23. Велике Віче України , більшістю голосів, 
повноважне звертатись із законодавчими 
ініціативами, до Гетьмана України, а також із 
зверненнями до Наглядової Ради України,  інших 
державних органів України та Народу України. 

Стаття 24. Велике Віче обирає до складу Наглядової 
Ради України шість осіб з числа осіб, що мають 
видатні заслуги перед Україною. 

Стаття 25. Велике Віче, за погодження з Гетьманом 
України, призначає та звільняє з посади 
Генерального Прокурора України. 

Стаття 26. В період між сесіями Великого Віча, 
постійно діє її секретаріат, та інститут законотворчих  
ініціатив. 

УРЯД  УКРАЇНИ 
Стаття 27. Уряд України є системою державних 

організацій та установ по виконанню Конституційних 
цілей та задач держави, а також виконання умов 
Договору Гетьмана з Народом України. 

Гетьман України очолює Уряд, формує та змінює 
його особовий склад. До складу Уряду входить 
Головний міністр Уряду, його перший заступник, 
заступники, міністри. 

Головний міністр України, керує всією поточною 
роботою Уряду, координує роботу міністерств, та 
спрямовує їх на виконання програми дій Гетьмана по 
виконанню його договірних зобов’язань перед 
Народом України. 

Уряд України забезпечує рівні умови розвитку всіх 
форм власності, та здійснює управління держаними 
об’єктами прав власності. 

Уряд України створює сприятливі умови для 
ведення господарської та підприємницької 
діяльності в Україні, та для української 
підприємницької діяльності за межами України. 

Уряд України організовує здійснення бюджетних 
програм, контролює надходження до центрального 
та місцевих бюджетів коштів, організовує митну 
справу в країні та на її кордонах. 

Уряд України  здійснює свої функції в областях, 
територіальних громадах і містах, через місцеві 

Урядові адміністрації, котрі взаємодіють з органами 
місцевого самоврядування. 

НАГЛЯДОВА  РАДА 
Стаття 28.  Наглядова Рада є найвищим 

контролюючим органом України. 
Наглядова Рада складається з 9-ти осіб, що мають 

видатні заслуги перед  Україною в галузі 
державотворення, духовності, науки, культури та 
мають бездоганну репутацію і повагу серед 
громадян. 

За своєю посадою до складу членів Наглядової 
Ради входить Голова Служби Безпеки, Голова 
Верховного Суду, Генеральний Прокурор. Інші 6-ть 
членів Наглядової Ради обираються Великим Віче 
строком на 5-ть років. 

Стаття 29.  Повноваження Наглядової Ради: 
– призначає на посаду Голову Центральної 

Виборчої Комісії, та здійснює контроль за діяльністю 
цього державного органу. 

– здійснює загальний нагляд за станом виконання 
Гетьманом України, Конституції, законодавства, 
своїх службових обов’язків, та виконання умов 
Договору з Народом України. У разі якщо більшість 
членів Наглядової Ради дійшли висновку, про 
незадовільну роботу Гетьмана, то в країні 
проводиться Референдум з питання довіри, чи 
недовіри Гетьману. Якщо Народ України підтримав 
висновок Наглядової Ради, то Гетьмана 
переобирають. В разі, якщо Народ України висловить 
довіру Гетьману, то звільняються із своїх посад ті 
члени Наглядової Ради, котрі голосували за таке 
рішення. 

– контролює добросовісність роботи всіх 
посадових осіб, котрих обрали на посади громадяни 
України. Для цього, приймає скарги громадян на їх 
діяльність. І в разі необхідності, разом із Головою 
ЦВК, проводять місцевий плебісцит (опитування) із 
питання довіри до обраної особи посадовця. Відміняє 
свідоцтво на право здійснення правосуддя. 

– має право приймати участь у роботі Великого 
Віча, та вносити законотворчі пропозиції на розгляд 
Великого Віча та Гетьмана України. 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
Стаття 30. Місцеве самоврядування це право та 

громадський обов’язок громадян, що постійно 
мешкають на території села, селища, територіальної 
громади, територіальної громади в місті, міста, і 
області обирати посадових осіб та формувати органи 
самоврядування, для вирішення завдань, що 
віднесені законодавством до їх повноважень. 

Стаття 31. Організація роботи по виконання 
функцій, що віднесені до компетенції місцевої 
громади,- покладається на її обраного Голову. Голова 
місцевої громади, повинен бути громадянином 
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України, віком старіше 21 року, котрий раніше 
обирався учасником місцевого Віча. На час роботи 
на посаді Голови, все його рухоме та нерухоме 
майно, знаходиться у заставі Фонду комунальної 
власності місцевої громади. 

Стаття 32. Повноваження та обов’язки Голови 
місцевої громади: 

– Формує виконавчий апарат місцевої громади, 
здійснюючи підбір кадрів та контроль за їх роботою. 

– Координує роботу керівників комунальних 
підприємств місцевої громади. Погоджуючи своє 
рішення з рішенням Віча місцевої громади, призначає 
та звільняє керівників комунальних підприємств. 

– Згідно з публічною програмою своїх дій, управляє 
майном місцевої громади. 

– За своєю посадою, очолює місцеве Віче і 
організовує його роботу. Забезпечує проведення 
місцевих виборів та референдумів. 

– Взаємодіє з органами місцевої Урядової 
адміністрації, та здійснює інші повноваження 
віднесені Законом до його компетенції. 

Стаття 33. Голови Територіальної громади, Голови 
Територіальної громади в місті, та Голови Обласних 
Громад за своєю посадою, по сумісництву, 
одночасно є повноважними учасниками Великого 
Віча України. 

Стаття 34. Місцеве віче обирається громадянами, 
що постійно мешкають на території відповідної 
місцевої громади строком на 4-ри роки. Місцеве віче 
є дорадчим органом місцевої влади, котрий очолює  
обраний загальним місцевим голосуванням Голова 
громади. 

До компетенції місцевої Ради відноситься: 
– Створення програми соціального та економічного 

розвитку адміністративної одиниці. 
– Сприяння здійснення громадського контролю за 

діяльністю виконавчого апарату місцевої громади 
ефективного використання майна, що знаходиться у 
комунальній власності. 

– З числа учасників місцевого Віча, обирають 
місцеву Наглядову Раду, та здійснюють інші 
повноваження передбачені Законом. 

ПРОКУРАТУРА 
Стаття 35. Прокуратура України становить єдину 

систему , на яку покладаються обов’язки: 
– підтримувати державне обвинувачення в суді; 
– здійснювати нагляд за додержанням законності 

посадовцями, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання та досудове слідство. 

– загальний нагляд за додержанням Конституції та 
законодавства України. 

Стаття 36. Прокуратуру України очолює 
Генеральний Прокурор України, котрий 
призначається та звільнюється з посади рішенням 
Великого Віча за згодою з Гетьманом України. 
Організація і порядок діяльності органів прокуратури 
визначається спеціальним Законом. 

 
 
 
 

ПРАВОСУДДЯ 
Стаття 37. Правосуддя в Україні здійснюється 

виключно судами. Юрисдикція судів поширюється 
на всі правовідносини, що виникають у державі. 

Головними засадами на яких побудована судова 
система України є Справедливість, Добросовісність 
та Законність, а також виборність громадянами 
суддів місцевих судів першої інстанції, судове 
самоврядування, незалежність та недоторканність 
суддів, громадський контроль. 

Претендент на обрання на посаду судді, повинен 
мати вищу юридичну освіту і стаж роботи за 
юридичною спеціальністю понад 5-ть років, здати 
відповідний іспит на професійну придатність 
кваліфікаційній комісії обласного управління юстиції 
та одержати Свідоцтво про право здійснювати 
правосуддя. 

Суддя місцевого суду, першої інстанції, обирається 
на 5 років, громадянами України мешканцями 
територіальної громади на чергових або 
позачергових місцевих виборах. 

Обласний з’їзд суддів, повноважний призначати на 
посаду суддів Апеляційної, другої інстанції, з числа 
осіб, котрі мають стаж роботи суддею, більше 6-ти 
років. 

Судді судової установи обирають Голову суду, 
котрий здійснює адміністративні та представницькі 
функції. 

Загальноукраїнський З’їзд голів судів першої та 
другої інстанції, призначає на посаду суддів 
Верховного Суду України з числа найбільш 
досвідчених і шанованих суддів. 

Стаття 38. В Україні діють на підставі спеціальних 
Законів Господарські , та Військові Суди. 

Стаття 39. Притягнення до кримінальної 
відповідальності суддів можливе лише з дозволу 
Гетьмана України, або Наглядової Ради України. 

В разі недбалого відношення до своїх професійних 
обов’язків, що призводить до системних відмін 
вироків та рішень судді вищестоящими судами, то 
його Свідоцтво на право здійснення правосуддя 
може бути відмінене рішенням колегії Верховного 
Суду України, або Наглядовою Радою України. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 40. Конституція України, та зміни до неї, 

обов’язково приймається на загальному 
референдумі, після публічного обговорення та 
Конституційних Зборів, що проводяться на підставі 
спеціального Закону при широкій участі 
представників громадських організацій, наукових 
колективів, профспілок, діячів культури та 
мистецтва, духовних лідерів. 

На Конституційний референдум можуть одночасно 
виноситись поряд з проектом від Конституційних 
Зборів, й проект від Великого Віча України, чи 
Гетьмана України. Приймається той проект 
Конституції, чи змін до неї, котрий набрав більше 
підтримки голосами громадян України. 

© Юрій ЯКУБА, 
Олександр ПИСАРЕВСЬКИЙ 
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«ПЕРМАНЕНТНА РЕВОЛЮЦІЯ»
(Присвячено Краєвому Командантові УВО 

бл[аженної] п[ам'яті] Юліану Головінському) 

Коли недавня збройна боротьба Українського 
Народу за вільне життя у власній державі 
покінчилася невдачею, станули перед ним дві 
дороги: або віддатися на ласку- неласку ворога, або 
працювати далі над визволенням із неволі. 

І справді, одні, зневірившися в сили власного 
народу, покинули його ряди та перейшли до ворога, 
помагаючи йому нищити своїх братів. Це т.зв. 
"хруні", "зміновихівці" та инші запроданці. 

Другі, що також не вірили, що Український Нарід 
зможе колись власними силами здобути собі волю, 
але вірили, що з поміччю одного ворога можна 
побити другого й тим способом створити Українську 
Державу. Отже, вони вірили, що Український Нарід 
не створить собі сам, але вороги йому створять. А 
тому вони зв'язалися кожний із иншим ворогом й то 
рівночасно, так що всі наші вороги мали своїх 
українських "союзників". Та вороги, забравши 
українські землі, погодилися між собою, розділили 
сфери впливу і їм в голові не було творити України. 
Противно, своїх українських "союзників" обернули в 
наймитів, що помагали їм нищити українців у себе 
дома. 

Треті не запродалися ворогам, та не мали надії, що 
вороги створять нам державу, але роздумували так: 
коли не вдалось нам зброєю в війні здобути 
держави, тоді треба взятися за мирні способи та 
по частях здобути собі права, видістаючи від ворога 
постійні уступки. А по якімсь часі набудемо стільки 
прав, що створення держави буде 
чистою формальністю: вона наступить, так би 
мовити, чисто автоматично, а якщо і станеться це з 
нагоди якогось потрясенияворожої держави чи 
міжнародного конфлікту, то буде це сполучене з 
мінімальними жертвами. 

Ті, що так думали, станули на шлях "лєгальщини", 
"органічної праці", "автономії", "реальної політики", 
"парляментаризму", "льояльности", "угодовщини", 
або, напр., "українізації" на Східній Україні. Та вороги 
наші не дурні; їх мудрість проявляється хоч би в 
тому, що над нами панують. Вони не квапляться йти 
нам на уступки, підсилювати нас на те, щоб ми 
колись за горло їх ухопили. Навпаки, вони стремлять 
одібрати нам і ті права, вони квапляться знищити 
нас як націю, зробити нас фізичними й моральними 
рабами. 

І були між нами такі, що здавали собі з того 
справу. Вони бачили, що ще ніякому народові на світі 
ніхто, а тим більше вороги, не дарував держави, ані 
волі, а що кожний нарід її собі сам здобував. І то 
здобував не "реальною політикою", соймовими 
інтерпеляціями чи скаргами перед ворожими 

міністрами, а в кровавій боротьбі, в війні чи в 
революції. Так здобули собі волю серби, болгари, 
поляки, фіни, ірляндці, литовці, чехи та инші, а 
колись у війнах творилася могутня німецька, 
італійська, американська, англійська, та инші 
держави. У кровавій боротьбі здобудемо й ми свою 
державу. Коли програли ми одну визвольну війну, 
підготовляємо другу; коли програємо другу може 
виграємо третю... Нарешті мусимо виграти! Поляки 
програли 2 повстання, фіни програли революцію в 
1905 р., народи, поневолені Австрією, революцію 
1848 р., ірляндці кілька десятків років постійно 
бурились і програвали. А все ж всі вони кінець-
кінцем виграли. Виграємо й ми! Полялась же кров 
десятків тисяч людей за волю України. Намарно це ж 
не піде! 

І ці останні, що й під час визвольних змагань із 
крісом у руці змагалися в рядах Української Армії за 
Українську Державу, зійшли в підпілля й утворили 
одні революційні організації на Східній Україні, другі 
"Українську Військову Організацію" на Західній 
Україні. Зробили це з метою, щоб викликати проти 
окупантів національну революцію на всіх 
українських землях. 

Коли хтось хоче поставити дім, мусить подбати за 
грунт, матеріял, людей та доглядати, щоб щодня 
йшла праця над будовою, від підвалин аж по дах. Хто 
хоче зібрати збіжжя з поля, мусить мати землю, 
насіння та виконувати всі потрібні праці від оранки 
аж по жнива. Хто хоче мати революцію, той також не 
може сидіти зі складеними руками. Як дім одного 
дня сам не поставиться, ні рілля сама не зародить, 
так і революція сама не вибухне. Революцію треба 
підготовляти, щодня над нею працювати, і працювати 
відповідним способом. Народне повстання, отже не 
палатову революцію, а революцію цілого народу, 
треба підготовляти в широких масах революційними 
способами, а не "льояльністю", "реальною 
політикою", "угодовщиною", "легальщиною" – 
взагалі миром. 

Все це з революцією не має нічого спільного; це так 
неначе б ми до ставлення дому вживали не цегли, 
каміння, піску, але зерна пшеничного, або ріллю 
засівали цеглою замісць зерна. І як з цегли не 
виросте хліб, а з зерна не повстане дім, так і 
"льояльність", "лєгальщина", "угодовщина", політика 
компромісів не викличе революції. Навпаки, вони її 
унеможливлять. Хто хоче жити в спокою, в згоді, в 
льояльности, той не буде працювати для революції – 
Ьнезгоди й війни. Так само, хто хоче війни, не може 
змагати до згоди, спокою й льояльности. 

А далі: хто скупує дати каміння під фундамент 
дому, тому дім завалиться, і той буде мати велику 
втрату; хто скупує зерна на засів ріллі, тому поле не 
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зародить. Так само хто скупує класти жертви 
людьми, майном і працею для справи революції, тому 
революція не вдасться, а противно – принесе в 
тисячу разів більші втрати. Це таке ясне! Але мало є 
таких, що здають собі з цього справу. 

І не всі з тих, що узнають потребу існування 
революційної організації, розуміють це, навіть і ті, що 
радіють із діяльносте підпілля, мовляв воно злостить 
поляків та наганяє їм страху. Бо вони думають, що як 
негречних дітей лякають "бобаком", так, власне, 
мала би підпольна організація бути страшаком для 
"негречних" поляків, мовляв, коли не підете 
на уступки, то зараз нам тут атентати почнуться. 
Підпольна організація повинна бути, на їхню думку, 
лише додатком до "реальної політики", помічним 
засобом тої політики, й то другорядним, коли инші 
не виправдають себе! 

Отже, не про революцію повстання їм ходить, не 
про неспокій, а про уступки поляків, про окрушини з 
панського стола для спокійного, льояльного раба, 
який инакше може збунтовагася. Вони не беруть 
прикладу із італійців із Істрії та Тиролю, що під 
Австрією мали вповні забезпечені всі культурні, 
економічні та політичні вимоги, а все ж віддавали 
цей "рай" за приналежність до їхньої держави 
італійської й за це в війні проляли кров соток тисяч 
людей. 

Мабуть наші "льоялісти" думають, що революційна 
організація існує для мирної "реальної політики". 
Здається, що в такому разі, після них найліпше було 
б, шли б така підпольна організація була 
якнайсильніша, але нічого не робила, неначе 
державне військо, що стоїть на поштівлі, й яке може 
стріляти, але ліпше, щоб воно не стріляло. А тому 
може й вони погодилися б, щоб підпольна 
організація вряди-годи виступила з якимсь актом, 
проявляючи в той спосіб своє існування. Мабуть цей 
акт мав би бути такого рода, за який очевидно ніхто 
з "реальних політиків" не ніс би ніякої 
відповідальносте, і який нікому не пошкодив би, а 
тільки наробив би великого шуму. Просто це був би 
гучний фаєрверок, який своєю несподіванкою 
страшив би поляків, а нашим "реальним політикам" 
справляв би приємність. 

А тому, коли не вдається виступ революційної 
організації, повстає ремство, мовляв, цілий ефект 
знищений тими "нездарами", забуваючи кілько 
невдач мали революціонери инших народів, кілько то 
хоч би невдалих атентатів виконано тільки на одного 
царя Олександра II. І найбільше ремствують саме ті, 
що самі рук до виступу не приклали, що скорше 
вмерли б зі страху, ніж, напр. переховали в себе 
боєвика, що сотика не дали на цілі підпольної 
організації, на те, щоби вона мала запевнений успіх. 

А коли попадуть боєвики до ляцьких рук, і 
засудять їх на довголітню тюрму, або згине хтось із 
них у бою, то хоч не "льояльні" громадяне потерпіли, 
все ж це, на їх думку зле й дає їм причину до гострої 
критики підпольної організації та революційних 
метод. Вони хотіли би, щоб усе в нас обійшлося без 
жертв, хоч прекрасно знають, що цілий Сибір був 

заселений жертвами революції, що в усіх сибірських 
копальнях працювали революціонери – каторжники. 

А ще гірше стає, коли за виступ УВО попадуть 
невинні, спокійні люде та пересидять кілька тижнів 
чи місяців у тюрмі. І ремствують тоді за те не на 
поляків, що мучать невинних людей, а на підпольну 
організацію, бо коли б не вона, то цього не було б. Бо 
це ж – після них – страшно є, коли понесе хоч би 
найменшу жертву той, хто присягнувся до кінця 
життя свого бути "льояльним" та ніяких жертв не 
класти! А тому вже цілком зле є, коли починаються 
масові арешти. 

А коли "невідповідальні" виступи УВО втягнуть до 
акції широкі маси, коли вони розворушать цілу 
країну, викликавши в ній революційне кипіння, коли 
вони виведуть ворога з рівноваги, і він показує своє 
правдиве, хижацьке обличчя, коли почнуться карні 
експедиції та вводиться воєнний стан, коли зачинає 
плисти кров, у якій тонуть угодові мрії та пляни 
"реальних політиків", тоді вони смертельно 
настрашені навипередки біжать поклонитися 
ворогові, заявити йому свою льояльність, не тільки 
відмежовують себе від револююційної організації та 
її акції, але й осуджують її, як шкідливу для 
Українського Народу та нарешті проголошують 
прилюдно, що це навіть зовсім не є революційна 
робота. 

Історія повторюється. Колись польські "льоялісти" 
називали своїх революціонерів, що здобували їм 
волю, бандитами. Нині українські "льоялісти" 
називають українських революціонерів 
"невідповідальними людьми", "анархічними 
одиницями", "легкодухами", "народніми 
шкідниками" та "псевдореволюціонерами". А між тим 
ворог глузує собі, глузує з рабів, а на їх заяви 
"льояльности" дивиться з правдивою погордою... 

   Не було більш спокійного та льояльного до свого 
гнобителя – пана народу, як українці під Австро-
Угорщиною. Зі своєї кервавиці платали вони покірно 
податей, що йшли на розквіт не українських 
провінцій, давали рекрута, що мав боронити тюрму, в 
якій жили, та молилися ревно за "цісаря-пана". А під 
час світововї війни їх землі зорано залізом, сотки їх 
селищ зрівняно із землею, тисячі цивільного 
населення згинуло від куль ворожих військ, а 
десятки й сотки тисяч українських вояків гинуло на 
італійськім та сербськім фронтах за "цісаря - пана". А 
в тому самому часі їх браги з за Збруча десятками 
тисяч клали покірно свої голови за "царя-батюшку". 
Та й ще молилися за перемогу своїх гнобителів. А 
коли, завдяки чинности инших, бунтівничих народів, 
Австро-Угорщина розпалася, жаль здушив горло 
українським народнім провідникам. Инші народи вже 
давно заходилися творити власні держави, а наші 
провідники до останньої хвилі сиділи в 
Відні, поклона б'ючи "цісареві-панові". 

І що за свою льояльність мали українці? Мимо 
вічних поклонів, навіть університету не дістали; а 
народне шкільництво, доречі – дуже мізерне, дістали 
впрост тому, що всі инші народи вже давно собі його 
вибороли; однак на Підкарпатті й того не мали; там 
так винищено морально й матеріяльно населення, що 
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по розпаді ворожої держави остав народ-жебрак, що 
не знав навіть, хто він такий. А за свою льояльність 
десятки тисяч українців під час війни каралося по 
тюрмах, Талєргофах, і повисло на шибеницях як 
зрадники. Ніякий народ так нізащо не карався й не 
гинув! А українці, навіть умираючи, залишалися вірні 
й льояльні ворогові. 

А як ще велося иншим народам? Мадяри кріваві 
війни й революції вели проти Австрії, хоч нічого їм в 
порівнянні з нами не бракувало, і тому здобули 
рівноправну державу. Що чехам бракувало під 
Австрією? Все мали, так що по перевороті тільки 
поперемальовували державні емблеми, й усе 
залишилося по старому. Але вони держави своєї не 
мали – і тому бунтувалися: на кожнім кроці шкодили 
Австрії, в краю і за границею, й революцію робили в 
1848 р., з ворогами Австрії лучилися, а під час 
світової війни цілими полками покидали фронт та 
засновували і в Італії, і в Росії, і в Франції, і в Америці 
свої легіони для боротьби з гнобителем, щоб ляти 
кров свою за чеську справу, а не ворожу. А італійці 
під Австрією? Хіба пташачого молока їм бракувало! 
Тоді як сотки тисяч італійців згинуло, сотки тисяч 
стали каліками на те тільки, щоб вирвати клаптик 
італійської землі з під австрійського "добра". А 
поляки? І школи свої мали, і університети, і всі 
уряди були в їхніх руках, і поліцію свою мали, й 
намісника свого, й міністрів. А все ж під час війни їх 
легіони, з Пілсудським на чолі, збунтувалися; бо 
державу свою хотіли мати та австрійського "добра" 
позбутися! А словінці? Румуни? Хорвати? Всі вони в 
порівнянні з нами рай мали. А всі вони були 
незадоволені, всі вони були нельояльні, всі вони 
бунтувалися. 

І саме тому, що всі вони опір ставляли ворогові й 
плювали на добра ворожі, мали ті добра, а нині 
мають свої держави. А найбільш льояльні українці, 
власне, через своє рабство найгірше на тім вийшли: 
й тоді нічого не мали, й держави своєї не здобули, а 
дісталися до рук ще гіршого ворога, й нині нічого не 
мають. 

Не льояльністю здобудемо волю. Не опортунізмом, 
компромісом, угодовщиною, реальною політикою 
створимо власну державу. Лише найбільшим опором 
ворогові, протестом, боротьбою, революцією, 
війною! 

Ось що пише польський ідеольог Дмовскі, духовий 
керманич польського походу на знищення українців: 
"у взаєминах між націями немає слушносте і кривди, 
а тільки є сила і слабість. Хоробрі, придатні до життя 
народи тільки в боротьбі виростають. Нарід улегпий і 
покірний скорше чи пізніше буде знищений, а 
улегливістю своєю сам тому допоможе". 

Перегляньмо цілу нашу історію, і побачимо, що всі 
світлі моменти нашого народу, моменти його 
розвитку, всі вони трагічні, жорстокі, небезпечні, 
неспокійні. Княжа доба? – Постійні війни. Козацтво? 
– Небезпека, сміливі виправи, геройські війни. 
Хмельниччина? – Постійні бої на протязі літ, тисячі 
вбитих, кров. Народній пророк Шевченко? Бунт, 
підпілля, арешт, каторга. Остання українська 
держава? – Жорстока боротьба на всі фронти, 

трикутник смерти, десятки тисяч вбитих, могили. 
Революційна боротьба? – Арешти, тюрма, шибениці, 
розстріли. 

Але все це не пішло на марне! Все це живе у 
свідомосте народу, все це творить його історичну 
традицію, все це творить із нас, етнічної маси, націю, 
що щораз голосніше домагається своїх прав, і права 
ті, кінець-кінцем здобуде. 

Ні одна крапля крови, пролита за Україну, ні одна 
жертва, покладена для української справи, не пішла й 
не піде намарно. 

І коли гине боевик УВО, якого слава буде жити в 
поколіннях, що будуть на ній виховуватися в любові 
та посвяті для Батьківщини, коли він гине за 
українську справу, то яким правом "льоялісти" 
підносять крик, що це не потрібна жертва?! 

Чому вони не кричали на ввесь світ, коли десятки 
тисяч наших людей гинуло непотрібно на шибеницях 
од мадярських рук під час світової війни? Яким 
правом "льоялісти" ремствують тепер, що повні 
тюрми, де люде терплять за українську справу, і 
чому вони не кричали, коли австрійські та російські 
тюрми були повні? Чому вони тепер ремствують, що 
люде тратять маєтки за українську справу, а не 
кричали, коли за чужу справу рівняли наші села з 
землею та ожебрачували цілий нарід? Чому вони 
кричать тепер, коли українське підпольне військо 
вступило в бій із ворогом за українську справу, і 
чому не перервали собі глотки від крику, коли сотки 
тисяч українців гинуло в російськім та австрійськім 
війську за чужу справу? Все це були непотрібні 
жертви. Всі ці жертви нашої льояльности і рабства, 
жертви, покладені для чужих, пішли на марно! Ті 
жертви були й є необчислимі. На наших кістках, на 
нашій кервавиці стояли довгі століття цілі держави – 
польська, російська, австрійська. Коли б ми в 
тисячній частині офірували це для своєї справи, ми 
давно були б державним, могутнім народом. 

Саме ті часи з нашої історії, коли ми були льояльні, 
мирні та жили в згоді з ворогами, були нашим 
занепадом, занепадом нації, неволею тіла й духа. Що 
зискали ми під Польщею, коли "реальні політики" 
повели наш нарід на дорогу льояльности та 
частинних здобутків, на дорогу лєгальщини, 
парляментаризму й угодовщини, на дорогу мирного 
співжиття з Польщею? Непомітно ворог замкнув нам 
3 тис. українських шкіл, 500 церков, скольонізував 
десят ки тисяч гектарів нашої землі ляцькими 
зайдами, замкнув перед нами державні уряди, сотки 
українських учителів попереносив до корінних 
польських земель, а на їх місце спровадив ляхів, 
замкнув або обмежив вступ до високих шкіл, завів 
насильну польонізацію цілого краю, здушив 
культурний, економічний та політичний розвиток 
народу, ожебрачив населення матеріяльно, усунув 
навіть назву "український" та взагалі завів 
курс винищення! 

Що зробили наші "реальні політики" проти того? 
Виголошували в ляцькім соймі промови, яких ніхто 
не слухав? Писали інтерпеляції, яких ніхто не читав? 
Чому вони тоді не кричали на ввесь світ про це? 
Чому вони тепер осуджують перед цілим світом 
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саботажову акцію29, що була реакцією проти 
постійного, систематичного гнету Українського 
Народу? Чому вони тепер перед цілим світом 
осуджують акцію УВО, коли йдуть з димом осередки 
польськости – поміщицькі двори, коли вогонь 
нищить майно зайдів – кольоністів, відстрашуючи 
инших від поселення? Вони це називають шкідливою 
для нації роботою? Чому вони не кричали, коли 
ворог непомітно замикав нам 3 тис. шкіл, про що світ 
не знає, а бідкаються над шкідливою діяльністю УВО, 
бо, мовляв, вона довела до замкнення під час 
пацифікаційної акції українських шкіл? Коли про 
замкнення тих шкіл телеграми пресових агенцій 
кричали на весь світ, коли українці на всім світі 
будуть підносити цей факт у своїх протестах?! Що 
зробили вони, щоби забезпечити нарід перед 
цілковитим знищенням? Складають заяви 
льояльности?! 

Чому українські "льоялісти" замісць витрачати 
свої сили на нікому непотрібні соймові промови, 
інтерпеляції, засідання в комісіях, вибори не 
витратили їх на змілітаризування українських мас, 
на зроблення їх здібними відперти всі ворожі заміри? 
Тоді при "пацифікаційній" акції люде не далися б 
спокійно мордувати, тоді пожежа повстання 
обхопила б цілий край, тоді "пацифікаційна" акція не 
тривала б 3 місяці, але тягнулася б літами без 
ніякого висліду, тоді ми змусили б вмішатися до 
відносин у Польщі, тоді б ми могли й світові 
диктувати свою волю. 

УВО зміряє до національної революції не через 
згоду, льояльність і співжиття з ворогом, а через 
постійне революційне кипіння в краю. Органічну 
працю поставимо на першім місці по осягненні волі. 
Инакше ворог нам знищить усе те, що маємо. Коли 
будемо покірними рабами, ворог одним розпорядком 
скасує і ті рештки, що ще нам залишилися. Він 
скасує їх так, як уже досі скасував тисячі шкіл, 
церков, "Просвіт", кооператив; скасував, бо опору 
ніякого не бачив. І коли його не буде далі, то 
незабаром і говорити нам українською мовою 
заборонить, як ужеочеркнув назву "український", і 
віру нам відбере, як уже відібрав нам 500 церков. І 
вижене нас цілковито з нашої землі, як уже десятки 
тисяч гектарів землі нам відібрав на кольонізацію та 
змусив десятки тисяч людей виемігровувати з 
рідної землі у світ за очі. Він це зробить напевно, 
коли будемо покірні. 

 А тому ми рук не складаємо. П'ястука ворожого в 
покорі лизати не будемо. А смерть і знищення 
будемо поміж його лавами сіяти. Не тільки 
поодинокими атентатами, але масовими виступами, 
організованими час до часу, захопимо для ідеї 
визволення та втягнемо в революційні ряди широкі 
кола населення. Широкі маси треба цікавити 
справою революції й волі. "Хто хоче жити не рабом, 
мусить не тільки щось любити, але й ненавидіти". 
Лише масовими виступами, що будуть 
повторюватися, можна піддержати й плекати 
постійний дух протесту проти окупанта, 
піддержувати ненависть до ворога та бажання 

остаточної з ним розправи. Нарід не сміє звикнути до 
кайданів, не сміє почуватися в ворожій державі 
добре. 

Викличе це реацію ворога? – Так! Тим гірше для 
нього. Він власними руками буде тоді поглиблювати 
ненависть до себе, буде збільшувати кипіння, буде 
поширювати революційний рух та приближувати 
остаточну розправу з ним. 

Будуть жертви по нашім боці! А тепер не несемо 
жертв? Ворог живе з нашої кервавиці, ожебрачує 
цілий нарід, заповнює тюрми, безчестить наші 
святощі – церкви та могили полягпих за волю, 
знущається над жінками та старцями, осирочує 
дітей. В ім’я чого те все діється? Чи не ліпше понести 
в 100 разів більше жертв в боротьбі з ним за свою 
будуччину та на його знищення? Ніякі жертви не є 
завеликі, коли йде про життя і честь нації. Такі 
жертви не підуть намарно! Всі наші здобутки, 
знищені ворогами, відбудуємо на волі за 1 день. Але 
волю мусимо наперед здобути. Ось що пишуть 
поляки в історії своїх підиольмих змагань: "Важно, 
щоб був нарід, а не стадо, щоб жила в ньому 
свідомість, гордість, воля, гін життя й розросту". 

Отже й коли б ми викликали матеріальну руїну, дух 
нації остане вільний, захоронимо будучність життя 
нації. Знищимо моральну неволю, яка є причиною й 
основою всякої неволі. "Раб духом ніколи не 
підведеться, щоб пірваги кайдани". А тому ми їх 
пірвемо! Ми ворога здеморалізуємо його 
безправенствами та нашою впертістю, нашим 
суцільним фронтом, нашим відпором, нашою 
безоглядністю. Ми стягнемо його у прірву, яку йому 
викопаємо. 

Хто хоче спокою, згоди, миру, хай зречеться віри 
батьків і хай перенесеться на корінні польські землі. 
Ми, революціонери, маємо смілість заявити, що не 
дамо нашому народові звикнути до кайданів, не дамо 
загинути нації. Ми не можемо дозволити, щоб нація, 
коли прийде слушний момент до боротьби, до 
останньої розправи з ворогом, була нездібна до 
боротьби. Так уже було, і тому ми програли нашу 
війну. Бо лише нечисленні з поміж нас пішли битися 
за Україну! А тому ми не дамо на поневолених 
українських землях запанувати мирові. Бо спокій, це 
для нас неволя. А тому, 

"Де неволя, хай мир згине 
Хай не має муж дружини, 

Хай гниє на полі плід! 
Де тирани та кайдани – Хай мале дитя не гляне 

Весело на чорний світ! 
Хай сповиє наші села 
Сум і дума невесела 

Аж здобудем волю знов, 
Аж ти, Дніпре бистротечний, 
І ти, Дністре наш сердечний, 
В море влєш ворожу кров. 
За наш сором, кров і рани 

Помста, помста вам тирани! 
Наше пекло вас спалить!" 
© Володимир МАРТИНЕЦЬ
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«ТРАДИЦІОНАЛІЗМ У ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ» 
Новий етап розвитку породжує переосмислення 

традиційних цінностей, які неодмінно існують у 
сучасному культурному, історичному контекстах. 
Які можливості традиціоналізму? Що говорить, про 
його відродження, які його перспективи? На ці 
запитання намагається надати відповіді ця стаття. 

Безсумнівно, що сучасне суспільство знаходиться 
у стані тривалого переходу, що почався із 1990-х та 
триває по сьогодення. Він – насичений численною 
кількістю парадоксів. Серед них постає і питання 
можливостей відновлення традиційних цінностей в 
умовах сучасного позбавленого старих зв’язків 
суспільства, яке позбавлене чітких орієнтирів. Відтак 
і не на жарт прагне до відновлення тих стержнів, що 
можуть надати нові ідеали, прагнення, цілі. 

Ми пройшли досить швидку трансформацію від 
традиційної неквапливої ментальності ХІХ ст. до 
більш урбаністичного світосприйняття. Звичайно, це 
об’єктивний процес, який притаманний для 
сучасного світу. Однак сьогодні, на фоні цього, 
досить легко помітити певний культурний ренесанс 
етнічно вкоріненого сприйняття. Повертається 
прихильність до мотивів української традиційної 
музики, поширюються літературні витвори нової 
генерації вітчизняних митців. Якщо говорити більш 
буденно, то зростає цікавість до символічного 
фетишу, через поширення різноманітного 
побутового начиння із елементами використання 
традиційних технологій створення, екологічних 
матеріалів та притаманних для конкретної території 
візерунків, користується попитом етнічне вбрання. 

Досить легко помітити інтуїтивне прагнення нового 
покоління до повернення в лоно духовності, в якій 
тільки й можливо споглядати власне 
самовдосконалення. Вік постмодерну – це вік 
відсторонення від технократичної, матеріалізованої 
епохи. Хоча й тут необхідно обмовитись, оскільки, на 
разі, в культурному контексті спостерігається і 
розвиток індустріальних течій. Однак, який в них 
ціннісний вимір? Вони несуть подальшу 
відокремленість, відчуженість від природного 
середовища, надмірне само закохання та 
нарцистичне переживання себе у вигляді, чи не 
останньої людської істоти в автоматизованому світі. 
Це вже занадто інфантильне ставлення. 

На справді, і це не може не тішити, людська 
природа прагне до єдності, а не до відокремленості. 
Остання є лише болючим синдром зростання 
егоїстичних невротичних переживань. Натомість 
повернення до розуміння ідеалів чесності, гідності, 
власного творчого розвитку в поєднанні з 
органічним розвитком спільноти є єдиним 
очевидним виходом із ситуації власної відчуженості. 
На противагу відокремленості, зараз, ми маємо 

рішуче промовити наше прагнення до вільного 
об’єднання. 

Один із найбільш відомих політичних 
традиціоналістів Едмунд Берк зазначав: «Якщо народ 
бунтує, то не від намагання взяти чуже, а від 
неможливості зберегти своє». Відтак творча 
самореалізація можлива, по-перше, через боротьбу, 
по-друге, предметом боротьби є відстоювання 
власних чеснот, які ми успадковуємо, але не 
набуваємо. Людина без коріння, не може бути 
бунтарем, вона – лише пагін, що не зміг укорінитися, 
а відтак є підвладним будь-якій стихії. 

На жаль, минуле століття стало саме часом 
викорчовування, тому й такий несамовитий спротив 
ми можемо споглядати в буремні часи 
громадянської війни. У цей час тисячі українців 
приставали до борця за все українське Симона 
Петлюри чи особи, що уособлювала собою вільний 
степовий дух та неповторну ментальність 
незалежного українського села, Нестора Махна. Далі, 
ми можемо перераховувати численні хвилі 
українських літераторів як до Другої Світової, так і 
після неї. Чи варто згадувати ще й рухи спротиву 
ОУН-УПА. 

Врешті, революція на граніті за часів здобуття 
незалежності, теж творилась та мала свої витоки із 
одвічного прагнення повернення до свого, власного, 
того, що відчуває весь український люд. Того, що ми 
відчуваємо, коли говоримо про рідну землю, сім’ю , 
братство й т.д. 

Дійсно, сьогодення дарує нам прекрасне відчуття 
повернення до витоків на фоні сірої буденності 
урбанізованих джунглів. «Єдине, що потрібно для 
тріумфу зла, це щоб добрі люди нічого не робили». 
Слова того ж класика. Нам не потрібні соціальні 
зрушення, революція свідомості, нам потрібне 
повернення до простих та притаманних всьому 
українському чеснот. Це дуже прості речі: любов до 
матері, подружня вірність, виплекані діти, спільність 
та єдність у вищих проявах народної свідомості, 
вільне та гідне мистецтво, мужність та готовність 
відстоювати своє до останнього, чесність та 
самовідданість. Ось в чому проявляється стихійний 
бунт нашого народу, за це люди виходять на 
майдани. Інше – лише приводи, лише символічні 
атрибути. 

Тож, ми маємо довкола чого єднатись, у нас є 
спільне відчуття та взаємоповага, відважність та 
наснага винести власні вогники духовності із 
надійних схронів, де ми їх зберігали за всі часи. Тож 
не має сумніву, що разом ми розженемо пітьму часу 
модерну, який так несамовито відкинув традицію на 
шляху до бездуховного прогресу. 

© Павло ЛЕВЧУК
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«ДОЛЯ І ГЕОГРАФІЯ» 
На життєвій ниві людині трапляються знакові 

зустрічі. Ті зустрічі змушують замислитись, щось 
змінити в житті, інколи навіть перемінити шлях. 
Зустрічі такі можуть бути з невідомими, або з 
відомими вам людьми. Вони трапляються в той час, 
коли навіть ви самі не розумієте, що ваша душа 
чогось шукає, а доля хоче вас вивести на новий 
шлях, або вберегти від якоїсь загрози, помилки, 
просто дурниці...  

Старий водій Олег Пилипович був з тієї когорти, 
яка ще вміла користуватися кривим стартером. Я ж 
з тієї, яка бачила, як ним користувалися. Його 
життєві поради не раз ставали в пригоді. Як і 
більшість ровесників, полюбляв розповідати, що 
приїхав з Києва на пару годин раніше, ніж це було 
насправді. Скільки разів від того дня довелося з 
вдячністю згадати Пилиповича! На узбіччях великої 
путі від столиці до Дніпра виявилися: Корсуньський 
парк, музеї Кам’янки, Чигирина, Переяслава, 
Канівські гори… 

Краса раніше непомічених краєвидів вражала, і 
душа літала, насолоджуючись Україною. Згадуючи 
минуле, навіть соромно було за свої вихваляння та 
за минулий стиль їзди “педаль в тапок і очі на лоба”. 
Багатими на цікаві міста виявились не тільки шляхи 
до столиці. Музеї, парки, замки, фортеці, а головне 
люди в різних куточках України дарували нові й нові 
відкриття. Восени, вкотре простуючи до Дніпра, 
завернув до загубленого серед степів дендропарку. 
Обабіч шляху по долині річки, де колись були 
козацькі зимівники, розкинулось творіння рук 
людських. Старі хутори завжди розміщували по лінії 
ходження дощу, от і для парку місцина підійшла 
якнайкраще. 

Парки в Україні з’являються після вдалого або 
невдалого кохання. Влучила стріла Амура в серце – 
парк закладений. Схибив малий – теж парк 
закладений. То в Росії відразу за пістолі і на дуель.  
Тут інша ментальність в прояві сердешних почуттів. 
Пов’язана виключно з ботанікою. Парк – це окремий 
світ зі своїми мешканцями, зі своїм характером, зі 
своєю біографією. Історія цього парку була тісно 
пов'язана з трагічною історією кохання Миколи 
Давидова і Ганни Бурдзункевич – дочки поміщика з 
сусіднього села. Дівчина пошматувала серце пану 
Миколі, вийшла заміж за іншого, і померла молодою. 
Давидов же вислав дорогу від станції, куди привезли 
тіло померлої коханої, до кладовища пелюстками 
троянд. Микола Давидов так ніколи і не одружився, 
все своє невитрачене почуття він віддавпарку. 

Осінь стелила мені доріжку кленовим та березовим 
листям. Його шелестіння під моїми ногами 
розповідало історії парку. І тільки килимки барвінку 
намагались своїм зеленим листом опиралися тихому 

вмиранню осені, нагадували про літо… Хмари на небі 
жене легенький вітерець, хмари в холодній воді несе 
течія. З ними змагають у швидкості жовті човники 
вербового листя. Верба стоїть над річкою, задивлена 
у її холодну воду. Вона проводжає лелечі ключі до 
теплих країв. Вона їх чекатиме навесні… Скільки вже 
поколінь тих лелек виросло біля неї на толоці, 
скільки років проводжала і зустрічала? 

За містком жіночка середніх літ, у синьому халаті, 
обкопувала липи. Вона втомлено розігнулася. 
Поправила хустину. Сіла на лавці, що стояла поряд на 
алеї. Вона не звертала на мене уваги, а я задививсь 
на неї. Щось в ній – у поставі, і обличчі, що 
змушувало мене не відривати очей, намагаючись те 
«щось» побачити. Жіночка порядкувала в своїй 
торбинці і мовчала. На вигляд була моя ровесниця. 

- Ви з цих країв?  
- Так, з сусіднього села. Працюю в парку. Більше 

нема де. От і копаю.иЯ в школі молодші класи вела. 
Тепер школи нема, закрили. 

- Я Юрій Миколайович. Можна присісти біля Вас? 
- Сідайте. 
Переді мною були чорні свіжоскопані кола на 

багряному осінньому килимі. Темно-синє небо поміж 
жовті крони. Темна течія несла опале листя як 
залишки літа. Я хотів говорити з цією жіночкою. 
Вона була ніби проста, і в той же час, в ній було те 
«щось», що не міг ніяк розгледіти, і чого не було в 
мені. 

- Частина мого роду з цих країв. З Маржанівки. 
Тяжко в сільські школі було працювати? 

- Ні. Нам тоді зарплату платили, а в колгоспі не 
платили. До кожної дитини я знаходила свій підхід. 
Шукала в кожній дитині ту хвіртку через котру 
можна зайти в двір її душі. 

- Сильно як сказано! 
- Одне дитя, наприклад, хлопчик, дуже любить рибу 

вудити. Я йому підбираю віршики про річку і верби 
над ставом, задачі риб порахувати, пісню про Ятрань. 
Друга дитина, дівчинка, любить вишивати. Я їй все 
підбираю про вишивку. Задачі - скільки піде ниточок 
на рушник. Оповідання про майстринь. Складне 
питання – вчителювання. 

- Мені добра знайома в Запоріжжі розповідала, що 
вчительки діляться на 3 категорії:  1. “Квочки” 
ходять за дітьми; 2. “3озулі” кидають на 
призволяще; 3. “Чайки”летять, а дітлахи за ними. 

В очах Іванівни я побачив посмішку і легке 
здивування. Ми говорили про її школу, згадували, де 
її випускники навчалися, у які краї життя закинуло 
учнів і як склалися їхні долі. Про історію села і про 
людей… 

…Поїхав далі я своїми шляхами. Та не виходила з 
голови та зустріч. Я її згадував зимою. Уявляючи 
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заметений парк, течію, котра промиває лід. 
Приходила в думки та зустріч і коли весною 
поверталися з вирію птахи. Вчителька повідала мені 
щось таке, що не говорилося вголос. Я 
став“багатший” після зустрічі з нею. Нинішнього 
року, на шляху до Кіровограда, завітав в парк. Біля 
центрального входу сидів дідусь, відповідальний за 
продаж квитків. На його столі були квитки, дерев’яна 
скринька для коштів і газета, котру він уважно 
читав, весь час поправляючи окуляри. Звернувся до 
нього в надії знайти знайому. 

- Доброго дня. Десять гривен квиток для дорослих. 
З відкіля шлях держите? 

- Доброго! З Дніпропетровська. 
- Велике місто. Був там. В 60-х роках на автозавод 

на відрядження від сільгосптехніки їздив. 
- В парк пустите? 
- Так. У Вас без здачі? 
- У Вас різноробочою, моїх років, колишня 

вчителька працює? Людмилою звати. Я її минулого 
року стрічав тут. 

- Може, й працює. Їх усіх директор відпустив на 
тиждень. Сінокіс нині. А нащо тобі вчителька? Ти 
чоловік видний, купи в мене кіз. 

- Мені пасти нема де. Я городський. 
- От той город. Скільки людей спортив. Що ж тобі 

таке та Людмила наобіцяла, що через рік повернувся 
і шукаєш її? Так кіз не купиш? Ну хоч білет купив. А 
то ходять в парк мимо центральних воріт. 

Блукав алеями і стежинами по луках. Стояв у 
роздумах, опертий на поручні містків. Розглядав 
віддзеркалений парк у чистій воді, хвильками якої 
гойдалася й моя скромна персона під солом’яним 
брилем. Спів птахів, кумкання жаб робили світ парку 
далеким і захищеним від зовнішнього життєвого 
хаосу. Запахи свіжоскошеного сіна кликали забути 
про проблеми. Піді мною течія несла час. 

Течія… Скільки по ній всього спливло. Ця річечка 
пам’ятає багато. Козацькі зимівники і покріпачені 
села, війни, голодомори, колгоспи.. Гірші часи і 
кращі. Десятки поколінь вирослих тут. Кожне з 
котрих мріяло виростити діток розумнішими і 
щасливішими за себе… 

Село – воно живе, коли кількість весіль, хрестин, 
заручин переважає кількість поминок. Скільки 
людей звідси пішло. Одні своєю волею, а більшість – 
чужим свавіллям... Одні комсомольські путівки чого 
варті, найбільша депортація останніх часів. 

Історія держави є вічна боротьба зі своїм 
селянством. І нині вона йде: витісняють селянина з 
його землі. Земля – надто ласий шмат для великого 

капіталу, з його мрією перетворити дрібного 
власника на наймита. 

Ми все-таки в цих степах Мамаї. Нас не можна 
вишикувати в шеренги і видати якість свідоцтва. В 
кожному з нас закладена самодостатність, котра є 
основою свободи. Ми сидимо по своїх “хуторах” при 
справах. Є питання чи проблема в когось, зійшлися, 
вирішили – і розійшлися знов по “хуторам”.  

В роздумах про сільське буття ішов час. Як же 
сильно залежить доля людини від географії! В місті, 
як би там не важко було, а підробіток можна 
знайти… Невже державі не потрібні фахівці? Ось тут, 
серед степів, такого рівня педагог! А скільки інших 
фахівців не мають шансу хоч на якусь реалізацію, на 
можливість принести користь людям, країні. У стані 
напівневагомості я приблукав під величні липи. 
Розсівшись на лавочці, як у партері, слухав 
симфонію. Тисячі бджіл колихали липовий цвіт, а ще 
більші тисячі висіли в повітрі, тримаючи чергу за 
тими, що колихають. Медовий запах лип водив мою 
душу стежками дитинства. 

Бджолину симфонію порушив далекий сміх і говір. 
Вони наростали і з’явились з-за кленів. Спочатку 
роєм на галявину вилетіли діти, заповнюючи сміхом 
простір між барвінком і бджолами в кронах дерев. За 
ними цей простір почав наповнювати весільний гурт. 
Молодий в модному костюмі з 3-ма складками 
штанин над новими черевиками. Молода у фаті і 
білосніжній сукні, під якою, здається, сховався весь 
вітер. Свати і свідки, перев’язані рушниками, гості в 
костюмах і джинсах, без галстуків, і в галстуках, 
зав’язаних так, як можуть зав’язувати виключно в 
українських селах… 

Весілля… Радість переповнювала мене. Весільний 
гурт зупинився. Поважний пан, перев’язаний 
навхрест рушниками, цокнув стаканом по пляшці. 
Тиша настала одночасно з його ритуальним 
дійством. З натовпу з’явились у витягнутих руках 
стакани, числом кратним кількості в нім людей. 

- Усім налили? – гукнув сват. - Хочу побажати. Щоб 
наш Петро з помічника машиніста дослужився до 
машиніста, а Людмила закінчила в цьому році 
педучилище і на осінь отримала перший клас в школі 
райцентру! 

У синьому небі над парком кружляла пара лелек. 
Вони підіймались вгору, потім знов опускались 
майже над верхів’я дерев, кружляючи над гніздом. 
Батько і мати підняти в перший свій політ дітей, 
благословляючи на життя… 
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