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«Як не можна спинити річку, що зламавши кригу 

на весні бурхливо несеться до моря, так не 
можна спинити нації, що, прокинувшись до 

життя, ламає свої кайдани…» 
Микола Міхновський 

Бурхливі події в Києві листопада 2013 р. – 
лютого 2014 р. стали знаковими і важливими 
не тільки для України, а й для всієї Європи. 
Революція Гідності збудила хижі наміри 
нашого східного сусіда, що 
прагнув вже довгий час 
загарбати Україну. Ворогові був 
потрібен влучний момент для 
нападу – повалення режиму 
Віктора Януковича стало 
відправною точкою для 
масованого наступу Кремля на 
Україну. 

Вже 7-й місяць в Україні 
триває так зване АТО, на 
справді ж – нова російсько-
українська війна, війна 
московської орди проти поступу 
української нації. Ми несемо 
великі втрати, але вони не 
марні, адже новітні українські 
герої – хлопці та дівчата, які 
полягли на полях і териконах 
Донбасу не будуть забуті, бо 
вони віддали своє життя заради 
світлого майбутнього 
української нації. Серед 
полеглих на Донбасі новітніх 
українських героїв був і наш 
технічний редактор, талановитий політолог та 
український націоналіст – Павло Левчук. Він 
загинув у ніч з 13 на 14 червня під 
Луганськом, перебуваючи на борту збитого 
московськими окупантами військового 
транспортного літака ІЛ-76. 

Молодий патріот Павло Левчук народився в 
місті Токмак Запорізької області. У 2010 р. 
закінчив відділення політології факультету 
суспільних наук і міжнародних відносин 
Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара. У 2013 р. 
закінчив аспірантуру, працював асистентом 
на кафедрі політології. Навесні наш мужній 
Павло Левчук піщов добровольцем у и 
Збройних сил України. Він був стрільцем-

зенітником 25-ї окремої 
повітряно-десантної бригади. 
5 червня, за кілька днів до 
смерті, він успішно захистив 
дисертацію на здобуття 
ступеня кандидата 
політичних наук на тему: 
"Коаліція зростання як 
суб'єкт владних відносин в 
міських політичних 
режимах". 

Павло Левчук ніколи не 
відступав від своїх 
переконань, навпаки, із 
кулакми доводив правоту 
тим, хто радше за ковбасу 
продав би Україну. Він був 
справжнім патріотом, 
українським націоналістом, 
одним з ідеологів Руху за 
Гетьманат. 

Павло Левчук мріяв стати 
політологом, хоча його 
батьки були проти такого 
вибору сина. Він був дуже 

грамотним, начитаним, у нього ніколи не 
було позерства, самореклами. Він ніколи не 
говорив високих слів про любов до України, 
але робив усе щоб українська нація не стала 
на коліна перед внутрішньою 
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українофобською "5-ю колонною" та 
зовнішнім ворогом. 

Павло Левчук дуже переживав за Україну 
під час подій Революції Гідності. Він 
безпосередньо, як палкий "вічний 
революціонер" Івана Франка брав участь у 
штурмі оплоту режиму Віктора Януковича в 
Січеславі – обласної державної адміністрації. 
Його, як і багатьох інших патріотів у ту 
буремну ніч, 26 січня, намагались спіймати 
тітушки з банди Ахметова-Вілкула. 

«Якщо Майдан не переможе, значить, 
української політичної нації немає… Але я 
знаю одне, якщо мільйони українців почнуть 
привселюдно відповідати на "Слава Україні! 
– Героям слава!" – ми є, існуємо, наш поступ 
не спинити…», – говорив тоді наш герой. 

Павло Левчук знав про що говорить. За 
допомогою гасла "Слава Україні! – Героям 
слава!" ми, українці, від тепер почали 
ідентифікувати своїх. Бандерівський дух 
цього гасла з неймовірною силою поширився 
всією Україною, розпочав "чЛєнінопад". 
Наше бандерівське гасло стало словами-
маркерами, за котрими можна тепер 
зрозуміти, хто свій, а хто – ворог. Революція 
Гідності добре показала нам хто є хто. Друг 
пізнався в біді. І часто цими друзями, братами 
по боротьбі стали ті, від кого ми цього не 
очікували. Ті ж, хто, здавалося, однозначно 
мав би стояти поруч на барикадах, виявилися 
раптом чужими. Ця ідентифікація стала дуже 
важливою для подальшого життя. Все 
остаточно стало на свої місця. 

Вже перебуваючи у лавах Збройних сил 
України в кінці травня Павло Левчук радісно 
підтверди, що гасло "Слава Україні! – Героям 
слава!" набуло нового й точнішого змісту. 
Тепер було зрозуміло, що народилась 
українська політична нація, яка буде йти 
своїм особистим шляхом, не до ЄС чи 
ЄврАзЕс, а шляхом україноцентризму та 
побудови альтернативного військово-
політичного союзу – Балто-Чорноморської 
Унії. 

Події на фронті, за словами Павла Левчука, 
довели вчорашнім прихильникам 
нейтралітету України, призовникам і 
добровольцям ЗСУ, що смерті ворогам 
захотілося багатьом, адже коли перед очима 
зринають обличчя із вбитими та пораненими 
побратимами, стиснутий у руках АКМ чи 
кулемет вже не можуть зупинитись. Кулі 
нищать окупантів! Священі слова 
українського славня "душу й тіло ми положим 
за нашу свободу" – набули реального сенсу. 

Майдан, Крим та Донбас – ті місця, де 
українці здобувають свою свободу, волю та 

самостійність. Їх нам ніхто не дарував, ми їх 
наново виборюємо. 

Павло Левчук у колі побратимів-
націоналістів полюбляв цитувати ідеологів 
українського націоналізму. Якось на одному з 
мітингів Євромайдану у Січеславі, він 
зізнався, що найбільше йому імпонує Степан 
Бандера, який навіть після поразки збройної 
визвольної боротьби у 1950-х рр. не полишив 
ідеї вільної та самостійної України. 

«Наша перемога — це перемога нашої ідеї, 
повне її здійснення. Наш обов'язок — зробити 
самим найбільше, скільки стане наших сил, 
одночасно докласти старань, щоб і інші 
робили якнайбільше. Нашим природним 
середовищем стало вже змагання, змістом 
нашого життя — боротьба. Революційне 
змагання — це національна боротьба в 
площині духовності, культури, боротьба 
суспільно-політична й мілітарна, за повне 
знищення існуючого стану, його змісту й за 
побудову цілком нового, під кожним оглядом 
кращого стану, який відповідає потребам і 
бажанням українського народу…» – ці слова 
Провідника ОУН-Р справдились цього року. 

Згадуючи нашого технічного редактора, а 
радше славної пам'яті Героя України Павла 
Левчука, хотілося підсумувати, усе вище 
викладене. Сьогодні перед нами стоять 
завдання, схожі з тими завданнями, які 
стояли перед Україною у буремні 1917-1921 рр. 
Наше формальне "державотворення", яке 
вело нас до прірви за часів Кравчука-Кучми-
Ющенка-Януковича зупинене. Революція 
Гідності народила нову Україну, яка 
переможе московську орду та внутрішню 
окупацію і зможе вийти в світові лідери. 
Українські націоналісти, які збільшили свої 
лави завдяки амбіціям кремлівського 
карлика, виборюють нашу самостійність та 
право на існування у жорстокій визвольній 
боротьбі на Донбасі. Однак, ніхто не забув і 
про тил, де ще залишились посіпаки Москив 
та україножери. Боротьба триває! 

Націоналізм – це дієва любов до своєї нації, 
її захист і самопожертва задля добробуту своїх 
ближніх. Кількість правдивих націоналістів 
кожного дня зростає завдяки діям Кремля, 
спостерігаючи зло і відчуваючи до нього 
відразу! Тому націоналістів веде ідея любові, 
справедливості, жертовність добробуту цього 
світу! 

Ми переможемо нашого одвічного ворога, 
адже цього хотів наш побратим, славетної 
памяті Герой України Павло Левчук! 

Слава Україні! – Вічна слава Героям! 

© Редакцiя часопису «СIЧОВИК» 
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«ГЕОПОЛIТИЧНИЙ ВЕКТОР»
(Стаття написана навесні 2014 р. світлої 

пам'яті Героєм України, Павлом Левчуком, що 
загинув від рук московських окупантів під 
Луганськом, який мріяв побачити Велику 
Україну від Сяну до Дону). 

Сьогодення гостро ставить питання 
зовнішньополітичного вектору. Однак чи 
можемо ми на нього відповісти, коли не 
маємо власної геополітичної стратегії? І ми 
підходимо до цього питання у ситуації, коли 
маємо достатньо не вирішених 
внутрішньополітичних питань. До що ж ми 
маємо робити? Відповідь на це питання 
намагається надати дана стаття. 

Перш за все, ми 
маємо негативну 
державницьку 
традицію маятника, 
що постійно 
тягнеться то в бік 
"цивілізованої 
Європи", то в бік 
"братських народів". 
Від самого початку 
наші політики не 
змогли здійснити 
більш рішучих 
кроків, ніж просте визнання позаблоковості 
держави. Насправді це мав бути лише перший 
крок, крок не для творчої реалізації будь-якої 
високої мети, чи то ліберальної, чи 
націоналістичної, чи соціалістичної. Ні, цей 
крок йшов від напівколоніальної, 
напівефімерної УРСР, яка не мала ані будь-
якого суверенітету, ані навіть статусу 
поважної автономії. 

Крок на позаблоковість, відтак, був часом 
самоусвідомлення себе як самостійної країни, 
держави, нації. А далі була тиша, яку час від 
часу бентежили такі амбіційні утворення як 
ГУАМ, пізніше зближення українських та 
грузинських зовнішньополітичних інтересів, 
однак це все можна віднести лише до проб 
пера. Адже кожний такий період закінчувався 
відкатом до попереднього стану постійної 
залежності від геополітичних амбіцій більш 
потужних держав або їх об’єднань. 

Далі, сьогоднішні події, коли суспільство, а 
не створена для цього величезна 
бюрократична машина із численними 

відомствами та управліннями, яку мі 
називаємо державою, намагається вказувати 
вектор тяжіння до одного з полюсів 
геополітичного впливу, говорить про, те що 
влада розплачується як за власну 
бездіяльність, так і за відсутність у попередніх 
керманичів спроб налагодити зовнішню 
політику. 

Причиною такої ситуації і є довготривала не 
принциповість зовнішньої політики, її 
тяжіння до суто нагальних проблем. Тому 
напередодні підписання нових газових 
контрактів наші політики стають не на жарт 
уважними до позицій північного сусіда, 

натомість, коли мова 
починає заходити про 
отримання конче 
необхідних кредитів МВФ, 
то державні діячі схильні 
досить швидко говорити 
про важливість прав 
людини та тяжіння до 
цивілізованого західного 
світу. 

Виклад цих думок, не має 
на меті вказати на 
вразливі місця української 
політичної еліти, хоча й не 

обходиться без цього, вони надаються 
читачеві для розуміння того, що подібна 
ситуація можлива лише за однієї умови – 
відсутності геополітики як такої. Вона, як і 
багато чого іншого, не була цікава для 
попередніх і нинішнього урядів та 
президентів.  Подібна легковажність була б 
звісно можлива, за умов, коли поза 
кордонами України існувала лише занедбана 
пустеля, що не представляла б інтересів для 
занадто віддалених наддержав. Однак на разі 
ми залишаємось об’єктом боротьби достатньо 
потужних геополітичних центрів: Російської 
Федерації та Європейського Союзу, до того ж 
час від часу потрапляємо в зону інтересів 
США та стаємо об’єктом територіальних 
претензій збоку, вкоріненої в європейський 
простір Румунії чи Польщі. 

Для того, щоб зрозуміти принаймні перші 
кроки успішного становлення себе в світі, 
звісно необхідно визнати певні об’єктивні 
факти. Перш за все, світ дійсно стає 
глобальним, ми не можемо вирішувати 
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внутрішні проблеми й забути про зовнішню 
політику. Діяльність транснаціональних 
корпорацій (ТНК), штаб-квартири та 
виробництва, яких знаходяться будь-де на 
світовій мапі, також має свій економічний 
інтерес до наших територій. 

Тож зовнішня політика має доповнюватись і 
зовнішньою економічною діяльністю, 
експортом власної культури і т.д. Замкненість 
у своїх кордонах не є виходом із ситуації 
залежності, оскільки означає позбавлення 
самого себе нових перспектив розвитку. Так, 
ми маємо ризикувати на чужій території, 
однак варто позбавитись міфу, що 
національна економіка, на разі, є захищеною 
від проникнення зовнішніх економічних сил. 
Їх природа не визнає державних кордонів, а 
досвід маніпулювання із законодавством 
окремих країн уже давно є загально 
розповсюдженим серед ТНК. 

Тому в цьому питанні необхідно визначити 
як однозначну важливість захисту 
національної економіки, так і її експансії 
принаймні на територію сусідніх країн. 
Навряд, хтось не помічав широку експансію 
білоруських брендів, що представляють 
харчову промисловість, на теренах України. 
Це і є вдалий приклад експорту власного 
виробника на міжнародній території, який 
необхідно наслідувати. З рештою, 
дестабілізація соціалістичної системи також 
починалась із популяризації Кока-коли, 
ПепсіKo, левайсів, вранглерів та тому 
подібного. Світ стає компактним, рішення 
штаб-квартири вітчизняних корпорацій, 
вступають у дію в філіях, розташованих на 
територіях сусідніх держав миттєво. 

Далі, світ сприймає культурні впливи. 
Принаймні цей тренд вітчизняні політики 
підхопили доволі швидко, "шароварщина" 
вилізла із збіднілих сільських клубів, 
вишиванка стає достатньо модною, щоб 
спонукати сучасну молодіж до її придбання, 
звичайно із 100% екологічних матеріалів. І це 
також позитивне явище, сучасна українська 
музика, друкарництво, образотворче 
мистецтво й т.д. має вилазити із андеграунду 
й творити нові смисли, новий контекст буття 
українського суспільства. І це також має йти 
на озброєння в питаннях геополітики. 
Чимало етнічних українських земель 
знаходяться принаймні на території Росії, 
Румунії, Польщі. 

Якщо ми зможемо запропонувати 
конкурентний український культурологічний 
проект, то ми зможемо його винести у 
зовнішній простір, розпочати повзучу 
експансію етнічно українських земель. 

Сучасна історія пропонує масу альтернатив! 
Англомовна культурна експансія зі своїми лед 
зепеллінами, ролінг стоунзами, стенлі 
кубриками й т.д. не може бути вічною, тим 
більше не може бути єдиною. 

Якщо ж ми поглянемо на стереотипні 
російські культурологічні проекти, то ми 
маємо визнати, що ми можемо це робити 
краще. На разі шоу-бізнес, кінематографія та 
інший притаманний північному сусіду 
"творчий продукт" є заскарузлим та не 
витримує жодної критики. Все що потрібно, 
щоб йому протистояти – це підвищення 
загального рівня розвитку вітчизняного 
суспільства, що не є надзадачею при 
державній підтримці. А це поміж іншому 
виключна можливість повернути левову 
частину етнічно українських земель, що 
знаходяться на території Росії, обличчям до 
своєї дійсної батьківщини. 

І це лише, економічні та культурні аспекти, 
сучасний світ дає безліч можливостей! Далі, 
найбільш важливий пласт – власне 
геополітика. Україна є буфером і в цьому, 
знову таки як і в усьому об’єктивному, не має 
нічого однозначно злого та неправдивого. 
Просто ми ще не навчились отримувати від 
цього дійсні зиски. Маленька держава може 
зіштовхувати лобами великі та отримувати від 
цього свою користь. 

Україна має значні перспективи в якості 
панівної держави на території, що розділяє 
Схід та Захід. Від нас можуть бути залежні, за 
висловами класиків геополітики, морські 
держави заходу та сухопутні – сходу. 
Починати звісно необхідно з малого, на разі, 
біля нас знаходиться Молдова, яка є 
предметом як наших геополітичних інтересів, 
так і Румунії. Звичайно сама по собі ця 
надзвичайно мала держава не може нас 
цікавити. Однак, якщо ми виграємо змагання 
за нею із Румунією, президент якої Траян 
Бесеску відверто заявляє про плани 
інкорпорації Молдовії до складу власної 
держави, то це буде перша заява про себе як 
про незалежну самостійну державу. 

Далі поширення впливу на території 
Білорусі, її політичний режим здається 
вічним, тому що ми слабкі. Чому ми відверто 
заявляємо, що ПР – це проросійський проект, 
а ВікторЮщенко був проамериканським, 
однак самі не спроможні створити 
проукраїнській проект на території Білорусі? 

Таким чином, ми можемо говорити про 
значні майбутні перспективи становлення 
України в якості важливого геополітичного 
актора. 

© Павло ЛЕВЧУК 
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«ДУША МОСКАЛЯ»
Так званий цивілізований світ явно втрачає 

історичну пам'ять. Звідси його нерозуміння 
російських справ, а між ними дивне для того 
світу явище московського каяття. Починаючи 
від перших "показатєльних процесів" судових 
старої більшовицької гвардії, аж до каяття 
Берії, — цей феномен лишається загадкою для 
Заходу. Правда, вже зрозуміли, що 
московська система катування, фізичного, 
морального і "науково-медичного", осягає 
неймовірних наслідків. Але чи в цій 
диявольській системі вся причина того 
каяття? 

Край таємної завіси, яка криє від світу цю 
загадку, підносить недавня російська історія, 
історія царату. Як би негативно до нього не 
відноситися, навіть по-шевченківськи, факт є, 
що царські кати останнього століття (перед 
більшовиками), були просто "мягкотєлиє 
інтелігенти", порівнюючи з катами Леніна-
Сталіна-Берії-Маленкова. Під цим оглядом 
більшовики осягли, неабиякого прогресу, 
ступаючи по лінії, визначеній царями. І ось, 
хоч царські майстри "застєнка" не мали 
досконалості Єжових, то й за них каялися 
"вороги народу", і ще як! Один з видатних 
російських авторів останнього царювання 
пише про це: «читаючи покаянні листи 
декабристів до Миколи І, не віриться очам: 
чи це вчорашні бунтівники, царевбивці?!» 

Революційний дух відлітав від них зараз 
після арешту. Пише Бестужев: «Божий перст 
і царський гнів давлять мене. Відчуваю, що 
змарнував на злу справу мій хист; що міг би 
жити з користю для отчизни і вмерти 
чесно за свого царя... Але цар є "залог" 
Божества на землі, а Бог прощає тих, що 
каються». Куля на Сенатському майдані 
прошила йому шапку, тікаючи, цілу ніч 
блукав він вулицями столиці, а нарешті 
"рішив впасти до ніг царя". Пішов до 
Зимового Палацу, де й доніс на себе і на своє 
тайне товариство... 

Який царський Дзержинський змушував 
його до того? Другий декабрист, Булатов теж 
зложив покаянну заяву, але «був так 
пригноблений тим, що цар йому не повірив, 
— що збожеволів і розбив собі голову об 
стіну тюремної камери». А от М. Муравйов-
Апостол признався перед смертю (1886 р.), що 
«все дякував Богу за невдачу бунту 14 

грудня, що це було не російське явище». Коли 
вже по відбуттю кари він каявся в своїх 
політичних гріхах, хто його до того 
змушував?! 

Ще простіше відбулось навернення А. 
Пушкіна. Він симпатизував декабристам і 
казав, що якби в день бунту був у столиці, то 
був би "с мятєжнікамі". Але й з ним сталася 
блискавична метаморфоза, про яку злобно 
писав поет-сучасник: «Он вольность люду 
проповєдал, Царя з народом звал на суд... Но 
толька царскіх щей атвєдал, І стал 
прідворний лізоблюд». 

Став бояном самодержавства, гноблення 
ним завойованих народів. Вже цитований 
автор пише про своїх земляків: «іноді 
здається, що в Росії не буває революцій, а є 
тільки бунт січневий, грудневий, 
чугуївський, холерний, пугачовський, 
разінський — вічний бунт вічних рабів». І 
далі: «Поки ми рухаємось кудись... бунтуємо, 
— ми в протиприродному стані, ніби на 
голові ходимо... але як почнемо рачкувати, 
каятися, віддаватися реакції, — зараз 
знаходимо себе, стаємо справжніми 
росіянами... Ми – Ванька-встанька: хоч як 
повалить нас революція, реакція 
випростує». 

Так "випростувала" Росію царська реакція 
після революції 1905 р., коли писав згаданий 
автор. Так "випростувала" її, після революції 
1917р. — більшовицька реакція. Про цей бунт 
народа-раба сказав Петро І: «сія саринь нічєм 
кромє жесточі унята бить не может». 
Поки влада ту "жесточь" виявляла і жорстоко 
розчавлювала пугачових, народ-раб лизав 
руку своїм тиранам, подивляв їх і навіть 
любив, а пугачови каялися. Як тільки ця 
"жесточь" ниділа або вмирала в серцях 
володарів-царів — раби ними погорджували, 
їх вбивали і, як їм здавалося, робили 
революцію. 

Тоді приходила нова влада, яка брала батіг в 
руки й заганяла знов збунтовану голоту в 
залізну клітку. Такими вождями переможних 
рабів, що потім загнали їх в клітку і були 
Ленін і Сталін... Так все бувало в історії Росії. 
На горі — ті, які били; на долі — ті, яких били, 
ще й з того тішилися: «ура, нас біть пора!». 
Вчорашній революціонер зараз же обертався 
в позавчорашнього, вічного раба, як тільки 
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чиясь міцна рука хапала його "за шиворот" – і 
каявся. 

Ось джерело, ґенеза не лише 
більшовицького, але взагалі московського 
явища каяття. Збунтуватися проти охлялої 
сили — це можуть москалі. Але їх "природний 
стан" — це бути рабами справжньої сили. Де 
така сила встає перед ними, вони падають на 
коліна: перед своїм володарем, коли він такий 
як Петро І, або Сталін, і перед чужим, коли 
він такий як хан татарський. Падають і 
каються. А на інакших нападають і 
загризають. 

Кат, Іван IV, утримався на троні, але Івана 
VI, невдаху й недійшлого царя, задушили в 
казематі як щура... Петро І. душив кого хотів, 
але недотепу, Петра ІІІ., скинули з трону і теж 
задушили... Твердий Микола І. перевішав 
"мятєжніков", але "мятєжнікі" застрілили 
плохенького Миколу ІІ. 

Ось цієї психології московського народу не 
розуміє Захід. Хоч її можна прочитати навіть 
на обличчі кожного пересічного "русскава 
чєлавєка": є на тому обличчі щось невиразне, 
неозначене, невирішене. Ніколи не знаєте, що 
він за хвилину зробить: вас в руку поцілує чи 
горло перегризе. Тому, що він сам ще того не 
знає, приглядається: коли ви вівця — 
кинеться на вас, коли вовк — хвіст під себе. 

Тому кожний політик, який говорить з 
москалем про порозуміння є в його очах 
вівця, і поступає він з нею належно. Інакше — 
коли відчуває, що політик, який стоїть перед 
ним, – вовк. Перед вовком він відступає, 
затаївши злість, а б'ється з ним тільки, коли 
вовк сам на нього нападе. Лише треба вовком 
справді бути. Хто ж такого тільки удає, тільки 
вимахує дрюком, а не намірений ним "вибіть 
дурь" з московської голови, — такий москаля 
не залякає, він вичує, що має діло з 
маскарадом, бо хитрості йому не бракує. 

Політики або дипломати ялтинського, 
тегеранського або потсдамського чи 
женевського типу, особливого страху в 
московського Ваньки не збудять і від агресії 
не стримають. Тим менше та пошесть 
"москвобісся", захоплення всім московським, 
яка — на ганьбу окцидентальної культури — 
шириться тепер по західних видавництвах, 
часописах, університетських кафедрах і 
концертових залах. Пропорційно до того, як 
занепадає віра Заходу в свою місію і свою 
культурну вищість, росте віра в свою силу, 
росте жадоба експансії москаля. 

І навпаки. Тому й між іншим Туреччину, 
Іспанію і розшматовану навіть Німеччину 
поважає москаль більше, ніж багатьох 
сильніших зовні народів. На цю психологію 

москаля особливу увагу треба звернути нам. 
Декламували колись сентиментальні 
земляки: «садок вишневий коло хати». Це 
був їх ідеал. Прийшов москаль, садок вирубав, 
хату знищив, хрущі й солов'ї повиздихали, 
мати — на новій колхозній панщині жне, 
"плугатарі" в концентраках та в могилах. А 
українці, навіть "у вільнім світі", оглядаючи 
той "рай", чухають потилицю: «а може й 
справді так і треба? Прогрес же ж! І 
машинізація!». Тоді москаль радіє: «Ага! 
Уступаєте, значить боїтеся!» — І тоді ви 
пропали. 

Любили колись земляки до церкви Божої 
ходити. Але москаль зробив відкриття, що 
"Бога нєт", а церкви позамикав, або з них 
зробив притулок для свого Війового кодла... І 
ось хохол знов чухає за вухом і каже: «А може 
справді? Наука ж ще не довела, чи є Бог, чи 
немає». І знову радіє москаль: «Ага! 
Уступаєте, значить боїтеся» — і тоді ви 
пропали. 

"Велику літературу" захотіли деякі земляки. 
І от ВУАН просвіщає емігрантів 
совєтофільством Винниченка, а Сірий-
Тищенко видає твори Лесі Українки з 
творами її більшовицьких коментаторів. 
Друкують в науку людям писання 
Драгоманова, того, що був як сказав би поляк, 
"почціви русін"... Коли ж це все бачить 
москаль, з радістю потирає руки: «Валяй, 
Ванька, дальше, наша бєрьот…», або як 
писав Пушкін: «Ура! Ми ломім, гнутца 
шведи!», чи там українці, уступають, значить 
бояться, — «…паднажмі єщо!». 

Так відчуває москаль, і в тому випадку 
відчуває добре, бачить те, що в деяких кругах 
еміграції заламується українська душа, слабне 
моральний опір московській блекоті, яку в 
нашу душу вливають, а де слабне опір 
моральний, там велика загроза спротиву 
фізичному. При такому стані нічого не 
поможуть "воплі" про "самостійну і соборну", 
ні гучні маніфестації проти підлих 
"воріженьків". Треба розпеченим залізом 
глуму і демаскування випекти у власній душі 
цей пістряк ідейного боягузтва і духовного 
припадання до ніг московської "правди". 

Повна безстрашність, абсолютне, 
стовідсоткове заперечення всього 
московського, така ж абсолютна афірмація 
своєї Правди, — лише тим зломимо Москву 
спочатку у своєму серці, а потім і "на нашій, 
не своїй землі." 

«Сія саринь нічєм кромє жесточі унята 
бить нє может» — казав цар Петро. А хто ж, 
як не він, знав свій народ? 

© Дмитро ДОНЦОВ
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«В 500-ту РIЧНИЦЮ БИТВИ ПIД ОРШЕЮ» 
В Україні йде війна на знищення української 

нації. Ця війна не була нами організована, 
однак незважаючи на це, ми все одно маємо 
перемогти, адже по-іншому ми не можемо! 
Кілька разів роздумував під кулями ворогів і 
щільним вогнем ГРАДів чи писати статтю чи 
ні, однак обставини сьогодення змусили мене 
подивитись назад, в історію, і нагадати всім 
українцям про велику нашу перемогу. 

Сьогодні, в розпалі російсько-української 
війни, коли на Сідному фронті вбивають 
тисячі українців, маємо порівняти славетні 
сторінки нашого минулого із сучасністю. 
Перебуваючи на Савур-Могілі та під 
Іловайськом, мені ще раз 
довелось переосмислити нашу 
історію, особливо той факт, 
коли ми не пам’ятаємо 
славетні наші перемоги. А це, 
велике упищіння нині. Тому, 
маю шанс це виправити зараз. 

Ми, українці, будучи однією з 
найвойовничих націй Європи, 
маємо в своєму літописі не 
одну величну перемогу. Одним 
з прикладів переможних битв є 
битва під Оршею здійснена 8 
вересня 1514 р. військом під 
командуванням князя 
Костянтина Івановича 
Острозького, на той час Гетьмана Великого 
князівства Литовського, Руського і 
Жемойтстького, нащадка Рюриковичів, 
некоронованого володаря Руси-України. 

В той момент, Московське князівство ось 
вже два роки вело війну проти Литвинсько-
руської держави. В липні московіти оволоділи 
Смоленськом, і просували в глибину території 
Князівства. Великий князь Сигізмунд мусив 
вживати рішучих заходів, щоб врятувати свою 
країну, і тому з поміж всіх кандидатів на 
гетьманську посаду обрав українського князя 
з Волині Костянтина Острозького, що вже до 
того прославивсь в боях з татарами. 

27 серпня за Березіною відбулась перша 
сутичка з передовими московськими 
полками. Московити відступили. Невдалось 
їм стримати русько-литвинські сили і при 
переправі через Бобер. Литвинські та руські 
війська знищили всі ворожі застави на своєму 
шляху і вирушили на Оршу. В чотирьох милях 

від Орші на річці Кропивній стояло 80-ти тис. 
військо на чолі з воєводою Іваном 
Челяднином. 6 вересня литовці підійшли до 
Дніпра і почали шукати місця для переправи 
через ріку. 

Московські військові пильно стежили за 
діяльністю свого ворога. Але не зауважили і 
залишили без охорони один брід, через який 
гетьман переправив на другий берег кінноту. 
Піхота переправилась на човнах та плотах. 
Воєвода Челяднин вирішив одним ударом 
покінчити з русько-литвинським військом. В 
своїй перемозі він не сумнівався. «Почекаємо 
поки вони переправлять всі війська, бо наші 

сили настільки великі, що без 
сумніву ми зможемо без 
великих зусиль або їх розбити, 
або гнати це військо аж до 
Москви. Нарешті, єдине що 
нам залишиться – це 
захопити всю Литву». 

В ніч з 7 на 8 вересня все 
русько-литвинське військо 
переправилось на лівий берег 
Дніпра і відійшло від річки на 
дві милі. Виявилось, що в 
строю війська залишилось 
тільки двадцять п’ять тисяч 
солдат. Головна надія була на 
гармати, під вогонь яких 

гетьман сподівався затягнути московітів. 
Перед битвою Острозький відвідав церкву, 

де благав Господа про перемогу. Він поклявся 
побудувати дві церкви у Вільно: «Коли 
милостивий і всемогутній Бог дасть нам 
перемогу над безбожним ворогом і 
передасть в наші руки його людей, таких 
жорстоких, і таких чисельних». Вранці 8 
вересня 1514 р. два війська були готові до 
кривавої січі. 

Першими розпочали московити – вдарили 
по центру русько-литвинського війська, де 
перебував Констянтин Острозький. Русини з 
литвинами легко відбили першу атаку. Тоді 
московити попробували прорвати фланги і 
вдарити з тилу. Допомога, яку послав гетьман 
змусила московитів відступити і на цей раз. 
До обіду відбувались дрібні сутички між 
двома військами. Очевидно, Челяднин хотів 
обезсилити русинів та литвинів подібною 
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тактикою, а потім розправитись з ними. Сил 
вистачало. 

Після обіду московити вдарили по всьому 
флангу війська Острозького. Основний удар 
наносився по центру. Розпочалася жорстока 
різанина. Острозький на коні був в середині 
бою, і вів за собою солдат: «Це наша звитяга 
і нас чекає тріумф! Вже ворог слабіє! 
Браття милі, проявить звичну мужність в 
цей нелегкий час! Будьте мужніми в 
мужньому тілі! Нехай кожен наповниться 
духом проти ворога. Сам Бог стоїть за нас! 
Є нам допомога з неба! За мною сміливіше 
наступайте! А в мужності згадайти 
славних батьків! Ось я перед вами свою 
голову ставлю! Першим на неприятеля свою 
шаблю підіймаю!». 

І вояки Острозького витримували шалений 
натиск московитів. Але ось русько-литвинське 
військо крок за кроком почало відступати, а 
після і взагалі кинулося тікати. Московити 
ринулись в слід і потрапили прямо під 
гармати. Хитрість Острозького вдалась – 
ворог потрапив в пастку. Гармати вдалирили 
по неприятелю. Острозький перешикував свої 
війська і знову вирушив в атаку: «О відважні 
лицарі! Тепер потерпіть! Тепер покажіть 
свою мужність! Згадайте мужність своїх 
предків!». 

Цього наступу литовців московіти не 
витримали. Челяднин все ще міг врятувати 
становище – треба було тільки послати по 
допомогу за полками князя Михайла 
Булгакова. Але побачивши втечу своїх солдат 
Челяднин “здав князя Михайла” і сам втік з 
поля битви, а разом з ним і запасні полки. 
Русини та литвини розбили полки Булгакова, 
і переправившись через Кропивну, кинулися 
наздоганяти ворога. 

Острозький стоячи на березі ріки 
підбадьорював солдат: «Гей хлопці тепер 
кожен послужіть як можете!». Московіти 
більше не чинили ніякого спротиву, щоб 
врятуватись. В ночі були знищені залишки 
московського війська. Челяднин так і не втік, 
його догнали та взяли в полон. Ніколи ще 
московські війська не зазнавали такої 
поразки. 30 тисяч вбитих, 46 воєвод взятих в 
полон, князів та бояр, півтори тисячі 
боярських отроків, і коло 8 тис. солдат. Серед 
трофеїв знайшли і тисячу кайданів, які 
Василь ІІІ приготував для вояків Великого 
князівства. 

Наступного дня, Острозький милостиво 
прийняв полонених воєвод, а потім відправив 
їх до великого князя в Борислав. Але війна не 
закінчилася. В руках московитів залишалися 
Смоленськ, Мстислав, Кричів, Дубровна. 

Острозький почав готуватися до нового 
походу. Немалі втрати понесли литвинські і 
руські війська, але все-таки гетьман поставив 
собі за мету повернення до складу ВКЛ всіх 
захоплених ворогами земель. Тим більше, що 
Василь ІІІ поспішив залишити Смоленськ, а в 
самому місті проти московитів змовились. 

Смоленський єписком Варсанофій через 
свого племінника прислав Сигізмунду листа 
про бажання смолян здати місто 
Острозькому. Треба було поспішати до 
Смоленська. І князь Констянтин, залишивши 
гармати в обозі, з кіннотою та піхотою 
направлявся до міста. Поспів би він вчасно… 
але несподівано пішли дощі, які зіпсували 
дороги. Війська важко перебирались через 
слякоть. За чотири тижні війська нарешті 
дійшли до Смоленська. По дорозі частина 
солдат захворіла, і до міста Острозький 
підійшов з шістьма тисячами воїнів. 
Очевидно, що з такими військами не можливо 
було штурмувати добре укріплене місто. 

Тут з’ясувалось, що смоленський воєвода 
князь Василь Шуйський викрив змову. 
Варсонофія заточили у в’язницю, а інших 
змовників московіти повішали. Не випадало 
взяти місто і тривалою облогою. Московіти 
спустошили смоленські околиці і не було чим 
прокормити військо. Сигізмунд, враховуючи 
ситуацію, наказав гетьману повернутися 
назад. По дорозі назад Острозький відвоював 
Дібровну, Кричів та Мстислав. 

У Вільні його чекала урочиста зустріч. 3 
грудня все місто вітало героя Оршанської 
битви. На честь Острозького Сигізмунд 
побудував тріумфальну арку, через яку він 
в’їхав на чолі військ в столицю Великого 
князівства Литовського, Руського і 
Жемойтстького. Віленці з квітами зустрічали 
героя. 

Волинський літопис так згадую про нашого 
видатного князя: «А гетьману його, 
видатному князю Костянтину Івановичу 
Острозькому дай Боже багато здоров’я і 
щастя на майбутнє щоб як нині; побив рать 
московською щоб так побивав рать 
татарську 
проливаючи їх кров бусурманську». 

Сам великий гетьман принесе ще не одну 
перемогу руському народові, а його рід 
фактично стане символом незборимого і 
рішучого патріотизму. Патріотизму 
аристократичного за духом, а не безголово-
анархічного. То ж пам’ятаймо істинних героїв 
нашої нації! 

Слава Перемозі! 

© Ярема ГАЛАЙДА
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«ПРОСТIР УКРАIНСЬКОI РЕКОНKIСТИ» 

Було б неправильно розглядати нинішнє 
протистояння на сході нашої країни поза 
контекстом не лише історії, але й метафізики 
історії. Постріли та вибухи, що лунають десь у 
Донецьку чи під Слов’янськом, є чимось 
більшим за реалізацію чиїхось геополітично-
економічних інтересів. Також їх не можна 
звести виключно до динаміки українсько-
московських відносин. Скорше, ці постріли та 
вибухи – це звуки, народжені струнами 
нашого геокультурного простору. Вони – це 
свідчення того, що Історія взялася за смичок, 
щоб зіграти нам мелодію власного смислу. 

Сьогодні для Русі-України важливо не 
просто “зачистити” Донбас від так званих 
“сепаратистів”. Вона, наша Русь, покликана до 
чогось більшого – покликана до відтворення 
власного архетипу. Діяти згідно з власним 
архетипом – значить існувати істинним, 
автентичним існуванням. Зраджувати цей 
архетип – значить втікати від власної місії, 
займатися самозапереченням, рити собі 
могилу бездержавності чи неоколоніального 
статусу. 

Не одну тисячу років простір від 
українського Правобережжя по північні схили 
Кавказу становить собою єдину геокультурну, 
цивілізаційну область. Простір, що 
складається із басейнів річок, які впадають у 
Чорне море (включно з Азовським), мав 
динамічну етнічну історію. Проте різні 
етноси, різні культури, що наповнювали цей 
простір, взаємодіяли навіть у своєму 
протистоянні. Є якийсь особливий сенс у тому 
“шлюбі” (достатньо кровавому), який свого 
часу відбувся на “ложі” Північного 
Причорномор’я між землеробами 
Правобережжя (трипільцями) та 
войовничими скотарями Лівобережжя 
(аріями)… 

Українські етнічні землі складаються з трьох 
смуг – Лісу, Лісостепу та Степу, що спирається 
на море, «природно-географічну підставу 
нашої Батьківщини» (Є. Маланюк). Ліс є 
периферією нашого простору, можливо – 
наслідком якоїсь демографічної дифузії. 
Обіймаючи окремі території Лісу, українці все 
ж не виростають із нього своєю сутністю. Їхня 
митрополія – це Лісостеп. Степ, натомість, – 
це простір, де сходить і заходить сонце 
української історії. Сходить, коли жителі 

Лісостепу мечем або плугом врізаються у 
Степ. Заходить, коли войовничий Степ 
доводить жителям Лісостепу, що вони – 
всього лиш “гречкосії”. 

Хліборобський “базис” наших предків 
нерідко призводив до того, що вони не 
вибудовували ніякої потужної “надбудови”. 
Домінував Степ, залишаючи за хліборобами 
Правобережної України роль статистів 
історичного процесу. Та часом ці хлібороби 
отримували певну “ін’єкцію” і переходили у 
наступ. Саме такою “ін’єкцією” і нічим іншим 
був, зокрема, прихід в Україну варягів. Саме в 
той час, коли Україну на міжнародній арені 
представляли такі імена, як «Карл, Інеґельд, 
Фарлаф, Вермуд, Руальд, Рідульфост» (із 
договору з Візантією 911 р.), Лісостеп став 
спроможним на реванш та експансію. 

Князь Святослав Хоробрий, попри те, що 
залишався напів-завойовником і ставився до 
тубільного населення як до сировини, 
здійснив справжню революцію – розвернув 
українську історію на цілих 180°. Святослав 
мав чималі успіхи, спрямовуючи свої сили на 
експансію у південно-західному напрямку. Та 
значно важливішою виявилася його експансія 
на південь і південний схід, а саме – 
знищення Хазарії. 

Запліднивши свою жіночо-хліборобську 
природу чоловічим, германським началом, 
Лісостеп завдав Степу надзвичайно сильного 
удару. Лише зайшовши углиб Степу і 
закріпившись на північ від Кавказу 
(Тмутаракань), Лісостеп зміг стати 
самостійним. Лісостеп так і не опанував 
Степу, проте утвердився як суб’єкт 
історичного процесу і перетворив простір 
Степу на арену для лицарських поєдинків. 
Незважаючи на відсутність чіткої 
імперіальної ідеї, серця українських феодалів 
усе ж наповнювало бажання «напитися води 
шоломом із Дону» – продовжити руський 
«натиск на Схід». 

Для нас надзвичайно важливим є той факт, 
що реванш Лісостепу відносно Степу відбувся 
саме в той час, коли українці народилися як 
державна нація (прихід варягів був останнім 
акордом нашого націогенезу так само, як у 
випадку англійців таким акордом було 
нормандське завоювання або у випадку 
болгарів – завоювання тюрками-булгарами). 
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При обпаленні, вироби з глини фіксують на 
собі магнітне випромінювання Землі. 
Подібним чином у момент свого державного 
оформлення українська нація зафіксувала на 
собі необхідність опанування Степу, експансії 
у південно-східному напрямку. 

Знищення Хазарії або боротьба з печенігами 
та половцями – це та зоря, під якою 
«народилася» українська нація (між іншим, 
нинішнє протистояння з “сепаратистами” є 
однією із ланок реалізації архетипу боротьби 
Русі проти Хазарії. Безперечно, нинішня 
держава “Україна” є такою ж “Новітньою 
Хазарією”, як і Росія та Захід, проте шлях до 
зруйнування нашої олігархічної “Хазарії” 
лежить через усунення небезпеки на сході 
країни як головної перепони на шляху 
Національної революції). 

В ХІІІ ст. Україні довелося зіткнутися не з 
“рідним” Степом, а з народженою у глибинах 
Євразії лавиною монголо-татар. Лісостеп був 
змушений відступити. Проте цього разу на 
реванш йому знадобилося всього лиш 
століття. Переформатований, литовсько-
руський організм – єдність Лісостепу і Лісу, – 
досить швидко почав відвойовувати 
втрачений простір. Через 122 р. після 
зруйнування Києва Батиєм, у 1362 р., 
литовсько-руські війська під проводом 
Ольгерда завдають поразки монголо-татарам 
у битві на березі Синіх вод. Так 
розпочинається навий етап реваншу 
Лісостепу. 

Стара феодальна еліта, ставши біля витоків 
козацтва, передала йому естафету боротьби зі 
Степом. Врізавшись у тіло Степу, Січ завдала 
цьому супернику досить сильної рани. В 
усякому разі, цієї рани було достатньо, аби 
ослабити Степ і забезпечити собі умови для 
його колонізації. Розорюючи Степ плугом і 
шаблею, українці водночас частково 
асимілювалися ним, народжуючи таким 
чином нові культурні якості. Стихія 
українського “натиску на Схід” була настільки 
потужною, що українцям вдалося заповнити 
увесь природний для себе простір включно з 
північними схилами Кавказьких гір та 
виходом до Каспію за умов відсутності 
повноцінної державності. 

«Це було величезне завдання нашого 
життя, як народу, як раси, здобули степ 
над Чорним і Каспійським морями» – 
підсумовуватиме потім Михайло 
Колодзінський. Очевидно, сили для реалізації 
цього завдання народжувалися в самому нутрі 
українців як раси (а не просто нації) – у 
глибинних, стихійних, ірраціональних 
підвалинах нашого існування. 

Україна дихає Степом. Поразки і занепад – 
це видих. Перемоги – це вдих. Наповнивши 
легені силою, Лісостеп своїми грудьми 
опановує простір Степу. Периферійні землі, 
як от Волинь та Галичина з Карпатами – це 
наша “криївка”, запілля, місце, де можна 
врятуватися у найскрутніші часи, 
перегрупуватися, аби потім завдати 
контратаки. Так було в умовах натиску 
монголо-татар. Так було в умовах 
більшовицької окупації. 

Аби вберегтися від ворога, селяни тікали до 
лісу, в хащі, в болота. Нехай ворог спалить 
село і витопче поля. Село можна відбудувати, 
поля – засіяти. У найбільш несприятливих 
ситуаціях важливою є програма-мінімум – 
вижити (біологічно, культурно, політично). 
Вже потім народжені вцілілими жінками 
сини можуть взяти до рук зброю і вийти на 
шлях реваншу. 

І сьогодні, до речі, наш “натиск на Схід”, 
відвоювання понівеченого комуністами 
простору, значною мірою спирається на 
міфологію, народжену у волинських лісах та 
розкиданих по Карпатах схронах – те, що було 
сконцентроване на периферії, променіє на 
увесь український простір включно зі Степом. 
Повстанські пісні та червоно-чорна символіка 
українських добровольців, що очищують 
Донецьку та Луганську області від ворога, є 
тому доказом. У тих піснях та символіці ми 
бачимо не лише лави вояків УПА, але й “Іду 
на ви” Святослава Хороброго… 

Незалежно від того, чи ми це усвідомлюємо, 
сьогодні Україна відтворює власний архетип. 
Кров, яка щедро зрошує простори Степу, 
говорить нам, що звершується Історія. Аби ця 
кров виявилася немарною, ми усе ж повинні 
чітко усвідомити важливість процесів, що 
відбуваються, зрозуміти, чого від нас вимагає 
сенс історичного процесу. Як і тисячу років 
тому, ми повинні прагнути “напитися води 
шоломом із Дону”, відвоювати усе те, що вже 
бувало завойоване нами. 

Українську геополітику не варто вкладати у 
дещо банальну міфологічну схему 
протистояння Заходу і Сходу. Проте місія 
опанування Степу, експансії у південно-
східному напрямку має бути для нас 
аксіомою. Зрадити цю місію – це зрадити 
себе. Відмова від такої експансії – це 
передумова для ворожої інтервенції. Відтак, 
ми повинні не забувати, що наша 
“антитерористична операція” повинна 
завершитися не раніше того моменту, коли 
наші миротворці перейдуть спочатку Дон, а 
потім і Кубань. 

© Iгор ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
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«МЕТАФIЗИКА ПАМ’ЯТI» 

"Пам’ять" – це слово, яке ми частенько 
чуємо, однак не завжди доречно. Але, 
пам’ятаючи про те, що навіть слово «любов» 
подається під різними соусами, і можливо, не 
варто завжди говорити про неї в повному 
розумінні слова? Те ж саме з "пам’яттю". Саме 
силою "пам’яті", закладеної всередині сімей, 
спільнота здатна йти крізь час, уникаючи 
можливих пасток, зберігаючи цілісність. Саме 
завдяки такій “пам’яті” китайці, японці, євреї 
та інші народи пережили цькування і гоніння, 
відтак звеличившись, а не зникнувши 
назавжди. На жаль, європейці, через 
історичні обставини, позбавлені такого роду 
"пам’яті". 

Я думав про цю втрачену європейську 
пам’ять у своїй книзі "Століття 1914". Варто 
тільки вимовити слово "Європа", й одразу ж 
виникає двозначність. Деякі схвалюють 
Євросоюз, деякі критикують, деякі шкодують, 
що в нього немає «сили». Щоб не виникало 
плутанини, я завжди уточнюю: мова не про 
політику. Згадуючи розподіл, зроблений 
Епіктетом, щодо всіх речей на «ті, що 
залежить від нас і ті, що від нас не 
залежить», я кажу так: я повинен будувати 
своє життя, ґрунтуючись на європейських 
цінностях – це від мене залежить; а міняти чи 
не міняти політику – це залежить не від мене. 
Я знаю також, що без натхненної, високої ідеї 
не буває продуманих, ефективних дій. 

Ця окрильна ідея вкорінена у свідомості 
європейської цивілізації, в якій регіони і нації 
не конфліктують між собою. Можна бути 
відразу бретонцем і провансальцями, 
французом і європейцем – сином цивілізації, 
історія котрої обчислюється з незапам’ятних 
часів, сином першої прекрасної кристалізації 
народів, оспіваної ще Гомером. «Цивілізація, 
– як висловився Фернан Бродель, – це 
спадкоємний зв’язок, яка, змінюючись, 
залишається такою навіть у тому випадку, 
коли одна релігія змінює іншу. Стародавні 
цінності продовжують жити, продовжуючи 
зберігати суть цієї цивілізації». Саме такий 
спадкоємний зв’язок робить нас такими, які 
ми є. 

Будучи різними, люди існують тільки 
завдяки тому, що відрізняє їх один від одного: 
клани, народи, нації, культури, цивілізації. 
Тваринне ж начало в людині є універсальним. 

Сексуальність властива всьому людству, так 
само як і необхідність прогодовувати себе. 
Зате кохання і гастрономія в кожній 
цивілізації свої: це значить, що з покоління в 
покоління люди докладали зусиль до 
збереження цих особливостей. Кохання у тому 
сенсі, в якому його розуміють європейці, вже 
існувало у Гомера в особі таких 
різнопланових персонажів як Гелена, 
Навсікая, Гектор, Андромаха, Одісей чи 
Пенелопа. Розуміння кохання, яке автор 
доносить нам через образи даних героїв, 
разюче відрізняється від того, що нам 
показують цивілізації Сходу. Це, однак, зовсім 
не означає, що одна цивілізація більш 
витонченіша і красивіша за іншу. 

Ідея про необхідність знаходження свого 
кохання не більш легковажна, ніж трагічні 
думи про історію і про долю, так властиві 
європейській свідомості. Адже ці думки 
визначають цивілізацію, притаманну їй 
духовність і сенс життя кожного. У тому числі 
і думка про необхідність ходити на роботу. 
Але чи робимо ми це виключно з метою 
отримання грошей, як заведено вважати за 
океаном, або ж з метою самовдосконалення в 
якісь, нехай не надто глобальній області та за 
скромний гонорар? Таке розуміння речей 
спонукало наших предків розвивати свої 
навички і відповідально ставитись до 
вирішення завдань будь-якого рівня. 
Домашні клопоти або розв’язання серйозних 
життєвих проблем – не має значення: вони 
завжди намагалися зробити все красиво. 
Усвідомлювати це – значить надавати 
"пам’яті" метафізичний сенс. 

Підтримувати нашу "пам’ять", передавати її 
дітям, роздумувати про ті випробуваннях, які 
зіслала нам доля – ось обов’язкова умова 
відродження будь-якої цивілізації. Бачачи 
руйнівні наслідки катастроф століття 1914 р., 
які серйозно підірвали дух європейця, ми 
повинні знову віднайти нашу етнічну 
"пам’ять". Може бути, у процесі відродження 
ми знайдемо відповіді на ті питання, які 
навіть не спадали на думку нашим предкам, 
які жили у стабільному, міцному й 
безпечному світі. 

© Домiнiк ВЕННЕР
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«ФIЛОСОФIЯ I ЕКОНОМIКА» 
Сплетіння  філософії та економіки – це 

державна політика. Що таке економіка без 
філософії і що таке філософія без економіки? 
Одне без іншого існувати не може, або ж 
стиха жеврітиме на певній території. І не 
факт, що при такому жеврінні ту територію 
вдасться зберегти. А тим часом, все частіше у 
ЗМІ з’являються новини про необхідність 
збільшити виробництво зерна у 2-3 рази, 
нагодувати світ,  про важливість іноземного 
капіталу в сільському господарстві, 
терміновий продаж землі іноземному 
капіталу.  А чи корисне – у  пропонованому 
об’ємі  те збільшення виробництва, і до чого 
воно призведе. 

Є 2 чинника збільшити валове виробництво: 
збільшення площі й підвищення врожайності. 

Перший чинник.  Знищується ефемерна нині 
сівозміна культур.  Ранні зернові, соняшник 
та рапс займають більшу частину орної землі. 
Спеціалізація на декількох монокультурах 
призведе до надмірної спокуси боротьби за 
собівартість. Мінімальні затрати  паливно-
мастильних матеріалів на 1 га є не що інше, як 
застосування широкозахватної 
техніки. Наслідок – поняття контурної оранки 
на схилах і тому подібних операцій, які 
сьогодні виконують дрібні й середні фермери, 
взагалі зникає. Ерозія ґрунтів. При такому 
підході не витримають конкуренції дрібні, а 
потім – і середні фермери. Вони 
перетворяться на трактористів у полях 
кількох феодалів. Знищення сільського 
населення. Не секрет, що перше покоління 
селян у місті – локомотив індустріалізації. 
Їхні діти в місті – наполовину схожі на перше 
покоління за професійною ознакою.  Онуки – 
мають професії поважні, проте не такі 
актуальні для руху країни вперед. 

Другий чинник. При збільшенні 
врожайності втрачається якість продукції. 
Все  живе має  біологічну межу росту. І так у 
всьому тваринництві і рослинництві без 
винятку. Кращі вчені голови працювали над 
підвищенням продуктивності на 5-10%  
десятиліттями.  А тут – відразу нагодуємо весь 
світ! От тільки світ не дуже намагався 
нагодувати нас. Одні відбирали, інші – 
купляли відібране збіжжя. 

Мине 20 років, за які Україна, втративши 
чорноземи і сільське населення, “спаливши” 
азотом гумус, отримає змиті до глини поля. 
Безнадійно в них сіятиме.  З останніх сил 
шукатиме дівчат, котрі можуть народити 
дітей, котрі ще на щось здатні. Феодали, 
спакувавши кошти, зникнуть. І не факт, що ті 
кошти не зникнуть у них – завдяки мудрим 
світовим економістам. Уявіть на основі цього 
чи Ви таку Україну хочете бачити і чи це буде 
Україна? Згідно бачення “видатних 
економістів”, сільського населення 
передбачається 2-3 млн. Населення в містах – 
більше 20 млн. Враховуючи міграцію дешевої 
робочої сили із Азії та Африки… 

Можна багато писати, але домалюйте 
картину самі. Для кого ця країна і чи такою 
Ви хочете її бачити? Може відновити різних 
форм власності заготівельну діяльність та 
переробну промисловість. Завести інвестиції в 
органічне виробництво. Дати роботу в 
сільській місцевості. Зберегти інфраструктуру. 
Ввести стандарти на продукцію. Спробувати 
завоювати ринок. Дуже добре подивитись на 
спеціалізую областей. Чужий розум – гарний, 
а свій – кращий. Не все те економіка, що 
блищить на перший погляд. Треба заглянути 
й трішки далі в економіку через філософію. 

 © Юрко ФОМЕНКО

 


