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Націоналісти, відігравши ключову роль у 

поваленні режиму Януковича, програли битву 
за визначення змісту протестного руху. Грубо 
кажучи, націоналістами була програна битва 
за назви. З самого початку Майдану його 
“діджеї” намагалися спрямувати протести 
виключно у русло підтримки 
євроінтеграційної політики. Значною мірою 
їм це вдавалося. 

На “аполітичному Майдані”, котрим 
керувала Руслана Лижичко, навіть гасло 
«Банду геть!» вважалося провокацією. Лише 
після розгону Майдану в ніч на 30 листопада 
“діджеям” а-ля Лижичко вже не вдавалось 
обмежити дискурс 
протесту виключно 
євроінтеграційною 
риторикою, адже на 
перше місце 
вийшла ненависть 
до чинної влади на 
чолі з Януковичем. 

Проте маркери 
були розставлені, і 
протягом тривалого 
часу протестному 
руху судилося 
перебувати в 
силовому полі концепції “Євромайдану”, а 
справжнім революціонерам – носити ярлик 
“провокаторів”. 

Націоналісти – спочатку ВО “Тризуб” імені 
Степана Бандери, а потім і “Правий Сектор” – 
протягом усього Майдану пропагували ідею 
Національної революції (тобто робили те ж 
саме, що і попередні роки). Поступово ця ідея 
почала знаходити підтримку у демонстрантів. 
Щоправда – у редукованій формі. Протестні 
маси все чіткіше почали вимагати відставки 
не лише уряду, але й самого Януковича. 
Знайшла поширення ідея заборони Партії 

регіонів та КПУ. Зросли антиолігархічні 
настрої. Частково зміст поняття “Національна 
революція” відображало гасло “повного 
перезавантаження влади”. Однак усе це не 
розкривало повного змісту Національної 
революції. 

Виступаючи на одному з лівацьких мітингів, 
словенський філософ-фрейдомарксист 
Славой Жижек розповів доволі глибокий 
анекдот. Хлопця зі Східної Німеччини 
посилають працювати в Сибір. З огляду на те, 
що його листи буде переглядати цензура, він 
говорить своїм друзям: «Давайте 
домовимось про таємний код. Якщо лист 

буде написано 
синім кольором – 
значить, я пишу 
правду, якщо 
червоним – 
брехню». 

Через певний час 
його друзі 
отримують листа: 
«Тут все чудово... 
Єдине, чого не 
можна купити – це 
червоні чорнила». 
Жижек підсумовує 

мораль цієї байки-анекдоту: «Цей анекдот – 
про нас... У нас є всі свободи, котрі ми 
хочемо. У нас лиш немає червоних чорнил – 
мови, що здатна передати нашу несвободу». 
Українців протягом всього періоду 
неоколоніальної «незалежності» годували 
демоліберальною риторикою, тож немає 
нічого дивного в тому, що під час Майдану 
вони не мали мови, володіючи якою, вони 
змогли б зрозуміти зміст націоналістичних 
закликів. 

Протягом листопада 2013 р. – лютого 2014 
р. між собою змагалися три основних 
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дискурси протесту: “ідеалістичне” бачення 
Національної революції з боку націоналістів, 
концепція “Євромайдану” і стихійний дискурс 
противладного протесту, котрий включав себе 
елементи першого та другого дискурсів. З 
одного боку, націоналістичному баченню 
революції протистояв бренд “Євромайдану”. 

З іншого боку, розлючене на владу 
суспільство, все більше втрачаючи довіру до 
“євромайданної” опозиції, усе ж не могло 
прийняти всієї повноти націоналістичних 
ідей. На жаль, останній факт змусив 
націоналістів деякою мірою спростити свій 
дискурс. 

Названі у попередньому абзаці дискурси 
відповідали трьом представленим на Майдані 
силам, – націоналістам (передусім “Правому 
сектору”), опозиції та основній масі 
протестувальників. Уся еволюція протесту 
полягала у звільненні дискурсу останніх від 
впливів опозиції та “діджеїв” і його рухові в 
бік націоналістичного дискурсу. 

Двояко можна розцінювати запропоноване 
Олегом Тягнибоком поняття “Революція 
гідності”. З одного боку, цей термін 
відображає об’єктивні зміни у сфері 
суспільної свідомості. З іншого боку, поняття 
“Революція гідності” усе ж не має чіткого 
ідейно-програмового змісту. Під цим кутом 
зору заклик до 
“Революції гідності” (а 
не Національної 
революції) був литтям 
води на млин 
“Євромайдану” – 
симуляції життєво 
необхідної для нації 
революційної боротьби. 

В доволі глобальній 
перспективі 
“Євромайдан” був 
захисним інструментом 
пануючої Системи – кримінально-
олігархічного режиму внутрішньої окупації. У 
багатьох випадках діяльність опозиції 
об’єктивно спрямовувалася на збереження 
режиму Януковича. 

Одначе для нас є важливішим той факт, що 
сама опозиція була елементом режиму 
внутрішньої окупації. Як в умовах 
американської політичної дійсності 
протиборство демократів та республіканців є 
механізмом стабільного функціонування 
демоліберальної системи, так і в Україні 
“влада” та “опозиція” – це всього лиш 
театральні ролі, елементи вистави, за 
лаштунками якої криється справжня, 
неоколоніальна, сутність політичного життя. 

Боротьба з режимом Януковича – це 
поверхневий вимір Майдану. Сутнісний вимір 
боротьби полягав у протистоянні режиму 
внутрішньої окупації та націоналістичної візії 
майбутньої України, шляхом до якої є 
революція. Відтак, Майдан був ареною 
протистояння “Євромайдану” та справжніх 
революційних сил та ідей. 

На жаль, переміг саме “Євромайдан”. 
Одначе, поглянувши на нещодавнє минуле, 
ми зможемо не лише повчитися на власних 
помилках, але й побачити окремі позитивні 
моменти, котрі ще зможуть відіграти свою 
роль у майбутньому. 

Нинішня Україна, нинішній український 
націоналістичний рух знаходяться поміж 
Сціллою і Харибдою західного культурного 
марксизму і московського культурного 
сталінізму. І перший, і другий є далекими від 
марксизму у більш адекватному сенсі цього 
слова і цілком вписуються у панівну у 
сучасному світі ліберально-капіталістичну 
систему. Культурний марксизм страшний 
своїм абсолютно неприкритим, навіть 
декларованим прогресизмом і бажанням 
подальшої емансипації. Культурний сталінізм 
несе небезпеку іншим – профанацією ідеї 
консерватизму. При цьому обидва вони 
спираються на антифашистську міфологію, 

хоч і розуміють її по-
різному. 

В ідеалі, якщо 
станеться диво, і в 
Україні встановиться 

націоналістичний 
режим, має бути 
залученим максимум 
вольових зусиль для 
того, щоб впровадити 

історичний 
ревізіонізм у 
вітчизняну освіту і 

науку. Грубо кажучи, достатньо розвинений 
випускник української середньої школи 
повинен уміти пояснити, що Адольф Гітлер не 
є фашистом, або ж розповісти про позитиви і 
негативи режиму Беніто Муссоліні. 
Антифашистська міфологія повинна бути 
зруйнованою цілком і повністю, а для цього 
саме поняття фашизму має бути не 
міфологізованим, а історичним. В інакшому 
випадку антифашистські граблі ще не раз 
вдарять по нашому чолі. Тому уже сьогодні 
ми повинні чітко усвідомити увесь негатив 
апеляції до антифашистської міфології і 
замінити її більш дієвими засобами 
пропаганди. 

© Iгор ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ 
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«ПIДСТАВИ УКРАIНСЬКОГО IМПЕРIАЛIЗМУ»
(…Закінчення, початок у №16. 1 листопада 

2014 р.) 
У попередньому номері нашого часопису, ми 

розпочали змальовувати загальні риси 
імперіалізму як явища. Нині, вашій увазі 
представлена позиція українського 
імперіалізму як захисної державницької 
системи проти зазіхань сусідніх країн. 

Однією із найвідоміших і найгрунтовніших 
праць часів ОУН, яка охоплювала практично 
всю проблематику суспільства є “Ідея та Чин 
України” Дмитра Мирона-Орлика. Розділ 
“Націоналізм і імперіалізм” говорить сам за 
себе: «Українська національна ідея, 
національна воля й національні почування 
мусять бути імперіалістичні, щоби 
протиставитися наступам ворожого 
світу. З поняттям імперіалізму звичайно 
в`яжуть гніт, визиск і поневолення слабших 
народів. Большевики вмовляють всіх і вся, 
що імперіалізм, це крайня форма 
капіталізму, а самі виявляють як 
найбільший імперіалізм під новою формою. 
Безперечно і різні прояви імперіалізму. 
Одначе український націоналізм розуміє 
імперіалізм як природний вияв волі 
могучості й розросту даної нації, що 
поширює чи то впливи свого духа, 
культурно-цивілізаційні вартості, чи 
здобуває нові простори для життьових 
потреб і піднесення своєї сили й багатства, 
чи займає важні стратегічні пункти, щоби 
вдержати свою могутність і випередити 
ворога. 

Кожна нова ідея була здобувчою і 
імперіалістичною, от як ідея Магомета, що 
підняла арабів з незнаного племені до 
світової імперії та пхнула їх на підбій світу. 
Ідеї християнізму своїм імперіалізмом духа 
здобули майже цілий світ. Ідеї французької 
революції чи большевицької були надихані 
імперіалістичним духом і здобувчою волею 
завоювати світ… Кожна здорова й повна сил 
нація є здобувча. Колишня Іспанія в боротьбі 
з маврами за своє визволення розбудила 
такі сили, що вони стали підставою її 
могучості та пхнули конкістадорів на 
завоювання нових світів. 

Взагалі істотною прикметою людського 
духа й волі є здобувчість і розріст, є 
назаспокоєне бажання могучості й 

великості. Рости, множитися, боротися, 
здобувати, перемагати, творити нове 
життя, бути сильним і могучим – оце 
вимоги життя та прикмети здорових 
народів, що панують над світом. Треба 
плекати внутрішній, потенціальний 
імперіалізм до якнайбільшого росту й 
могучості, щоби не датися взяти під ноги 
чужим здобувчим націям. 

Московському імперіалізмові, що суне на 
Україну під різними видами царського чи 
совітського імперіалізму, зломить зуби й 
вирве хижацькі кігті тільки сила і розмах 
українського імперіалізму. 

Ідея української великодержавності, яку 
висуває український націоналізм, є вимогою 
історичної долі України, її історичної місії, 
геополітичного положення між Європою і 
Азією, врешті є вона випливом стратеґічно-
політичних потреб. Щоби відбити наступ 
московського імперіалізму, треба йому 
протиставити могучість і здобувчість 
українського духа й волі, імперіалізм духа й 
меча, здобувчу імперіалістичну ідею великої 
революції, визволення й оборони всіх 
поневолених Росією народів в цілі повного 
розвалу московської імперії. А на місці 
совітського хаосу й тиранії треба 
створити новий український лад на сході 
Європи під володарством України.  

Український націоналізм приносить новий 
героїчний імперіалізм, імперіалізм духа, ідеї, 
культурно-цивілізаційного ренесансу, 
визволення й охорони слабших народів і 
збудування нового ладу під охороною 
української сили, влади й меча». 

Ці слова розставляють крапки над багатьма 
“і”. По-перше, аналогічно до настанов 
Сціборського та Донцова, Мирон-Орлик 
вказує на ідеалістичні підстави українського 
імперіалізму, вказує на імперіалізм як 
результат прагнення Нації до розширення. 
Нація або розбудовує імперію свою або стає 
частиною імперії чужої. 

Український націоналізм має поширювати 
свої ідеї, поширювати свій світогляд. Цікаво, 
що розбивається стереотип щодо того, ніби, 
ОУН була антиімперіалістична організація 
так як брала під крило багато національно-
визвольних рухів. Навпаки, той факт, що ОУН 
брала ці завдання на виконання є доказом її 
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імперіалістичності. Історичний досвід вказує 
на те, що імперії є також формою співжиття 
народів. Завданням ОУН як і нашим 
завданням у майбутньому має бути те, щоб 
була така форма співжиття народів, яка б 
виражалася в Українській Імперії, де провідну 
роль відіграватиме українська Нація, що 
стане рушійною силою і поведе людство 
вперед. 

В ідеолога ОУН Ярослава Оршана у його 
праці “Де стоїмо?” читаємо наступне: «В 1936 
р. прийшли події в Еспанії. Катальонці й 
баски — поневолені народи, звязали свою 
судьбу з комунізмом і Москвою. В декого 
знову сумніви: все ж це боряться дві 
поневолені нації за свою свободу, а Франко це 
мов Денікін, що хоче ліпити еспанську “єдину 
– неділиму”. Справа тут уже така 
скомпрометована, що мало хто важиться 
ставити ясно й недвозначно: за 
катальонцями й басками — проти Франка. 
Та треба б, мовляв, ставитися до цеї справи 
з певними “застереженнями”. Можна собі 
мати тисячу застережень, але коли треба 
витягати практичні висновки, то вони 
мусять бути ясні й недвозначні. 

Або ще справа Індій — “найбільшої 
поневоленої нації світа”. Це можна відчути 
в декого з наших людей цілком виразно, що 
вони з якоюсь особливою радістю говорять: 
англійців горстка; хай тільки ця індійська 
маса рушиться! Взагалі Англія тріщатиме 
от — от аж ну… Коли запитати, чи з цього 
тріщання вийде щось для України, то 
відповідь буде приблизно така: ну, всеж — це 
справа поневолених народів взагалі… 

Абстрагуючи засадничо від проблеми 
“симпатій” — могла б існувати взагалі в 
політиці концепція фронту всіх поневолених 
націй світа проти націй – гнобителів. До 
такої концепції, коли вона була б мислима, 
можливо б прикладати щойно справу 
нашого психольогічного наставления — 
себто “симпатій” до всіх поневолених націй, 
від аісинбців і індійців починаючи та на всіх 
поневолених народах СССР, різних 
національних меншинах і т. д. кінчаючи, і 
антипатій до кожної нації, яка поневолює 
якусь другу націю. 

Стверджуємо, що ідея такого 
Інтернаціоналу, як оруддя нашої визвольної 
боротьби, сьогодні не актуальна. І тому 
політичні фантоми в роді безумовної 
солидарности поневолених проти пануючих 
є шкідливі й небезпечні. Йде про Україну а не 
про фантастичні концепції й 
сентиментальні солидарности в імя 
мертвих догм». 

Український націоналізм мусить шукати 
собі зовнішніх союзників через призму 
практичної користі для Нації, а не на користь 
псевдо ідеалістичним інтернаціональним 
настановам. Не слід забувати і про Юрія 
Липу, який у “Геополітичних орієнтирах нової 
України”  писав і про історію українського 
експансіонізму і про майбутні орієнтири, які 
він вбачав у знищенні Москви як 
наддержавного центру і переміщення його до 
Києва. 

Які висновки? Імперіалізм неминучий. 
Національний Імперіалізм – результат вдалої 
зовнішньої політики, що опертий на 
внутрішню мобілізацію.  Націоналістичний 
імперіалізм є антиподом до комуністичних та 
лібералістичних імперіалізмів. Імперія – 
поняття ширше аніж просто величезні 
території. Імперська Нація – синонім 
успішної Нації. 

Часто від опонентів в нацсередовищі можна 
почути, що про ідею великодержавності варто 
думати лише коли вирішаться інші проблема. 
Або також можна отримати зауваження про 
те, що нібито про імперіалізм взагалі зарано 
говорити до отримання влади. Зауваження 
слушні, проте на кожне із них ми маємо 
відповідь. Зауваження антинаціоналістів з 
приводу шкоди імперіалізму ми розглядати 
взагалі не будемо. Нас цікавить лише 
вияснення певних моментів для теперішніх та 
потенційних прихильників нашого руху. 

Залишати тему імперіалізму, тему 
зовнішньої політики на час після приходу до 
влади, аргументуючи це тим, що зараз немає 
ніякого впливу на вирішення цієї 
проблематики є таким же безглуздим як і те 
щоб залишити соціальні, демографічні, 
державні, військові та інші теми так як 
вирішального впливу до отримання влади ми 
не матимемо. Але якщо ми полишимо всі 
аспекти життя українського народу на потім і 
займемося лише боротьбою за владу, то чим 
кардинально відрізнятимемося від 
ліберальних сил, що лише прагнуть влади 
заради влади? 

Великодержавності має приділятися та ж 
вага, що і будь-якому іншому аспекту нашої 
ідеології, тому що ми маємо бути готові до 
майбутнього. Звісно не варто вдаватися у 
догматизм і зациклюватися на дрібницях в тій 
же мірі як цього не варто робити і в інших 
сферах ідеології. 

Стосовно вторинності чи навіть третинності 
імперіалізму по відношенню до інших питань 
знову ж таки не витримує ніякої критики. 
Звісно до будь-яких зовнішніх проектів 
потрібно підходити максимально готовим 
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зсередини і це лише підтверджує неминучість 
імперіалізму як успішної зовнішньої 
політики. Коли спортсмен щодня тренується, 
то для того щоб потім перемагати у 
змаганнях. Мисливець вчиться добре стріляти 
щоб потім вполювати здобич. Нація 
зміцнюється зсередини щоб перемагати 
ворогів у цьому світі вічної боротьби. Ба 
більше того ряд внутрішніх проблем без 
вдалої зовнішньої політики вирішити 
неможливо. Коли хижак голодний він шукає 
здобич, а не починає їсти себе щоб 
вдовольнити голод. 

Імперіалізм пов’язаний із усіма внутрішніми 
сферами життя Нації і є його фактичним 
продовженням. Зовнішня і внутрішня 
політика нерозривні. Якщо Україні не 
вистачатиме якогось ресурсу – вона шукатиме 
його ззовні. Якщо буде його надлишок – 
знову ж таким будемо шукати зовнішні ринки 
збуту. І це лише економічний аспект. 

До слова сказати, наші попередники із ОУН 
приділяли імперіалізму велику увагу навіть у 
часи бездержавності та ворожої окупації. 
Часто противники імперіалізму водночас 
мають багато переживань на тему «Що ж ми 
робитимемо, коли встановиться 
націоналістичний режим? Нас же 
роздавлять сусіди!». Дилетантський підхід 
антиімперіалістів інколи вкрай вражає. 

Імперіалізм як згадувалося вже тут є й 
геополітичним співжиттям народів. Це може 
проявлятися в геополітичних проектах, 
союзах довго та короткотривалих. Саме 
продумана імперська політика дасть 
можливість Україні проводити вдалу 
зовнішню політику, знайти союзників і 
спільним фронтом піти проти 
глобалістичного лівого ярма про що буде 
написано згодом. 

Варто також зауважити, що оскільки 
центральною ідеєю політики націоналізму є 
демографічна політика, то позитивна 
демографія якнайкраще буде відштовхувати 
Україну до імперської політики, в тому числі в 
агресивних проявах. 

Сучасна доба характеризується глибокою 
кризою національної держави модерного 
зразка. Одразу треба зауважити, що мова не 
іде про кризу держави як такої, або тим 
більше про кризу етнічної нації; мова йде 
виключно про кризу централізованої та 
уніфікованої держави породженої добою 
буржуазних революцій. Тобто національною 
така держава є виключно в позаетнічному 
контексті. 

Відбувається стрімке відродження етнічної 
та субетнічної ідентичності, регіоналізація в 

політичній та економічній площині, 
збільшення культурних відмінностей в 
середині держави. Всі ті ідентичності, які 
намагалась зруйнувати доба модерну не 
тільки збереглись, але й перейшли в 
своєрідний контрнаступ. Водночас ми 
спостерігаємо і протилежні процеси — все 
більше і більше влади — політичної та 
економічної концентрується на 
наднаціональному рівні. Схожі процеси 
відбуваються і в культурній сфері. 
Пародоксальним чином культурна 
строкатість поєднується з виникненням 
глобальної культури. Таким чином, ми 
можемо спостерігати як національна держава 
в такому вигляді, в якому вона існувала 
останніх два строрічча перебуває під 
подвійним тиском — як з боку регіоналізму та 
етнічності, так і з боку глобалізації. 

Але всупереч прогнозам створення єдиного 
глобалізованого світу наростає ще один 
процес — процес т. зв. зіткнення цивілізацій, 
який вібувається в принципово іншому 
масштабі , ніж регіональний або 
національний. 

Зіткнення цивілізацій відроджує стару схему 
відому з прадавніх часів: «цивілізований світ 
проти варварів». Кого вважати варварами — 
значення не має. В середньовічча 
західноєвропейці вважали варварами всіх, 
крім християн європейського походження, 
мусульмани всіх, крім своїх єдиновірців, а 
китайці взагалі всіх, крім самих себе. В будь-
якому разі для кожної цивілізації властиве 
вважати себе центром всесвіту. Принципове 
полягає в іншому — протистояння цивілізацій 
неминуче породжує відповідні державні 
структури. Все це відкриває простір для 
ренесансу державних утворень імперського 
типу (в традиційному розумінні цього слова). 

Регіональні утворення на які можуть 
розпастися сучасні національні держави, 
нездатні будуть конкурувати з крупними 
державними утвореннями, тому вірогідність 
їхнього самостійного виживання у 
висококонкурентному світі майбутнього 
дорівнює нулю. В якості відповіді на виклик 
часу можуть виступити військово-політичні 
блоки національних держав, але насправді ця 
альтернатива є примарною переважно з двох 
причин. 

По-перше, об’єктивне ослаблення 
національних держав в результаті їх альянси 
можуть перетворитись в своєрідні клуби 
інвалідів, а по-друге, наддержавні об’єднання 
накшталт ЄС чи НАТО поєднують в собі 
найнегативніші риси застарілої національної 
держави та міждержавного альянсу. 
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Парадоксальним чином бюрократизацію і 
уніфікацію вони поєднують з повною 
відсутністю життєздатного владного 
механізму придатного для оперативного 
рішення загальних проблем. 

Таким чином найбільші шанси в 
найближчому майбутньому будуть мати 
державні утворення імперського типу. Вони 
здатні поєднати етнокультурну строкатість та 
найширшу автономію окремих держав і 
регіонів з високоефективною центральною 
владою, призначеною для вирішення 
загальних питань. 

Історичний досвід традиційних імперських 
утворень свідчить про те, що вони є 
надзвичайно життєздатними та стабільними 
при збереженні декількох умов. 

По-перше, уникнення надмірної 
централізації, оскільки це з одного боку 
породжує надмірне навантаження на 
центральну владу, а з іншого легко 
призводить до спалахів невдоволення на 
місцях. 

По-друге, уникнення етнокультурної 
уніфікації, оскільки вона призводить до 
діаметрально протилежних наслідків 
породжуючи боротьбу етносів та субетносів за 
виживання, що породжує центробіжні 
тенденції. Прикладом є політика русифікації 
України, що проводилася в ХІХ ст., і яка 
фактично призвела до оформлення 
українського національного руху, який став 
одним з могильників Російської імперії. 

По-третє, уникнення колективістського 
принципу верховного управління, широкі 
права і свободи суб’єктів імперії повинні 
обмежуватись місцевими проблемами. 

Верховний центр влади повинен мати 
максимальну незалежність  від тих чи інших 
групових інтересів. Особливе значення це має 
для Європи. Після занепаду США 
найпотужнішою державою світу стане Китай. 
Вже зараз він фактично перевищує Європу за 
потенціалом, і це при тому, що Китай 
централізована держава, а Європа — лише 
конгломерат державних утворень. 

Не треба забувати й про перспективи 
виникнення імперських держав в ісламському 
світі. Європа в такому стані, в якому вона 
знаходиться зараз приречена на неминучий 
занепад в умовах цієї конкуренції. Про 
збереження існування тієї чи іншої окремої 
європейської держави при зазіханні з боку 
такої потуги, як наприклад Китай казати 
взагалі смішно. 

Практичним зразком європейського 
імперського об’єднання може виступати ІІ-й 
німецький райх доби Отто фон Бісмарка. На 

відміну від більшості традиційних 
європейських утворень він являє собою 
відносно недалеке історичне минуле і 
практичні механізми реалізації імперського 
проекту використані за тієї доби в значній 
своїй частині можуть бути взяті на озброєння 
і сьогодні. 

Головною проблемою є те, що в умовах 
сучасної Європи немає сили, яка б взяла на 
себе об’єднавчу місію Пруського королівства, 
хоча з іншого боку поява такої сили є не 
тільки бажаною, але й необхідною. 

Розповсюджений поділ європейського 
простору на східний та західний є достатньо 
неточним та умовним. Доцільніше було б 
структурувати Європу на Західну, Середню — 
від західного кордону Польщі — до західного 
кордону РФ та Східну — сучасна РФ або ті 
державні утворення, що прийдуть їй на зміну. 

Сьогодні вважається, що основними 
гравцями на європейському просторі 
залишаються країни старого ЄС та Росія, але 
це є великою оманою. Все більше і більше 
дослідників схиляється до того, що попереду 
ЄС та Росію очікують великі потрясіння. 
Скажімо, Гійом Фай прогнозує для Західної 
Європи перспективу міжетнічної 
громадянської війни загальноцивілізаційної 
кризи. 

У випадку реалізації кризового сценарію 
Середня Європа виявляється найменш 
ушкодженою, але водночас вона стає перед 
необхідністю максимальної консолідації своїх 
сил. Жодна з окремих з 
середньоєвропейських держав не здатна буде 
вижити самостійно. Необхідність об’єднання 
підійме питання про лідерство. 

Найбільшою країною за своїм потенціалом в 
Середній Європі є Україна. Незважаючи на 
нинішні проблеми — демографічний, 
геополітичний та харчовий потенціал України 
є найвищим. В умовах руйнації сучасної 
економіки нинішні економічні показники 
втратять будь-яке значення, а ось чорнозем та 
кількість працездатного населення будуть 
відігравати вирішальну роль. 

Об’єднана навколо України Середня Європа 
буде здатна не тільки захистити себе, але й 
перейти в контрнаступ забезпечивши 
відродження Західної Європи та колишньої 
Росії. Об’єднаний східноєвропейський 
потенціал цілком дозволяє здійснити цю 
грандіозну місію та забезпечити панування 
Середньої Європи в межах європейського 
простору та поза його межами на багато віків 
вперед. 

© Едуард ЮРЧЕНКО та Сергiй ЛИС
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«NАЦIОNАЛIЗМ – ВСЕСВIТНЯ СИЛА»
Головна причина нещастя нашої нації – 

брак націоналізму серед широкого загалу її. 
Націоналізм це велетенська і непереборна 
сила, яка надто яскраво почала проявлятися з 
XIX ст. Під її могучим натиском ламаються, 
здається, непереможні кайдани, 
розпадаються великі імперії і з’являються до 
історичного життя нові народи, що до одного 
часу покірно несли свої рабські обов’язки 
проти чужинців-переможців. 

Націоналізм єднав, координував сили, гнав 
до боротьби, запалав фанатизмом 
приневолені нації в їх боротьбі за свободу. 

Націоналізм – ангел помсти за 
упосліджених – страшною червоною хвилею 
прокотився по краях упосліджених націй-
рабів, і слідом за ним розступалися хмари і 
проглядало сонце свободи. Націоналізм, 
народжуючи альтруїзм 
поміж членами 
поневоленої нації, 
симпатії один до 
одного, рівночасно 
родить пекучу 
ненависть до тих, що 
поневолили… 

У нас на Україні 
націоналізм дуже 
запізнився: наша нація, 
виключаючи не 
багатьох, переважно із 
інтелігенції, – не 
національна. Вона не має національної 
свідомості серед загалу, як її має польська, 
чеська, хорватська і інші, не має самої могучої 
зброї для захисту своїх інтересів і через те 
вона перебуває в найтяжчому рабстві, яке 
тільки можна уявити собі, і швидко хилиться 
до своєї конечної гибелі. 

Інтелігенція українська – “плоть від плоті” 
українського народу, проявляє і його риси: 
вона теж в значній ступені проявляє 
національний індиферентизм, то 
долучаючись до тієї чи іншої верстви 
суспільства пануючої московської нації, 
тонучи в її суспільних ліберальних та 
революційних течіях, то плекаючи 
консервативне українофільство для 
задоволення власної особи. 

Вплив московської культури і московського 
суспільства був до останніх десяти років 

остільки великий, що українці щиро 
повторяли за своїми лукавими учителями – 
москалями, що націоналізм взагалі дурниця, 
що сепаратизм теж нерозумна річ, бо ідеал 
усіх народів лежить у з’єднанні. 

Націоналізм, цей загальноєвропейський 
рух. що визволив десятки поневолених і 
упосліджених націй, що утворив великі 
національні культури і літератури – цей рух 
світла і волі українська інтелігенція, одурена і 
запаморочена усякими московськими 
теоріями, вважала нічого не вартою дурницею 
на радість москалям і на свою і на народу 
свого погибель. Дорогою ціною довелося їй 
платити за своє духовне рабство. 

Українська нація мусить йти тим самим 
шляхом, як і поневолені народи Заходу, 
перейде його і повалить все те, що стоятиме 

перепоною на цій 
дорозі. 

Затхле та цвіле 
повітря, яким дихали 
народи Росії за 
останні 25-30 років, 
створило страшенну 
мішанину і плутанину 
розумінь. Не тільки 
просто ліберальні 
групи, але й так звані 
крайні ліві завдяки 

особливим 
історичним умовам 

свого життя дуже часто надають багатьом 
розумінням не те або не зовсім те значення, 
яке вони дійсно мають. 

Тепер не диво в Росії почути від людей, наче 
й освічених, що націоналізм шкодить 
вселюдському поступові і що, начебто, 
всесвітня культура виграє від затирання 
національностей. Треба завважити, що така 
думка поділяється і урядовими агентами, і 
членами ліберальних партій і на цім прикладі 
в них є щасливе єднання. Правда, затирання 
національностей направлене тільки проти 
недержавних народів, і панове, які стоять за 
це затирання, через щось не починають 
затирання своєї національності; правда, що це 
вчення виходить з партій пануючих націй, але 
чимало є синів поневолених націй, які 
додають і своїх сил до” затирання “своїх 
народів. 
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А тим часом ідея космополітизму й 
гуманізму не тільки не є противна ідеї 
націоналізму, навпаки – є тільки випливом її, 
тільки її продовженням, розвитком. 
Космополітизм розширює, розповсюджує ідеї 
вітчизни на цілий всесвіт. 

 
З погляду космополітичного, усі люди – це 

спілка спілок або союз союзів, себто 
космополітизм уявляє собі спілку всієї 
людськості як загальну спілку окремих спілок. 
А окремі спілки найлегше можуть 
закладатись (розуміється, без примусу, без 
насилля державної ідеї ) саме поміж людьми, 
які вже з’єднані самою природою через 
спільну мову, психічну схожість, культурну 
близькість, здебільшого через економічну 
солідарність, бо в стародавні часи розселення 
народів кожний народ або окремі племена 
його несвідомо осідали в межах натуральних 
басейнів, географічних та господарських. 

Таким чином, натуральні національні 
спілки становлять велику вселюдську спілку, 
де індивідуальність кожної людини, кожної 
нації не затерта, а навпаки, набирає нової 
сили, краси й розцвіту. Се було б смертю для 
людського поступу, коли б усі люди були 
зовсім однакові, одноманітні, без своїх 
особистих прикмет. Адже ідеал людини 
складається у людей з сукупності окремих 
найкращих прикмет людських індивідів, 
асоціацій та націй, а через те – навіть поступ 
самого ідеалу сього не тільки не вимагає 
знищення особистих рис людини, а навпаки – 
їх повсякденного розвитку!.. 

Космополітизм та гуманізм виключають 
тільки національні ненависті та антипатії, 
національний шовінізм, навпаки, вони 
закликають до знищення хиб національних; 
не дивлячись на те, усюди й завжди можна 
почути на Вкраїні гостру ворожнечу з боку 
навіть ліберальних течій до проявів 
українського націоналізму, який стає 

джерелом національної творчості. 
Здебільшого під юшкою інтернаціоналізму 
або космополітизму українському народові 
накидають обрусіння або полонізацію. 

Ці чудернацькі інтернаціоналісти не 
розуміють, що замість вселюдства вони 
пхають нам буржуазну та бюрократичну 
державу, до того ще й зовсім національну, і не 
тямлять, що їх псевдокосмополітичні заклики 
проти “націоналізму ” спрямовані не проти 
тих, проти кого треба, себто не проти тих, хто 
давить чужі народи, а проти тих, хто тільки 
одбивається від гніту. 

Ці заклики роблять ту величезну шкоду, що 
відбирають останні сили з націй поневолених 
– їх інтелігенцію і через те остаточно пхають 
ці нації в безодню темряви й рабства. Оті 
інтернаціоналісти не тямлять, що треба 
одрізняти націоналізм як систему 
винародовлення, здебільшого 
насильницького, від націоналізму як права 
боротись за своє людське “я”. 

 
Проповідники такого інтернаціоналізму так 

чи інакше раз у раз нахиляються до націй 
пануючих і несвідомо для себе проводять 
політику систематичного винародовлення 
недержавних народів. 

Для поневолених народів менш небезпечні 
насильницькі заходи уряду, аніж такі 
умовляння інтернаціоналістів, хоч і ті й другі 
мають одну ціль – винародовити 
поневолений народ, хоч і через різні 
принципи. Адже проти насильницьких 
заходів дужче тільки розвинеться відповідна 
сила поневолених, але перекручені 
запаморочені таким вченням душі 
поневолених стають яничарськими проти 
самого свого народу. 

Отже, уникаючи національного шовінізму 
пануючих націй, треба плекати здоровий 
націоналізм поневолених народів, бо він є 
джерело творчості, і тільки в тому 
заховуються зародки народної свободи і ясної 
будучності. 

© Микола МIХНОВСЬКИЙ
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«10 ФАКТIВ ПРО ГОЛОДОМОР» 
На думку більшості істориків, причиною 

виникнення в Україні та інших частинах СРСР 
голоду 1932-1933 рр. стала примусова і 
репресивна для селян політика хлібозаготівлі, 
яку провадила комуністична влада. Від голоду 
в Україні, відомого як Голодомор, померло, 
від 3 до 3,5 млн. людей. Кількість жертв у 
всьому СРСР оцінюють до 7 млн. осіб Однак 
це питання досі викликає запеклі дискусії 
серед істориків та політиків. 

1. Геноцид. У 2006 р. Верховна Рада 
офіційно визнала Голодомор 1932-1933 рр. 
геноцидом українського народу. За законом, 
публічне заперечення Голодомору вважається 
протиправним, але покарання за такі дії не 
уточнюється. 

Однак серед істориків та політиків немає 
єдиної думки щодо того, чи можна вважати 
Голодомор геноцидом у юридичному 
значенні цього слова, закріпленому в 
Конвенції ООН про запобігання злочину 
геноциду і покарання за нього. При цьому 
батько "Конвенції про геноцид", доктор 
Рафаель Лемкін, який власне і вигадав цей 
термін, у 1953 р. сказав, що "винищення 
української нації" – це "класичний приклад 
геноциду". 

Голодомор визнали геноцидом українців 23 
держави: Австралія, Андорра, Аргентина, 
Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, 
Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, 
Мексика, Парагвай, Перу, Польща, 
Словаччина, США, Угорщина, Чехія, Чилі, а 
також Ватикан як окрема держава. Однак 
слова "геноцид" немає в документах ООН, 
ЮНЕСКО і ПАРЄ, присвячених Голодомору. 

У резолюції Європарламенту від 2008 р. 
Голодомор названо "жахливим злочином 
проти народу України та людяності". 
Документ також містить посилання на 
Конвенцію ООН про геноцид. 

2. Кількість жертв. Ще один камінь 
спотикання серед дослідників проблеми – 
кількість жертв Голодомору. Це число 
вираховують, порівнюючи смертність у 
охоплених голодом регіонах з нормальним 
рівнем смертності. Через брак достовірних 
демографічних даних того періоду 
чисельність втрат серед українців оцінюють 
дуже по-різному: від 1,8 до 7,5 і навіть 10 млн. 

Однак більшість фахівців нині сходяться на 
думці, що прямих жертв Голоду було 3-3,5 
млн. За підрахунками Інституту демографії та 
соціальних досліджень НАНУ, їх було 3,2 млн. 
Серед дослідників також немає єдиної думки 
щодо загальної кількості смертей від голоду в 
СРСР у 1932-1933 рр. Деякі іноземні історики 
говорять про 5,5-8 млн. загиблих, 
стверджуючи, що більше половини з них були 
українцями. 

3. Географія голоду. У 1932-1933 рр. 
масовий голод був також на Поволжі і Кубані 
(де жило багато етнічних українців), у 
Білорусі, на Південному Уралі, в Західному 
Сибіру і Казахстані. Найбільше українців 
загинули у сучасних Харківській, Київській, 
Полтавській, Сумській, Черкаській, 
Дніпропетровській, Житомирській, 
Вінницькій, Чернігівській, Одеській областях 
та в Молдові, яка тоді була складом УРСР. 

Близько 81% загиблих від голоду в Україні 
були українцями, 4,5% – росіянами, 1,4% – 
євреями та 1,1% – поляками. Дослідники 
відзначають, що розподіл жертв Голодомору 
за національністю відповідає національному 
розподілу сільського населення України. 

«Вивчаючи дані РАГСів про національну 
приналежність померлих, ми бачимо, що в 
Україні люди гинули за ознакою місця 
проживання, а не національності. Невисока 
питома вага загиблих росіян і євреїв у їхній 
загальній кількості, оскільки вони жили 
переважно в містах, де функціонувала 
карточна система забезпечення 
продовольством», – пише історик Станіслав 
Кульчицький. 

4. Де не було Голодомору? За даними 
ысторика Станіслава Кульчицького, восени 
1932 р. в Україні було майже 25 тис. колгоспів, 
яким влада висунула завищені плани 
хлібозаготівлі. Попри це, 1500 колективних 
господарств зуміли виконати ці плани і не 
потрапили під каральні санкції, тому 
смертельного голоду на їхніх територіях не 
було. 

5. Дюранті і перша згадка в пресі. 
Першим про голод в СРСР повідомив 
англійський журналіст Малкольм Маґерідж у 
грудні 1933 р. У 3-х статтях в газеті 
"Manchester Guardian" журналіст описав свої 
гнітючі враження від поїздок Україною та 
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Кубанню, розповівши про голод серед селян. 
Маґерідж засвідчив масову загибель селян, 
однак не назвав конкретних цифр. 

Після цієї статті совєцька влада заборонила 
іноземним журналістам їздити по вражених 
голодом територіях країни. У березні 
сенсаційні відкриття спробував заперечити 
кореспондент "New York Times" у Москві 
Волтер Дюранті. Його замітка називалася: 
«Росіяни голодують, але не вмирають від 
голоду». 

Коли про проблему почали писати інші 
американські газети, Дюранті підтвердив 
факт масових смертей від голоду. Дюранті 
відомий також тим, що єдиний з іноземних 
журналістів взяв інтерв’ю в Йосипа Сталіна та 
отримав Пуліцерівську премію за свою 
діяльність. 

6. Офіційне визнання. Саме слово 
"Голодомор" вперше з'явилося в друкованих 
працях українських емігрантів у Канаді та 
США в 1978 р. 

У СРСР на той час історикам дозволяли 
лише говорити про "труднощі з 
продовольством", але не про голод. Із вуст 
партійного високопосадовця слово 
"Голодомор" вперше прозвучало в грудні 1987 
р. Тоді перший секретар ЦК КПРС Володимир 
Шербицький, виступаючи на урочистостях з 
нагоди 70-ліття УРСР, визнав факт голоду 
1932-1933 рр. Коли про цю тему почали 
дискутувати дедалі відвертіше, у 1990 р. ЦК 
КПУ дозволив публікацію книжки "Голод 
1932-1933 рр. в Україні: очима істориків, 
мовою документів". 

За словами Станіслава Кульчицького, 
справжній тираж видання був усього 2,5 тис. 
примірників і воно стала бібліотечним 
раритетом. У 2006 р., за часів президента 
Віктора Ющенка, СБУ розсекретила понад 5 
тис. сторінок державних архівів про 
Голодомор. 

7. Натуральні штрафи. У селян, які не 
вкладалися в плани хлібозаготівель і 
боргували державі зерно, конфісковували 
будь-яке інше продовольство. Воно не 
зараховувалося як сплата боргу і було лише 
каральним заходом. Політика натуральних 
штрафів мала змусити селян здати державі 
начебто приховане від неї зерно, якого 
насправді не було. Спочатку каральним 
органам дозволяли відбирати лише м'ясо, 
сало і картоплю, однак згодом вони взялися і 
за інші продукти тривалого зберігання. 

Федір Коваленко з села Лютенька 
Гадяцького району на Полтавщині 
розповідав: «У листопаді і грудні 1932 р. 
забрали все зерно, картоплю, все забрали, 

навіть квасолю, і все те, що було на горищі. 
Такі дрібні були сушені груші, яблука, вишні 
– все забрали». 

У грудні 1932 р. 2-й генсек ЦК КП(б)У 
Станіслав Косіор доповідав Йосипу Сталіну: 
«Найбільший результат дає застосування 
натурштрафів. За корову і свиню нині 
колгоспник і навіть одноосібник міцно 
тримаються». 

8. Закон "про 5 колосків". У серпні 1932 
р. під приводом того, що розкулачені селяни 
та "інші антисоціальні елементи" 
розкрадають вантажі з товарних поїздів та 
колгоспне і кооперативне майно, Йосип 
Сталін запропонував новий репресивний 
закон про охорону державного майна. 

Закон передбачав за такі порушення 
розстріл з конфіскацією майна, а за 
пом'якшкуючих обставин – 10 років 
ув'язнення. Засуджені не підлягали амністії. 
За каральним документом закріпилася 
народна назва "закон про 5 колосків", 
оскільки винним у розкраданні державного 
майна фактично був кожен, хто без дозволу 
зібрав на колгоспному полі кілька колосків 
пшениці. За перший рік дії нового закону за 
ним засудили понад 150 тис. осіб. Закон діяв 
до 1947 р. 

9. Чорні дошки. У 1920-1930-х рр. газети 
регулярно публікували списки районів, сіл, 
колгоспів, підприємств чи навіть окремих 
осіб, які не виконували планів із заготівлі 
продовольства. На боржників, які потрапили 
на ці "чорні дошки" (на противагу до 
"червоних дощок" – списків пошани), 
накладали різноманітні штрафи і санкції, аж 
до прямих репресій проти цілих трудових 
колективів. 

Право вносити села і колективи до такого 
списку мали обкоми КП(б)У за поданням 
районних і сільських осередків. Іншими 
словами, формально це була ініціатива знизу. 
Система "чорних дощок", окрім України, 
діяла також на Кубані, Поволжі, Донщині, 
Казахстані. 

10. Канібалізм. Свідки Голодомору 
розповідають про випадки, коли доведені до 
відчаю селяни їли тіла своїх чи сусідських 
померлих дітей. 

«Цей канібалізм сягнув межі, коли 
радянський уряд почав друкувати плакати з 
такою пересторогою. Їсти власних дітей – 
це варварство…», – пишуть мадярські 
дослідники Аґнес та Стівен Варді з 
Дюкейнського університету. 

За деякими даними, за канібалізм під час 
Голодомору засудили понад 2500 людей. 

© Ревуч СIЧОВИЙ
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«ТРIУМФ ВОЛI» 

Після Другої світової війни, коли 
демоліберальні сили під виглядом розправи 
над “фашизмом, нацизмом і націоналізмом” 
за допомогою в’язень і куль каральних загонів 
вирішили проблему національних еліт 
європейських країн, розпочалася тотальна 
епоха домінування матеріалізму і крамарства. 
Людина і її спільнота припинили існувати у 
своєму трансцендентному вимірі. Настали 
часи влади інтелектуального мотлоху. 

Це, безумовно, був майстерний хід 
глобальних сил: ЗМІ, університетські кафедри 
і видавництва заповнені інтелектуально 
посередніми, але вірними послідовниками 
філософії використання за будь-яку ціну. 

Операція суспільної перебудови 
орієнтувалася в першу чергу на тодішнє 
молоде покоління – старші генерації, 
залякані можливістю ліквідації і позбавлені 
практичної можливості впливу, залишено 
самим собі, дозволяючи на смерть в забутті. 
Європа варварів ставала дійсністю. 
Парадоксально, але цим елементом, який 
послабив фундамент Нової Системи, були 
його вихованці. 

У 1960-х рр. перевиробництво нових еліт 
стало фактом. Демолібералізм втратив 
організаційну гнучкість, оскільки не міг 
гарантувати всім обіцяного раю на землі. 
Європою прокотилася хвиля незадоволення, 
яке, однак, виникало зі схвалення Системи, а 
не її заперечення – це був бунт з необхідності, 
бунт, викликаний страхом перед падінням в 
безодню безбарвності, на яку були приречені 
суспільні маси споживацького суспільства. 

Однак незабаром за бунтівниками з 
необхідності прийшли бунтівники з вибору – 
люди, що не схвалювали Систему як таку, а не 
такі, що лише вказували на необхідність 
косметичних змін. Дисидентів замінили 
революціонери. 

Європейська Духовна Революція все ще 
перебуває в зародковому стані. Народжується, 
зміцнюється, має за собою симпатію 
серйозних людських мас, але їй все ще бракує 
активного резерву. 

Страх, як і раніше, є основним елементом 
життя в демоліберальній Європі. Це є страх 
перед втратою матеріального status-quo і 
попаданням в пастку товариського 
остракізму. Врешті, звичайний людський 

страх перед караючої рукою демократії, яка 
на захист своєї позиції не відступає перед 
найгіршим злочином, особливим часом були 
1980-ті рр., які стали глядацьким залом 
масових вбивств представників національних 
еліт Італії, Іспанії, Франції, Швеції. 

Сьогодні, як здається, Система вже втратила 
ініціативу. Звичайно, вона ще в силах 
здійснювати підтримку примітивної моделі 
суспільного життя, однак вона вже 
інтелектуально виснажена, нездатна не лише 
до творчості, але і до споживання власних 
досягнень, які через пів століття виявилися 
звичайною ілюзією. Матеріалізм не має душі. 

Відчайдушні спроби порятунку власного 
етносу перетворилися в жалюгідні 
експерименти з поглинанням думок і 
традицій, принципово чужих та ворожих 
матеріалістичному світу. Кнут Гамсун, Езра 
Паунд, Кіт Ґілберт Честертон, Мірча Еліаде, 
Євген Маланюк та інших система намагається 
сьогодні втягнути до пантеону своїх святих, 
марно сподіваючись, що здорова думка 
Людини буде в стані оживити гниючий 
мозочок дарвінівської мавпи. 

Час вирішальної битви невблаганно 
наближається. Боротьба Життя проти 
Вегетації, Творчості проти Знищення 
неминуча, як неминучим є ранок, що 
наступає після темної ночі. Хоч і здається, що 
сили нерівні, однак першочергове значення 
матиме не кількість, а їх якість. І успіх буде у 
тих, які виявлять незламну волю до 
перемоги… 

У перемогу спротиву Системі треба вірити, 
як вірив у силу Христового вчення Августин 
Блаженний: «Нехай ті, хто стверджує, що 
Вчення Христа несумісне з добробутом 
держави, дозволять нам дати армію, що 
складається з таких солдатів, як вчення 
Христа вимагає. Нехай же дозволять дати 
нам таких громадян, таких чоловіків і 
таких дружин, таких батьків і дітей, таких 
майстрів і слуг, таких королів, таких суддів, 
більш того – таких платників, таких 
податківців, якими їх вчення і Християнська 
релігія навчили бути і потім нехай 
відважаться сказати, що є вона несумісна з 
благополуччям держави». 

© Адам ГМУРЧИК
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«ДОНЕЦЬКI СВIТАНКИ» 
З третіми півнями зникає нечиста сила. 

Зникає попід лісоcмугами, вимкнувши фари 
на автівках, степовими дорогами.  Накоївши 
брудних справ, тікає. Біжить в надії  на щедру 
плату чужинців.  У неї нема  своєї землі. Вона 
квартирує на землі батьків із мрією продати її. 

Тікають і найманці без роду та племені, їм 
ніхто і ніде не буде радий. Тікають, 
залишивши проміжок часу для роздумів. 
Проміжок до перших променів сонця. З ними 
прийде радість і спокій. Полетять на перших 
променях повідомлення  і дзвінки з 
донецьких степів, вітаючи рідних з добрим 
ранком. Добрим тому, що ранок, не зважаючи 
на вітер, дощ чи пронизливий холод, є. Він  є, 
і то вже – радість. 

Донецький світанок видно в любому куточку 
України, і він бажаніший за власний. Його 
стрічають в Карпатах і в 
Бессарабії, у 
Наддніпрянщині та на 
Поліссі, на Поділлі й у 
Таврії, на Слобожанщині 
та на Буковині. З такою 
радістю, як донецькі 
світанки, стрічаються хіба 
що луганські. У ці 
світанки просто вірять. І 
не важливо, що буде за 
ним. Головне, що він прийшов і почав відлік 
новій добі, що дає надію. 

На сході  заграва… 
Червоне світло над блукаючим з вечора 

пилом.  Окраєць невмитого туманом сонця 
виглядає у сподіванні, чи не порозумнішав 
світ за ніч. А світ не порозумнішав – лукаво 
дивиться назустріч сонцю.  Отак і стрічаються 
погляди у степу надії й брехні… 

Звук метала затворної рами як межа ночі й 
дня. Патрон вже не в патроннику. А ранкове 

сонце відірвалося від горизонту і покотилось 
над зруйнованими містами й селами, над 
ланам, усіяними мінами та воронками від 
вибухів, над людьми… 

Ранок, за яким буде день і буде ніч. І знов 
буде ранок. Одного ранку світ все ж 
схаменеться. Сонячні промені принесуть 
розум у цей край і розвіють оману.  Чисті 
Думки на світанку в Донецьких степах… 

А ніч не спала і над Дніпром. Старі лоцмани 
сплавляли плоти. Тихою течією, збирали 
веслами зорі в воді, йшли  на Кодак. Йшли в 
своєму столітті через нинішнє, зшиваючи 
історію в один великий розділ. 

Темінь і світло боролись в сірості світанку, 
сіяли тривогу в сни жителів міста. Сірість 
гасила вогні, а вони загорялись і загорялись. 
Надія на спокій і віра в надію гукали світанок 

нового дня. З майдану 
розтікалась мелодія, 
проганяючи сірість. 

На майдані нашого 
міста грав скрипаль. Грав 
з самого ранку, а не 
ввечері, як завжди. І 
скрипка звучала трішки 
по-іншому. Вона плакала і 
сміялась крізь сльози, 
ніби гукала людей до себе. 

Одинокі перехожі змінювали  шлях, 
обступали  скрипаля. А він грав безупинно 
для них, для Дніпра, для вранішнього 
сонця, котре з-за спин будинків, через голови 
людей дивилось на майдан. 

Посеред майдану, оточений людьми, грав 
скрипаль, а перед ним танцювала маленька 
дівчинка… 

Це був  перший ранок без війни… 

© Юрко ФОМЕНКО

 


