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В Україні вже стало трендом обурюватися з 

приводу “проросійської позиції” 
націоналістичних сил Європи. Викриття 
“європейських праворадикалів” як “агентури 
Путіна” перетворилося на звичну роботу 
контрольованих олігархією ліберальних ЗМІ. 
Вироблені у ЗМІ штампи стають 
популярними серед значного відсотка 
населення. Навіть у націоналістичному 
середовищі можна зустріти риторику в стилі 
“вони нас зрадили”. 

Насправді, тема України і право-
радикальних сил у Європі є доволі складною. 
Складною, але дуже важливою за умов, якщо 
українські націоналісти не планують 
припиняти революційної боротьби. 

Передусім потрібно сказати, що теза про 
тотально промосковську налаштованість 
європейських правих – це хибний і, значною 
мірою, штучно сформований стереотип. 
Доволі виразну промосковську 
налаштованість мають угорський “Йоббік”, 
болгарська “Атака”, грецька “Золота зоря”, 
французький “Національний фронт”. Більш 
за все, кожна із названих партій отримувала 
певні фінансові вливання з боку Кремля. 
Також промосковську риторику можна було 
чути з уст представників Британської 
національної партії та італійської “Нової 
сили”. 

Одначе названі партії аж ніяк не 
вичерпують переліку правих сил у Європі. 
Чимало європейських націоналістів, попри всі 
нюанси, про які ми поговоримо згодом, 
підтримували Майдан і зараз підтримують 
Україну у війні з Росією. Форми підтримки 
були і залишаються різними: поїздки на 
Майдан, проукраїнське висвітлення подій на 
власних інформаційних ресурсах, вуличні 
акції, фінансова підтримка, участь у 
військових діях у якості добровольців. 

Проукраїнську позицію має більшість 
представників італійського руху “CasaPound”, 
активно підтримувала Майдан скандинавська 
“Нордична молодь”, за проукраїнські вуличні 
акції можна подякувати “Національно-
революційній акції” у Іспанії, а також 
окремим націоналістичним групам у Франції. 

Говорячи про розподіл правих рухів Європи 
на промосковські та проукраїнські, варто 
відзначити декілька моментів. 

По-перше, навіть ті сили, котрі назагал не 
були прихильними до Майдану, не можна 
оцінювати однозначно. Наприклад, лідер 
Британської національної партії Нік Ґріффін 
в одному з інтерв’ю позитивно відгукнувся 
про “Правий Cектор”, зауваживши, що ця 
політична сила на Майдані творила 
альтернативу проатлантично налаштованій 
ліберальній опозиції. 

 
По-друге, величезним позитивом є те, що 

українських націоналістів підтримало чимало 
“маргінальних”, а, отже, по-справжньому 
революційних сил. Звернемося до прикладу 
Франції. Той же “Національний фронт”, 
котрий вважають пропутінським, є, фактично, 
опортуністичним, націонал-популістським 
рухом. Вписування в межі демоліберальної 
“політкоректності” та ігри за правилами 
системи далися “Національному фронту” 
взнаки, і зараз він виглядає приблизно так 
само, як у 1990-ті рp. Народний рух України 
виглядав на тлі “Тризубу” або УНА-УНСО. 
Натомість “вуличні праві”, середовища на 
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кшталт “Génération Identitaire” демонструють 
більшу націоналістичну і революційну 
послідовність. Саме роздріблені праві 
“маргінали” – ідентитери, роялісти, католики-
традиціоналісти – сьогодні стоять в авангарді 
боротьби проти ліво-ліберальної диктатури 
Франсуа Олланда. Достатньо згадати активні 
акції протесту проти законів, спрямованих на 
утвердження гомодиктатури: саме “вуличні 
праві”, а не “Національний фронт” дали 
зрозуміти, що Франція ще не стала на коліна. 
Сьогодні вони лише “маргінали”, завтра ж 
вони можуть відіграти вирішальну роль у 
житті Франції так само, як у житті України 
взимку таку роль відіграв “Правий Cектор”, 
що утворився із маловідомих для широкого 
загалу організацій та рухів. 

По-третє, європейські праві уже опинялися 
“по різні сторони баррикад” через різні 
національні симпатії. Так, зокрема, було під 
час конфлікту на Балканах, коли одні 
європейські націоналісти підтримували 
хорватів, а інші – сербів. 

Потрібно усвідомлювати, що зараз існують 
доволі об’єктивні підстави для того, щоб 
пересічний європейський націонал-
революціонер займав промосковську, а не 
проукраїнську позицію. Ті європейські праві, 
які підтримують Україну, в якомусь сенсі 
пливуть проти течії. Думаю, не один 
український націоналіст, опинившись на місці 
західних ідейних соратників, підтримував би 
Путіна, а також негативно ставився до 
Майдану. Для цього існує ряд причин. 

Причина перша – погляд на Росію як на 
“праву” країну. Задихаючись у смороді 
лібералізму, європейські праві хочуть вірити, 
що альтернатива такому стану речей існує не 
лише у їхніх мріях, але й у реальності. 
Відповідно, частина з них сприймає Росію як 
білу, консервативну, націоналістичну країну, 
котра чинить спротив новому світовому 
порядку і є ворогом США та ЄС. Звісно, це 
тільки мрії. В “білій” і “націоналістичній” Росії 
європейське населення витісняється 
вихідцями з Азії, а за спротив політиці 
мультикультуралізму за ґратами знаходиться 
величезне число представників правого руху. 
“Консерватизм” путінського режиму – всього 
лишень фарс; російське суспільство 
сконсолідоване навколо радянської міфології, 
показники релігійності населення жалюгідні. 

Попри відроджений образ “загниваючого 
Заходу”, російське суспільство вестернізоване 
у культурному плані. Промосковськи 
налаштовані європейські праві усього цього 
не розуміють. Вони дивляться на Росію 
наївними очима і вірять у те, у що їм хочеться 

вірити. На підтримку такої віри спрямований 
один із сегментів зовнішньої московської 
пропаганди. 

Причина друга – проатлантичні ілюзії 
українців. Напевно, більшість українських 
націоналістів ненавидять ЄС не менше, ніж 
націоналісти Греції, Іспанії, Франції та інших 
європейських країн.  Проте не варто 
заперечувати того факту, що загалом Майдан 
мав “євроінтеграційний” імідж, адже 
націоналісти хоч і являли собою авангард 
протесту, перебували у меншості.  

Нав’язування українцям хибних 
геополітичних орієнтацій спрацювало, і на 
Майдані чимало учасників акцій протесту 
цілком щиро тримали в руках прапори ЄС. 
Попередня пропаганда доповнювалася тим, 
що “власники сцени Майдану” уперто 
намагалися не випускати протест із силового 
поля концепції “Євромайдану”. Такої ж 
стратегії дотримувалися ЗМІ. 

Деякі європейські націоналісти зуміли 
зрозуміти, що, виходячи на Майдан, українці 
не стільки прагнули євроінтеграції, скільки 
висловлювали свій протест проти корупції, 
несправедливості, нахабної поведінки 
ліберально-олігархічної влади. Натомість 
інші всього-на-всього побачили в Майдані 
наївне прагнення зробити Україну частиною 
євросовка. Відповідно, перші підтримали 
Майдан, другі – засудили. 

Причина третя – помилки українських 
націоналістів. На відміну від Росії, котра на 
державному рівні протягом тривалого часу 
веде роботу серед європейських правих, 
українські націоналісти занедбали працю на 
цьому відтинку фронту. Певні успіхи у справі 
співпраці з європейськими правими 
демонструвала “Свобода”. Непогані 
результати “Свободи” на парламентських 
виборах 2012 р. привітала не одна 
націоналістична сила Європи. Одначе доволі 
скоро європейських правих чекало 
розчарування: “Свобода” підтримала 
євроінтеграційний курс Януковича, а під час 
Майдану занадто тісно співпрацювала з 
лібералістичною опозицією. Більше шкоди, 
ніж користі приніс англомовний офіційний 
сайт “Свободи” – позиціонуванням “Свободи” 
в англомовному середовищі чомусь 
займалися не націоналісти, а люди, котрі 
намагалися створити “біло-пухнастий” образ 
своєї партії. 

Під час Майдану ситуацію дещо виправив 
“Правий Cектор”, який видав кілька 
англомовних документів із чітким 
роз’ясненням власних ідеологічних засад. 
Проте надалі систематична співпраця із 
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західними правими не була налагоджена. І до, 
і під час, і після Майдану українські 
націоналісти серйозно недопрацьовували у 
декількох напрямках: 

А) Пропаганда інтелектуальної спадщини 
українського націоналізму. 

Б) Висвітлення ролі України у боротьбі з 
більшовизмом у минулому. 

В) Месіанське позиціонування України. 
Г) Руйнування “євроінтеграційного” образу 

Майдану – чітке висвітлення завдань, котрі 
ставили перед собою націоналісти, 
наголошування на тому, що революційна 
боротьба не закінчилася, а була 
призупиненою внаслідок московської агресії; 
відмежування від нинішньої олігархічної 
еліти. 

Ґ) Руйнування ілюзій щодо Росії. 
На тлі вище сказаного стає зрозуміло, чому 

європейські праві не відповіли на події 
Майдану та подальшої війни тотальною 
проукраїнською позицією. Те, що частина 
західних націонал-революціонерів 
підтримала Україну, є наслідком їхньої 
прозорливості, але аж ніяк не 
цілеспрямованої роботи українських 
націоналістів. Можливо, українські 
націоналісти “купили” своїх західних ідейних 
соратників власною жертовністю та 
тактичними перемогами. Проте, будучи у 
центрі уваги і володіючи певними 
фінансовими і людськими ресурсами, можна 
було досягнути значно більше. 

Закінчуючи розкриття теми України та 
європейських правих, звернемо увагу на ще 
два питання. По-перше, чому українцям так 
активно нав’язують образ пропутінських 
націоналістів, і які це має наслідки? По-друге, 
наскільки важливою для українських 
націоналістів є співпраця з націоналістами 
Європи? 

Розпочнемо з другої частини першого 
питання. Формування образу “націоналістів – 
агентів Путіна” створює таку інформаційну 
матрицю, котра засуджує націоналізм 
загалом, а отже – об’єктивно шкодить 
українському націоналістичному руху. 
Подібну роль відіграє риторика про 
“авторитарний”, “націоналістичний” і навіть 
“фундаменталістський” путінський режим. 
Замість того, щоб показувати 
необільшовицькі риси сучасної Росії, ЗМІ 
створюють карикатурний фантом. Б’ючи по 
Росії не з консервативних і націоналістичних 
позицій, а з позицій виразно лібералістичних, 
вітчизняні ЗМІ тим самим б’ють по 
українському націоналізмові. 

Говорячи про те, наскільки важливою для 
українських націоналістів є співпраця з 
правими силами Заходу, мусимо наголосити, 
що така співпраця не є самоціллю. Вона є 
важливою під кутом зору: а) реалізації 
націоналістичних ідей в Україні, б) реалізації 
глобальніших цілей українського 
націоналізму – “Новітня Реконкіста”. 

Передусім скажемо декілька слів про 
користь від співпраці з західними правими в 
оперативно-тактичній площині. Маючи 
більшу підтримку з боку європейських 
націоналістів, націоналістичний рух в Україні 
міг би розраховувати на більшу фінансову і 
матеріально-технічну допомогу під час війни, 
широкомасштабну участь у військових діях 
західних добровольців, проукраїнські 
публічні акції в європейських країнах, удар по 
російських позиціях у Європі. Сьогодні ми усе 
це маємо – і епізодичну фінансову підтримку, 
і правих добровольців, і проукраїнські акції. 
Але масштаби підтримки є не такими, як 
хотілося б. 

Тепер – про стратегічні перспективи 
співпраці. Перемога в Україні 
націоналістичної революції означає її більшу 
чи меншу ізоляцію з боку західних 
демоліберальних режимів та міжнародних 
структур. Навіть якщо націоналісти, що 
прийдуть до влади внаслідок революції, 
підуть на частковий конкордат з західними 
державами та міжнародними організаціями, 
повністю уникнути ізоляції не вдасться. 
Фаворити сучасного світу, ті сили, які 
формують новий світовий порядок, є не 
просто ворогами України чи націоналізму, 
але й ворогами нації як такої. Вони є 
ворогами нації, християнської релігії, родини, 
традиційної моралі і, зрештою, самої людини. 
Націоналісти, якщо вони дійсно хочуть бути 
націоналістами, змушені протистояти цим 
силам. Відповідно, у разі перемоги 
націоналістів буде змушена протистояти цим 
силам і Україна в цілому. А в протистоянні з 
силами декадансу необхідно мати 
максимально широке коло союзників. 

Аби збільшити шанси на здійснення 
революції в Україні, а також збереження її 
результатів, українські націоналісти повинні 
співпрацювати з антилібералістичними 
силами Заходу. Цілком імовірним є варіант 
“Далі буде тільки гірше”. За таких умов праві 
сили мають докласти максимум зусиль, аби 
створити якомога глобальнішу мережеву 
структуру опору цьому “прекрасному новому 
світові”, що наближається. 

© Iгор ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ 
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«МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАIНI»
Переживання себе як частини нації, 

починається із розуміння місцевості в якій ми 
живемо, будь то місто чи містечко, чи й того 
менше. Проте саме тут ми реалізовуємо себе. 
Однак чи можемо ми гармонійно розвиватись 
у спільноті, що не має дійсно незалежного 
місцевого самоврядування? 

Відтак дана стаття присвячена розгляду 
формування та розвитку українських міст. 
Головна ознака самоврядування – це 
самостійність, дійсна самоврядність. Це 
здатність розпоряджатися усіма ресурсами 
території та нести самостійну відповідальність 
за її розвиток. 

На сьогодні ж Україна проходить у цьому 
питанні шлях спільний для більшості 
східноєвропейських країн. Створені органи 
місцевого самоврядування сліпо копіюють 
існуючу совєцьку модель, змінились лише 
назви. Дійсного нового наповнення дуже 
мало. Така ситуація засновується на 
виключно формальному наданні місцевому 
самоврядуванню автономності, самостійності 
в прийнятті та реалізації соціально-
економічних програм, створенні власного 
бюджету, який мав би забезпечувати 
підтримку існуючої муніципальної 
інфраструктури разом із забезпеченням 
розвитку території. 

Існуюче податкове законодавство вводить 
надзвичайно низьку кількість місцевих 
зборів. А як можна говорити про амбіційні 
проекти, коли місто залишається із купою 
проблем та недостачею коштів? – Звісно в 
такій ситуації залишається їх лише 
розкрадати. Більш того, системні економічні 
проблеми доповнюють цю картину 
неможливістю отримати закладені у місцевий 
бюджет кошти. Місцеві бюджети залежать від 
проведення всіх розрахунків через Державну 
Казну України, яка може довготривалий час 
перекривати доступ органів місцевого 
самоуправління до власних коштів. 

У результаті будь-яка громада стає 
фінансово залежною. Органи місцевого 
самоврядування займаються пошуком 
дотацій чи то з боку державного бюджету 
через різноманітні субсидії та субвенції, чи то 
з боку представників бізнесу, що мають 
власний інтерес до питань розвитку території. 
Відповідно ми живемо у містах, які фінансово 

залежить від досить сумнівних центрів 
впливу. З рештою, достатньо серйозної шкоди 
самостійності місцевого самоврядування 
завдає партійна приналежність депутатів рад 
та міських голів, які через потребу 
дотримання партійної дисципліни, 
приймають рішення, виходячи зовсім не з 
інтересів місцевих громад. 

У результаті утворюється численні недоліки 
в адмініструванні територій, на яких ми 
проживаємо. Не залежно від розміру, 
чисельності населення та інших статистичних 
даних, необхідно визначити відсутність 
дійсного місцевого самоврядування. 
Відповідно численні соціальні негаразди 
нашого суспільства залишаються без 
перспектив принаймні більш-менш 
гармонійного розв’язання. 

Міста, які мали б ставати центром розвитку 
регіону, сплачують численні витрати на 
підтримку лицемірного образу успішності 
ділового центру за рахунок зубожіння 
власних передмість або робочих районів. Тим 
часом ціннісні сенси занепаду громад часто 
залишаються без уваги. На справді, ми маємо 
справу із сформованими на місцевому рівні 
об’єднаннями чиновників, що звикли до 
банального розпилу державних дотацій, 
власного комунального господарства. На 
економічно розвинених територіях 
визначальну роль, відіграють представники 
місцевої бізнес-еліти, які зацікавлені в 
розвитку економіки міста та перетворення 
його у автономний та впливовий центр 
господарського життя.  

На сьогодні, вплив економічної еліти 
визначає вектор дійсного розвитку місцевого 
самоврядування. Воно не сформувалось як 
самостійний організм, тож легко приймає 
позицію тих, хто в нього інвестує. Ми ж маємо 
повернути його, якщо не обличчям до 
громади, то принаймні змусити інколи до нас 
прислухатись. Механізм один: прихід до 
міських рад. Якщо представники 
громадськості будуть складати принаймні 
30% депутатських місць, то вони зможуть 
здійснювати вплив на життя у місті. Сильне 
місцеве самоврядування може бути тільки в 
сильної громади. 

 © Павло ЛЕВЧУК



5 
 

«З МОСКАЛЯМИ НАМ СПIЛЬНОI МОВИ»
В українській політиці вже давно 

устійнилася однодушна негативна постава до 
всіх, явних чи замаскованих, намагань 
впрягти українську справу до московського 
імперіялістичного воза. Всюди, поза засягом 
московського насильства, українська 
національна спільнота ставиться до того роду 
московських затій так, як звичайно до 
ворожих починів. І кожна спроба з боку 
москалів зробити вилім в українському 
фронті є цілком безнадійна. 

Тим часом за таке завдання — змінити цю 
послідовну поставу української політики, — 
приймають ті американські політичні кола, 
які в теперішній психологічній війні з 
большевизмом організують американські 
акції на цьому відтинку. Вони різними 
засобами намагаються звести в одно річище і 
визвольні змагання народів поневолених 
Москвою, в першу чергу України, і 
протирежимні, антикомуністичні тенденції 
серед московського народу, репрезентовані 
його політичною 
еміграцією. 

Базою спільної 
дії мало б бути 
передусім саме 
неґативне 
ставлення до 
большевизму, як 
до режиму і 
комуністичної системи, боротьба за його 
усунення та за встановлення на його місце 
демократичного ладу. Що ж стосується 
державно-політичного укладу на місці СССР, 
то мала б залишитись російська імперія в 
дотеперішньому складі, до якої далі належала 
б Україна й інші народи, хіба, що самі форми 
їхньої підлеглости були б у дечому змінені. 

Максимальні “концесії”, які допускала б ця 
концепція народам, що борються за своє 
визволення від Москви, це було б відкладення 
їхнього державного визначення на пізніше, 
після переможення большевизму спільними 
силами і встановлення демократії в російській 
імперії. До того часу Україна й інші народи 
мали б переставити свої визвольні змагання 
тільки на протирежимну, протикомуністичну 
боротьбу і провадити її в аспекті 
неподільности російської імперії, з 
пристосуванням до московських бажань. 

Така концепція зустрілась з одностайним 
різким відпором усіх українських політичних 
середовищ на еміграції, коли московські 
чинники на еміграції пробували ввести її в 
дію, а американські аранжери й покровителі 
тримались за лаштунками. Після того 
американська політична акція в цьому ж 
напрямі почала виявлятись щораз виразніше, 
ставлячи цю проросійську, єдинонеділимську 
концепцію, як офіційну лінію політики США. 

Різні засоби політичного натиску і 
з’єднування мають зламати одностайність 
українського відпору та перетягнути слабкі і 
податливі на такі методи елементи серед 
української політичної еміграції. 
Настійливість американських чинників, які 
ведуть цю акцію, готова посунутись до таких 
меж, що, мовляв, становище української 
сторони до такої їхньої концепції вони будуть 
трактувати як чинник українсько-
американських взаємин. Тобто, що керівні 
політичні кола США будуть так ставитися до 

українських 
політичних сил, як ці 
ставитимуться до 
їхньої проросійської 
політичної акції. 

Цього роду прояви і 
суґестії мають за ціль 
викликати замішання 
в українській політиці 

на еміграції, позбавити її підметности і 
перетворити на податливий об’єкт у 
тактичних заграх чужої політики. В такій 
ситуації всі українські самостійницькі сили 
мусять виявити свою національно-політичну 
зрілість і непохитну стійкість на позиціях 
нашої визвольної справи. 

В першу чергу мусимо категорично 
відкидати кожну суґестію, щоб нашу поставу 
супроти будь-яких московських плянів, акцій і 
сил трактувати в іншій площині, ніж з позиції 
української визвольної боротьби і політики. 
Коли хтось намагається трансформувати це на 
відношення між нами і США, то цього не 
можна ані вважати за поважне ставлення 
справи, ані тим більш до такого ставлення 
достосовуватися. Бо ставлення до Москви, до 
московської нації і державности, до всіх 
складників і форм московського імперіялізму 
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— це виросле з вікової історії, основне 
питання життя і розвитку української нації. 

Воно стоїть у нас на першому пляні. 
Натомість актуальна концепція політики 
США в психологічній війні з большевизмом — 
це питання тільки політичної тактики і то 
дуже сумнівної. Американська акція по лінії 
єдинонеді-лимській — це, з погляду 
українських визвольних змагань, явище 
тільки коньюнктурного значення, незалежно 
від її можливої натуги і часу тривання. 

Питання нашого відношення до різних 
московських сил і акцій, які заторкують 
українські справи, зокрема визвольні 
змагання і самостійність України під будь-
яким оглядом, оцінюємо, вирішуємо і 
реалізуємо тільки згідно з українською 
рацією. На суть такого нашого відношення не 
можуть мати впливу ці обставини, що 
означені московські акції виступають у 
сплетенні з акціями третіх сил, або мають від 
них підтримку, хоч би нам навіть дуже 
залежало на добрих взаєминах з тими 
силами. 

Акція згаданих американських кіл знову 
ставить перед українськими політичними 
силами за кордоном справу співдії з 
московськими протикомуністичними, але 
імперіялістичними середовищами. Зміст 
однородної відповіді всіх українських 
самостійницьких сил 
у такій засадничій 
справі визвольної 
політики не може 
достосуватись до 
бажання 
зацікавлених 
чужосторонніх 
чинників, ані до 
того, чим вони 
підпирають свої 
бажання. Ця 
відповідь 
перерішена самою 
природою, цілями і положенням обидвох 
справжніх партнерів: українського і 
московського. 

Цілі визвольних змагань України і союзних 
народів є незмінні і цілком виразні: повне 
визволення від загарбницького і 
насильницького імперіялізму московської 
нації в цілому і його теперішньої форми, 
большевизму — зокрема. Знищення 
комуністичної системи й режиму. Повний 
розрив будь-яких пов’язань із Росією. 
Побудова суверенних національних держав на 
етнографічному просторі кожного народу. 

Історичний досвід переконливо повчає нас, 
що Росія при всіх внутрішніх перемінах 
ніколи не зміняла, ні не послаблювала свого 
імперіялізму — гону загарбувати, визискувати 
й нищити інші народи, зокрема український. 

В наслідок національного поневолення 
Україна, як теж інші народи в такому ж 
становищі зазнали саме найгірших лих, з-
поміж усіх тих, що ними відзначалась кожна 
доцьогочасна московська державно-
політична і суспільна система. Кожний режим 
московської тюрми народів зосереджував свої 
сили, всі найжорстокіші засоби для того, щоб 
втримати та закріпити поневолення, 
пограбування і нищення України й інших 
народів. 

Московський нарід не тільки не 
протиставився тому, але в цілому був і 
залишився носієм цього імперіялізму. 
Ривалізуючі за владу системи і сили в Росії, 
намагаючись з’єднати собі симпатії більшости 
московського народу і плямуючи непопулярні 
риси противника, завжди суперничали між 
собою в тому, хто з них здобуде більше для 
російського імперіялізму. Кожна московська 
держава, як царська, так демократична і 
большевицька, завжди послуговувались 
підступом і віроломністю супроти України й 
інших народів, і кожну форму союзу 
перетворювала в найжахливіше поневолення. 

Отже, ворогом був не 
тільки даний режим — 
царський, чи 
большевицький, не 
тільки державна і 
суспільна система, а 
сама московська нація, 
навіжена бісами 
імперіялізму, жадобою 
бути все більшою, 
могутнішою, багатішою, 
але не власним ростом, 
а коштом поневолення 
інших народів, їх 

пограбуванням і всмоктуванням у себе. 
Мета наших визвольних змагань — повне 

унезалежнення від Москви через побудову 
Суверенної Соборної Української Держави, — 
не може бути нічим підмінена. Сама зміна 
режиму й устрою Росії, при будь-якому 
узалежненні від неї України, не є ані суттю, 
ані етапом українського визволення. Сучасна 
визвольна боротьба українського народу з 
большевицькою Москвою є одночасно 
боротьбою з імперіялізмом московської нації 
взагалі, так, як большевизм є формою і 
витвором цього імперіялізму. 
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Україна може творити спільний 
протибольшевицький фронт з такими 
чужими силами, які позитивно ставляться не 
тільки до самої боротьби, але і до наших 
визвольних цілей, та воюючи проти спільного 
ворога, не мають ворожих намірів щодо 
України. Такий природний і організований 
спільний фронт творять поневолені Москвою 
народи. 

Зате ж немає таких московських сил, які 
позитивно ставилися б до самостійницьких 
змагань України і її союзників, які 
протиставились би імперіялістичним діям і 
тенденціям Московщини. 

Московські протибольшевицькі течії і 
настрої є проти самого режиму, проти 
комуністичного ладу і системи, а не проти 
національно-політичного поневолення інших 
народів. Різні еміграційні московські партії й 
організації, при своєму декляративному 
протибольшевицькому наставленні, свою 
фактичну діяльність зосереджують на 
поборюванні українського самостійницького 
руху. Таким чином, коли йде про втримання 
московської імперії, вони змагають до того 
самого, що й большевики і доповняють їх 
роботу там, де не 
сягають 
большевицькі руки. 
В цьому існує 
фактичний поділ 
ролі між дова 
ривалізуючими 
формами 
московського 
імперіялізму. 

Повторюється 
історія 1917-1920 рр., 
коли-то білі і 
червоні московські 
сили, не зважаючи 
на найбільшу 
взаємну ворожнечу, 
однаково звертали свої головні сили на 
знищення самостійности України та інших 
відновлених національних держав. Денікін 
узяв усю поміч західніх держав, призначену 
на боротьбу з большевизмом, і повернув її 
головним чином проти Українських Армій, 
що стояли в боротьбі з цим же большевизмом. 

Так само тепер московські імперіалісти на 
еміграції, під формою протибольшевицької 
акції і спільного фронту, намагаються 
захопити під свій вплив політику західніх 
держав на цьому відтинку та скерувати їх 
акцію на єдинонеділимські рейки, на шкоду 
визвольним змаганням України та всіх 
поневолених Москвою народів. Вони 

намагаються зіпхнути справу державної 
самостійности України з політичного обрію й 
утвердити у світовій політиці переконання, 
що нібито суттю цілого протибольшевицького 
змагання є тільки справа усунення 
комуністичного режиму і системи, а 
самозбереження московської імперії не 
підлягає’ жодній дискусії. 

Українська самостійницька політика мусить 
зробити належні висновки з того факту, що в 
московському таборі існують тільки сили 
крайньо ворожі справі державної 
самостійности України, і що під цим оглядом 
надалі маємо справу з одностайним фронтом 
большевиків й антикомуністичних 
московських імперіялістів. В такій ситуації 
кожне намагання звести українську політику 
до спільних позицій з московськими 
антирежимними силами є рівнозначне з 
намаганням довести до капітуляції 
українських визвольних змагань перед 
московським імперіялізмом. Будь-які зв’язки 
з ворогом на такій плятформі капітулянства 
були б злочином національної зради. 

Як по московському боці немає інших 
діючих сил, тільки ім-періялістичні, що 

найбільш ворожо 
ставляться до 
визвольних змагань 
України й інших 
народів, так само з 
нашого боку супроти 
них може бути тільки 
одна постава: відпір і 
боротьба. 

Боротьба з Москвою, з 
большевизмом і з 
кожною іншою формою 
її загарбницького 
імперіялізму, аж до 
повного визволення, 
поки московська нація 
не виречеться своїх 

намагань поневолювати Україну й інші 
народи та не погодиться жити з ними в 
мирних взаєминах, на засаді пошанування 
самостійности і всіх прав кожного народу. 

А до того часу, поки в московському таборі 
не виступлять неімперіялістичні сили з такою 
програмою і не почнуть діяти по лінії 
позитивного ставлення до головних цілей 
визвольної боротьби України й інших 
поневолених народів — доти не може бути 
спільної мови з жодними московськими 
чинниками. 

© Степан БАНДЕРА
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«ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ЧИН БАНДЕРИ» 
В історії України є національні герої, 

прізвищами яких окреслювались і в постатях 
яких уособлювалися цілі епохи боротьби 
українців за власну державу. Це Іван Мазепа, 
Симон Петлюра, Степан Бандера. Їхні імена 
окупанти України піддавали анафемі, 
вилучали з підручників історії, їх називали 
зрадниками і ворогами українського народу. 
Але ні втопити у фальші, ні викоренити їхні 
світлі образи зі свідомості нації так і не 
змогли. І в перший день нового року ми 
відзначаємо чергову річницю з дня 
народження одного з них – Провідника ОУН 
Степана Бандери. 

Він виріс у національно свідомій сім’ї, де 
патріотизм не тільки означав любов до 
батьківщини, але й передбачав жертовну 
діяльність в ім’я України. Його батько, греко-
католицький священик о. Андрій, під час 
визвольних змагань пішов в Українську 
Галицьку Армію, став капеланом УГА, був 
делегатом Акту Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 
1919 р. в Києві, а потім зазнав лютих 
переслідувань з боку польської влади і, 
зрештою, загинув від рук більшовиків. 
Отакий сплав біографії людини з історією 
народу, долі сім’ї з долею нації. 

Степан Бандера ріс і виховувався в часи, 
коли українці-патріоти зі зброєю в руках 
боролися за свою державу. На його очах вона і 
виникла, і була знищена окупантами. 
Свідомість Степана Бандери і його ровесників 
формувалася в своєрідному ідейно-
революційному силовому полі, яке 
витворювали дві різні, але рівновеликі 
особистості української історії: пристрасний 
мислитель із характером бойовика, “східняк” 
Дмитро Донцов і виважений воїн із розумом 
мислителя, “західняк” Євген Коновалець. Це 
вони стали ядром середовища, яке покликало 
до життя і сформувало якісно нове – 
націоналістичне покоління борців за Україну. 

Із юних літ Степан Бандера вступає у Пласт 
та Групу Української Націоналістичної 
Молоді, ще у шкільні роки стає учасником 
бойової Української Військової Організації, 
щоб дуже молодим, але вже зрілим і 
загартованим націоналістом-революціонером 
стати в ряди щойно створеної легендарної 
Організації Українських Націоналістів і 
повести організовану боротьбу за національну 

державу українців – за Українську Соборну 
Самостійну Державу. 

ОУН стала долею і сенсом життя Степана 
Бандери. У ній він відбувся як незламний воїн 
Української національно-визвольної 
Революції, у ній гартував свій дух, набирав 
політичного й організаційного досвіду, у ній 
утвердився як лідер безкомпромісних борців 
за свободу і державність нації. І не випадково 
в один із критичних для Організації моментів 
саме його полковник Коновалець призначив 
Крайовим Провідником ОУН на 
західноукраїнських землях. 

Ініційовані ним масові і політично значимі 
пропагандивні, саботажні та націозахисні 
акції сколихнули народ, постріли бойовиків 
розвіяли міф про всесилля і безкарність 
польських і московських окупантів, 
пропаганда української національної ідеї 
обнадіяла і духовно об’єднала народ, 
передусім – політично активну молодь. Саме 
для цієї категорії ОУН стала визнаним 
лідером у політичному житті Галичини. 

А після блискуче виконаного атентату на 
організатора кривавої “пацифікації” українців 
– міністра внутрішніх справ Польщі генерала 
Броніслава Пєрацького, після Варшавського і 
Львівського судів і громоподібних виступів на 
них Степана Бандери і його побратимів перед 
владою Польщі на повен ріст постала 
примара нищівної громадянської війни. 
Степана Бандеру було засуджено до страти. 
Але виконати вирок окупанти не наважились: 
по цілій Галичині залунали численні народні 
пісні про Бандеру – він уже тоді став героєм, 
символом і Провідником нації, а його смерть 
могла зіграти роль детонатора українського 
визвольно-революційного вибуху. Смертну 
кару було терміново замінено довічним 
ув’язненням. 

Усього 2 роки – від окупації Гітлером і 
Сталіним польської держави і до початку 
німецько-радянської війни – мали Степан 
Бандера і його побратими, щоб підготувати 
Організацію до діяння в умовах зіткнення на 
терені України двох найкровожерніших 
імперій світу. А умови були складними. 
Загинув полковник Коновалець, Україна була 
пошматована чотирма окупантами, на її 
найбільшій – підрадянській частині кожен 
третій українець був знищений або 
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репресований комуністичним режимом, у 
Західній Україні з приходом більшовиків 
зникли всі партії, усі громадські організації, 
кожна з яких вважала себе чимось незмірно 
кращим від ОУН… 

У цих умовах очолена й реорганізована 
Степаном Бандерою ОУН виявилася єдиною 
організацією, здатною стати політичним 
проводом нації. Три історично-доленосні 
рішення визначають політику Організації 
часів війни і післявоєнного десятиліття. 

1. Проголошення Акту відновлення 
державності України 30 червня 1941 р. – цим 
ОУН засвідчила принципову позицію 
націоналістів: ми боремося ЗА державність 
української нації і готові до співпраці з 
кожним, хто визнає за українцями право на 
власну державу. Але ми поведемо боротьбу 
ПРОТИ всіх і кожного, хто заперечує чи 
відбирає в нашого народу це право. 

2. Створення Української Повстанської Армії 
і її довголітня героїчна боротьба з обома 
окупантами та колонізаторами – цим ОУН 
зробила мільйони українців творцями історії 
України. 

3. Утворення коаліційної Української 
Головної Визвольної Ради як керівного органу 
національно-визвольного руху – 
залишаючись провідною силою і становим 
хребтом українського національно-
визвольного руху, цим актом ОУН довела, що 
виборює не владу для себе і своїх лідерів, а 
свободу і державність для цілого народу. 

Після створення Державного Правління на 
чолі з Ярославом Стецьком гітлерівці 
заарештували Степана Бандеру і його 
побратимів, тисячі націоналістів були 
знищені, у німецькому концтаборі загинули 
два рідні брати Провідника. Але навіть в 
ув’язненні, а потім, після повторної 
більшовицької окупації, в еміграції, Бандера 
залишався символом і рушійною силою 
українського визвольно-революційного руху, 
а весь цей півторадесятилітній період 
української національно-визвольної боротьби 
закономірно увійшов в історію як 
бандерівський. 

У 1950-х рр., після довголітньої нерівної і 
жорстокої боротьби, ОУН-УПА спливли 
кров’ю в степах України, по волинських пущах 
і на схилах Карпат. Але боротьба за Україну не 
припинилася, і чільною фігурою в ній 
залишався Степан Бандера. Центр 
визвольних змагань перемістився на Захід, де 
у вимушеній еміграції опинилися мільйони 
свідомих українських патріотів. 

Смерть Сталіна, криза комуністичної 
системи, хрущовська “відлига”, назрівання 

руху молодих, ідейно не визначених і 
політично безпорадних, але високоосвічених, 
талановитих і активних “шістдесятників” – 
усе це створює сприятливий грунт для 
націоналістичної пропаганди, для ідей і праць 
Степана Бандери. Бракує тільки 
безпосереднього контакту бандерівців із 
новим поколінням українських патріотів. 
Радянські вожді не мали сумніву, що в умовах 
дірявіння “залізної завіси” такий контакт 
неминуче відбудеться. Отже, бандерівський 
центр треба було обезголовити. Після 
багатьох безуспішних спроб 15 жовтня 1959 р. 
Степан Бандера все ж загинув від руки 
кремлівського найманця… 

В останнє десятиліття свого життя Степан 
Бандера багато пише. Задумувані як чисто 
утилітарні речі – переважно для вишкільної і 
пропагандивної роботи в організаційному та 
емігрантському середовищі, ці праці з роками 
набули ідеологічного, теоретичного, 
методологічного і філософського характеру. 

Смерть Степана Бандери активізувала й 
освятила людинотворчий, націотворчий і 
державотворчий потенціал його праць. 
Великий Провідник пішов не в небуття, а в 
безсмертя. 

Степан Бандера писав свої твори в той час, 
коли головною передумовою збереження та 
продовження нації в часі було визволення від 
московської імперкомуністичної окупації. Але 
метою націоналістичної діяльності і 
національно-визвольного руху на всіх його 
етапах, у тому числі й після здобуття 
незалежності, Провідник вважав створення 
національної держави українців: «У нас є 
один основний принцип, одна головна мета – 
Суверенна Соборна Українська Держава. До 
неї йдемо неухильно. А шлях наш – це шлях 
революційної визвольної боротьби». 

І в цьому для нас, нинішніх бандерівців, – 
найбільша наука, визначальний заповіт і 
категоричний наказ легендарного 
Провідника. Життя тільки щодня підтверджує 
вчення Бандери: без вирішення основного 
завдання – створення національної держави 
українців – жодна інша проблема в Україні 
ніколи не може бути і не буде вирішена на 
користь українського народу. Думати інакше 
– це свідомо обдурювати себе та інших. 
Степан Бандера учив: «…Обов’язком кожного 
українця є підпорядкувати свої особисті 
справи і ціле своє життя інтересам і добру 
нації». А ми – українці. З Бандерою – 
переможемо! І хай допоможе нам Бог! 

Слава Україні! – Героям Слава! 

© Василь IВАНИШИН
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«АМЕРИКАНIЗМ I КУЛЬТ КОМФОРТУ» 

Позбавлений передумов, не обтяжений 
феодально-становою традицією буржуазний 
економізм США невдовзі поєднався з 
розумово-аристократичним типом техніка: 
типи священика і філософа сприймались ним 
за рудиментарні придатки. 

Загарбницький натиск на світ в економічній 
сфері злився воєдино з прагненням до 
перемоги техніки над природою, результатом 
чого постала економічна і політична міць з 
нечуваною здатністю здобувати перемоги. Не 
було такої речі, яку не можна було оцінити, не 
було труднощів, для подолання яких не 
можна було знайти успішних засобів і шляхів. 

Це була зі всіх боків земля безкрайніх 
можливостей, і те, що здавалось неможливим, 
стало реальним для здійснення. Стара Європа 
володіла стійким почуттям кордонів і, 
замкнутою в рамках цих кордонів, 
своєрідністю, зокрема і щодо людських 
якостей. Молода Америка не знала кордонів, 
людські якості її не цікавили, вони були 
вживаним мотлохом, утіхою для тих, хто був 
занурений в мале і повинен був виявити 
захоплення малим. У перемозі над простором 
з одного боку, і в індустріалізації з іншого 
проявив себе цей юний американізм. 

Комерсант та інженер працюють пліч-о-
пліч, один фінансує, а інший конструює, і там, 
де відсутня схильність до спокою, ніде не 
відбувається вкорінення, селянин прив’язує 
себе до землі настільки ж мало, як і 
промисловець. Фінансист, затятий плутократ, 
стає біля владного керма, він дивом створює 
промисловість з нічого, тільки-но є 
сприятливе місце, і переносить її, недовго 
думаючи, як тільки-но знаходить краще. 

Новопостала фінансова буржуазія досягає 
необмеженої сили. Вона не хизується своїм 
багатством і не поводиться зухвало; вона 
одягається просто, вона ділиться грошима з 
масами через високу заробітну плату. Завдяки 
цьому вона створює особливу систему 
масового підкупу, що являє собою спосіб 
розподілу благ і всебічного ощасливлення: це 
і є культ комфорту. 

Культ комфорту є найочевиднішим і також 
найчеснішим впровадженням у життя 
демократичного лібералізму. Він отримує 
гроші за векселями, які обіцяють рай на землі 
для всіх. Кожен громадянин повинен мати 

своє власне житло з пилосмоком, 
електричною плитою, ванною і всіма 
хитрощами нового часу; кожний вид роботи, 
навіть у домашньому господарстві, 
виконується машинним способом. 

І, перш за все: кожен має власний 
автомобіль і дешеве пальне, найдрібніший 
службовець завдяки цьому стає володарем 
американських просторів. Комфорт є всім, 
рівень комфорту, яким насолоджуються 
людина, став мірилом культури, якою вона 
володіє. Комфортність зовнішнього 
життєвого укладу створює рай, особисті 
цінності перетворюються в ніщо, про них 
жодна людина більше не дбає. Індивідуум 
існує тільки тоді, коли щодня приймає ванну і 
змінює білизну, дотримується всіх правил 
гігієни, і їздить у власній машині. Кожна 
громадська нещирість тоне в морі культу 
комфорту. 

Революціонер – це той, кому нема чого 
втрачати, крім своїх кайданів. Хто живе в 
комфорті, той остерігається бути 
радикальним; доки хтось має зручності, доти 
він надає перевагу зручностям. Культ 
комфорту є ефективним замінником релігії, 
він пом’якшує настрої, надаючи відчуття 
щастя. Для існуючого суспільного ладу він є 
дієвою страховкою; він налаштовує спільноту 
усіх, хто отримує вигоду від комфорту, проти 
тих, які ставить цей лад під сумнів. 

Невипадково культ комфорту як засіб 
масового умиротворення і підкупу розквітав у 
США. Культ комфорту припускає повноту 
природних багатств, якими розпоряджається 
США, і водночас, інтенсивний технічний та 
промисловий розвиток. Техніка вносить свій 
величезний внесок у виробничий процес, 
який з природного багатства виробляє 
додаткове, штучне, промислове, створене з 
нічого багатство. Це багатство необхідно 
використати, щоб провадити всеохопний 
підкуп мас, на якому спочиває, існуюча до сих 
пір, непохитність американської демократії. 
Справжня гордість лібералів за те, наскільки 
високо вона піднеслася, живиться культом 
комфорту. Чим більше маєш комфорту, тим 
вищим ти стаєш: приблизно так американізм 
уявляє культуру. 

© Ернст НIКIШ
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«ЛIС» 
Скочуючись за обрій, осіннє сонце своїми 

променями рахує хати у селі. Поодинокі 
хмари пливуть наввипередки зі своїми 
зображеннями в темно-синій холодній воді 
Дніпра. На краю вулиці, при в’їзді до села, 
череда. Попід парканами йдуть додому 
годувальниці. Махають хвостами і чухають 
боки об вишник. 

По городах палять багаття. Пливе по селу 
запах осіннього диму і печеної картоплі. Бабці 
сидять - то там, то там, попід дворами і, 
можливо, народжують завтрашні новини. 
Діди висять на парканах і щось курять, що 
інколи перебиває запах городнього диму і 
печеної картоплі. 

Повсюди величезні гори 
кабаків. Підсохлі ряди 
соняхів, що вже ніколи не 
підіймуть голову до сонця. 
Останні осінні квіти 
змагаються між собою в 
красі й кидають 
безнадійний виклик першій 
ріллі. 

По асфальтній дорозі до 
міста інколи їдуть автівки. 
Але їх не хочеться чути. 
Вони з іншого життя. Їх рух занадто швидкий 
для сільського виміру часу. Тому вони 
рухаються у паралельному вимірі. Гуркіт їх 
моторів ніколи не переможе гупіт падіння 
яблук і груш в садах. Бо той тихий гупіт 
звучить не в проміжках часу, а у вічності. 

Поодинокі бджоли несуть до вуликів останні 
крихітки літа. Вітерець говорить з усім 
присутнім у селі шелестом листя сухої 
кукурудзи. Розповідає, яку погоду він завтра 
принесе. У вечірнім небі летять у вирій ключі 
диких гусей. Старий рік від нас іде не 31 
грудня, а сьогодні, на крилах вожака, який 
веде свою зграю до теплих країв. 

Ніч… Осінній дим… В небі загораються 
перші зірки на Чумацькому шляху. Гаснуть 
вогники у вікнах сільських хат. Засипає село з 
надією на життя. Не зважаючи, що на зміну 
сьогоднішньому теплу вже йде перша крапля 
осіннього дощу. А за нею – і сама зима… 

А край села починалися відроги Чорного 
лісу. Насаджений ще за панщини, він 
починався парком та маєтком, а далі 
переходив у суцільний масив. 

Історія села перегукується з історією лісу. 
Колись, кажуть, диківський поміщик наділив 
по ярах та балках дочку на придане землею. 
Прізвище того пана було Пантазій не то 
Пантазіч. Вийшла заміж донька його за 
службовця Пєстова. Заходився новий 
поміщик хазяйнувати: людей у карти 
вигравав, та за собак мисливських вимінював 
кріпаків по других губерніях… 

Таке тоді життя було, зле та недобре, 
принесене Катериною Другою до вільного 
козацького краю. Молодий пан по кручах і 
ярах ліси садив, греблі на ставках городив — 
кріпаки, не знаючи спочинку, втілювали в 
життя задуми господаря. 

Ріс ліс, росло село, 
спиртзавод запрацював, 
цеглу робили, камінь 
добували. Граніт аж у 
Харків доправляли, там 
сходи до технологічного 
інституту з нього складені. 
Для випробування якості 
цегли найняли відставного 
матроса-балтійця, котрий 
не прохмелявся і вся 
перевірка зводилася до 

його спроможності розбити дві цеглини одна 
об одну. Якщо цегла розбивалась, то вся 
партія вибраковувалась, якщо ні, то йшла на 
будівництво чи на продаж. Виробництво 
росло, пани багатіли, а люди як люди, вони ж 
не люди… 

У першій чверті 1800-х рр. хазяйнував у 
маєтку Семен Семенович Пєстов, як. вийшов у 
відставку, то поселився в парку на узліссі. 
Милувався краєвидами, писав вірші та 
друкувався в “Беседующем гражданине” — 
надихав той ліс на творчість. 

Та білі полоси в житті змінюються на чорні. 
І вже втішав ліс старого поміщика, бо перо 
вже випадало з рук у думках про сина 
Олександра, декабриста, якого посадили в 
Петропавловську фортецю та засудили до 
каторжних робіт. А другого сина Олексія 
прийняла чужа земля у Перському поході. 

Змінилася епоха господарювання поколінь 
Пєстових — церкву спалили, панський маєток 
зруйнували, зостався ліс, шумів зеленим 
листям, з старих часів його люди «шумом» 
звали. Я ще застав, коли старші говорили: 
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піду до шуму. До шуму ходили за грибами і 
дровами, за ягодою та лікарською травою. Ліс 
годував і лікував, ліс зігрівав, у ньому 
ховались від білих та червоних у революцію, а 
від фашистів у Вітчизняну. Ліс — то життя, як 
скрутно там, де його нема. То як річка, ставок, 
озеро чи балки з луками, елемент неповторної 
душі села. 

Наш сільський ліс для мене приклад 
мужності — його зо два століття рубали, не 
один раз палили, в війну бомбардували, а він 
поновлювався і ріс, віддаючи людям все, що 
міг. 

Пам’ятаю його, коли йому було вже років 
двісті, яскравим і красивим, можливо й тому, 
що в дитинстві все красиве і трохи казкове. 
Бабуся вчила мене збирати гриби — маленькі 
опеньки, з-під опалого листя, за пеньками та 
стовбурами дерев. Тихим голосом вона 
пояснювала і розповідала, чогось навчала, а я 
дивився на верхівки величезних дерев: 
хитаючись від вітру, вони то сплітались між 
собою, то розплітались. 

А вище було небо темно-синього кольору і 
по ньому швидко бігли білі хмари. Про ті 
хмари тоді бабця казала: «Біжать, як 
життя». 

- А ну, Юрку, гукни Оленку, десь загубилася, 
— казала бабуся. 

І я гукав: «О-ле-нко!!!» А ліс відповідав 
розлогим відлунням, наче кожен яр 
відгукувався окремо. Радісним відлунням 
вертався і Оленчин відгук, так само 
повторений ярами. 

Найкращий час в житті людини — 
молодість, а лісу — весна. Розпускається лист 
на деревах та кущах, повертаються птахи, 
зацвітають перші квіти, інакше дзвенить вода 
у струмку, один за одним ростуть мурашники. 
Казали напровесні в селі: «Ожив шум, 
зашумів». З тим шумом починалося і наше 
життя в лісі, починалося з перших походів за 
котиками та квітами. Таких пишних пролісків 
на довгих ніжках я не стрічав ніде. 

Вони вкривають голубим килимом землю 
під ще голими деревами, а далі той килим 
стає жовтий від квітучої калужниці, а ще далі 

міниться іншими кольорами. Бавлячись, ми 
часто ходили не по стежках, а по гілках дерев. 
Вилазили в самі верхів’я, розгойдували їх і 
перестрибували з одного дерева на друге, 
доганяючи один одного. 

І ми справді падали, як стиглі груші, та 
дерлися наверх знову, потім нас подряпаних 
обмазувала зеленкою шкільна медсестра, а 
дома матері лупцювали за подерті сорочки та 
штани. 

Дерева-старожили нашого лісу – живі 
чудеса світу, що вражають своєю впевненістю 
і величчю. Вони – свідки минулих століть, 
живі свідки життя поколінь людей. Нерідко 
старезне дерево хитало  кроною за свій вік  у 
різних державах. Історія  дерев не менш 
цікава і повчальна, ніж біографії людей. Вони 
пов'язують минуле з майбутнім через 
теперішнє.  Навколо їх крон обертається небо. 

Панська алея з рядами осокорів веде від руїн 
фундаменту маєтку у глиб лісу, до самого яру 
зі старою землянкою. На завдання від 
вчителя природи ми рахували, скільки і яких 
порід росте по цій алеї і що є біля неї. Зі 
шкільною медсестрою ми тут збирали 
лікарські трави за планом, доведеним школі. 
Далі стежка вела вниз через струмок до 
кам’яних брил, на них проходила добра 
частина дитячого життя. Відзначали свята, 
заводили ігри, тут відбувалися уроки з 
ботаніки, сюди приходили, коли було сумно. 
На цих каменях писали «пташині» диктанти, 
за невеликий проміжок часу впізнавали 
птахів, хто який подає голос. 

Минуло вже досить часу від мого дитинства, 
а ліс росте, старіється і молодіє, зовсім як 
людське плем’я. Приїжджаю до свого “шуму”, 
милуюся і дихаю повітрям дитинства, вітаюся 
з порослим мохом каміння. Дивлюся на 
верхівки дерев, на небо з білими хмарами. 
Згадую стареньку бабусю, кличу: «О-ле-
нко!!!» — як колись у перше знайомство з 
лісом, а він відповідає луною із кожного яру. 
А може це та, з далекого 1973 р., луна 
заблудилась… 

© Юрко ФОМЕНКО

 


