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Минулий рік зняв питання про боєздатність 

українського народу. Однак, не армії – 
атавізму совєцького минулого, просоченої 
брудом і родовими офіцерик в третьому 
поколінні ні коли не бачили нічого крім 
кабінетної пилу. А саме української Nаціі, яка 
не дивлячись на сторіччя геноциду та 
голодомору, ще зуміла зберегти унікальну 
боєздатність і виняткову самоорганізованість 
притаманну лише цівілізаційним народам. 

Україна довела, що володіє найголовнішим 
– реально життєздатним людським ресурсом. 
Чому головним? – Тому що при фактичній 
відсутності армії в повному розумінні цього 
слова, коли все, що було можливо розкрадено, 
розпродано і зламано. При відсутності навіть 
видимості організуючої ситеми здатної хоча б 
теоретично координувати дії в разі потреби. 
При всьому при цьому наш народ продовжує 
відчайдушну боротьбу. 

 
Ми протистоїмо підступному ворогові, який 

останнє десятиліття планомірно збирав сили. 
Маючи за спиною смутний досвід локальних 
війн на Кавказі, плюс серйозний ресурс зброї. 
Все це повинно було виявитися достатнім, для 
того щоб швидко зламати опір і стати 
фатальним для будь-який більш фінансово і 
морально підготовленою країни, не кажучи 
вже про нашу Неньку-Україну, яка 
переродилась в крові революції. 

У московських земель, що під владою 
Кремля, була вперше за всю історію, реальна 
можливість інтегруватися нарешті в 
європейську сім'ю. Чи буде вона ще? Покаже 
тільки час. Проте зараз, пройшовши за 
дюжину років в прискореному темпі весь 
страхітливий шлях совєцької деградації, 
сучасна Росія це тільки чергова реінкарнація 
однієї з варіацій на тему Золотої Орди. 
Московія, Російська Імперія чи СССР в будь-
якій своїй іпостасі наш заклятий ворог! 

 
Кожен раз одягаючи нову маску, цей колос 

пускається в нову криваву вакханалію 
"приєднання ісконна русскіх зємєль". 
Висмоктуючи усі ресурси окупованих земель, 
при цьому Московія ніколи не дбала не тільки 
про захоплені народи, але й про свій власний! 
Все зводилося до розподілу ресурсів між 
обмеженою групою найбільш жорстоких і 
жадібних тиранів та їх зграї опричників-
виконавців. 

Зараз нам надана сумнівна честь бути 
свідками чергового апофеозу цієї влади 
темряви, московського Мордору, що постав зі 
сторінок фантастичних книжок Толкіна. Саме 
із цим кровожерливим монстром, на жаль не 
фантастичним, а проте нещадним не тілько 
до своїх, а особливо до чужих життів довелося 
схопитися майже в рукопашну нашій Naції. 
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Не завдяки, а всупереч злочинним наказам і 
жахливій халатності офіційної влади у Києві, 
народ став монолітом і єдиним організмом, 
що продовжує героїчно стримувати 
оскаженілу тварину, яка наїжачилася 
багнетами і ядерними боєголовками. Руїни 
Донеччини та Луганщини, тисячі відібраних 
життів, це лише логічне продовження 
політики підкилимних домовленостей у 
Мінську чи деінде. 

 
Іншим нашим головним ворогом якого нам 

належить повергнути, є ворог внутрішній. Це 
непрощенна нерішучість нашої влади і просто 
злочинна бездіяльність, завдяки яким був 
окупували Крим та Східний Донбас. Це ще 
гірше ніж віддалене від реальності 
сприйняття дійсності пана Путіна. Запорукою 
його успіху в цій підступній авантюрі стала 
бездіяльність нашого керівництва і заклик: 
«Жодного постріла, ми не будемо 
провокувати!», стало справжнім подарунком 
окупантам. 

 
Безумовно плани захоплення розроблялися 

вже давно, проте враховуючи залежність від 
варіанту розвитку подій вони б так і 
залишилися вологою фантазією нездорового 
мозку володаря Кремля. Згадаймо хоча б 
конфлікт навколо Тузли у 2003 р., він міг 
також закінчитися набагато менш 
сприятливо, якби не рішучість проявлена 
тодішньою владою. Правління Леоніда Кучми 
безумовно було злочинним і коріння багатьох 
проблем зародилися саме тоді, але навіть 
йому вистачило духу проявити рішучість у 
питанні державної безпеки. На той момент не 

населення Криму в переважній більшості було 
аморфним, що навіть його лукаві правлячі 
кола не виявили бажання реально підтримати 
злочинну авантюру з переходом під 
протекторат РФ. 

 
Виключно закостенілість поглядів і наскрізь 

прогнила свідомість військового керівництва 
країни відповідальні за ті нелюдські зусилля, 
які доводиться докладати всій країні нині у 
Широкіному, Пісках, Авдіївці та Щасті. Якщо 
провал із захистом інтересів у Криму можна 
списати на несподіванку і надмірну довіру 
нової влади до небоєздатних представників 
генералітету, то як пояснити серію 
призначень в державному керівництві тих 
осіб, які показали себе в бойовій ситуації 
повними кретинами незнаючи, що робити,? 
Це чергові "функціонери", які пасують в 
найвідповідальніший момент. 

 
Будь-яке терпіння має межу! Якщо хтось не 

хоче це зрозуміти, а хоче стати новою піявкою 
на тілі країни, то на цей раз пояснення 
послідують набагато швидше. Найогидніше в 
цій війні це навіть не вороги зовнішні, а "свої" 
зрадники в тилу. Із зрадника потрійний 
попит! Саме за їх зраду платять своїми 
життями кращі сини нашої Вітчизни. Але ми 
знаємо, що правда на нашому боці, і перемога 
буде за нами! 

Слава Naції! 

© Светослав ЛУНА 



3 
 

 

«РОЗКОНСЕРВОВАНИЙ КОНСЕРВАТИЗМ»
Українська політика розкладається на 

"лівий-правий". Поділ, що втратив сенс. 
Сьогодні в чистому вигляді немає ні лівих, ні 
правих. Одночасно можна декларувати праві 
цінності в економіці, і ліві – в сфері політики. 
І навпаки. До того ж, консерватори завжди і 
скрізь вважалися правими. У нас такими 
значаться ліберали-реформатори, а в лівих 
ходять комуністи, реставратори старої 
системи, тобто, по суті, консерватори. Можна 
переінакшити лівих у правих, а правих у 
лівих, по вказаному принципу, але тоді в 
однім "правім" окопі опиняться консерватори 
соціалістичного толку – комуністи, і 
консерватори – українські націоналісти. 
Нічого більш безглуздого не придумати. 
Якщо, звичайно, користуватися шкалою 
"лівий-правий". 

Набагато об'єктивніше виглядає градація на 
власне "консерватизм-прогресизм". Хоча б 
тому, що тут є чіткий поділ на проміжні стадії. 
Різні дослідники по-різному малюють таку 
шкалу, але, загалом, вона виглядає так: 
реакціонер – реставратор – консерватор –
реформатор – радикал – екстреміст. Ця 
шкала дозволить нам визначити суть самого 
руху, а не його програми, що залежить від 
кон'юнктури сучасного моменту. Зрозуміло, 
що вона далеко не ідеальна, але її, як мінімум, 
треба враховувати при упорядкуванні 
політичної карти країни. Можна зобразити 
систему координат з двох осей – даної та 
"ліво-право". 

Всі політичні сили можна розділити на 
"партії минулого" та "партії майбутнього". 
Партії минулого звернені до історії, життєвої 
практики, обережно ставляться до будь-яких 
змін, в цілому схильні до еволюційного 
розвитку. Партії майбутнього схильні до 
"загальнолюдських" прогресистських теорій, 
що найчастіше ігнорують практику минулого 
та теперішнього, що часто приводить від 
реформізму до радикалізму та революцій. 

Протягом усього ХХ ст. в нашій країні 
переважали саме останні – радикально-
прогресистські сили. Весь час Україна 
втягувалася в якісь універсально-
екстремістські проекти – від Світової 
революції до сучасного мондіалізму. На зміну 
люмпен-пролетарям прийшла люмпен-
інтелігенція. Замість пролетарської революції 

– революція ліберальна. У нас ніколи не було 
консервативної противаги прогресизму. 
Немає і тепер. Якщо на зображеній вище 
шкалі комуністи позначені як консерватори, 
то мова йде про несвідоме тактичне 
позиціонування. І тільки. 

Здавалося, що з моменту незалежності на 
хвилі тимчасового зростання національної 
самосвідомості у країні виникне прагматична 
сила. Досвід національної практики 
перемінить абстрактність теорій прогресизму. 
Не вийшло. "Націонал-демократи" – суть ті ж 
ліберали. "Просто націоналісти" – не більш 
ніж мильна бульбашка, маргінали. Відберіть у 
них гасло боротьби з "комуно-москалями", і 
що залишиться? Суцільна порожнеча, нуль. 
Так чому ж консерватизм залишився 
"замороженим"? 

Справа в самому консерватизмі. Класичний 
консерватизм має "жіночий" охоронний 
характер. Вся його діяльність, ідеологія, 
політика спрямовані на "збереження" 
звичного укладу життя, цінностей минулого і 
теперішнього. Його носії – добропорядні 
бюргери, солідний середній клас. Але в 
Україні просто немає таких людей. Ніхто не 
хоче захищати збанкрутілі цінності. В цих 
умовах, українізм зобов'язаний стати 
консерватизмом новим, конструктивним. 
Відмінність тут докорінна. 

Українізм далекий всякому 
сентиментальному сюсюканню, ідеалізації 
минулого. Минуле – не ікона, а підручник. 
Для нас важливі не лише світлі, але, і 
особливо, темні його сторінки. Звертання до 
історії – не засіб утішити вражене 
самолюбство, а робота над помилками. 
Роботи тут більше ніж достатньо. В нашій 
історії усього три підстави для гордості: 
Київська Русь, козацтво та шість мільйонів 
українців – переможців у Другій світовій 
війні, які, на думку деяких мерзотників, 
повинні вимерти, щоб "реформи" йшли 
швидше. 

Українізм очистить зерна від плевел. Його 
раціональність виключає відкат у реакцію. В 
ситуації ціннісного хаосу і невиразних 
уявлень суспільства про власну традицію 
можна не просто реставрувати фундамент, але 
і конструювати його, виходячи з вимог 
майбутнього. Якщо чомусь і вчитися в Заходу, 
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так це тому, як був із нічого створений 
американський народ. Американський 
колективний індивід – це дійсно "self-made 
man", що зумів свідомо сконструювати свою 
традицію. З "лаоса" стати "демосом". 
Неймовірним способом традицією стало те, 
що скрізь було і є антитрадицією – 
лібералізм. Твердий зв'язок із своєю 
традицією став причиною американського 
дива. 

Протиріччя "Традиціоналізм-Модернізм", за 
яке було зламано стільки списів, не має 
ніякого смислу. Модернізація завжди успішна 
рівно настільки, наскільки вона пов'язана з 
традицією. Просто в момент явного 
банкрутства прогресизму апеляція до 
"всесвітнього прогресу", як чогось 
універсального, не пов'язаного з 
індивідуальним минулим – останній козир 
"реформаторів". Точно 
так діють ліберальні 
революціонери і в 
Україні. 

Насправді, прогрес – 
це не відмова від 
традиції, і не розрив з 
минулим. Прогрес, як 
необхідність дії, родом 
із минулого. Це всього 
лише черговий етап 
розвитку традиції. 
Добрий приклад того, що зв'язок із традицією 
є вирішальною умовою успіху – Жовтнева 
революція. І по масштабах змін, і по їхніх 
строках, і по ступені успішності, у, здавалося 
б, безнадійних умовах. 

Ще в 1919 р., Антоніо Грамші пояснив 
головну причину перемоги більшовиків: 
"Росіяни комуністи... розірвали з минулим, 
але вони і продовжили минуле; вони зламали 
одну традицію, але в той же час розвинули 
та збагатили іншу". 

Показовий і подальший розвиток Жовтня. З 
самого початку всередині партії більшовиків 
йшла боротьба між прихильниками 
будівництва соціалізму в одній окремо взятій 
країні та прихильників Світової революції. 
Піком боротьби став розгром троцькізму, 
створення могутньої модернізованої держави 
та підпорядкування половини планети її 
національним інтересам. Починаючи з 1960-х 
рр. зв'язок із традицією поступово губиться. 
Апогеєм чого і стала перебудова – спроба 
модернізації за західним зразком. 
Модернізація, відірвана від традиції, цілком 
логічно завершилася катастрофою. 

Прогрес заради прогресу – це нескінченна 
гонка, учасники якої поступово стають її 

заручниками. Такий прогрес не створює 
нічого, крім необхідності продовжувати себе 
знову і знову. Подібно гонкам по вертикалі, 
будь-яка затримка обертається катастрофою, 
тому що в критичний момент під ногами 
виявляється лише порожнеча. Але саме цим 
шляхом йде "передовий" постіндустріальний 
Захід. 

Українізм не прагне нікого наздоганяти та 
переганяти. Це – уділ відсталих, 
неповноцінних націй. Тим більше, якщо шлях 
веде у прірву. Необхідно точно знати, що саме 
розвивається, чому слугує прогрес? Ми 
підходимо з іншого боку до питання про те, 
що є нашим фундаментом. Якщо ми будуємо 
Україну, то і фундамент у неї "український", а 
не соціалістичний, ринковий і так далі. 
Ідеологія, навіть найправильніша, не може 
бути визначальною, тому що вона виходить із 

того, "що повинно бути". А 
будувати можна тільки з 
того, що "є". Людина не 
народжується комуністом 
або лібералом, слюсарем або 
банкіром, але вже з самого 
початку вона є українцем. 

Якщо ваше прізвище, 
припустимо, Петренко, то і 
ваша дитина народиться як 
Петренко. Як ваш син, а не 
як сантехник, або демократ. 

Це потім він обере собі професію, дружину та 
політичне кредо. Бажано, при вашій 
допомозі, звичайно. 

Ми – народ молодий, зростаючий. 
Класичний "консервуючий" консерватизм для 
нас недоречний та небезпечний. Якщо у 
вашої дитини нерівні зуби або криві ноги, або 
спадкова хвороба, ви ж не будете плекати і 
розвивати цю її "особливість"? В корекції 
розвитку смисл українського 
конструктивізму. Українізм нічого нового не 
винаходить, а дає нове життя тому вже 
існуючому, що має право на життя. 

Традиція – це наша сила і слабкість 
одночасно. У світі небагато народів з такою 
долею. Скільки націй взагалі зникло з карти 
світу, але ми витримали все. В нас є щось, 
чого немає в інших. І в цьому наша сила. Але 
ми не знаємо що саме це "щось". І в цьому 
слабкість. Ми усвідомлюємо себе тільки на 
рівні "ментальності", невиразного відчуття. 
Довіра до чужих характеристик вже не раз 
жорстоко жартувала над нами. Отже, 
"пізнання себе" є наше головне завдання. 
Одне на всіх. Але хто буде першим? Хто стане 
локомотивом пізнання? 

© Дмитро ПАНЬКО 
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«ДУШЕВНА ПОСТАВА СУЧАСНОI УКРАIНИ»
З якими думками і почуваннями дивиться 

сучасна Україна у той день своєї 
прийдешности? Чи вона безвольно, збоку 
чекає його, чи повна сили, віри і тривоги 
зусильно намагається пристигати його 
настання? Як переживає страхіття червоного 
Вавилону? І чи прокинулися вже в її душі 
заниділі первні мужеської сили до нового 
життя? Які запити поставила сама до себе і чи 
глибоко устромила ніж критики у власне 
тіло? Яка надзвичайна правда прояснила 
темряву її історії та якими рішеннями 
відповіла вона на появу нового самопізнання? 

Не сталося нині нічого основного, що 
помітно зрівноважило б тягар сучасного 
українського лихоліття. Самі рефлекси, 
проблиски без джерела постійного 
внутрішнього вогню, відрухи короткого 
запалу без тривалого руху наперед – ось 
способи, що ними народня свідомість реаґує 
на болісний зовнішний натиск, постійно 
смертельний. Умови середовища затверді для 
організму без окріплого хребта, тому кожний 
натиск деформує податне, м'яко тіло, 
залишаючи на ньому щораз нові сліди 
каліцтва. 

Український нарід ніколи не був спільнотою 
з усіма нормально розвиненими органами 
життя і тієї закінчености бракує йому нині на 
кожному кроці. Пересадно вибуяла в його 
душі вітка почуття є наслідком неактивности 
інших основних паростків, що ниділи і 
карлуватіли щораз більше. Відома пасивність 
української людини обмежила обрій її 
духового внутрішнього життя до чуттєвих 
переживань і то одного лише типу 
розчуленого нарікання на свою лиху долю. Не 
диво, що з душевного підложжя з 
безумовною-абсолютною перевагою почуття 
виросла буйно розкішна квітка української 
пісні, якою жив, відчував і думав нарід 
упродовж століть свого неісторичного 
існування. Хоча пісня зберегла народню 
особовість-окремішність дуже вірно і яскраво, 
але перевага почуття – пісні спричинила 
застій духового життя в цілості. Зокрема 
недоріст інших духових ділянок – 
інтелектуальної і вольової. 

Правдивим у проявах українського духового 
життя є все почуття, що переливається і 
виступає з берегів форми і тим часто нищить 

її естетичну рівновагу. Звідтіль наша 
приказкова "щирість" заголовна чеснота 
української етики сантименту, якою 
величаємося без міри і якої вживаємо в 
ситуаціях, що не потверджують її, ба навіть 
явно їй суперечать і роблять поставу "щирого" 
українця гумористичною. Натомість 
оригінальна творча думка є в українській 
духовій культурі рідким, спорадничним 
явищем, акценти волі звучать попросту 
сумнівно і підозріло. Невблаганне 
призначення, присуд долі, виписаний на дні 
української душі, стягає її в застійне 
становище чуття, скільки разів вона 
намагається попливти випрямленим струмом 
волі або злетіти вгору золотим роєм думки. 

Фатальна неспівмірність основних душевних 
чинників заважила долево на структурі 
української історії, що її сонне плесо 
проломлюють наглі вибухи – імпровізації, за 
якими тягнуться довгі часи лихоліття і 
духового застою. Чергу періодичних невдач 
документує наша історія багатою скарбницею 
народньої словесности з її провідним мотивом 
невільницьких плачів. 

Україна не діяла і не наступала, але все 
боронилася і реагувала на сторонні, чужі 
наступи єдиною тільки зброєю – почуттям. Це 
було чисто внутрішнє переживання долі, що, 
вилившися в пісні, хололо в існувальному 
триванні. Психічний цикль починався і 
кінчався в одній душевній катеґорії, з якої не 
було переходу до інших основних форм 
духового життя – думки і чину . Великі 
органічні сили спалювались і попеліли в 
горнилі почуття і коли зривався вітер життя, з 
українського вогнища сипалися самі тільки 
іскри геніяльної пісні і мрії. Безвольна душа 
не могла із себе вилонити вольового ідеалу, 
тому оспівувала вона в піснях минулу славу і 
волю, загублену в безкраїх степах, немов 
якийсь матеріяльний скарб. Його треба 
безупинно шукати, – його можна знайти. 
Який абстрактний, який далекий він, коли 
про нього говорять, як про втрачений предмет 
розшуків. Не в собі, але десь поза собою, 
назовні росте чарівний квіт української волі і 
треба великого щастя, щоб людське око 
відкрило заздро захований квіт папороті. 

Містичний настрій давніх вірувань, що 
вилився багатою мережею чарівної народньої 
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поезії, панує неподільно на всіх царинах 
українського духового життя. Навіть про свою 
політичну волю думає нарід поетичнимими 
образами основних первнів своєї душі, що в 
ній переважає сприймально-існувальний 
мотив. Щасливому збігові обставин доручає 
душа вирішення кардинальних питань свого 
життя. В назверхній сфері невимірних 
можливостей, сліпого випадку чи вередливої 
гри долі лежить тягар найреальніших потреб, 
що на їх здійснення треба терпеливо чекати. 

Ідеали блукають в неозначених просторах 
уяви самовільно, немов блудні вогні, не 
зв'язані ніяк з рідною стихією душевного 
ґрунту. Наша сучасність дає досхочу 
прикладів згаданої розірваности між 
поодинокими силами душі. Чуттєво вона 
глибоко вкорінена у свою минувшість і не 
тратить нічого на силі чуттєвого виразу. 
Натомість вольово вона занадто абстрактна і 
неіндивідуальна. 

Ідеали – це теоретичні схеми, яким бракує 
власного питомого тягару тому, що вони є 
химерними творами буйної уяви, а не прямим 
виливом цілої душі, тому цей їх чисто 
теоретичний характер є показником їх 
життєвої слабосилости. Українець розуміє 
своє сучасне національне положення лише з 
від'ємного боку, тобто настільки, наскільки 
відчуває в собі брак будівних-конструктивних 
сил, потрібних до опанування хаосу творчим 
чином. 

Теоретично вже всі признають об'єктивні 
риси і вимоги нової доби та вирішну в ній 
ролю мужеських чеснот людини, однак, на 
жаль, суб'єктивно мало хто спрямовує згадані 
вимоги безпосередньо до себе, щоб самому 
стати підметом їх появи, розвитку і життєвого 
здійснення. Не думаємо так, як почуваємо, і 
не хочемо так, як думаємо – ось форма 
українського душевного неладу, що його 
причиною є саме згадана пересадність 
почуття, що створила сприймально-
існувальний людський тип, який нездібний 
перемогти власну безвладність динамікою 
волі, як способом чинного життя. 

Вияви волі не діють прямо, як тривала 
енергія душі, але відрухово, переривно, без 
внутрішнього зв'язку із життям. Їм бракує 
керівного осередку, підмету, автора. Вони, 
неначе безіменні і недоцільні фантоми, не 
вказують ні на свій рід, ні на своє метове 
призначення. Не мавши власних розвинених 
мотивів, чуттєва природа українця шукає 
свого доповнення в теоретичних формулах 
недостатнього змісту, а вони – зрозуміло – 
своєю формальністю не можуть дати 
потрібної життєвої вартости. Звідсіль 

механічний спосіб думання, податність на 
впливи крикливих теорій, постійна зміна 
"світогляду", закоханість у різного роду 
утопіях і всяких інших химерах вередливої 
людської уяви. Почуттям переживає 
українська душа реальний стан свого життя, а 
його змінити могло б тільки органічне 
вольове зусилля та, на жаль, воля не діє в ній 
прямо, як пробоєва сила, але виступає 
посередньо в формі мінливих уявлень, 
образів, мрій. 

Коли воля сама не є джерелом руху, 
підметом чину – вона мусить із конечности 
статися предметом думки чи уяви, скільки 
разів душа гостро відчуває потребу її 
життєвого прояву. Тільки серцем переживала 
Україна свою історичну долю і цей нечинний 
та однобічний спосіб душевного життя 
замкнувся у якесь заворожене коло 
призначення, з якого вона ніколи не знайшла 
виходу у вільний світ повного вияву своїх сил 
на ввесь зріст. Де бракує волі, там нема історії, 
що є в першу чергу маніфестацією характеру. 
З волею даний конечно характер, як її 
оформлений стан, чи радше як особова 
готовість означеного діяння. Безхарактерність 
однозначна з безформністю, браком виразу, 
акценту. Історія є драматичним змагом 
людських сил за почин і право творити і 
формувати життя. Щолиш факт влади 
відкриває можливість згаданого почину, і 
боротьба за владу мусить кінчитися 
перемогою одних сил і зламанням других. 

Драматична дія історії з конечности 
позначена трагічними інтервалами зламів і в 
цьому власне, як у перемозі, так і в упадку 
діяльних сил виявляється формуюча роля 
характеру. Як уже сказано, недраматичність 
українського життя стоїть у прямій 
залежності від вольової слабосилости 
українця, що зробив свою історію феєрією, а 
не тим, чим кожна історія завжди була, є і 
буде – трагічною боротьбою, що приносить 
своєму творцеві високу честь лицарської 
смерти. Гіркий досвід усіх українських смут 
промовляє голосом великої розпуки над 
трьома домовинами української державности 
і звертається нині із категоричним закликом 
до всіх живих українців обновити чистильним 
вогнем духа сукровату свою кров і 
воскреснути зрілими до небувалого ще 
піднесення української ідеї. Бо над викопаним 
гробом уже чекає четверта домовина, і цим 
разом гра йде не за саму державність, але за 
"бути чи не бути" цілої української нації. Кого 
туди покладуть – залежить виключно від нас. 

Вибору нема! 

© Юлiян ВАССИЯН
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«УКРАIНА – ТЕРИТОРIЯ ПОГРАНИЧЧЯ» 
Україна досі точно не визначилась, чим вона 

є. Їй закидають почергово то роль окраїни, то 
роль центру Європи і геополітичного ключа 
до цілого регіону. Ці питання можна вважати 
надважливими, оскільки вони певним чином, 
хай і опосередковано впливають на наш 
політичний вибір, а також перш за все вибір 
цивілізаційний, і, нарешті, популярне зараз 
питання, вибір інтеграційний. Від визначення 
характеру України у етнокультурній площині 
залежить і її політичне майбутнє. 

Саме такі дослідження мають відповісти 
широкій масі людей на питання, а чи слід 
взагалі Україні брати участь у політичній та 
економічній інтеграції, чи має це бути 
інтеграція на Захід, чи слід обрати східний 
вектор? А чи може нікуди не слід йти і слід 
стати осердям міцного місцевого 
геополітичного утворення по типу Балто-
Чорноморського союзу. На ці питання нам 
дасть відповідь історія, економіка, і звичайно, 
ж, історія нашої культури та геополітика. 
Такий вибір робиться далеко не завжди суто з 
позицій виключно економічної доцільності. 

Дещо сакральне заворушилося в нас, коли 
нависла загроза вступу до Мутного Союзу. І це 
не питання одного року чи двадцяти. 
Цивілізаційний вибір формується цілими 
епохами з невеликих але різких кроків 
назустріч тому чи іншому векторові розвитку. 

Нехтування вектором цивілізаційного 
вибору та історичним призначенням країни 
призводить до трагедій, одну з яких ми 
можемо бачити у наші дні на нашій території. 
Саме тому дослідження в сферах історії 
культури, орієнталізму, політології та 
геополітики є дуже актуальними, оскільки 
допомагають обґрунтувати вибір вектору 
розвитку держави або допомогти його 
зробити, якщо його досі немає. 

Унікальність України полягає в тому, що це 
країна фронтиру. Небагато знайдеться країн у 
світі, які живуть затиснуті між цивілізаціями: 
Європа, Росія, Ісламський світ. Україна 
виступає зоною комунікацій та конфронтацій, 
які завжди присутні у прикордонні. Закон 
фронтиру - самодостатність і самозахист. 
Якщо ти не можеш жити за цим законом – 
тебе порвуть на шматки. Ситуація фронтиру 
зумовлює певну унікальність ідентичності. 

Що це за унікальність? Люди, які живуть на 
фронтирі, не мають триматись за територію, 
за державу, за бюрократію, за відчужені 
форми. Основою тут є рухлива, але 
дисциплінована спільнота. Чинником, що 
організує людей прикордоння, цементує 
державні утворення, довершує стилістику, 
додає подвиги та звершення у архітектоніку 
нації є – спільнота (каста, організація, клан, 
партія, стан, клас). Тому об’єднуйтесь, 
комради, єдина воля врятує нас. 

Ідея України як великого пограниччя, себто 
Великого кордону (Степового кордону) має 
нібито плавно витікати хоча б вже з самої 
назви етнічної території – "Україна" (У краю, 
крайня, та що знаходиться у краю), однак не 
все настільки просто і однозначно. 
Трактування цього терміну неоднозначне і 
етимологія самого слова досі до кінця не 
визначена точно – "Україна" в значенні 
"прикордонна територія" є лише однією з 
популярних версій. 

Інша справа з історичним описом 
українських земель – тут їх прикордонний 
характер різко кидається в очі протягом 
багатьох епох. Поступово змінювався 
етнічний склад населення по обидва боки 
кордону, однак, їх пограниччя лишалось 
незмінним. Територіально цей великий 
кордон можна окреслити дуже грубо і 
неточно – приблизно на межі лісостепової і 
степової зони в центральній та південній 
Україні. На Заході та на Сході окреслити межі 
більш-менш точно ще складніше. 

Козацтво як одночасно особливий 
військовий та громадянський стан є так само 
виявом оцього прикордонного характеру 
українських земель. Схожими структурами 
були гайдуки, секеї, граничари та інші козаки 
– в різних країнах Східної Європи вони 
виконували прикордонні та військово-
міліційні функції, поєднуючи життя воїна і 
землероба. Взагалі сам характер козацького 
життя, що поєднувало елементи мирного і 
військового стилю існування відверто натякає 
нам на прикордонний характер козацької 
ойкумени, що мусить завжди бути готовою до 
оборони. Майже такий самий характер мали 
різного роду територіальні утворення 
граничарів, секеїв та інших іррегулярних 
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військових спільнот на кордонах Західного та 
Східного світу. 

Слід сказати, що характеристику України як 
великого культурного кордону розвивали не 
лише вітчизняні історики та філософи, але і 
польські фахівці, зокрема праці О. 
Галецького, Г. Пашкевича, які, однак були 
звинувачені їх українськими колегами в 
антинауковості та фальсифікаціях. 

Пік історико-філософської дискусії щодо 
України як великого культурного кордону 
двох цивілізацій (підцивілізацій) припадає 
саме на 1920-1930-і рр., збігається з поразкою 
національно-визвольних змагань за 
незалежність України та поразкою усіх 
державних проектів української нації, як 
республіканського, федеративно-
соціалістичного, так і консервативно-
гетьманського. Власне, Україна знову 
потрапила під жорна двох великих сил – з 
Заходу і Сходу затиснена Польщею та РСФСР 
вона була фактично поділена між ними. 

Михайло Грушевський казав про чималу 
вину географічного розташування України у 
поразці спроб національного 
державотворення: «В богатій святими, 
благородними, навіть блискучими часом 
проявами, але сумній своїм реальним 
змістом історичній спадщині, яку 
тисячолітє історичного житя передало 
сучасним поколінням, українська територія 
багато завинила». І це не дивно, адже майже 
в усі епохи в Україні були сконцентровані 
сили двох потужних цивілізацій, їх 
геополітичні та економічні інтереси, що не 
давали довгий час вільно розвиватися 
місцевому українському політичному 
інтересові. 

Однак, протистояння Схід-Захід, фатальне 
для української нації, нерідко бачилось 
учнями Грушевського у потрійному вигляді 
Захід-Степ-Північ (Росія), причому 
протистояння Заходу (Польщі) зводилось в 
основному до культурних зіткнень, Степові в 
боротьбі за освоєння земель, Росії-Півночі 
протистояння відбувалося в расовому та 
культурному контекстах. Через Україну часів 
Козаччини (мабуть, одного з найяскравіших 
феноменів, що засвідчують пограничний 
характер нашої землі) проходив ряд 
важливих кордонів, зокрема: 

1. Етноконфесійний – між християнами та 
мусульманами. 

2. Етнокультурний – між культурами Заходу 
та Сходу. 

3. Екологічний – між лісом та степом. 

4. Гідрографічний – між басейнами Чорного 
та Балтійського морів. 

Отже, не дивно що саме на цих землях 
переплелися інтереси багатьох народів та 
політичних груп. Відтінок пограничності 
нашої культури можна відслідкувати у назві 
нашої країни – Україна. Однак, тут дослідити 
точну етимологію слова дуже складно, тим 
більше не будучи фаховим мовознавцем. 

Досить вірогідно, що назва походить від 
спільнословянського слова "край" (kraj) з 
додаванням суфіксу –ина/іна, що у 
словянських народів використовується для 
позначення певного простору. Слід відрізняти 
слово "країна" від "окраїна", воно 
використовувалось на позначення лише 
частини "країни". 

Український філолог Г. Півторак з цього 
приводу пише таке: «У період феодальної 
роздрібненості Київської Русі (з XII ст.), 
коли від неї почали одне за одним 
відділятися незалежні князівства, слова 
україна набуло значення "князівство". 
Уперше згадану в Іпатському списку 
"Повісті минулих літ" україну дослідники 
розуміли по-різному: як пограничну з 
Київською землею територію 
Переяславської землі; як усю Переяславську 
землю, названу україною через те, що вона 
межувала з половецьким степом; як 
первісну Русь (тобто Київську, 
Переяславську і Чернігівську землі); як усю 
Київську Русь». Тобто, як бачимо, 
академічною спільнотою думка про 
етимологію назви з опертям на 
прикордонний характер земель у часи 
формування державності так само не 
виключається і розглядається як одна з 
базових гіпотез. 

Іншою близькою до "пограничної" версії є 
версія міністра юстиції УНР С. Шелухина, що 
в свої часи вважав, що Україна означає 
"украяна" (посічена, розділена, від слова 
кроїти, краяти). Він трактував цю назву таким 
чином, що першопочаткова територія Русі 
була посічена кордонами і не становила 
державної цілості, отож було прийнято такий 
етнонім та назву країни. Однак, казати більш 
точно про якусь гіпотезу як абсолютно 
домінуючу дуже складно і через брак джерел 
того часу, прогалини в історії та мовознавстві 
та і просто через велику давність походження 
назви. 

Одне можна сказати точно: Україна як 
пограниччя розуміється деякими навіть і її 
назві, що безумовно дуже важливий фактор. 

© Ярослав БОЖКО
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«ВIЗАНТИЗМ ТА ЕВРОПА» 
Серед лібералів можна нерідко зустріти 

досить поширене упередження по 
відношенню до як політичного, так і 
культурного феномену Візантійської Імперії 
(грець. Βασιλεία των Ῥωμαίων / Basileia tōn 
Rōmaiōn, 395–1453 рр.), який ще з часів 
Герцена і Чаадаєва невірно характеризується 
ними як якийсь синонім "азіатчини", 
невігластва, тупості, відсталості, лицемірства 
й підступності в політиці, несвободи, рабства і 
покори особистості. У цьому їм вторять 
євразійці Дугіна, які зі свого боку 
розглядають Другий Рим і його спадщину, як 
якусь суперетнічну спільність, протиставлячи 
себе Західному, католицькому світу. 

 
Однак, якщо уважно розглянути історію 

спадкоємиці Вічного Міста, можна досить 
швидко переконатися в абсурдності цих 
суджень, так як при детальному знайомстві з 
історичним шляхом Імперії Ромеїв, ми 
бачимо, наскільки колосальна в 
цивілізаційному сенсі була її роль – Східна 
Римська Імперія на початку свого історичного 
шляху в силу сучасної їй політичної 
обстановки виявилася в культурній ізоляції, 
слідство якої було збереження і примноження 
елліністичної і римської культурної і 
політичної спадщини, яка вже в більш пізній 
період (починаючи з кінця VI ст.) відкрили 
для себе інші жителі Європи, культура яких 
тією чи іншою мірою увібрала в себе 
візантійську спадщину, найбільш значними 
частинами якого були відоме візантійське, або 
греко-римське, право, що стало фундаментом 
для юридичних конструкцій абсолютно всіх 
сучасних європейських законодавств і 
кирилична абетка, яка стала основою для 

писемності ряду європейських народів, таких 
як серби, болгари, чорногорці, македонці, 
литвини та українці. 

Вже на той час Візантія створила блискучу 
культуру, можливо, найбільшу, яку тільки 
знали люди в той час, безперечно єдину у 
своєму роді, яка аж до епохи Каролінгів 
існувала в християнській Європі. 
Константинополь вже в той час залишався 
єдиним великим містом християнської 
Європи, що не знав собі рівних по пишноті і 
політичної значущості, яку не могли не 
визнавати європейські королі й арабські 
халіфи. Крім цього, Другий Рим, аж до 
захоплення міста турками у 1453 р. був 
надійним форпостом Християнського світу, 
до стін якого не раз підходили і йшли ні з чим 
загарбники-іновірці, чиї поразки були 
обумовлені технологічною перевагою 
ромейських воїнів, в рядах яких нерідко 
билися англосакси і варяги, які не знали собі 
рівних у військовому мистецтві аж до епохи 
Хрестових походів. 

 
Верховну владу в країні мав Імператор, 

джерелом влади імператора, як помазаника 
Божого, була насамперед божественна воля, 
виражена через аккламацію із армією, 
Сенатом і народом, ідеологічне 
обґрунтування якої сягає часів Римської 
імперії, доповнивши християнськими і 
елліністичними концепціями. Основою влади 
Імператора також була юридична доктрина, 
відома як "Імператорські конституції", 
засновані на систематизації праць класичних 
римських юристів, професійна армія, 
компетентний бюрократичний апарат, 
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здатний досить ефективно збирати кошти на 
свої підприємства. 

На відміну від решти Європи того часу, у 
Візантії, де феодальні порядки не були такі 
суворі, і вільних селян було більше, ніж 
кріпаків та рабів, для правлячого класу 
Візантії була характерна мобільність. У всі 
часи існування Імперії людина з низів могла 
пробитися до нечуваних для тих часів висот 
влади, наприклад, була можливість зробити 
кар'єру в армії і заслужити військову славу 
або здобути успіх на іншому терені, ставши 
чиновником або юристом. Так, наприклад, 
імператор Михайло II Травл на початку свого 
шляху до влади був неосвіченим найманцем, 
засудженим до смерті імператором Левом V 
за заколот, і його страта була відкладена лише 
через святкування Різдва. Імператор Василь I 
був селянином, а потім об'їждчиком коней на 
службі у знатного вельможі. Імператор Роман 
I Лакапин також був вихідцем з селян, а 
імператор Михайло IV до того, як стати 
імператором, був міняйлом, як і один з його 
братів. 

 
З XIV ст. на існуючу вже тисячу років 

Імперію стали здійснювати тиск турки-
османи, пряма загроза яких стала 
обставиною, що призвів до того, що між 
візантійським імператором, 
західноєвропейськими королями і Римським 
Папою було укладено оборонний союз, який 
багато в чому зумовив появу більш пізніх 
антитурецьких коаліцій, які в результаті 
зуміли домогтися краху Османської Імперії 
вже у ХХ ст. Дещо пізніше, щоб запобігти 
османській небезпеці, поклавши край 
багатовіковому церковному розколу, схізмі, 
на Фераро-Флорентійському соборі у 1439 р., 
імператор Іоанн VIII підписав з Папою 
Євгеном IV унію, яка через внутрішні 
церковні чвари виявилася нетривкою і на ділі 
проіснувала недовго. 

У героїчній обороні Константинополя влітку 
1453 р. в нерівному бою з турецькими ордами, 
рука об руку із греками відважно билися й 

інші європейці: германці і болгари, 
венеціанці і генуезці, каталонці і 
провансальці. Як відзначали пізніше 
хроністи, особливо героїчно боровся 
венеціанський загін, вони до останнього 
стояли на зруйнованих стінах Другого Риму, 
під якими було поховано як мінімум 68 
патриціїв, багато з яких належали до 
найстарішим і славнейшим домами Венеції. 

 
Падіння Візантії, як і колись захоплення 

Єрусалиму Саллах-ад-Діном, глибоко 
потрясло всю Європу, яка під візантійським 
культурним впливом вступила в епоху 
Ренесансу. І вже у 1459 р. Папа Римський Пій 
II скликав у Мантуї собор для обговорення 
Хрестового походу з метою звільнення 
Константинополя і відновлення Імперії, 
остання спроба реставрації якої була зроблена 
на початку минулого століття під час війни 
Греції з Туреччиною. 

Історія Візантійської імперії закінчується 
падінням Константинополя в 1453 р., але це 
не означає кінець візантійської спадщини, яке 
буде існувати, поки буде існувати і сама 
Європа, якій через сторіччя вдалося прийти 
до тимчасового єдності і остаточно зупинити 
турецьку експансію під Віднем, і почати 
звільнення християнських народів на 
Балканах – прямих спадкоємців Візантії, 
значення якої зараз як ніколи актуально в 
умовах піднаття голови неоосманізму та 
ісламського фундаменталізму. 

Саме тому феномен Візантії, як символ 
тисячолітньої імперії, сьогодні, всупереч 
ліберальним і євразійським забобонам, 
можливо, послужить одним з об'єднавчих 
факторів, які в майбутньому зможуть стати 
передумовами для розвитку 
загальноєвропейського діалогу, який, 
безумовно, буде важливим кроком на шляху 
до створення єдиного блоку європейських 
національних держав, в якому народи-
спадкоємці Візантії змогли б зайняти гідне 
місце. 

© Карл КРАНЦ
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«СТЕБЛЯНКИ» 
Лебедин. Вулиця. Далеко обабіч дороги, 

поринали в  садках xати. І ніщо не нагадувало, 
що це райцентр. Шлях лежав селами на 
Боромлю. Містечко скінчилось. Невеликі 
поля, за котрими красувались ліси, радували 
душу. Між слобожанських краєвидів хотілось 
ні про що не думати. Просто їхати, а Душа 
щоби літала над луками, лісами, 
полями,річечками, селами… 

Попереду вздовж дороги село Стеблянки. 
Зупинився біля криниці. В місті серед тисяч 
людей можна бути  непоміченим, а в селі ні. В 
селі взагалі ніщо, ніхто і нічого не може бути 
непоміченим. Воно так влаштоване. Все, що 
попадає в нього залишає інформацію про 
себе, котра далі  зберігається, обробляється, 
інколи вже за годину змінюється на 
діаметрально протилежну і невпізнанну від 
початкової. Саме тому один великий Світ 
обертається навколо кожного села окремо. 

Поскрипувала корба на старому зрубі, 
поправляв рукою трос, 
повільно підіймав відро з 
холодною водою. Де ж 
об’єкти фіксування мого 
перебування в певному 
часовому проміжку цього 
села? Ага… Ось 2 бабусі на 
лавці під парканом 
будинку, коза за вербою, 
дід на покосі,  гуси, котрі 
чекають поряд зі мною 
води в свою довбанку,  пару 
котів і пес біля воріт. Ну це 
достатньо для формулювання різних думок 
про мене. 

Налив в довбанку гусям води, уже їх думка 
про мене позитивна. Холодна і чиста 
 кринична вода. Піднявши відро пив, скоса 
дивився на бабусь, бабусі скоса дивились на 
мене. Заходився вмиватись. Затягував час 
 для того, щоб бабусі побудували всі версії: хто 
я, чим дихаю, з яких країв, у які краї прямую. 
І це перерахована невелика частина розділів 
загальної аналітики по моїй особі. 
Безпомилково читав їх бесіду. Практика 
колгоспного агронома, у котрого було в 
підпорядкування декілька жіночих бригад, 
підказувала подальшу поведінку. 

Колись на початку моєї трудової діяльності, 
старий агроном повчав мене: «Ти, Юрку, коли 
приходиш до бабів, привітайся і скажи, що 
слухаєш їх. Спочатку говоритиме старша. 
За хвилину почнуть включатися в бесіду 
інші. За декілька хвилин вони зіб’ються з 
теми. Ти, головне, мовчи. Хвилині на десятій 
ти знатимеш усе про них і навколишній 
світ. Хвилині на двадцятій, коли їх звукова 
інформаційна хвиля притихатиме,  говори , 
що все зрозумів. Питання задані правильні. 
Обговориш все з головою колгоспу і будеш 
вирішувати. Головне, нічого не перепитуй 
їх, бо тоді тобі крах. Ти з дискусії ніколи не 
вийдеш. Шанси в тебе ніякі. В усякому разі, 
мені за сорок років праці вони ні одного 
шансу перемогти в дискусії не дали». 

Я був під повним контролем. Навіть коза 
перестала випасатись і розглядала мене. 
Бабусі ж, не дивлячись на мене, вели бесіду, 
котру я вгадував стовідсотково. 

- Хто воно такий? 
- З району їде. 
- В райцентрі таких 

нема. 
- Може заготівельник 

який, товар шукає? 
- Автомобіль не такий 

як в заготівельників. 
- Хто ж він? На Петра 

Оксаниного схожий. 
- Та ні, на Грицька 

Лозу. 
- А може, це нове 

керівництво районне? 
- Чому тоді сам? 
- А поки не затвердили, їздить, дивиться. 
- А може, це вчитель новий? 
- От ти даєш, вчитель на такій машині. 
- Тоді комерсант. В лісництво їде за ліс 

домовлятись. Пиляють, пиляють той ліс. 
Скоро нам і дров не буде де взяти. 

- Бачила, жінка лісника в новім пальто до 
сільпо приходила? 

- А приїхали до нас такі обношені. Обжились 
у лісі. 

- Може, купляти хату їздить? 
- Може… 
Вирішую додати інтриги. Витягнув з сумки 

зошит. Подивився в нього. Подивився на 
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вулицю. Бесіда в бабусь пожвавішала. 
Підходжу до бабусь, вони вже помічають 
мене. 

- Доброго здоров’я, бабусі! 
- Доброго… 
- І не начальство я, і не покупець на хату, і не 

заготівельник… 
- От слух, – сказала худіша бабуся. 
- Та який слух. Я агрономом працював 

десять років. 
- А я то дивлюсь воду витягуєш як сільський, 

і ліву руку миєш по лікоть, як колгоспні водії. 
- Здаюсь. Ви професіональні слідчі. 
- Від нас ще ніхто розсекреченим не уходив. 

Розповідай. 
- Далеко їду. На Боромлю, а там шлях аж в 

Дніпро. 
І пішла бесіда, коли було краще, що 

робиться в місті, і чим там люди займаються. 
Чи буде дощ і чи вродить картопля. Чому ціни 
нема на кіз, і що бугай є тільки в сусіднім селі. 
Про дощ, межу, ціну на молоко. Свіжа людина 
в селі – то явище ще і хвілософське. 

Підтягнувся до бесіди і дідусь, що косив 
траву. Привітався, став слухати. Видно, що 
дисципліну знає. Жінок не можна 
перебивати, бо вони відразу все про нього 
розкажуть. А в кожного чоловіка в житті є білі 
плями. І коли в місті про них мало хто знає, то 
в селі знають усі, а  часто ще й в сусідніх селах. 
Поступово  перейшов до бесіди з ним. Він 
виявився пенсіонером, котрий працював 
механіком на тваринницькій фермі. 

- Ви місцевий? 
- Ні. Я в сусідньому селі народився. А перед 

війною батьки переселились сюди. 
- Далеко сусіднє село? 
- А з околиці видно його крайні хати. 
- Ясно. Ну а село це старе? 
- О, зараз розповім… 
І тут пішла розповідь про виключну 

важливість села в історії, як мінімум, Європи. 
Були точні попадання в історичні періоди, 
село відігравало майже ключову роль. Якщо 
узагальнити в художню форму його 
розповідь, то ставало зрозумілим і 
незаперечним наступне: всі значимі предмети 

в господарській діяльності були винайдені або 
вперше зроблені в їхньому селі, інколи в 
сусідньому,  де дядько народився. Технічна 
частина про винаходи подавалась фахово, з 
розумінням ремесел. Я слухав і заздрив 
патріотизму простої людини до свого краю в 
загубленому серед лісів селі. Він говорив 
щиро, з запалом. А в мене поставав перед 
очима наш міський музей. Філософи діляться 
на 2 категорії. Одні за допомогою філософії 
пізнають світ, а інші виправдовують 
свої вчинки. Дід належав до першої, і явно не 
був “квартирантом” на цій землі. 

- Пригадую, коли Родзянко був міністром 
при царях... 

- Підождіть, ще раз, – я повернувся з 
роздумів до діалогу. 

- Ну, коли Родзянки під час Першої 
світової… 

Простою мовою – я піймав клина. Ну, нехай 
посаду неправильно назвав. Але ж по суті! У 
нас навіть не кожен вчитель знає, хто такий 
Родзянко, і яке він мав місце в історії. Дядько 
ще говорив, бабусі включались в бесіду, 
повертаючи його до більш приземлених 
питань, а я не міг отямитись… 

- Пора мені. 
- З Богом. Ні, підожди. 
- Що там? 
- Ти бачиш добре? – питала одна з бабусь. 
- Вроді, бачу. 
- Прочитай. Кума дала насіння квітів, а я не 

бачу, що там підписано на конверті. 
- На конверті напис – “шото красівоє”! Я 

так і прочитав.  
Я відчував, як мене проводжають бабусі, 

дядько, гуси, коза… Розумів, що пересічного 
села не буває. Є тільки виняткові. І в цьому 
сила України. Мій часовий проміжок 
перебування в селі закінчувався. І я знав, що 
завтра, а може, й сьогодні наступному 
подорожньому чи комусь з селян буде 
сказано: «Тут їхала одна людина здалеку  і 
говорила…». 
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