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Українська історія сповнена трагічних 

сторінок, які водночас є героїчними і 
славетними. Новітня визвольна війна проти 
московської ординської окупації триває вже 
понад рік, а її кінця досі не видно. Все це 
відбувається через те, що ми – українці, 
погано вивчили уроки нашої минувшини: 
ординське нашестя, польська колонізація, 
московська окупація, тотальні полонізації та 
русифікації, національно-визвольні війни та 
соціальні революції, більшовизація, 
голодомори, світові війни, політична зрада, 
тощо. 

 

Саме через нашу коротку пам'ять сьогодні 
на Донбасі гинуть молоді українські патріоти, 
які могли стати видатними інженерами, 
філософами, конструкторами, архітекторами, 
викладачами, лікарями, дипломатами. Серед 
загиблих героїв України, дуже своєрідною є 
постать гетьманця, українського націоналіста, 
сумчанина Сергія Табали, який мав псевдо 
“Сєвєр”. Протягом 2010-2013 рр. він 
безпосередньо брав участь в організації Руху 
за Гетьманат на Сіверщині та Слобожанщині, 
гуртував навколо антисистемних спортивних 
осередків бійців-націоналістів з Сум, 
Лебедина, Глухова, Конотопа, Ніжина, 
Ромнів. Коли ж грянули перші вибухи 
шумових гранат на вулиці Банковій в Києві у 
грудні 2013 р., друг “Сєвєр” був одним з 
перших революціонерів долучився 
формування організації “Вікінги”, яка брала 
активну участь під час буремних подій на 
Майдані аж до кінця лютого 2014 р. 

З початком сепаратистського заколоту в 
Криму та на Донбасі, інспірованого Москвою 
для дестабілізації ситуації в постреволюційній 
Україні навесні 2014 р., друг “Сєвєр” вступив в 
ряди новоствореного “Добровольчого 
Українського Корпусу” від націоналістичної 
партії “Правий Сектор”. А коли в Донецькому 
аеропорту почалися запеклі бої, друг “Сєвєр” 
не роздумуючи поїхав туди, адже там тоді був 
крайній захисний рубіж Української Держави. 
Попри свій молодий вік, на момент героїчної 
загибелі другові “Сєвєру” було повних 18 
років, він став першим кіборгом з Сум, який 
не зганьбив честь та вірність українській 
національній ідеї, за яку боролись його 
попередники – Павло Полуботок, Василь 
Чучупака, Петро Федун, Василь Кук… 

Мало хто знає, але з літа 2012 р. друг “Сєвєр” 
став ідейним гетьманцем, активістом Руху за 
Гетьманат. Він неодноразово мав зустрічі з 
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побратимами в Січеславі, Харкові, Полтаві, 
Златополі, Донецьку та Харкові щодо 
можливості реалізації плану поширення ідей 
Гетьманату і підриву бандитського 
українофобського режиму. Можливо, друг 
“Сєвєр” і не був ідеологом чи публіцистом як 
Ярослав Стецько чи Іван Франко, але він був 
затятим та вмілим керівником і 
організатором – з малої кількості вуличних 
хуліганів він міг зробити добре загартованих 
бійців-націоналістів, вірних ідеям Руху за 
Гетьманат та послідовниками українського 
націоналізму. А проте, доля повернула все 
так, щоб молодого гетьманця забрати від нас 
у вищі світи, до пантеону новітніх героїв… 

Як під час Революції Гідності, так і на 
східному фронті друга “Сєвєра” зажди можна 
було пізнати по його татуюванню на обох 
руках: на лівій руці напис “Слава Україні!”, а 
на правій – “Героям слава!”. Життєвим кредо 
друга “Сєвєра”  було гасло: «Помирати нам 
рано – ми повинні перемогти! Хто як не я? 
Коли, якщо не зараз? Для мене честь – 
померти за Україну. Шкода, що за нашу 
країну я можу померти тільки один раз…». 
Він так і жив – ніколи не брехав, завжди 
допомагав оточуючим і нищив ворогів 
України, які понад усе прагнули загарбати 
святую правду і волю. 

Вже під час війни на Донбасі у приватних 
дружніх розмовах у “затишних” бліндажах та 
окопах друг “Сєвєр” завжди говорив, що коли 
ворог тільки був на порозі, влада в Києві з 
піною навколо рота доказувала всім 
оточуючим як слід ненавидіти окупанта-
загарбника, а як тільки він знекровився – 
одразу слід домовлятись, йти на вже 
підготовленні компроміси, але ніяк не 
нападати і не визволяти українську землю. 
Друг “Сєвєр” ніколи не змінював своїх ідеалів 
та життєвих принципів, а тому вважав, що 
поразка України можлива лише за повної 
капітуляції на фронті та колаборація в 
середині країни – так як не можна 
продажною контрреволюційною владою 
реформувати громадянське суспільство, так і 
в'ялими рученятами утримувати бойові 
позиції на Донбасі не під силу нікому. 

Якось у 73-тю річницю з дня створення УПА 
друг “Сєвєр” зізнався, що українці як 
непереможна нація, яка впродовж віків не раз 
довела своє право на існування, не повинна 
підкорятись продажній українофобській 
владі, навіть під маскою “ура-патріотизму” і 
“вишиватництва”, а тому слід йти війні та 
революції назустріч, бо коли ці бурхливі та 
кардинальні події прийдуть до нас самі, часу 
на роздуми чи втечу не залишиться… 

Сумський гетьманець, друг “Сєвєр” останній 
буремний рік свого життя вів щоденник, в 
якому залишив немало спогадів про 
Революцію Гідності та війну на Сході: 
«…Ненавиджу війну за розлуку із рідними і 
любими та за те, що забирає гідних. Тут 
насправді почуваєш себе живим. Тут щиро 
радієш звичайним речам. Тут по-
справжньому з’являються причини цінувати 
та ненавидіти. Рай та Пекло романтичної 
душі. Двояка філософія цього світу. Люблю 
людей, що поважають нашу справу і 
з вдячністю нам про те говорять. Завдяки 
ним я раз за разом твердішаю в міркуванні 
про те, що наша справа вірна!.. Колись 
настане такий день, що навіть Кремль 
рухне, буде стертий з лиця землі, ніби ніколи 
і не існував. Для цього потрібна перемога, 
тому має жити українська Нація!». 

Разом з іншими кіборгами друг “Сєвєр” до 
останньої секунди обороняв Донецький 
аеропорт від кремлівських бойовиків, проте 
додому не судилося повернутися живим. 
Сумський гетьманець, друг “Сєвєр” загинув 6 
листопада 2014 р. поряд із диспетчерською 
вишкою Донецького аеропорту. Пізніше, 
сумські націоналісти, побратими друга 
“Сєвєра” з “Правого Сектора” створили 
неофіційній військовий підрозділ “Месники 
імені Сергія Табали” в пам'ять про загиблого 
соратника. 

 
P.S. Ця війна не за територію, ця війна за 

наше право існувати в цьому світі як вільна 
нація, за яку сложив свою голову герой-
гетьманець. Боротьба – ось, що має бути 
сьогодні  пріоритетом для українців, щоб не 
зганьбити пам'ять славних полеглих героїв. 
Хтось вважає і досі, що українці воюють за 
територію, але ні, на справді боротьба 
точиться за людей та їхню свідомість. Ми 
повинні боротися, тому що це наш прямий 
обов’язок, не перед самими собою, навіть не 
перед державою, а перед нашими полеглими 
героями, серед яких і гетьманець Сергій 
Табала! 

© Ревуч СІЧОВИЙ
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Виховання – це процес формування 
морально-психологічних та фізичних якостей 
особистості. Процес виховання відбувається 
постійно, навіть тоді, коли його формально 
немає. Відсутність цілеспрямованих заходів з 
виховання це теж виховання, але безсистемне 
і хаотичне. Кожний державний устрій, кожне 
суспільство у певний історичний період має 
свою систему виховання. При цьому 
державний світогляд і виховання нерозривно 
пов’язані. 

Яка система виховання в Україні сьогодні? В 
Україні на половину совєцька, на половину 
ліберальна система виховання з рудиментами 
традиційної системи. Якщо подивитися на 
певні сектори системи виховання, то, як це не 
дивно, але шкільна освіта в Україні на 
сьогодні є однією з найкращих у світі. Майже 
не змінившись з совєцьких часів вона, маючи 
безліч недоліків, поки що найменше 
піддалася лібералізації і лише завдяки цьому 
може виконувати свою освітню функцію. У 
той же час, наприклад, система освіти у ВНЗ 
вже піддалася розкладницькому впливу 
ліберальних змін. Лібералізація і "Болонська 
система" на сьогодні є синонімом занепаду 
ВНЗ. У державі не існує ніяких молодіжних 
організацій, які б реально займалися 
вихованням молоді. При чому проблема не у 
відсутності фінансування, а у елементарній 
відсутності бажання у державних установ 
провадити молодіжну політику. 

Сучасний стан виховання говорить про те, 
що у майбутній націоналістичній Україні, у її 
історико-державницькій формі як ІІІ-й 
Гетьманат, повинні відбутися суттєві зміни і в 
системі виховання. Сьогоднішня система 
виховання світогляду споживача і психології 
раба повинна бути повністю демонтована. 
Суспільний світогляд визначає світогляд 
особистості. 

Як можна покращити освіту і виховання у 
дошкільних і шкільних закладах? Її реформа 
полягатиме у наступному: 1) підвищення 
кваліфікації вчителів (для цього у вчителів 
повинна бути одна з найвищих зарплат, крім 
того держава має запровадити суворий 
кадровий відбір); 2) диференціація учбових 
класів за здібностями та статтю; 3) заміна 
фактологічного способу викладання 
матеріалу учбових дисциплін на світоглядний 
(мета шкільної освіти не безглузде 
накопичення знань, а формування світогляду) 

та навчання методології оволодіння 
знаннями. 

Основна проблема ВНЗ у запровадженні 
"Болонської системи" й аналогічних цій 
системі тенденцій. Надмірна спеціалізація, 
фрагментарність подачі знань призвели до 
того, що сучасні ВНЗ скотилися до рівня 
технікуму, або навіть нижче. Масове 
запровадження самостійного навчання є 
неприпустимим, бо суттєво знижує рівень 
освіти. Це прийнятне для аспірантів, але ніяк 
не для студентів. 

Повинна бути повністю заборонена 
комерційна освіта (як вища, так і середня), а 
також навчання за контрактом. Існування 
комерційної освіти і навчання за контрактом 
передбачає наступне: приватна школа є 
краща за звичайну та те, що для навчання за 
контрактом менший конкурс (прохідний 
бар’єр для абітурієнтів) ніж для навчання за 
рахунок держбюджету. З питання приватної 
школи (або навчального закладу іншого 
рівня) можна сказати, що її існування є 
соціальною і майновою дискримінацією 
українців. Основна робота у націоналістичній 
Україні в сфері загальноосвітньої школи 
полягатиме у вирішенні проблем покращення 
освіти і виховання, а ніяк не створення 
якихось приватних шкіл. Існування елітних 
шкіл припустиме і необхідне, але умовою 
вступу у елітну школу можуть бути лише 
здібності учня, але аж ніяк не кількість 
грошей. Те саме стосується приватних ВНЗ і 
навчання за контрактом. Існування 
контрактної освіти призводить до того, що 
більш здібний абітурієнт не може поступити у 
ВНЗ, через те що його місце зайняв менш 
здібний, але той який може заплатити гроші. 
Який варіант більш корисний для 
суспільства? Звичайно той, у якому кожен 
займає місце у залежності від здібностей. 

Чи не викличе ліквідація комерційної освіти 
хвилі корупції? Вирішенням цієї проблеми 
може бути лише жорсткий контроль з 
введенням реальної кримінальної 
відповідальності за корупційні дії у системі 
освіти. До того ж доцільно розділити 
навчання і оцінювання. Коли навчати будуть 
одні викладачі, а оцінювати інші це багато у 
чому ліквідує підстави для корупції. 

Крім того, система освіти у ВНЗ повинна 
бути реформована у сфері навчальних 
дисциплін і виховання. На сьогодні вона 
набула надмірної спеціалізації. Їй потрібно 

http://vk.com/aryan_law?w=wall-91136536_2851
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повернути фундаментальність, будувати її за 
класичним зразком. Неприпустимо говорити 
про відсутність необхідності виховання у ВНЗ. 
Останні повинні бути освітньо-виховними 
закладами. 

Однією з перспективних є система 
виховання через молодіжні організації. Хоча 
на сьогодні вона не діє, у майбутньому для її 
розвитку немає суттєвих перешкод. 
Прогалина у цій сфері призводить до того, що 
молодь сьогодні не маючи можливостей для 
самореалізації у більшості своїй веде 
антисоціальний спосіб життя. Щоб 
пересвідчитись у цьому не потрібно шукати 
статистику правопорушень, а достатньо на 
кілька годин вийти на вулиці великих міст чи 
маленьких селищ. Поширення у молодіжному 
середовищі вживання наркотиків та 
алкоголю, паління та аморальної поведінки – 
це результат лібералізації суспільства і 
ліберальної молодіжної політики держави. 

Для того щоб ця тенденція набула 
зворотного характеру потрібне термінове 
запровадження низки молодіжних 
організацій багатопрофільного характеру, 
починаючи від військово-спортивних і 
закінчуючи природознавчими клубами. 
Кожен повинен мати можливість реалізувати 
себе у соціальній діяльності у відповідності зі 
своїми здібностями і бажанням. Лібералізація 
(культурна і моральна деградація) повинна 
бути зупинена. Вона вже достатньо підірвала 
національний імунітет – її замінить принцип 
соціальної справедливості і суспільної 
корисності. 

На початку ХХІ ст. розвиток інформаційних 
технологій досяг такого рівня, на якому він є 
одним з найважливіших важелів державного 
управління. Чи здатні ЗМІ впливати на 
поведінку людей? Безсумнівно здатні, а крім 
того спроможні впливати на процес 
виховання. Єврейські власники ЗМІ сьогодні 
успішно виховують егоїзм, антисоціальну 
поведінку та аморальний спосіб життя. 
Пропаганда всіляких збочень досягла свого 
апогею. Здійснюючи свої диявольські наміри 
вони поповнюють телеефір і сторінки газет 
фантазіями своєї хворої психіки. На більшості 
таких "інформаційних джерел" мало б стояти 
клеймо: "психічно здоровим дивитися 
заборонено". Сьогодні заперечувати це може 
або ворог або ідіот. У націоналістичному 
суспільстві ЗМІ будуть проводити пропаганду 
здорового способу життя, зразкової соціальної 
і моральної поведінки, патріотизму та 
героїзму. Виховання молоді для ЗМІ буде 
мати пріоритет. Для запобігання 
заангажованої та необ’єктивної подачі 

інформації ЗМІ повинні бути повністю 
націоналізовані. 

З найдавніших часів сім’я є найважливішим 
інститутом виховання людини. Враховуючи 
надзвичайну важливість раннього періоду 
життя, сім’я є життєво важливим інститутом. 
Совєцькі спроби 1920-х рр. ліквідувати 
інститут сім’ї та запровадити суспільне 
виховання дітей закінчилися повним 
провалом. Сьогодні вже не здаються дивними 
дії влади по знищенню сім’ї. Ліберальна 
пропаганда виставляє сім’ю як дещо застаріле 
й не дуже актуальне. ЗМІ створюють 
відповідний негативний образ сім’ї і 
неадекватну модель стосунків між членами 
сім’ї. Кількість розлучень і кількість 
покинутих дітей говорять про дієвість 
ліберальної пропаганди. Здеградовані 
ліберальні ідеї повинні бути замінені ідеєю 
священності шлюбу і материнства. 
Відновлення традиції української сім’ї є 
однією з пріоритетних задач. Вирішення цієї 
задачі позитивно вплине на сьогоднішню 
демографічну проблему і проблему виховання 
молоді. Підірвана українська родинна 
традиція повинна бути відновлена – це 
вимагає здоровий глузд і обставини 
сьогодення. 

Націоналістичне виховання повинне 
здійснюватися у відповідності з 
націоналістичним світоглядом. Ідеї про те, що 
процес виховання може відбуватися поза 
світоглядом абсолютно не відповідають 
реаліям. Будь-яке виховання є системне, не 
існує виховання поза ідеологією і світоглядом. 
Процес виховання – це процес формування 
світогляду. Сьогоднішній процес виховання в 
Україні здійснюється у відповідності з 
ліберальною ідеологією. Наслідки 
ліберального виховання добре відомі. Для 
того, щоб виховати високі морально-
психологічні і фізичні якості слід 
додержуватися певних принципів. 
Найголовніший з них полягає у тому, що 
характер освітньо-виховного впливу на 
людину повинен бути детермінований її 
здібностями. З цього принципу логічно 
витікає принцип за яким буде формуватися 
еліта. Наприклад, сьогоднішня політична 
еліта вирізняється непомірним егоїзмом, 
повною відсутністю совісті і кількістю 
награбованих грошей. Натомість, у 
націоналістичну еліту зможе потрапити лише 
той, хто на протязі свого життя 
вирізнятиметься високими здібностями, 
бездоганною моральною поведінкою, 
незалежно від соціального і майнового стану. 

© Влад МАЗЕПА 
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Український націоналізм уважає, що 
основною силою, за допомогою якої він 
здобуде УССД, є український народ, народні 
українські маси. Щоб зрозуміти цю справу, ми 
спитаємо: чи могло б бути інакше? Чи 
український націоналізм міг би 
розраховувати в своїй боротьбі на щось інше, 
ніж український народ? Так, могло б бути 
інакше. 

Український націоналізм міг би піти, 
наприклад, за прикладом деяких інших 
сучасних національно-визвольних рухів, які 
основною силою, що на неї вони 
розраховують у своїй боротьбі, вважають 
допомогу других держав, отже, силу своїх 
можливих союзників. На допомогу чужих 
країн, на допомогу Англії, Франції, США 
розраховують, наприклад, польські 
незалежницькі організації. Український 
націоналізм за прикладом деяких політичних 
рухів міг би розраховувати також; лише на 
якісь окремі суспільні кляси чи групи 
українського народу. 

Так було у випадку польських визвольних 
рухів у XIX ст. Польські повстання у 1830 р. і 
1863 р. спиралися лише на польську шляхту. 
Польські селяни і міщанство не брали в цих 
повстаннях майже жадної участи. Деякі 
протибольшєвицькі партії в Польщі, Румунії, 
Болгарії в основному спираються лише на 
інтелігенцію. "Союз Визволення України" 
опирався головно на інтеліґенцію, 
інтеліґентську молодь. У випадку 
українського націоналістичного руxу є 
інакше. Український націоналістичний рух 
основнею силою, за допомогою якої він 
побудує Українську Самостійну Державу 
вважає весь український народ, найширші 
українські народні маси. 

Ставлячи на український народ як основну 
силу національно-визвольної боротьби, 
український націоналізм виходить із таких 
заложень: 

1. Справді самостійну державу український 
народ може побудувати лише власними 
силами. Всі народи, які допомагають другим 
народам у їхній боротьбі, кажуть собі за це 
здорово платити. Жадний народ дотепер не 
помагав другому народові і з самих лише 
приятельських симпатій до нього. Зокрема 
дорого приходилося платити за "допомогу" 
других держав поневоленим народам, якщо 
вони з такої допомоги користали в період 
своєї визвольної боротьби. Така "допомога" 

завжди допроваджувала поневолений народ 
до повного узалежнення від свого протектора. 

2. Держава для українського народу не є 
якимось абсолютом, не є вартістю самою в 
собі. Вона є основною метою боротьби 
українського націоналізму, остільки, оскільки 
вона є першою і необхідною передумовою 
відродження українського народу, першою і 
необхідною передумовою повного всебічного 
розвитку всіх творчих сил українського 
народу. Найвищим абсолютом для 
українського націоналізму є український 
народ. Його добро, його сила. Тому то, як ми 
про це вже говорили, український 
націоналізм навіть у період визвольної 
боротьби присвячує стільки уваги справі 
духового відродження українського народу. 
Якщо, як це показує досвід, духовість народу 
найкраще і найскорше відроджується у вогні 
безпосередньої протиокупантської боротьби, 
то для руху, який має своєю метою саме 
духове відродження народу, логічний 
висновок такий: включувати в безпосередню 
боротьбу за національне визволення 
найширші маси народу для того, щоб 
відродити їхні духово-моральні національні 
вартості. Це український націоналізм і 
робить. 

3. Розрахування українського націоналізму 
на народ, як на основну силу боротьби за 
Самостійну Україну, дає ґарантію того, що 
український народ, здобувши свою самостійну 
державу власними силами, власними силами 
втримає її і в майбутньому. Історія знає 
випадки, коли то народ, опинившись у 
власній державі в наслідку чужої допомоги, 
не зумів цієї держави втримати. Так до деякої 
міри обстояла справа із польською державою 
з-перед 1939 р. Історична Польща впала в 
наслідку занепаду керівної верстви 
польського народу — польської шляхти. В 
період бездержавного існування польська 
шляхта в основному не піднеслася з занепаду. 
У відновленій за допомогою головно чужої 
сили польській державі вона захопила, 
одначе, командні становища. Це й було в 
значній мірі причиною занепаду 
передвересневої Польщі. Якщо зрозумілим 
може бути те, що Польща, залишена сама 
собі, не могла встоятися проти такої 
мілітарної сили, якою була гітлерівська 
Німеччина, то цілком незрозумілим є те, як 
така держава, як Польща, могла перестати 
фактично існувати після перших 3-4 днів 
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польсько-німецької війни. Це явище можна 
пояснити лише неспроможністю польських 
правлячих кіл, які цілковито були пересякнуті 
шляхетчиною, зорганізувати модерну 
державу. Цим колам удалося здобути державу 
без більшого зусилля, тому то вони й не були 
спроможні на більше зусилля, щоб цю 
державу скріпити, зміцнити. Коли 
український народ здобуде свою державу 
власним зусиллям, він її зуміє власним 
зусиллям і втримати. 

4. Українському народові на чужу допомогу 
розраховувати небезпечно. Ставити в нашій 
визвольній боротьбі на допомогу чужих сил, 
значить, ставити по суті на невідому силу, на 
невідому величину. Чужа держава допомагає 
поневоленому народові лише тоді, коли це їй 
вигідно. Вона часто погоджується з 
державою-поневолювачем коштом саме 
поневоленого народу. Допомога чужої 
держави визвольній боротьбі поневоленого 
народу завжди залежить від загальної 
політичної обстановки в світі. А на цю 
обстановку поневолений народ в основному 
впливу не має. Отже, розраховувати на щось, 
на що не можна мати жадного впливу, — річ 
безглузда й небезпечна. Єдиною силою, на 
яку український націоналізм може 
розраховувати цілком певно, є 
зорганізований і підготовлений український 
народ. Цю силу завжди можна точно 
визначити, вона ніколи не підведе, на ній 
ніколи не можна помилитися і через те, 
опираючись на народ, ніколи не можна 
програти. 

5. Українське питання ще лише недавно 
вийшло на арену міжнароднього життя у світі. 
Український народ із своєю національно-
визвольною боротьбою світові ще мало 
знаний. Світ цікавиться звичайно тими 
політичними рухами, які являють собою 
певну силу. Зацікавлення українською 
проблемою буде в світі зростати в міру того, 
як буде рости сила українського національно-
визвольного руху, як буде міцнішати 
українська національно-визвольна боротьба. 
Отже, розраховуючи на народ, організуючи 
масову боротьбу в Україні, український 
націоналізм не лише створює найпевніші 
гарантії справжньої самостійности майбутньої 
Української Держави, не лише створює 
гарантії того, що український народ зуміє 
втримати свою самостійну державу у 
майбутньому, а створює передпосилки для 
зацікавлення світу українською проблемою і 
проблему вигідної допомоги українському 
народові з боку держав – ворогів СССР 
ставить на реальний ґрунт. 

6. 40-мільйоновий народ досить великий, 
щоб своїми власними силами успішно вести 
боротьбу зо своїми гнобителями за своє 
визволення. Український націоналістичний 
рух змагає до збільшення сил українського 
народу шляхом співпраці з визвольними 
рухами всіх інших народів, поневолених або 
загрожених большевицьким імперіялізмом. 

Те, що український націоналізм розраховує 
на найширші народні маси як на ту основну 
силу, за допомогою якої Україна стане 
самостійною, підтверджується всією 
дотеперішньою діяльністю ОУН. В ОУН 
борються десятки тисяч українських селян, 
робітників і інтелігентів. ОУН завжди 
працювала і працює серед усіх суспільних 
кляс українського народу. В силу того факту, 
що сьогодні більшість українського народу 
становить селянство, сьогодні за свою основну 
базу на головному терені своїх дій ОУН має 
село. 

Опертя українського націоналізму на 
широкі народні маси дає йому надзвичайну 
силу і живучість. Вже сьогодні видно, що 
якщо ворогам не вдається знищити 
українського націоналістичного руху, то це 
треба завдячувати лише тій обставині, що 
український націоналізм запустив свої 
коріння в найширші маси, тій обставині, що 
він сидить у гущі народу. Щоб знищити 
український націоналізм сьогодні, треба було 
б знищити ввесь український народ. А це 
далеко не те, що знищити лише якусь 
суспільну группу... Розраховуючи на народ як 
на основну силу боротьби за Самостійну 
Україну, діючи серед найширших народніх 
мас, маючи в своїх лавах представників усіх 
прошарків українського суспільства, 
український націоналізм має змогу 
висловлювати й дійсно висловлює найглибші 
прагнення якнайширших українських 
народніх мас. Прагнення українського народу 
є для українського націоналізму найвищим 
дороговказом у всій його діяльності. 
Український націоналізм точно зформулював 
і найповніше висловив ці прагнення у своїй 
ідеології, у своїй програмі. В наслідку цього 
він сьогодні й тішиться якнайбільшою 
популярністю й симпатією найширших 
українських мас і може цілковито 
розраховувати на їх підтримку. 

Розраховування на народ, як на основну 
силу, за допомогою якої ОУН виборе Україні 
самостійність, якнайвірніше і якнайповніше 
висловлювання прагнень найширших мас 
українського народу, — четвертий елемент 
революційності українського націоналізму. 

© Петро ФЕДУН-“ПОЛТАВА”
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Так звана "перша столиця" України, східний 
мегаполіс – місто Харків – фактично постав з 
пагорба як городище на перетині річок Харків 
і Лопань. Саме тут побудували свої перші 
будинки українці-мігранти з Задніпрянщини. 
Харків був фортецею з войовничим духом 
слобожан. Сьогоднішній футуристичний 
Харків виріс з будинків з білою цинковою 
маззю і солом'яною стріхою, з барокових 
церков і монастирів. У цьому Харкові панував 
дух козацький, справжні дух українства... 

Дуже скоро до козацького воїнства 
приєднаються міщани і ремісники: на одній з 
перших вулиці поселяться майстри з 
виготовлення кінської збруї – так з'явиться 
невеличка та тиха вулиця Римарська (від 
назви професії – лимар). Вулиця Римарська 
спокійна й донині, і хоч за кілька століть вона 
змінила свій первісний вигляд і від тієї старої 
Римарської, яка дихала козацьким духом, 
лишився один-єдиний будинок колишнього 
міського голови Урюпіна під №4, але 
сьогоднішній її вигляд говорить перехожому: 
тут жили, мріяли, працювали, будували сім'ї і 
вмирали предки-українці. 

Минає час, змінюються і люди протягом 
свого життя, але ці ще міцні будівлі XVII ст. 
нагадують, яке швидкоплинне людське життя 
і як швидко згасає його палкий вогник. Саме 
тут відчуваєш силу тяжіння власних коренів 
разом із застереженням: «Сarpe diem!». 

Сьогодні Харків сповнений сірого бетону, 
чорного металу і брудного майже прозорого 
скла, місто сповнене проводами-кабелями і 
антенами. А проте, містяни знають Харків як 
ніколи сплячим і, водночас, повним звуків і 
галогенних світлових декорацій. Хоча ще 
у XVII ст. це місто представляло собою 
випадково розставлені хати-мазанки з 
солом'яною стріхою, що мали при собі сади і 
городи. Харків'яни-хлібороби харчувалися 
продуктами з власної землі, а також 
забезпечували себе завдяки ремеслу, яке 
пишно процвітало у місті-фортеці... 

Величезний земельний простір був тут, і 
безліч дерев радували око подорожнього: 
тінисті яблуні і груші, всипані стиглими 
плодами, зелена трава на берегах Лопані... 
Майже весь Харків до кінця ХІХ ст. ще був 
дерев'яним: дерев'яні будинки під солом'яною 
стріхою, що робилася з лісового дерева, 
соломи, глини та очерету. Тим не менш, ця 
конструкція була стійкою і теплою. Садиби 
були привітні і білі, завжди чисті і охайні, а 

хлібороби володіли ремеслами. Протягом 
XVII-XІХ ст. Харків повнився ярмарками, а 
крім них існували базарні дні. Це була свого 
роду "Нова Земля": біженці з Польщі 
заснували на цій землі свою Америку, і це 
була Америка орачів та умільців-виробників. І 
разом з тим, були й іноземні товари у 
заможних господарів, але якість харківського 
товару завжди тримала марку. Тут ткали 
килими, виготовляли вироби зі шкіри, 
кінську збрую, процвітала ковальська справа і 
гончарство. Українські килими високо 
цінувалися серед навколишніх князівств, 
вони широко використовувалися і в 
місцевому побуті – слобожани декорували 
ними стіни, меблі, а найбільш дешевими – 
підлогу. Це вам не сучасні містяни, сповнені 
прагненням до мінімалізму і простоти, 
навпаки – тоді це була орієнтація на східну 
пишність і багатошаровість наряду, одяг був 
важливим атрибутом побуту, який 
передавався з покоління в покоління. Кожне 
господарство забезпечувало себе самостійно, а 
надлишок йшов на продаж або обмін, а метою 
таких угод було накопичення майна, багатих 
нарядів і запасів посуду з дорогоцінних 
металів і дорогого зброї тонкої роботи. 

Можна сказати, що український 
національний характер був у Харкові на 
почтаку його існування главою, і український 
дух підпорядкував собі всі сторони життя. Але 
минав час, і Харків змінився: він заповнився 
московською хижою відразою до всього 
українського – від одягу та їжі до архітекури, 
тільки дух його залишився колишнім, про що 
красномовно заявила зоря українського 
відродження, яка зійшла у 1820-х рр., що 
знайшла для себе нові джерела від 
європейської культури. 

Нинішній вигляд Харкова унікальний саме 
своїм орнаментом: у ньому є український 
смак, який незримо присутній поруч із 
сучасними дизайнерськими рішеннями. Це 
видно в грі сонячних променів на банях 
храмів, відбиток якого лежить на неспішно-
випадковому розташуванні будинків: 
здається, ніби за дверима все ще старовинний 
український слобідській побут і століття 
змогли змінити тільки зовнішню 
оболонку. Сам Харків нагадує сплячого 
мудрого звіра, що приховує справжній скарб 
української культури... 

© Козак ХАРКІВСЬКИЙ
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Регулярні спроби ліберальних та 
демократичних ЗМІ наділити український 
націоналізм якимись "звіроподібнимі" 
рисами, у будь-якої, хоч трохи, освіченої 
людини можуть викликати лише посмішку. 
Адже всым выдомо, що націоналізм – це 
невід’ємна частина ідеології будь-якої 
успішної держави, а сьогодні – це безсумнівна 
перемога над міграцією. У державному 
становленні європейських країн, які нині 
намагаються подати Україні в якості зразка 
"мультикультуралізм", націоналізм відіграв 
дуже важливу, а часом і провідну роль. І 
навіть така маленька і нейтральна країна 
півночі, як Фінляндія, з’явилася на світ 
виключно завдяки ідеям націоналізму (у 
Фінляндії такі ідеї вилились у суспільно-
політичний рух – Фенноманія). 

Тваринний образ націоналізму, що 
пропагується засобами масової інформації, аж 
ніяк не в’яжеться зі спокійними 
миролюбними фінами. Між іншим, саме 
націоналізм допоміг фінам стати тими, ким 
вони є зараз – не потрапити під п’яту до 
більшовиків, вистояти у боротьбі зі 
сталінським режимом СССР і успішно 
розвиватися в пору протистояння Совєцького 
Союзу та США (так звана "Холодна війна"). 
Широкий національний рух виник у 
фінляндському суспільстві в 1840-ті рр., в 
пору розквіту європейського націоналізму. 
Фінський рух або ж Фенноманія, за своїми 
зовнішніми формами був цілком 
поміркованим, ліберально-демократичним з 
відголосками консерватизму та 
революційного романтизму. Наголос робився 
лише на мові та освіті. Особливістю була 
відсутність звернень до славного минулого. 
Навпаки, основоположники фінського 
націоналізму (Юган-Вільгельм Снелльман, 
Сантері Алкіо, Конрад-Віктор Зілліакус, 
Вігторі Косола) чудово усвідомлювали у себе 
відсутність такого. Але це нікого не 
бентежило, навпаки в рази збільшувало їх 
сили. 

Юган Снелльман – видатний діяч фінського 
національного руху, стверджував, що фінської 
культури ще немає, і що її тільки належить 
створити. У країні Суомі (Фінляндія – 
фінською мовою) йшли суперечки про те, як 
створювати національну культуру, 
створювати націю. Снелльман вважав, що 
«національний дух не є якась закостеніла 
субстанція, непідвладна змінам. Він 

представляє собою результат безперервної 
роботи, починаючи з моменту зародження 
самого духу. І на певній стадії розвитку 
національного духу народжується 
патріотизм, втілюючи в собі буття нації. 
Отже, практичне завдання першорядної 
важливості полягає у формуванні в народу 
почуття національної ідентичності та 
патріотизму...». 

Як вважав Снельман, «в долі нації активна 
роль належить самому індивіду. Нація 
покликана і має невід’ємним правом 
формувати сама себе, активно визначати, 
що правдиве, а що помилкове...». 
Головним гаслом Снелльмана було – «...нація 
повинна сподіватися лише на власні сили!». 
Розвиваючи цю думку, він стверджував, що 
«фінській нації не слід прагнути до того, 
чого вона не в змозі досягти і не здатна 
зберегти...». 

 
Це досить незвично, оскільки будь-який 

національний рух на первісній ступені, як 
правило, сповнений романтичної 
мрійливості. Але Снелльман не поспішав 
навіть з державністю, вважаючи, що вона 
повинна остаточно утвердитися тільки зі 
становленням фінської нації – що і буде 
остаточною підставою політичної 
незалежності. 

Проте Снелльману вдалося досягти 
невеликих, але дуже важливих цілей. 
Виходячи з гегелівського вчення про 
народний дух як вищу реалізацію 
об’єктивного духу, бачив найважливіше 
історичне завдання у розвитку національної 
самосвідомості, найважливішою умовою чого 
вважав мовну єдність країни. Будучи 
сенатором в підконтрольному 
самодержавному царизмові уряді (1863-1868 
рр.), він домігся видання наказу від Великого 
Князя Фінляндського Олександра ІІ про 
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рівноправність фінської мови зі шведською 
(яка панувала у Фінляндії з ХІІІ ст.), що 
зробило першу - державною мовою Фінляндії 
(від 1863 р.). Снелльман сприяв введенню в 
обіг фінської національної грошової одиниці 
– марки (від 1865 р.). І все це в складі 
шовіністичної, антидемократичної та 
самодержавної Російської імперії! 

 
У 2-й половині ХІХ ст. фіни стали 

стверджувати, що Фінляндія не відвойована 
Московією у Швеції, а уклала з правлячим 
домом Романових рівноправний союз, так 
звану династичну унію. Так, фіни створювали 
самих себе і свою країну, не чекаючи дозволу 
від царя-батюшки і Великого Князя 
Фінляндського. До часу падіння 
самодержавства у 1917 р., фіни мали вже 
достатньо розвинуту національну 
самосвідомість, щоб отримати державну 
незалежність. 

З історичної точки зору можна поєднати 
політико-філософське вчення Снелльмана та 
ідеї теоретиків українського націоналізму 
Миколи Міхновського і Дмитра Донцова. 

Приблизно у той самий час, коли закінчував 
свою діяльність Снелльман, у січні 1900 р. 
Міхновський у Харкові взяв участь у створенні 
Революційної Української Партії (РУП) — 
першої української політичної 
самостійницької організації у 
Наддніпрянській Україні, завдяки чому 
Міхновському вдалося узагальнити свої ідеї в 
окремій брошурі, що була видана у Львові в 
1900 р., накладом у тисячу 
примірників. Деякий час ця брошура, 
"Самостійна Україна", вважалася політичною 
програмою РУП, але згодом зазнала гострої 
критики – українська інтелігенція Київщини 
та Слобожанщини, яка була вихована на 
московській окупаційній культурі, сприйняла 
цей маніфест вкрай вороже. 

Незадоволення позицією Міхновського 
почалося і у самій РУП, оскільки "Самостійна 
Україна" не містила соціальної програми, тоді 
як члени РУП тяжіли до популярного в ті часи 

соціалізму. Як наслідок, Міхновського 
звинуватили у шовінізмі, надмірному 
радикалізмі. 

Незважаючи на шквал критики, 
Міхновський наприкінці 1900 р., у відповідь 
на заборону офіційної влади зробити напис 
українською мовою на пам’ятнику Іванові 
Котляревському у Полтаві, від імені РУП 
написав: «Українська нація мусить скинути 
панування чужинців, бо вони огиджують 
саму душу нації. Мусить добути собі 
свободу, хоч би захиталася ціла Росія! 
Мусить добути собі визволення з рабства 
національного та політичного, хоч би 
пролилися ріки крови! А та кров, що 
поллється, впаде як народне прокляття на 
Вашу голову, пане міністр, і на голови всіх 
гнобителів нашої нації...». 

Що стосується Донцова, то він, керуючись 
ідеями Фрідріха Ніцше прийшов до 
генерального висновку: нація — не лише 
"мовна чи національна спільнота", це воля 
щось спільне творити. Донцов намагався 
прищепити українській суспільності волю до 
влади і вволю до життя, фанатизм на шляху 
боротьби за власну ідею, тверду віру у власні 
сили, і тільки такий вихід він вбачав у 
творенні повновартісної нації. Націю може 
порятувати лише народження нової 
психології переможців, а не рабів, «...не 
вічний стогін покараних рабів і сльози...». 
Донцов послідовно обстоював ідею 
незалежності України та застерігав від 
орієнтації на Москву, незважаючи на те, чи 
вона царська, республіканська, буржуазна чи 
пролетарсько-соціалістична. Дмитро Донцов 
ототожнював царизм і комунізм, оскільки 
вони є різновидами однієї ідеології, які 
відрізняються лише суттю. 

Таким чином, ключова причина успішності 
фінського національного проекту в ХІХ-ХХ 
ст., на відміну від українського, лежить у 
цілеспрямованому розвитку національної 
самосвідомості. Разом з тим, майбутнє фінів 
як нації виглядає досить невизначено, 
оскільки країна поступово втягується у вир 
глобалізації, що неминуче розмиває 
національну самосвідомість. Фіни занадто 
маленький народ, щоб створити стійку 
етнічну систему, здатну протистояти 
потужному валу глобалізації. 

Те, що було успішним в ХІХ ст., вже не 
спрацює в ХХІ-му ст. Однак досвід фінського 
національного руху цілком може стати в 
нагоді великій нації, наприклад, українській. 
Час все поставить на свої місця... 

© Денис КОВАЛЬОВ
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З початку війни на Сході України пройшло 
вже більше року. За цей час багато чого 
змінилося та сталося. Ми стали дорослішими 
та мудрішими. Набралися досвіду та 
зрозуміли багато речей, про які ще 2 роки 
тому, не те що не думали, а навіть і не 
здогадувались. Та не дивлячись на здобуту 
"мудрість" ми так і не змогли до кінця 
зрозуміти, що ж відбувається зараз на 
Донбасі, і які будуть наслідки від цих 
процесів, для нас, в майбутньому. Свідомо 
оминаючи аналіз та оцінку вчинків нашого 
політичного і військового керівництва 
хотілось би розібратися в речах значно 
складніших та сакральніших – в 
першопричинах та метафізиці цього 
протистояння. 

Почати варто з того, що українське 
суспільство якось занадто емоційно та 
егоїстично сприймає ті події, які відбуваються 
зараз з нашою країною. Звісно ми частково 
маємо на це право, бо це наша країна і 
відбувається це все саме з нами. Та давайте 
вимкнемо, на хвилинку, особисте і поглянемо 
на ситуацію повністю неупереджено, так, як 
бачить ці події її величність Історія. Для неї не 
існує ні добра ні зла, ні правих ні неправих, ні 
сильних ні слабких. Вона знає лише сухі 
факти. І факти ці не мають жодних симпатій 
та упереджень. Вони не ділять світ на чорне та 
біле, на своїх і чужих, вони просто існують. 

З точки погляду історії, все те, що зараз 
відбувається в Україні і світі, це зовсім не 
агресія злого Путіна на добру, слабку, 
беззахисну і "братську" Україну. Це звичайна 
активна фаза протистояння діаметрально 
різних світоглядів. От і все. Гадаєте в 1917-
1924, 1932-1933, 1939-1947 роках наші предки 
не вважали все те, що відбувалося з ними, 
вселенською несправедливістю? Звісно 
вважали... Але це зовсім ніяк не вплинуло на 
хід подальших подій. 

Досить ілюзій і убогого ниття! Позиція 
жертви – це найгірше, що зараз може бути 
для нас. Адже це справжня війна. Війна не 
просто людей з людьми, а насамперед війна 
світоглядів, війна за майбутнє. І ми, або 
переможемо в ній, або програємо. Нічиєї не 
буде! І тут не важливі ні методи, ні 
загальносвітова думка, ні кордони, ні площа 
втрачених чи завойованих територій, ні 
кількість людських втрат чи кількість 
витраченого часу. Важливий лише кінцевий 

результат. Зрозумівши цю просту істину, ви 
зрозумієте, що робити далі. 

Для початку варто визнати, що ми маємо не 
одного ворога, а вже цілих двох, бо вихід 
росіян з гри не вирішить проблем ненависті 
та кровної помсти з боку людей, які зараз 
підтримують "ДНР/ЛНР". Ви ж не можете не 
погодитися, що величезна кількість місцевого 
населення реально підтримує ці "утворення" і 
реально ненавидить Україну? В цьому питанні 
з росіянами все зрозуміло, а от чим керуються 
наші, так звані, співвітчизники? Спершу їхня 
ненависть починалася, як реакція на нашу 
слабкість, бо загалом абсолютна більшість 
населення Донбасу, це яскраві представники 
підвиду гомосовєтікус. А "совки", як відомо, 
поважають лише силу, така їхня сутність, так 
їх привчили – хто сильніший той і господар. 
Та так було лише спочатку… 

Зараз, щоб заповнити власний ідеологічний 
вакуум, вони активно створюють власну 
ідеологію, власну історію, власних героїв, 
власну правду і власну реальність. І байдуже, 
що ця реальність нам здається брехливим, 
примітивним збоченням. Їх вона влаштовує і 
вони в неї вірять. Вони пропагують її, вони 
вбивають за неї, вони вмирають за неї, вони 
вже живуть в ній. І вона зовсім непоєднувана 
з реальністю нашою. Взагалі! Ніколи! Кров не 
змити словами чи грошима, кров це на довго! 

Скільки за цей весь час загинуло так званих 
"ополченців" та місцевих цивільних, двадцять 
тисяч, тридцять, скільки? І в кожного з них 
були родичі, друзі, знайомі... А це вже цілий 
суспільний прошарок "кровних" ворогів тієї 
України, якою її бачимо ми. Крім того є ще 
десятки, якщо не сотні тисяч ідейних 
любителів "русскава міра", путіна, і просто 
звичайних неосовків. Звісно це не значить, 
що їх вже взагалі ніколи не можна буде 
переформатувати. Ці люди досить 
примітивні, тому їхній "розум" досить добре 
піддається маніпуляціям та ідеологічній 
обробці. Та він піддається обробці, як з однієї, 
так і з іншої сторони, тому чим довше вони 
проживуть в цьому своєму світі, тим важче 
потім буде їх змінювати, бо боротьба вже йде 
не лише між людьми та людьми, технікою та 
технікою, а й між світоглядами та ідеями. А це 
вже значно серйозніше. 

Багато кому це може не подобатись, та 
ментально, Донбас ми вже втратили, і 
повернути його буде не легше ніж скажімо 
приєднати до України Кубань. А якщо бути 
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відвертими до кінця, то Донбас ніколи й не 
був частиною тієї України, якою вона є зараз. 
Населення Донбасу, яке було частиною 
політичної української нації, в своїй 
більшості, ніколи не вважало себе частиною 
нації культурно-етнічної. Зрозуміло, що не 
можна говорити так про абсолютно всіх 
жителів цього регіону, але якщо говорити про 
більшість, то, на жаль, так воно і є. Прірва 
існувала завжди, бо ми хоч і жили в одній 
країні, але завжди мали різне бачення 
майбутнього, теперішнього і минулого. Війна 
ж лише поглибила цю прірву до вже просто 
неймовірних розмірів. 

Коли це все лише починалося, було 
зрозуміло, що Україною залишиться лише те, 
що буде пручатися, боротися і захищатися. 
Нам пощастило. Події розвивалися досить 
повільно, і українські пасіонарії, на 
початковій фазі реалізації проекту 
"навароссія", змогли власноруч "затушити" 
більшість вогнищ цієї інфекції. Тоді ще 
можна було вирішити цю проблему і на 
Донбасі, до того ж досить швидко, і майже без 
довготривалих негативних наслідків. Але не 
вирішили, не знайшлося людей, які були б 
готові вбивати і можливо бути вбитими. А 
зараз так вже не вийде. І навіть якщо росіяни 
відмовляться підтримувати бойовиків і 
повністю закриють свій кордон, то це ще 
зовсім не означатиме нашої автоматичної 
перемоги. Розбити армію "ДНР/ЛНР" ми 
звісно зможемо, це буде зробити не так вже й 
важко, та чи зможемо ми знову мирно жити в 
одній країні з цими людьми? Чи зможемо 
бути одним народом? Можливо і зможемо, 
але для того щоб примиритися нам 
доведеться піти на взаємні поступки, і деякі з 
них будуть досить великими та болючими. 
Якщо ж говорити не про примирення, а про 
перемогу і капітуляцію "ворога" на наших 
умовах? Тоді нам доведеться фізично 
знищити сотні чи навіть тисячі власних 
громадян, а десятки тисяч примусити стати 
біженцями, бо повернути Донбас виключно 
на наших умовах, ми зможемо лише, як 
завойовану територію. Досить складна 
ситуація, і досить важкий вибір, чи не так? 

Відштовхуючись від цих реалій можна 
спробувати спрогнозувати подальший 
можливий розвиток подій. Тут є лише 3 
варіанти: поразка, нічия і перемога. Поразку 
розглядати не будемо, занадто багато існує 
різних її варіантів, та жоден з них для нас не є 
прийнятним. Для 2-го варіанту (нічиєї) ми 
готові вже зараз. Це замороження конфлікту і 
перетворення "ДНР/ЛНР" в аналог 
Придністров’я. Як влада, так і суспільства з 

радістю погодяться на такий варіант в обмін 
на припинення війни. Пацифізм, тотальна 
містечковість і безамбітність більшості "еліт" 
та населення роблять своє. Нікого не здивує 
якщо не пройде й п’яти років після 
закінчення війни, а народ вже вимагатиме 
скорочення витрат на армію і виступатиме 
категорично проти відправлення наших 
військових миротворцями в інші гарячі точки. 

І це досить сумно і страшно насправді. Якщо 
оберемо 3-й варіант (перемогу), то матимемо 
шанс на непогане місце під сонцем не лише 
для себе, але й для наших дітей, внуків та 
правнуків... Та що стоїть за цим солодким 
словом "перемога"? За ним стоять тяжка 
праця, шалена самовіддача та холодний 
розум. І тут також є два варіанти, військова 
перемога і цивілізаційна. 

Військова перемога, як ви розумієте, 
можлива лише в тому варіанті, коли росіяни 
відмовляться від свого теперішнього курсу і 
повністю перестануть підтримувати так 
званих "ополченців" з "ДНР/ЛНР". Тоді в нас 
буде шанс знищити ворога у відкритому бою, 
зачистити раніше окуповані території від 
сепаратистського сміття, і відновити повний 
контроль над територією материкової 
України. Після цього будуть довгі роки 
функціонування військово-цивільних 
адміністрацій, боротьби зі злочинністю та 
робіт з відновлення регіону. Якщо ж росіяни 
від свого курсу не відступлять, то військова 
перемога може бути реалізована, або після 
дуже суттєвого підвищення ціни для росіян, 
або ж лише після взяття нашою армією 
Москви, а можливо навіть і Владивостоку, що 
в теперішніх реаліях є просто фантастикою. 
Тож цей варіант потребує і чіткої політичної 
волі, і досить великих фінансових та 
людських жертв, і тому поки що є вкрай 
малоймовірний. 

Перемога цивілізаційна – це перш за все 
перемога в боротьбі за душі людей. Це довгий 
шлях на якому нам доведеться тимчасово 
відмовитися від окупованих територій і стати 
не лише вільною, успішною і багатою 
країною, а ще й джерелом світоглядних ідей 
та першопочинань. В певному сенсі ми 
повинні будемо почати розбудову власної 
української імперії – економічної, культурної 
та військово-політичної. Ми переможемо 
лише тоді, коли наша реальність витіснить 
реальність їхню. До того моменту ми постійно 
житимемо в стані перманентної війни чи 
підготовки до неї. І дай Бог, щоб наступного 
разу ми були значно краще підготовленими 
до захисту своєї держави... 

© Юрій КРИВЕНКО 
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Непомітно та підступно підкралась холодна і 
суха осінь. Завороживши українців 
залишками літнього тепла, вересень 
поступово перейшов у жовтень. Вулиці 
українських міст поступово перетворились на 
мальовничі осінні пейзажі – де-не-де зелені 
верхівки дерев жовтіють та спадають додолу, 
під ноги перехожих, сонячне тепло тепер 
змінилось рідкими променями і дощовими 
хмарами, які затягують шільніше небо в 
очікувані першої бурі. Замість того, аби 
споглядати на нудні та сірі осінні дні у 
промисловому мегаполісі, краще поїхати в 
провінційне місто, з давньою історією. Саме у 
малих містах і селах, осінь розкриває всю 
свою чарівну красу, що так і хочеться взяти 
пензля та писати осінні етюди... 

Полтавська осінь така неймовірна, що 
змалювати її кількома словами, а може й 
реченнями не вийде, тут мабуть необхідно 
написати цілу художню книжку в традиціях 
Котляревського, Куліша, Гончара... Осінні 
барви в Полтаві не такі як де-інде! Тиняєшся 
собі вулицями цього обласного центру на 
Ворсклі і споглядаєш прекрасні пейзажі. Тут 
тобі старі архітектурні витвори доби 
козацького бароко та української неоґотики, а 
тут столітні дерева, убрані в різнобарвні шати: 
дуби і платани ще досі зелені, клени та 
каштани вже пожовтіли, тополі та акації 
побагряніли і от-от скинуть листя додолу. 

Одним словом –  справжня осінь! 
А проте, окрім міських пейзажів 

провінційної Полтави, цьогоріч осінь 
здивувала просто звірячою морозною 
прохолодою! Таких осінніх холодів 
стражденна українська земля у жовтні не 
знала ще з гетьманування Івана Мазепи… 

Так повелося з тих далеких часів і до 
сьогодні, що спланована московськими 
окупантами індустріалізація-колективізація 
спричинили в Україні природні катаклізми: 
зима стала теплою і малосніжною, літо аж 

занадто спекотним, а осінь з весною взагалі, 
майже розчинились у міжсезонні. Нині, 
природа все вертає на свої місця. Люди теж 
виправляють минулі помилки, яких їх 
навчила трагічна українська історія. Так, на 
Покрову відкрили монумент гетьману Мазепі 
у центрі Полтави. 

І тут би написати, що все одразу встало на 
свої місця, але ж ні, ще є мерзенні люди, яким 
той пам'ятник поперек горла. Зібралось на 
відкриття гетьманового монументу багацько 
людей, аж тут тобі й на, як вилізе якесь вшиве 
окупантське кодло пенсійного віку, зачухане, 
у самому лахмітті і так белькоче щось про 
царя-батюшку і "праваславнає атєчєства", та 
ще бо зна про що... Просто жах якийсь! 

Хоча все ж знаєте, такий довгоочікуваний 
монумент гетьману Мазепі у Полтаві, дуже 
важлива річ, адже буде муляти очі недобитим 
московським прихвостням як це було більш 
ніж 100 років тому із пам'ятником 
зачинателю класичної української літератури 
Іванові Котляревському. Ця подія, особливо 
припавши на Покрову, додає сил, наснаги та 
впевненності у нашій перемозі над одвічним 
ворогом зі Сходу, та ордою його приблудних 
посіпак! 

Осінь в цьому питанні осторонь не стоїть, 
навпаки, підтримує щирі патріотичні 
прагнення українців – до Покрови в Карпатах 
та у Львові випав перший осінній сніг, а у 
Полтаві температура вперше впала до нуля, 
але після встановлення гетьманові Мазепі 
монумента, вернулась справжня тепла 
золотава осінь з останніми промінчиками 
літнього сонця. 

Хай би там як, але Україна дійсно 
змінилась... Маємо вірити у нашу перемогу і 
робити все для процвітання і шани нашої 
держави. 

© Денис КОВАЛЬОВ 

 


