
1 
 

 
В цій статті хочемо звернутися, до 

українських націоналістів та патріотів. Адже 
саме ми, не тільки прагнемо до змін, а й 
здійснюємо їх, боремося за світле майбутнє 
кожного мешканця нашого краю та наших 
нащадків. Тому повинні бути взірцем для 
кожного українця! 

На минулорічному святкуванні, з 201-го дня 
народження Тараса Шевченка, я виступила з 
невеличкою промовою. Наголосивши на 
проблемах, в сприйняті української мови, 
місцевим населенням. 

Суспільство, ще й досі не має єдиної думки в 
мовному питанні. Навела приклад з життя 
сусідського 12-річного хлопчика. Його родина 
україномовна. Щоб уникнути сутичок, в 
розмовах з однолітками, переходить на 
російську. Скажете, що тут поганого? Дитина 
виросте двомовною, як і ми. 

Негативним є те, що в нього ще з малку, 
формується враження, ніби то, українська є 
другорядною, до кінця не сприйнятою 
громадою, до якої він сам належить. 

Будь-де в суспільстві чуючи, як хтось 
спілкується іноземною мовою ми з цікавістю 
прислухаємось, мовою якої країни, чи то пак 
народу, спілкуються. Таку саму реакцію на 
українську мову можна спостерігати нині й на 
вулицях українських міст. Коли ж вона стала 
сприйматися, як іноземна, а того хто акцентує 
на цьому увагу, виставляють противником 
російськомовних? 

Мало того, україномовність стала 
сприйматися, як недоречне позерство, 
перетворилися на об’єкт кпинів, 
роздратування, не сприйняття. Натомість 
особливим шиком стало підкреслювати, ба, 
навіть пишатися, своєю російськомовністю. 

Здавалось би, зараз на загальному підйомі 
патріотизму серед населення та активізації 
націоналістів, українська мова, повинна була 

б, отримати підґрунтя для розвитку. На наше 
здивування, ситуація змінилася на гірше! Ще 
до Революції гідності ставлення, до мовного 
питання в Україні, були полярними. 
“Культурна еліта” країни висловлювала гостру 
занепокоєність станом української мови, або 
приймала за дійсне, двомовність всіх 
культурних аспектів. 

Як же так?! Довівши особисто собі та всьому 
світу, що ми є Нацією, загубили в цій боротьбі 
власну мову. Здобули Україну – втратили 
мову! Цей по своїй природі болючий момент, 
є буднями для кожного україномовного 
українця котрий проживає на Сході України. 

Пишу і здригаюсь, від дикості фрази 
“україномовний українець”! Ніби в країні з 
власною мовою, можуть бути варіанти. А ми 
“багаті” і на таке… 

Майже 2 роки, як я повністю перейшла на 
спілкування українською. Ще зі школи була 
двомовною. Періодично переходила на 
українську в родині, школі та з друзями. В 
день “Кримського референдуму” 16 березня 
2014 р., зробила заяву в родині та на роботі – 
«з сьогоднішнього дня, не розмовляю 
МОВОЮ ОКУПАНТА, того і тримаюсь...». 
Російськомовні патріоти або "рускаєзичниє 
патріоти" заявляють: «як вам не соромно, 
щось казати стосовно російської, якщо нею 
спілкуються хлопці на передовій, волонтери 
та така кількість громадян України…». 

На думку “рускаязичних патріотов” і без 
зовнішніх проявів, вони достатньо роблять 
для народу та країни. Деякі доходять до того, 
що не сприймають, патріотичні або етнічні 
елементи одягу, називаючи, це несмаком та 
шароварщиною. 

Всьому треба знати міру, але у кожного вона 
своя. На колір і смак, товариш не всяк. Треба 
розуміти, що якраз мова, історія та держанні 
символи ідентифікують народ. 
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Маю честь бути знайомою з великою 
кількістю справжніх велетнів духу. Військові, 
волонтери, громадські активісти, просто 
небайдужі котрі ладні віддати все заради 
України. А Україна – це кожен з нас, це 
український народ. Для Людей такої сили 
духу, хіба буде чимось важким відвоювати, ще 
й мову. 

Дехто з цивільних заявляє, що на передовій 
більшість російськомовних. З цим гостро не 
погоджусь. Більшість саме україномовних. Це 
не означає, що з певного регіону більше чи 
менше. Там своя атмосфера. Там дійсно немає 
значення, якою мовою ти говориш. Твої 
вчинки говорять за тебе. Наші Герої на війні, 
що ж заважає нам, цивільним, говорити 
рідною мовою, а не мовою вбивць наших 
захисників? 

Пересічні громадяни, навіть після всіх подій 
в країні, не стали інакше ставитися до 
україномовних. Як і раніше, для людей не є 
буденним те, що українець в Україні говорить 
українською, шукають, для україномовності, 
якийсь привід. Співрозмовнику замало 
відповіді, “бо українець”! Тому, починають 
ставити запитання. Зазвичай вони 
одноманітні. Є ті, хто не сприймає 
теперішнього піднесення соціокультурного 
самоусвідомлення своїх співгромадян. Вони, з 
насмішкою в голосі, питають, про те, чи 
почали розмовляти українською підчас 
майдану, подій в країні, війни. Вважаючи 
українську мову чимось штучним, нав’язаним, 
тимчасовим. Більш рідко, запитують, чи 
працюють вчителем, на державній службі. Зі 
співчуттям цікавляться, може роботодавець 
примушує розмовляти українською. При 
цьому, обурює, коли вибачаються, за те, що 
говорять російською. Певно вважають, що 
україномовний накинеться зі стусанами, 
почувши російську. 

Після Революції Гідності, почали говорити 
про новий етап в українській культурі. 
Буцімто, старі погляди та цінності повинні 
бути переглянуті. Суспільство підхопило, 
невідомо ким поширений заклик. Який 
полягав в перегляді, важливості, національно 
самоідентифікації. Українці, так легковірно, 
прийняли це за власну думку. Дійсно, етап 
новий, але чого це українець нового штибу, 
повинен бути, без національної 
приналежності. Хто знову нав’язує нам, 
імперський, себто російський імперіалізм. 

Під час війни на Сході України, з’являється 
небезпечний вид мовної позиції. Мода бути 
патріотом України, не говорячи українською, 
ніби цим підкреслювати, рівень патріотизму. 
Що на сьогодні, примушує багатьох добре 

подумати перед тим, як висловити свою 
позицію, стосовно мови. 

Російськомовний патріот, це мешканець 
Росії, а не українець! Бути патріотом України, 
якраз і є боротьба за українськість в усіх її 
проявах. Говорити, писати саме українською, 
нести її в маси! Бо Україна, є батьківщиною 
для людей багатьох національностей, а не 
тільки російської. Приїжджаючи в іншу 
країну, ми вчимо мову, знайомимося зі 
звичаями та культурою. Чого ми українці, не 
вимагаємо того самого, від націй, що 
вирішили приїхати до нас в країну. Іншим 
народам котрі проживають на українських 
теренах, не треба втрачати свою національну 
ідентичність. Достатньо просто поважати, 
ідентичність корінної нації. 

В нашому ж, суспільстві існують подвійні 
стандарти. Російськомовні мають більше 
прав. Право вимагати в співрозмовника 
перейти на російську, кричати, що в 
українській державі повинні бути розширені 
права російської. Куди ж ширше!? Хто 
забороняє розмовляти російською? Ми 
бачимо, що саме українська мова потребує 
розвитку, підтримки з боку держави. Але 
захисти її можемо тільки ми. Треба нам 
переставати бути рабами, котрим наказують 
якою мовою говорити. Україна, не є колонією 
Росії! Підтвердження, незрозумілого, статусу 
мови є "День української мови". Принизливе 
свято, що відзначається на державному рівні. 
Маймо гідність! В Україні щодня, день 
української мови. 

За 200 років було видано більше ніж триста 
законів та підзаконних актів на заборону 
української мови, у всіх можливих проявах. 
Сьогодні, як ніколи, в нас є свобода вибору 
якою мовою говорити. Рідна мова, або мова 
яку впродовж сторіч насаджував нам і 
сьогоднішній ворог. Котрий відкрито 
говорить, про захист російськомовного 
населення. Слідом за російською мовою, 
приходять російські танки, війна та смерть. 

Досить потакати катам, наша держава – 
Україна, мова українська! 

Подумаємо про прийдешні покоління. Хай 
Українська мова, для наших з Вами дітей, 
стане оберегом! Активного населення в країні 
близько 6%. Тож ми повинні замислитись, чи 
дійсно ми до нього належимо та бажаємо, 
змін. Якщо так. То почнемо з себе. Дамо 
приклад іншим. Перейдемо на українську! 

P.S. Коли мені було років до десяти, 
повернувшись зі школи, спитала маму, чому 
ми не розмовляємо українською. Адже ми 
українці і зараз вже не забороняють... 

© Настуся КУЗНЕЦОВА
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Шановні читачі, сьогодні вашій увазі ми 
представляємо цікаві аналітичні роздуми про 
зародження та розвиток української нації в 
концепції світової цивілізаційної кризи та 
військової агресії з боку московських орків та 
їхніх покірних сателітів. 

§1. Поняття національної ідеї 
Визначимося спочатку щодо термінології: 

нація (лат. natio – плем'я, народ) – стійка 
спільність людей, яка історично склалася на 
базі спільності економічного життя, території, 
мови та психічного складу, що виявляється в 
особливостях культури та побуту. Таке 
визначення у марксистсько-ленінському 
розумінні подає “Українська совєцька 
енциклопедія”. Загалом з таким визначенням 
нації, що враховують чотири її головні ознаки 
– спільність економіки, території, мови та 
психіки – можна погодитися. 

Однак таке визначення далеко неповне: 
воно, по-перше, не враховує генетичний 
(антропологічний) фактор у націотворенні, а 
по-друге, такий надзвичайно важливий 
чинник як психічний, зводить тільки до 
особливостей культури та побуту. Насправді ж 
він набагато ширший, включає в себе 
духовність у широкому розумінні, етнічну 
звичаєвість, релігію. 

Нація – вища спільність людей, ніж рід, 
плем‘я, народність. Марксизм-ленінізм 
трактує націю як продукт капіталістичного 
способу виробництва, ділить нації на 
буржуазні і соціалістичні, що є 
антиісторичним. Його теорія зближення 
націй при соціалізмі через їхній розвиток до 
стирання національних відмінностей, 
знищення національних перегородок, до 
повного злиття націй, утворення так званої 
єдиної загальнолюдської спільності – 
радянського народу не витримує критики. 

Історична практика – розпад СССР, 
міжнаціональні конфлікти (Абкхазеті, 
Молдова, Карабах, Чечня-Ічкерія, 
Таджикістан) – перекреслила цю теорію. А 
ось як визначають поняття нації енциклопедії 
Сполучених Штатів Америки – країни 
інтернаціональної: «Нація – це стабільне, 
історично проявлене суспільство, яке має 
територію, економічне життя, відмітну 
культуру і мову. Об‘єднане під одним 
урядом: Держава – Нація». 

Перелічимо наявні в політичному та 
філософському дискурсі уявні поняття про 
націю: 

1) Державна нація – нація, яка утворила 
національну державу, організувалась в 
національну державу. 

2) Недержавна нація – нація, яка не має 
своєї національної держави, входить як 
національна меншина до складу іншої 
національної держави. 

3) Корінна нація – нація, яка одвічно живе 
на певній території. Є намагання підмінити 
поняття, називаючи корінною нацією 
представників будь-якого етносу, що 
народилися на даній території, хоч предки 
їхні є прийшлими. Вони є громадянами 
України, можуть вважатися вродженими 
жителями, але не корінною нацією. 

4) Титульна нація – нація, яка дала назву 
(титул) державі (українці є титульною нацією 
в Україні). 

5) Національні меншини – представники 
інших національностей, що є громадянами 
певної держави, але не є в ній більшістю. 

Націоналізм, як ідеологію любові до нації, 
марксизм-ленінізм трактує як буржуазну 
ідеологію в галузі національних відносин, 
характерними рисами якої є проповідь 
зверхності національних інтересів над 
соціальними, проголошення національної 
нетерпимості. Те ж учення розрізняє такі 
форми націоналізму: великодержавний 
шовінізм, расизм та місцевий націоналізм, в 
тому числі український так званий 
“буржуазний” націоналізм. Насправді всі 
держави побудовані на національній основі. 
Навіть багатоетнічні США, витіснивши 
корінний етнос, створили американську 
націю. 

Виходячи з марксизму-ленінізму, кожного 
патріота своєї батьківщини слід називати, 
звісно, в негативному розумінні, 
націоналістом: француза – французьким, 
німця – німецьким, поляка – польським. За 
радянських часів українців, які користувалися 
українською мовою мали за українських 
буржуазних націоналістів. Нині українофоби, 
які відстоюють двомовність в Україні, 
посилаються на приклад Швейцарії, де існує 
кілька державних мови, чи Бельгію, яка має 
дві державні мови. Некоректність таких 
посилань очевидна. Адже Швейцарія 
складається з 4-х різних народів – 
германошвейцарців, франкошвейцарців, 
італошверцайців та ретороманців, які, по-
перше, з давніх-давен тут жили; по-друге, 
жили і живуть компактно; по-третє, 

http://vk.com/aryan_law?w=wall-91136536_5247
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об‘єдналися в одну федерацію саме як окремі 
народи для побудови спільної держави; по-
четверте, кожна мова, яка визнається 
державною, є такою тільки для тих кантонів, в 
яких більшість населення послуговується цією 
мовою, і аж ніяк не загальнодержавною. Так 
само у Бельгії історично компактно живуть 
валонці та фламандці, рідною мовою яких є 
відповідно французька та фламандська. В 
Україні ж одвічно жили українці і мову, звісно 
ж, мали українську. Нинішній, у багатьох 
відношеннях печальний, мовний стан 
пояснюється тривалою і цілеспрямованою 
політикою зросійщення і витіснення 
прийшлим колонізатором рідної мови 
українців. 

Отже, націоналізм, не можна, по-перше, 
трактувати однозначно неґативно, як це 
робив марксизм-ленінізм; по-друге, це є 
поняття позитивне в цілому, якщо не 
ототожнювати його з шовінізмом, тим більше 
з нацизмом. І якщо розрізняти націоналізм 
поневоленого народу, який бореться за своїх 
людські і національні права, від націоналізму 
імперського, який поневолює переможені 
народи і є шовінізмом – різновидом 
націоналізму найнеґативнішого.  

Левко Лук’яненко слушно зауважує, що 
єдина дефініція ще не вироблена, і в 
науковому оперуванні зустрічаються різні 
формулювання і кожне має свій зміст так: 

– просто національна ідея може означати 
національну ідею будь-якої нації; 

– українська національна ідея свідчить, що 
українських ідей може бути не одна, але в 
даному випадку мається на увазі національна, 
а не якась інша; 

– українська ідея фіксує, що йдеться саме 
про українську, а не про російську, турецьку 
чи французьку ідею; 

– коли кажуть українська державна ідея, то 
в контексті розуміється, що з можливих 
варіантів української ідеї (національної, 
етичної, естетичної тощо) мова йде про одну – 
державну. 

Сам Левко Лук’яненко пропонує таке 
визначення: «Національна ідея – це свідоме 
утвердження нації у всіх проявах її етнічної 
сутності...». Стисло та ємко! 

Свого часу для виправдання наших 
економічних і соціальних негараздів у 
суспільну свідомість екс-президентом 
Леонідом Кучмою був запущений постулат, 
що в Україні національна ідея нібито не 
спрацювала. Це не зовсім так, а точніше – 
зовсім не так. Бо, по-перше, завдяки 
національній ідеї, пробудженій національній 
самосвідомості і була відновлена 

незалежність держави України, яка має свого 
президента, свій уряд, свою Конституцію, яку 
визнав світ і яка веде свою міжнародну 
політику та має всі інші атрибути 
державності. А щодо негараздів, то їхня 
причина не в тому, що національна ідея не 
спрацювала, а в тому, що на національну ідею 
не працювали ті, хто мусів би це робити за 
службовим обов‘язком, тобто наші 
державники – це по-друге. 

§2. Національна держав і державна 
нація 

Діалектика цих понять все більше привертає 
увагу думаючої громадськості, оскільки 
стосується і нашої історії, і нашого 
нинішнього буття, а ще більше – нашого 
майбутнього. Сьогодні попри шалену 
комуністичну демагогію про принади 
колишнього життя в колишньому СССР, в 
якій головним арґументом виступає ковбаса 
по 2,20 совєцькі рублі, попри економічні 
негаразди та зубожіння більшості населення 
– усвідомлення ж необхідності будувати 
самостійну незалежну державу, стало 
переважаючим у суспільстві. 

Побудувати самостійну державу, позбутися 
багатовікової колоніальної залежності – 
безумовно, велика справа. Однак для нас не 
байдуже, яка це буде самостійна держава – 
українська чи без українців. Ось чому 
надактуальним нині постає проблема 
національної держави і державної нації. 

На жаль, у сучасній українській філософії та 
політології ці питання розроблені 
недостатньо, принаймні до читацького загалу 
такі праці не доходять. А в марксистсько-
ленінській, з дозволу сказати, науці, як 
відомо, вони трактуються однобічно, 
суб’єктивно, з цілком зрозумілою метою 
обґрунтування комуно-інтернаціональних 
догм. Перегорніть будь-які енциклопедичні 
довідники, політичні словники: ніде не 
знайдете термінів ні національна держава, ні 
державна нація. І це зрозуміло: адже 
більшовизм сповідував інтернаціоналізм та 
світову революцію і, як чорт ладану, боявся 
навіть згадки про національне чи націоналізм 
у їх справжньому розумінні. Якщо й 
згадувався націоналізм, то лише у 
негативному значенні буржуазний; 
прогресивний націоналізм марксизм-
ленінізм допускав лише по відношенню до 
пригноблених націй. Оскільки ж всі нації, 
силою зігнані до спільної кошари під назвою 
СССР, вважалися соціалістичними, а значить, 
у більшовицькому розумінні, “вільними” і 
“щасливими”, то щодо них ніякого іншого 
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визначення націоналізму, крім як 
буржуазного, не допускалося. 

Що це суперечить практиці історичного 
розвитку, здається, сумніву не викликає ні в 
кого. Адже практично всі унітарні держави, 
які ми знаємо, утворені на національній 
основі. Не може бути Франція німецькою, 
Англія іспанською, Німеччина мадярською. 
Титульна нація, як правило, дає назву 
державі. Таким чином, титульна нація є 
нацією державною, оскільки саме вона 
утворила національну державу і саме вона 
дала їй державну мову. 

Противники української державності, 
нерідко говорять, що, мовляв, українська 
нація ще не сформована, а якщо вона і є, то 
недорозвинена. Тому потрібно спочатку 
збудувати державу, яка вже потім сформує 
націю. Це настільки ж облудна, наскільки й 
шкідлива теза. Вона випливає із сумнозвісних 
марксистсько-ленінських постулатів, що нація 
є продуктом класових суперечностей і 
породженням капіталізму. Ніби до епохи 
розвинутого капіталізму не існувало етнічних 
структур, ніби існуючі імперії не мали 
титульної нації, ніби за феодалізму сильніші і 
організованіші етноси не об’єднували 
слабкіші племена у феодальні імперії. Ця 
суперечка нагадує дискусію про те, що 
з’явилося на світ першим – яйце чи курка. 

Насправді ж і формування держави, і 
формування нації, як правило, відбувається 
паралельно і водночас. Щоправда, вчені-
дослідники вважають, що класичні 
національні держави беруть свій початок з 
Великої Французької Революції: саме вона 
стала першою маніфестацією націоналізму, 
який небавом поширився по всьому світу. Так, 
ХІХ ст. називають добою націоналізму в 
Європі, саме тоді почали утворюватися 
національні держави, які стали 
ідентифікуватися з нацією. Після Другої 
світової війни націоналізм стає могутнім 
фактором в Азії й Африці, коли під його 
натиском розвалилася світова колоніальна 
система. Відомі події 1980-1990-х рр. 
засвідчили 3-тю могутню хвилю національно-
визвольних рухів на терені радянської імперії, 
під ударами яких розпався СССР і на місці 
колишніх колоній-республік постали 
незалежні національні держави. 

Не витримує жодної критики також 
твердження, що без держави не існує нації. 
Якщо виходити з того ж комуністичного 
постулату, що основною рисою нації є її 
економічна та територіальна організація, то 
нібито справді випливає неможливість 
існування нації без існування держави, 

оскільки держава є саме такою формою 
самоорганізації суспільства, яка справді 
неможлива без території і без єдиної 
економіки. Але ж суть якраз у тому й полягає, 
що провідною характеристикою нації є не 
тільки і не стільки територія та економіка, 
скільки ментальність етносу, його органічна 
духовна єдність, своєрідність психічного 
складу, історичний характер – все це тривкі 
компоненти, що сягають своїм корінням у 
глибінь віків. Про приклад євреїв уже 
говорилося. 

На 300 з лишком років і українці також 
утратили свою державність, але це зовсім не 
означає, що цих триста з лишком років не 
було української нації. Щоправда, вона ці 
триста з лишком років не була державною, а 
отже, – політичною нацією, бо дійсно не мала 
власної самостійної держави. У надзвичайно 
складних і несприятливих умовах жорстокої 
колонізації, русифікації, полонізації тощо, а 
нерідко – відвертого етноциду українці 
зберегли свою мову, свою звичаєвість, свій 
менталітет, свою неповторність, свої традиції, 
свою культуру. Тепер українці стали 
державною нацією і отже, їхнє історичне 
призначення і їхній святий обов’язок 
збудувати національну державу. 

§3. Феномен України або 7 її див 
Коріння українського етносу, власне, 

української нації, сягає доісторичних часів. 
Нам треба знати наше минуле, щоб 
правильно оцінювати сучасне і прогнозувати 
майбутнє. Нашу історію відібрали 
колонізатори, обмеживши її середньовіччям 
(ХІV-ХVІ ст.). Насправді ж древність 
української нації підтверджується 
численними археологічними розкопками, 
зокрема, біля села Мезин Чернігівської 
області, де наші предки жили ще 20 тис. років 
тому, Кам’яної Могили під Мелітополем (ХХ-
ІІ тис. до Різдва Христового), нарешті, під 
Трипіллям на Київщині (ІV-ІІ тис. до Різдва 
Христового), так звана епоха Трипільської 
культури, відомої нині всьому світові. Тут, за 
визнанням світової науки, була колиска 
індоєвропейської культури, тут з’явилися 
перші землероби, приручено коня, винайдено 
колесо, що на той час великою ознакою 
прогресу тодішньої цивілізації. 

Нині правда про нашу історію повертається 
до нашого народу. Однією з перших праць, 
яка ставила все з голови на ноги, було 
дослідження психолога Олексія Братка-
Кутинського “Феномен України”, 
оприлюднене у “Вечірньому Києві” і видане 
редакцією газети окремою книгою, на жаль, 
посмертно. Того, хто хотів би детальніше 
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ознайомитися з оригінальними думками 
автора, відсилаю до самої книги. Тут же 
зупинюся лишень на стислому викладі 7 
особливостей України: 

а) Перша – це особливості території. Наша 
земля є однією з найзагадковіших у світі. 
Попри відсутність фізичних рубежів (гірські 
пасма, острівне положення тощо), попри 
перебування на перехрестях шляхів “великого 
переселення народів”, попри тюркське 
сусідство і тюркський тиск, монгольську, а 
потім російську навалу, попри усе це – наш 
етногенез триває в одних і тих же межах – 
протягом десятків тисячоліть. Аналіз 
українських традицій, способу життя, 
світосприймання, мислення, народних свят, 
звичаїв, обрядів, казок, міфів та народного 
мистецтва, зіставлений з даними археології, 
історії, антропології, етнографії, світової 
міфології свідчить: багато тисячолітній 
етногенез на терені України охоплює один і 
той же сталий народ, себто, наші пращури, 
праукраїнці. Так що міф про старшого брата 
розсипається в прах. 

б) Друга особливість України полягає в тому, 
що планета Земля, як доводять вчені, має 
ікосаедро-додекаедричний силовий каркас, 
який проектується у вигляді мережі з 
величезних трикутників і п’ятикутників. Так 
от, у центрі європейського силового 
трикутника міститься Київ. Індійські йоги 
зафіксували наявність особливо чистих полів 
високих енергій в районі Києва. Звідси – 
святість (близькість до високих космічних 
енергій) нашої землі забезпечила 
формування українського етносу. 

в) Третє українське диво – унікальні ґрунти. 
Наддніпрянщина і Наддністрянщина – єдине 
у світі місце, де ширина чорноземної зони 
досягає 500 км. Недарма німці вагонами 
вивозили наш чорнозем. 

г) Четвертий феномен – значний масив 
українських земель з часу появи на земній 
кулі перших рослин та тварин ні разу не був 
затоплений водами морів чи океанів. Отже, 
протягом сотень мільйонів років тут 
зберігався та нагромаджувався родючий 
ґрунт і найбагатший у світі генетичний фонд. 
Протягом усієї історії планети ця земля 
відігравала роль недоторканої генетичної 
скарбниці. Саме терен України є тим 
містичним місцем планети, на якому 
відбувається передача естафети знань від 
послідовно змінюючих одна одну рас 
(цивілізацій) земної кулі – лемурійської, 
атлантичної, арійської. 

ґ) П’ята загадка України полягає в повній 
невідповідності надзвичайно високих 

ідеологічних засад формування світогляду 
українського етносу і примітивних умов його 
життя. Цей парадоксальний факт ще чекає 
свого дослідника. 

д) Шосте чудо – багатство етнотворення. 
Якщо переважна більшість індоєвропейських 
народів сформовані з однієї-двох підрас, то у 
формуванні українського етносу брали участь 
усі п’ять нині існуючих підрас аріїв: індоарії, 
пелаги, скитоіранці, кельти-гали, тевтонці-
слов’яни. 

е) І, нарешті, сьоме диво – загадкова 
пасіонарність української культури, ідеології, 
символіки і її прив’язаність до українських 
земель. Таких нещадних ударів і спроб 
тотального винищення та асиміляції, що їх 
зазнали українці, не витримала б жодна із 
нинішніх націй. 

Отже, наша історія, наша земля, наш народ 
справді є унікальними. Нам є чим пишатися. І 
ще ми повинні затямити: в усі часи Україну 
заганяли в могилу дві речі – розбрат і зрада. У 
княжу добу міжусобиці роз’єднували нашу 
силу. Яскравий приклад – поразка на Калці 
від монголо-татар. Занепад української 
(руської) державності починається із удільних 
чвар князів за київський престол – надто 
після Ярослава Мудрого. На початку ХІІІ ст. 
з’являється “Слово про погибель Руської 
землі”. Волання про єдність звучать як зі 
“Слова про Ігорів похід”, так і з “Поучення 
Мономаха”. На жаль, ці волання не знайшли 
та й досі не знаходять відгуку. 

Вочевидь, саме в притупленості 
національної самосвідомості, у недостатності 
національної гордості, у відсутності почуття 
самоіндентичності українців і слід вбачати 
причини живучості синдрому 
меншовартісності, хохляцтва та 
національного самоприниження, які 
прищеплювалися віками і, на жаль, ще досі 
часто подибуються у нашому суспільстві. Ось 
чому треба раз і назавжди кожному 
громадянинові України усвідомити, що ми є 
Українською національною державою, а 
українці є державною нацією. Інакше не 
мусить і не може бути – така логіка розвитку 
світової цивілізації. Тоді не виникатиме 
жодних сумнівів, яку державу ми мусимо 
збудувати, яку державну ідеологію мусимо 
мати, які духовні цінності мусимо 
відстоювати, яку відсіч повинні давати 
українофобству. А будемо мати свою справді 
національну державу для всіх громадян 
України, незалежно від їхньої 
національності... 

© Друг АРІЙ та Олекса КНИРИК 
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Майже 300 років панування Москви на 
Україні виховали багато духовних яничар і 
між наддніпрянцями, і між галичанами. Ідея 
Бога – провідна ідея цілої нашої історії – 
умирає в їх обмежених мозках. У найкращому 
випадку замикають вони Бога в церкві, а в 
суспільному житті християнські ідеї, на їх 
думку, не можуть відігравати якоїсь поважної 
ролі. 

Вони дуже журяться – у своїх програмах і 
писаннях, чи Україна має бути 
республіканська, демократична, тітовська, але 
мало їх обходить, чи має вона бути 
християнська? Їх дуже цікавить, чи в школах 
України має бути радіо, стадіон, тільки зовсім 
не обходить, чи мають у тих школах навчати 
закону Божого. Серед розбурханого моря 
новочасного безбожницького нігілізму 
непорушною скелею стоїть Шевченків 
“Кобзар”. 

 
Саме у “Кобзарі” поняття Бога є наскрізь 

органічне, як у Старокиївській державі або в 
державі козацькій. Без тріумфу Правди Божої 
не уявляє собі Шевченко ні національного 
відродження України, ні життя в світі. Правда 
Євангелії – це для нього Євангелія Правди 
нашої, його правди, за яку карався, мучився, а 
не каявся. Під тим оглядом справа нації тісно 

пов’язана у нього зі справою тріумфу тієї 
Правди. 

Бог Шевченка – це не абстрактне божество 
деїстів, а християнський Бог, Провидіння 
якого керує життям окремих людей і народів. 
Такими є шляхи цього Провидіння: шляхи 
Господні – це таємниця, яку від віків 
намагаються збагнути уми людськості. 
Намагався зробити це і Шевченко, але був 
свідомий немочі плотського людського 
розуму, залишеного на самого себе. Поет 
стояв перед велетенською світовою загадкою. 
«Все йде, все минає і краю немає... Одне 
зацвіло, а друге зів’яло, навіки зів’яло...». 

Чому? Чому у тому вічному колообігу життя 
одні нації падають, а другі встають? 
Очевидно, особливо боліло й мучило поета це 
питання у відношенні його до 
України. Властиво, він питав, не чому впала 
Україна, а – за що? Як християнин, знав 
Шевченко, що від Адама й Єви через Содом 
до Потопу і аж до того що передчував “іспиту 
вогнем”, а не водою вже, який нашле на 
звиродніле людство гнів Божий, все стається 
не тому що, а за те що. За чиїсь провини. 
Каже поет: «Не нам діла Твої судити!», діла 
Божії. Хоч не раз виривався у нього крик 
розпачу за те, що караючи зло, Господь надто 
довготерпеливий. Та з іншого боку знає: «Ти 
люті зла не дієш без вини нікому!» - ні 
окремій людині, ні народам. 

Його мужня душа відкидає полохливу ідею 
нашого ХІХ ст. про безневинно скубану чайку 
при битій дорозі. Він шукає вини. Де ж він 
шукає тієї вини? Де шукає причини занепаду 
України, її гноблення, визиску, обернення в 
рабство, знущання над людською і 
національною гідністю? Де шукає причини 
того, що “розкрадають мов овець” нас; що 
будь-який драпіжник безкарно нападає на 
Україну, неначе “в бур’яні курча”. Питає, за 
що сміє знущатися над нею, як над Яремою, 
всякий поганець, що “над козаком 
коверзував”? Причину цієї національної 
катастрофи знаходив Шевченко насамперед в 
деґенерації нашої провідної верстви, в 
деґенерації пастирів. Від голови-бо риба 
смердить. Проти цієї верстви і звертається 
поет своїм картаючим словом. Звироднілі 
нащадки панства козацького, які за миску 
сочевиці продали займанцям право 
первородства у своїй землі, право правити 
нею, - ось хто завинив, на думку поета, за 
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політичний, економічний і моральний 
занепад України. 

У чому ж була їх вина? У тому, що 
"занапастили Божий рай" на Україні. У тому, 
що в країні, де кожного призначення було: 
“людей любити і Бога хвалити”, розвели 
пекло. У тому, що насміялися з Христа і з 
Правди його. Червоною ниткою через усю 
поезію "Кобзаря" тягнеться ідентифікація 
двох понять: Євангелії Правди і Правди 
Євангелії. Згадує про одну, то зараз і про 
другу: «...скрізь неправда, скрізь Господа 
лають, бо ж правдою торгують, Господа 
зневажають...». 

Правда – це коли Йому одному: “жива 
правда у Господа Бога”. Навчає – «...путями 
добрими ходить, Святого Господа 
любить...». Шукати людей, шукати правди – 
це у нього те саме, що “шукати Бога”, Слово у 
нього є водночас – “кадило Істини” і "Божеє 
кадило”. Наказує "молитись Богові одному, 
молитись правді". Обидва ці поняття завжди 
йдуть у “Кобзарі” в парі. Іншої Правди, як 
християнської, він не знає. 

 
Власне за те й упали всі нещастя на Україну, 

що відцуралася її провідна верства тієї 
християнської правди, з неї насміялась, її 
розіп’яла. За те, що члени провідної верстви 
тієї – «чужим богам пожерли жертви, 
омерзились, за те, що жили лютими звірми, 
а в свині перейшли...». Звірі і свині, або, як 
казав Сковорода (а його знав і вивчав 
Шевченко) – звірі і скоти, ось у кого 
перемінилась колись блискуча старшина 
козацька на Україні, а, властиво, її здрібнілі 
душею нащадки, які в своїй душі 
“занапастили образ Божий, багном 
осквернили”. 

Такою була відповідь поета на питання, за 
що каралась і мучилась його Україна, за що 
гинула. За гріхи своїх пастирів, не лише через 
якісь зовнішні причини. Грозив їй і 
нагадував: «Сама розіпнешся, твої сини тебе 
уб’ють!». Бо не були це ті пастирі, не були це 
ті євангельські ігемони, яким Бог давав меча, 

щоб допомагали добрим і карали злих. Тому 
хоч і з болем у серці, але визнає, що “праведно 
Господь великий кайдани повелів кувать” на 
цей рід поганий. Чи не так воно було й 
раніше, чи не впала кара Божа на Єрусалим, 
коли його провідна верства почала 
складатися з Іродів, Каяф, фарисеїв або тих, 
що поробили з храмів вертеп розбійників? Які 
віддали Боже – кесареві. 

Скажуть: таж каралися на Україні не лише 
“пани лукаві”, а й народ? Певно, так і в 
Єрусалимі, який узяв невдовзі після розп’яття 
Христа римський цезар, також терпів народ. 
За що ж він терпів? За що терпіла вся нація? 
Пригадаймо, що та нація зродила із себе Юду, 
скорилася фарисеям, воліла розбійника 
Вараву а не Христа, коли останнього судили 
на смерть, ревіла мов несамовита – «Розіпни 
його!». Пригадаймо, що багато у тому народі 
було тоді нікчем і боягузів... 

 
Річ у тім, що самого терпіння народу не 

достатньо, з точки зору християнства, для 
його спасіння. Цих терпінь вистачає тільки 
тоді, коли на них ідуть свідомо, в боротьбі за 
правду – “імені Мого ради”, з глибокою вірою 
в правду Христа. У євангеліста Луки читаємо, 
що у одному містечку привели до Ісуса всіх 
хворих і біснуватих. Ісус зцілив тільки кількох 
із них, не всіх! Зцілив тих, які вірували. 
Вірували в тріумф його правди, в його силу, 
яка їм допоможе. 

Ось тоді, коли запанує в народі пристрасна 
віра в правду, коли закріпиться воля битися 
за неї, тоді лише впадуть з нього ланцюги 
рабства. Доки ж цього не сталося, доки дають 
себе розкрадати шулікам, як овець або як в 
бур’яні курчат, доти не вийдуть з рабства. 
Стосується це і тих часів і наших. Каже поет: 
«Коли б не похилилися раби, то не стояло б 
над Невою отих осквернених палат 
деспотів…». Глузує: «Дрібніють люди на 
землі, ростуть і висяться царі!». Не тому 
терплять люди, що гноблять їх царі, а тому їх 
гноблять, що дрібніють вони душею. Тому 
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гноблять нащадків хмельничан, що не в 
Богдана – “не в батька діти” вдалися. Жили 
колись славні діди, що клали голови за 
правду, та лежать тепер, а над ними могили 
синіють... 

А онуки? Жито панам сіють! “Без озву!” 
Нараховує на Україні поет лише одного 
козака – протестанта із мільйонів свинопасів, 
які на все лихо і зло лише “дивились і 
мовчали та мовчки чухали чуби, німії підлії 
раби”. Або робили, як той Ярема: “заплаче, та 
й знову до праці”, у ярмо всякого хама, що над 
ним коверзував. І чого мали для себе “якогось 
раю бажати”, коли вміли лише “в ярмі 
падати”? Кара впала на Україну – за провину 
усіх; на одних за те, що були катами, на 
других за те, що були рабами. 

Встане Україна – читаємо в “Кобзарі” – коли 
ті, що оглухли й похилилися; що нагинались, 
бо не знали, як той Ярема, що крила у них за 
плечима виросли, коли вони пізнають, що не 
рабами створив їх Господь; коли увірять, що 
“небо дістануть, коли полетять”, коли 
зірвуться до боротьби “за святую правду-
волю”, за волю Христа. 

 
Встане Україна, коли підростуть її малі діти і 

“на ворога встануть”. Коли таке прозріння, 
коли така віра спалахне в їх душі, тоді тільки 
вложить Господь до їх рук караючого меча 
своєї справедливості. Тільки тоді, коли в 
обороні нації, коли в обороні гноблених знову 
стануть Галайди і Хмельницькі. Тільки їхніми 
руками Господь “кара неправих, правим 
помагає”. Залишиться Україна у рабстві аж 
доти, доки її “малі діти на ворога встануть”. 
“Сім’ю вольну, нову”, нову суспільність, в якій 
би панувала справедливість Божа, здолають 
вибороти лише люди вільні духом. Якими є ці 
люди? Це ті, каже Шевченко, що пізнають 
Правду Христа: «Пізнайте Істину, і Істина 
визволить вас!». Це ті, які зі своїх жил 
вицідять гнилу сукровату кров невільників, а 
на наллють натомість живої, чистої, святої, 
козацької крові. Лише вони розірвуть 
кайдани... 

Шевченко вживає вираз – “Свята Правда”. 
Тому і вибороти її зможуть тільки люди 
“святої козацької крові”, або, як каже, “лицарі 
святії”. Хочете знищити неправду? То 
пізнайте правду і борітеся за неї! Це і є сенс 
його – “борітеся – поборете!”. Коли за Його 
правду, то “вам Бог помагає”. Як колись їхні 
предки, такі люди мають право благати Бога, 
щоб він “розв’язав наші руки рукою твердою 
своєю”, щоб допоміг їм і тепер “стать на ката 
знову”. 

Читаємо: «Преподобні славлять ім’я Боже, і 
мечі в руках їх добрі, острі обоюду...». Ось до 
чиїх рук дасть Бог свого меча, до рук 
“преподобних святих лицарів”, які 
зненавиділи зло і готові битися за його 
правду. Лише таким допоможе. Лише тоді з 
неволі вирветься нація, думає Шевченко, 
коли з неї народяться вожді, не Юди та Іроди, 
не “донощики і фарисеї”, які узурпують право 
стояти на чолі народу, а ті лицарі святії, які 
правду Божу проголосять правдою своєї нації. 
Їм, сильним духом, допоможуть і їх народові – 
небесні сили. Коло них, та їх справи “сторожа 
власне з того світу” не дасть розпинати їх 
країну. На їхній стороні боротимуться, їм 
допомагатимуть “душі праведних і сила 
архістратига Михаїла”, патрона Києва, що 
їхніми руками тут на землі знову переможе 
дракона. Руками тих, душі яких пропечені 
“огнем Божественного слова”, яке у них 
“пламенем взялось і огнено заговорило”. 
Руками тих, які, коли не можуть “серцем жити 
й Бога хвалити”, мають в собі сили, щоб 
неправду "проклинать і світ запалити" 
очищуючим вогнем, світ, що лежить у злі. 
Таким та їх нації Бог допомагає... 

 
Їх рукою карає неправду і визволяє народи. 

Їх рукою перевертає поганські ідоли і 
винищує власних Датанів та Авіронів, які 
тужили за мамоною і за рабськими рутами. 
Лише такі люди прищеплюють своєму 
народові віру у перемогу Божої 
Справедливості. Їх героїчна душа, їх віруюче 
серце, їх тверді руки знаходять допомогу 
вищої сили. Лише їх веде шляхом визволення 
нації Боже Провидіння. Такою сильною й 
глибокою є Шевченкова концепція Бога і 
Нації. 

© Дмитро ДОНЦОВ
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Лютнева революція 1917 р. у Російській 
імперії призвела до важливих економічних, 
соціальних, політичних змін на її теренах. 
Після зречення Миколи II Романова від 
престолу розпочались визвольні рухи 
багатьох народностей за встановлення. В 
результаті визвольних рухів незалежність 
отримала Польща, Фінляндія, Литва, Латвія 
та Естонія. 

У 1917 р. на теренах лівобережних 
українських земель утворилась автономна 
Українська Центральна Рада, яка згодом 
переросла в уряд самостійної Української 
Народної Республіки. На заході – в Галичині 
та Буковині – утворилась ЗУНР з центром у 
Львові. Однак навіть попри те, що були 
зроблені спроби створити єдину державу на 
території України в період 1917-1921 рр., але 
на жаль зробити це так і не вдалось по 
багатьом об’єктивним і суб’єктивним 
причинам. Але що ж це були за причини? 
Саме для того щоб зрозуміти цю 
проблематику потрібно розглянути аналогічні 
події у сусідній Польщі, яка змогла вибороти 
незалежність. 

Так, що ж відбувалось в Польщі в період 
1915-1918 рр.? А в цей час Польща була 
окупована арміями Німеччини й Австро-
Мадярщини. Влітку 1915 р. частину Польщі, 
що була колись під владою Росії, окупаційні 
сили проголосили незалежним королівством 
5 листопада 1916 р., під керівництвом Ради 
Держави і (від 15 жовтня 1917 р.) Ради 
Регентства, що керували країною під 
німецькою опікою протягом виборів короля. 

Незабаром перед кінцем Першої Світової 
Війни, 7 жовтня 1918 р., Рада Регентства 
розпустила Раду Держави й оголосила про 
свій намір відновити польську незалежність. 
За виключенням марксистсько-орієнтованої 
Соціал-демократичної партії Польщі та 
Литви, політичні партії підтримали цей 
намір. 

23 жовтня 1918 р. Рада призначила новий 
уряд Юзефа Свержинського й розпочала 
військову присягу польській армії. А вже 5 
листопада 1918 р. в Любліні створено першу 
Раду Делегатів, наступного дня 6 листопада 
1918 р. комуністи оголосили створення 
Республіки Тарнобжеґ. Того ж дня створено 
Тимчасовий Уряд Народів Республіки Польщі 
соціалістом Іґнацієм Дашинським. 10 
листопада 1918 р. Юзеф Пілсудський 
повернувся до Варшави з Маґдебурга. 

Наступного дня, завдяки своїй популярності й 
підтримці з боку різних політичних партій, 
Рада Регентства призначила Пілсудського 
Командиром Польських Озброєних Сил. 14 
листопада 1918 р. Рада розпустила себе й 
передала всі свої повноваження 
Пілсудському, як голові держави. 

Пропольські ряди було створено в Галичині: 
засновується Національна Рада Тешинського 
Князівства (створено в листопаді 1918 р.) і 
Польський Комітет Ліквідації (створено 28 
жовтня 1918 р.). Після консультації з 
Пілсудським, уряд Дашинського розпустився, 
створено новий уряд Єжи Моражевського. 

У листопаді 1918 р. Пілсудський, посівши 
пост тимчасового керівника Польської 
держави, проводив агресивну політику 
стосовно ЗУНР. У квітні 1919 р. перекинув на 
український фронт армію генерала Юзефа 
Галлера, яка призначалась Антантою 
винятково для ведення воєнних дій проти 
більшовиків. Поставши перед загрозою 
широкомаштабної війни з РСФСР, 
Пілсудський, з метою сформування спільного 
антибільшовицького фронту, підтримував 
Симона Петлюру в боротьбі проти Совєцької 
Росії. Саме тому уклав Варшавський договір 
1920 р. І вже у квітні 1920 р. Пілсудський став 
першим маршалом Польщі, який 
блискавично завершив польсько-совєцьку 
війну і уклав Ризький мирний договір 1921 р. 
з більшовиками. 

Шляхом укладення окремого таємного 
договору недавніх колег по 
загальноросійській соціал-демократії 
Пілсудського з Лєніним був здійснений план 
негласної допомоги більшовикам для 
перемоги над УНР і Денікіним. Подробиці 
переговорів і договору розкрив шеф 
генерального штабу польської армії генерал 
Тадеуш Кутшеба лише після смерті 
Пілсудського. Він засвідчив, що восени 1919 р. 
прибула до Микошевич, поблизу Луцька, 
совєцька місія “Червоного Хреста” під 
проводом польського комуніста, колишнього 
польського соціаліста і доброго знайомого з 
Пілсудським, Юліуша Мархлєвського. 
Мархлєвський через довірену особу нав'язав 
контакт з Пілсудським, який визначив для 
переговорів капітана Бернера. Бернер 
свідчить, що Пілсудський через нього передав 
Лєніну пропозицію припинити бойові дії, 
встановити лінію розмежування польських і 
більшовицьких військ, а також утворити між 
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ними нейтральну смугу шириною 10 
кілометрів. 21 листопада 1919 р. 
Мархлєвський привіз із Москви позитивну 
відповідь Лєніна, який лише вимагав 
збереження переговорів у таємниці. 

Тактикою таємної допомоги для РСФСР 
Пілсудський добився того, що червоні по 
черзі розбили Дієву Армію УНР, а потім 
Добровольчу армію Денікіна. Настав час 
використати ситуацію, що склалася, для 
здійснення плану відновлення Польщі в 
межах 1772 р. З метою юридичного прикриття 
свого походу в Україну Пілсудський змусив 
українську місію у Варшаві підписати 
декларацію про українсько-польський 
воєнний союз. При цьому польський уряд 
наполіг, щоб 
скоротити Армію УНР 
лише до 3-х дивізій. 
Пілсудський і його 
штаб прагнули після 
вдалого походу на 
Київ і Одесу 
встановити свій 
повний військовий 
контроль над 
Правобережною 
Україною, а Уряд УНР 
звести до становища безправного 
сателіта. Похід Пілсудського в Україну 
провалився. Москва і Варшава погодилися на 
мир коштом поділу України та Білорусі. 

А що ж тим часом було в УНР? А по суті в 
УНР відбувались схожі події як і в Польщі, але 
вони мали ряд відмінностей: 

а) по-перше в Україні не відбулась 
консолідація всіх верств населення. Різні 
політичні погляди призвели до братовбивчих 
конфліктів. В результаті чого спостерігалась 
постійна політична смута; 

б) по-друге не було єдиного бачення щодо 
розвитку країни. Той самий Грушевський з 
Винниченком були лібералами і бачили один 
хід розвитку, а Петлюра був крайнім 
радикалом який взагалі був відірваний від 
тогочасної політичної реальності, а 
маріонеточні більшовики повністю слухали 
Москву і давали захоплюючі гасла для 
більшості селян і пролетаріату; 

в) по-третє не було єдиного політичного 
лідера (наприклад такого як Пілсудський в 
Польщі або Манергейм у Фінляндії), хоча 
можемо віднести сюди Скоропадського, про 
те Скоропадський був не досить 
далекоглядним і тому спирався не на ту 
соціальну базу, але якщо ж Скоропадський 
зміг об’єднати біля себе всіх політичних 
лідерів, то можна було б констатувати той 

факт, що Україна існувала вже в 1918 р. і 
змогла вистояти незважаючи на радянську 
загрозу; 

г) по-четверте це геополітичний фактор. В 
країнах Європи українське питання взагалі не 
розглядалось. Європа була зацікавлена у 
встановленні сильної Польщі (за рахунок 
українських і білоруських земель), а не в 
створенні України; 

ґ) і по-п'яте, останнім фактором був 
військовий популізм. Ще в 1917 р. 
Скоропадський просто закликав Уряд ЦР УНР 
створити регулярне 250 тис. військо, на що 
Петлюра повідомив, що військові сили будуть 
створюватись тільки за рахунок ополчення і 
загальної мобілізації. Результатом цього 

популізму став бій під 
Крутами, коли 300 
юнкерів послали на убій 
проти 10-тисячного 
корпусу Муравйова. 

Пройшло майже 100 
років з моменту описаних 
вище подій. За цей час 
Україна понад 70 років 
знаходилась у складі 
СССР. Тільки в 1991 р. ми, 
українці, змогли 

вибороти незалежність, але чи дійсно ми її 
змогли вибороти. 

До цього часу у суспільстві ходять розмови, 
що незалежність нам по суті подарували, а не 
ми її досягли. Тут варто знову згадати Польщу 
яка змогла відірватися від соціалістичного 
контролю і знову стати на швидкий 
економічний розвиток після ряду вдалих 
реформ. У поляків все знову вийшло, а у нас 
ні. Дивлячись зараз на події які відбуваються 
в нашій країні постійно виникають асоціації з 
Центральною Радою та УНР. Навіть нинішні 
політики дуже нагадують тогодішніх перших 
людей держави. Наприклад Порошенко 
постійно асоціюється з Грушевським, Яценюк 
з Винниченком і Турчинов з Петлюрою, так 
як вони допускають ті ж самі помилки, що і їх 
попередники. 

В той час теж були військові дії і країна 
потребувала змін, але зміни так і не 
відбулись. В результаті чого більшовики 
отримали підтримку у населення і чим це 
закінчилось ми всі пам’ятаємо. Тому не за 
горами той час коли з’явиться третя сила, яка 
зможе консолідувати суспільство та досягти 
принаймі тих же результатів, що й Польща у 
кінці 1990-х рр. Тому прийде ще той час, коли 
на теренах нашого політикуму з’явиться наш 
український Пілсудський! 

© Едґар РОСС
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Серед тиші і степу, недалеко від блокпосту, 
на зеленій траві паслася корова. Круторога 
пані мала міцний цеп і повні очі доброти. Її 
красу, червоної степової породи, можливо в 
якомусь поколінні, підправив хтось з 
голштино-фризької породи. Одним словом, 
вона була повноцінною місцевою степовою 
красунею. Поклавши руки на бетонні блоки, 
як школяр на парту, розглядав господиню, 
котра вносила в пейзаж степу один позитив. 
Голос солдата повернув мене з роздумів на 
блокпост. 

 
- Юрію Миколайовичу, ми все 

розвантажили. 
- Добре. А, що це за корівка? 
- З крайньої вулиці, бабуся прив’язує тут. В 

обід доїть і нам молоко віддає. Комбікорму 
нам би для Берізки. 

- Ти б ще бронежилет і шолом їй попросив. 
- На тих блоках капітан намалював її в 

бронежилеті і шоломі. Каже, вона учасниця 
АТО. 

Пішов з цікавості до блоків. Там дійсно була 
намальована Берізка, нагадуючи вікінга 
шоломом і рогами. Схожість зображення, на 
аматорськім малюнку з оригіналом на випасі, 
була присутня. Повз мене, в напрямку 
корівки, ніс 2 відра води худенький 20-річний 
солдат. Я зовсім провалився в степ. Навіть 2 
сороки, що затіяли суперечку, не могли 
відволікти мене від спостереження за 
молодим бійцем і красунею степу. Коли б не 

рука на плечі і голос офіцера, то моя душа 
нізащо не повернулась би на асфальт, до 
блоків... 

- Миколайовичу, дякуємо! 
- Та нема за що. Вам подяку люди 

передавали. 
- Армія ж народна, тож народ і підтримує 

армію в АТО. 
- Це не АТО. Це російсько-українська війна 

нового зразка. 
- Дурна війна! 
- І не кажіть… 

 
Діалог таки перервали сороки, котрі не на 

жарт сперечалися між собою, не звертаючи 
уваги навіть на проїжджаючу повз блокпост 
вантажівку. 

- А солдат ваш з таким натхненням 
порається біля корівки. 

- То Сергій. На асфальті виріс, а тут такий 
сільський! Поїть її, комбікорм у фермера 
місцевого випросив і стільчик бабці зробив, 
щоб з дому не носила. Говорить, що Берізка 
як Батьківщина. Велика, тепла і годує. Сяде 
коло неї, любить, як вона дихає в обличчя. 
Повз блокпост і військову техніку йшла по 
стежині літня жіночка з відерцем. Берізка, 
витягнувши голову, вітала її, гукаючи до 
себе... 
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