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Вивчаючи тенденції політичного розвитку 

Європи, важко не помітити суперечності у 
стратегії репрезентантів радикального 
лібералізму (чи то пак, культурного 
марксизму). Уже не перший рік їхньою 
візитівкою можна вважати активне 
просування сексуальних девіацій та всього 
того, що знаходить своє теоретичне 
обґрунтування в гендерній ідеології. 

На цьому тлі малозрозумілою може здатися 
апологія з боку культурних марксистів 
процесів імміграції до Європи представників 
неєвропейських народів. Адже ці процеси, хоч 
і не є тотожними явищу ісламізації, але тісно 
з ним пов'язані, а ставлення ісламу до 
ціннісних орієнтацій культурного марксизму 
чітке й категоричне. Інакшими словами, 
культурні марксисти, які нібито борються за 
права “сексуальних меншин”, сприяють тому, 
аби Європа заселялася людьми, для яких 
смертна кара для содомітів є трансцендентно 
обґрунтованою нормою. 

Наведене щойно протиставлення — це 
зовнішня сторона протиріч у поведінці 
культурних марксистів. Насправді ці 
протиріччя ще глибші. Культурні марксисти 
— це апологети найрадикальнішої форми 
емансипації. Їм ідеться про емансипацію 
індивідуума не просто від релігії, 
“метафізики”, моральних норм, національної 
спільноти, але й від нормативності, 
зафіксованої на тілесному рівні; зрештою, їм 
ідеться про емансипацію індивідуума від 
самого себе, про втрату індивідуумом власної 
неподільності, його перетворення на 
дивідуума. Водночас ці емансипатори 
сприяють переселенню до Європи людей, 
існування яких інтегроване у складну 
ієрархічну систему (теоцентризм, 
домінування релігійно-правових норм через 
їхню трансцендентну апріорність, залежність 

особи від кровної спільноти, домінування 
чоловіка в сім'ї та соціумі). 

Чи можна вважати таку непослідовність 
непослідовністю сутнісною, зокрема такою, 
що стосується ідейної матриці радикального 
лібералізму, а також далекосяжних стратегій, 
які з неї випливають? Врахування ряду 
чинників не дозволяє відповісти на це 
питання ствердно. Передусім необхідно чітко 
усвідомлювати згадувану нетотожність 
понять “імміграція” та “ісламізація”. 
Імміграція до Європи неєвропейського 
населення дійсно призводить до збільшення 
на Європейському континенті питомої ваги 
ісламу. І навпаки: ісламізація Європи 
послуговується явищем імміграції. Але обсяги 
першого і другого понять лише 
перетинаються, але аж ніяк не покриваються 
одне одним... 

По-перше, процес колонізації Європи 
неєвропейським населенням не зводиться до 
ісламізації — міграція несе Європі не лише 
іслам. Зміни, які терпить Європа, стосуються 
не лише релігії, але й ментальності, культури, 
антропології. В абсолютній більшості 
випадків ідеться не про перенесення ісламу на 
європейський ґрунт і витворення локальних 
варіантів європейської ісламської культури 
(приклади такої культури ми можемо зустріти 
на Балканах), а про переселення до Європи 
носіїв чужої їй культури. Не менш помітним є 
расовий бік питання: Європу заселяють носії 
чужого їй антропологічного типу. По-друге, 
не всі іммігранти є мусульманами. Серед 
мігрантів є представники інших релігій 
включно з християнством. По-третє, і про це 
більш детально ми поговоримо нижче, 
міграція до Європи мусульманського 
населення може супроводжуватися 
секуляризацією частини мігрантів — як 
частковою, так і повною. Елементарний 
здоровий глузд говорить нам, що культурні 
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марксисти зацікавлені насамперед у 
кольоровій міграції, а не в ісламізації у 
відносному сенсі цього поняття. 

Ісламізація — це неминуче явище, похідне 
від міграції. Як даність, воно 
використовується марксистами, але аж ніяк 
не є самоціллю. Лише в такій іпостасі 
ісламізація знаходить своє місце у стратегіях 
культурного марксизму, будучи в ряді 
випадків тактичною зброєю. Попри те, що 
нинішнє європейське християнство є більш 
секуляризованим, ніж іслам неєвропейських 
народів, чинник ісламізації використовується 
для подальшої секуляризації Європи шляхом 
її дехристиянізації. Артикулюючись у межах 
нинішньої ліво-ліберальної парадигми як 
меншина, мусульмани дістають більше прав, 
ніж корінне населення Європи. Це 
використовується і окремими 
мусульманськими групами, і секуляристами 
для того, щоб ще більше витіснити 
християнство з публічної сфери. 

Аналогічний механізм спрацьовує і в 
випадку нищення історичної пам'яті 
європейських народів, зокрема моментів, 
пов'язаних із протистоянням між 
християнською Європою та мусульманським 
світом. Доволі промовистим є випадок з 74-
річною німкенею Марією Франк, яку засудили 
за плакат, в якому жінка нагадувала 
співвітчизникам про розгром турків військом 
Священної Ліги. Але чи не найважливіша 
функція ісламізації в стратегіях культурного 
марксизму — це руйнування базової 
європейської нормативності. Навіть 
ідентифікація Європи із постхристиянською 
культурою для прихильників радикального 
лібералізму є неприйнятною. І справа тут не 
лише у генетичній спорідненості останньої із 
християнською культурою минулого, але й у 
самому факті гомогенності, котра в лівацькій 
оптиці постає не інакше, як “тоталітаризм” і 
“фашизм”. Нарешті, не варто забувати про 
пошуки радикальнішим крилом культурних 
марксистів нового революційного суб'єкта. 
Основним критерієм очікуваного “месії” є 
найрізноманітніша маргінальність, зокрема 
етнічна та соціальна. Мігранти, в тому числі 
мігранти-мусульмани, для ліваків такого 
штибу постають у якості субстрату для 
народження нового революційного суб'єкта. 
Лиш для цього мігранти мають пройти шлях 
маргіналізації. Як показує досвід, це їм 
нерідко “вдається”. 

Вказана на початку статті непослідовність 
культурних марксистів розв'язується тим, що 
вони роблять ставку на поступову втрату 
мігрантами-мусульманами віри та інших 

“архаїчних” елементів. Вони явно не 
зацікавлені в тому, аби в Європі воцарював 
шаріат. Різні представники ліво-ліберального 
табору бачать зміст деісламізації мігрантів-
мусульман по-різному. Хтось мріє просто про 
засвоєння ними ліберально-секулярних 
цінностей. Хтось орієнтується на їхню щойно 
згадувану маргіналізацію. Нарешті, хтось 
може сподіватися на виникнення псевдо-
ісламу, аналогічного пародіям на 
християнство (з гендерною рівністю, 
терпимістю до содомії, облудним гуманізмом 
замість теоцентризму). Та жоден із 
представників ліво-ліберального табору не 
хоче бачити Європу мусульманською. 

Про ставку на деісламізацію свідчать 
тенденції останніх років. Особливо 
переконливим є досвід Франції, де 
секуляризм демонструє все менше терпимості 
до ісламу (при цьому рівень нетерпимості до 
християнства не спадає). Симптоматичною є 
історія з “Charlie Hebdo”, радикальним 
лівацьким виданням, яке замість оперативних 
ігор з використання ісламу проти 
християнства проводить радикально 
секуляристську політику. Найцікавіше у 
ситуації із “Charlie Hebdo”те, що в межах 
нинішньої ліво-ліберальної системи це 
видання дозволяє собі найбільш блюзнірські 
випади проти ісламу, і це подається просто як 
користуванням базовими лібералістичними 
свободами. Натомість елементарні вияви 
християнської культури можуть бути 
протрактованими як злісне порушення прав 
меншин. В межах ліво-ліберальних стратегій 
похідна від міграції ісламізація — не більше, 
ніж молот, призначенням якого є знищити 
залишки європейськості. Далі цей молот 
також має бути знищений, бо інакше він 
обернеться проти того, хто намагається ним 
користуватися. 

Чітке розуміння місця, яке займає 
ісламізація у стратегіях культурних 
марксистів, надзвичайно важливе для 
вибудовування стратегії і тактики протидії з 
боку здорових сил європейських народів. Ті 
європейські “ультраправі”, “націоналісти” 
тощо, які артикулюють проблему міграції, 
фокусуючи увагу на ісламі, і при цьому 
протиставляють йому “секулярні традиції 
Європи”, несвідомо переходять на бік ворога, 
стають корисними ідіотами на службі 
культурним марксистам чи, радше, тієї 
деструктивної метафізичної сили, яка за ними 
стоїть. 

© Друг АРІЙ та Ревуч СІЧОВИЙ
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Цього тижня минає чергова річниця з дня 
гетьманського перевороту від 29 квітня 1918 р. 
Павлом Скоропадським. Майже 100 років 
тому Україна була проголошена 
Гетьманською Державою, а більшість партій 
та верств населення відмовили у підтримці 
Центральній Раді та присягнули на вірність 
останньому Гетьману України. Того самого 
дня в Софіївському соборі архієпископ 
Никодим благословив нову владу, а на 
Софіївському майдані було проведено 
молебень. За кілька днів ІІ-й Гетьманат 
здобув широку міжнародну підтримку та 
встановив міжнародні зв’язки не лише з 
країнами-учасницями військово-політичного 
блоку Четверний Союз, але й з Фінляндією, 
Грузією, Данією, 
Персією, Грецією, 
Норвегією, 
Швецією, Італією, 
Швейцарією, 
Ватиканом. А от 
країни-учасниці 
Антанти, 
орієнтуючись на 
відновлення 
"єдинай і нєділімай 
Рассєї", не визнали ІІ-й Гетьманат... 

За 7 місяців свого гетьманського правління 
Павлом Скоропадським були реалізовані 
ініціативи української громадськості: 
створено Академію наук України; засновано 
державні українські університети і 150 
українських гімназій; скасовано закони 
Центральної Ради про конфіскацію великих 
маєтків, але план їх викупу та розподілу між 
селянами так і не вдалося виконати; 
запрацювала митна служба; Крим та Кубань 
погодились на входження до складу України 
на правах автономій; проведена реформа 
українського війська; тощо. Проте, 
невирішеність аграрного питання, 
повернення московського дворянського лоббі 
у владу та присутність в Україні австро-
німецьких військ, поразка яких на Західному 
фронті у Франції призвели до революцій в 
Берліні та Відні, зумовили крах ІІ-го 
Гетьманату. Цим скористалися різні 
політичні сили, що сконсолідувалися і 
примусили Павла Скоропадського зректися 
гетьманства. Після вступу військ Директорії 
до Києва гетьман назавжди залишив України. 

В історію гетьман Павло Скоропадський 
увійшов як контроверсійна постать, діяльність 

якого ще довгі роки була під прискіпливим 
дослідженням істориків та політиків. Проте 
для нас ІІ-й Гетьманат являє собою 
реінкарнацію Української Козацької Держави 
сповненої не тільки військово-політичної, але 
й естетико-культурної традиції! 
Сучасна мультикультурна цивілізація 
вичерпала існуючу екологічну нішу й увійшла 
в тривалу глобальну кризу, тож для виходу з 
неї потрібен стрибок у чистий простір. У 
майбутній боротьбі вистоять ті нації, які 
спроможуться здійснити світоглядну 
революцію, організаційний, екологічний і 
технологічний прориви. Українська Нація 
дедалі більше усвідомлює себе господарем 
рідної землі і розуміє, що може покладатися 

лише на власні сили, це 
довели 2 майданові 
революції 2004-го р. та 
2013-2014 рр. Час 
перетворити мрії на 
реальність і сформувати 
державу, спроможну 
вистояти в планетарній 
кризі та дати своїм 
громадянам вихід на 
вищий рівень 

самореалізації! 
Маємо усвідомити, що головна проблема 

сучасної України в існуванні хибної моделі 
державної організації. Нинішній 
псевдореспубліканський та 
псевдопарламентарний устрій не є дійсно 
національною державою українців, адже 
народ відсторонений від влади і не контролює 
її. Реальні зміни відбудуться лише після 
переходу до оновленого традиційного устрою, 
який називаємо Гетьманатом. Його стрижнем 
є повноцінне виконання 4 умов 
національного устрою: 

1. Український народ – повновладний 
господар своєї землі, а для управління своїм 
господарством він запрошує виключно 
кваліфікованих громадян; 

2. Головною метою держави Гетьманат є 
зростання якості життя українського народу, 
тож для цього держава повинна захищати: а) 
права людини на свободу життя; б) права 
людини на продукт власної праці та 
творчості; в) національні надбання та 
інтереси; 

3. Державне управління має здійснюватися 
під керівництвом людини, яка несе 
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http://vk.com/ukrainianjournal?w=wall-50657147_12650


4 
 

персональну відповідальність за результати 
своєї діяльності – Гетьмана; 

4. Цілковита відповідальність Гетьмана 
забезпечується тим, що він керує роботою 
законодавчої, виконавчої і судової влади, 
Конституція України повинна містити чітко 
прописаний механізм імпічменту Гетьмана, 
який обирається всенародно терміном на 5 
років. 

Українська традиційна держава – Гетьманат 
– не допустить ринкового розпродажу земель 
сільськогосподарського призначення адже це 
загальнонародна власність, стратегічний 
ресурс. Новий Український Гетьманат 
повинен організувати економічне 
переозброєння на передовій науково-
технологічній і управлінській базі, досягнути 
енергетичної і ресурсної самодостатності. 
Слідуючи шляхом українського 
національного солідаризму оновлена 
традиційна 
Українська Держава 
– Гетьманат – має 
створити потужні 
державні корпорації 
з ефективним 
управлінням для 
концентрації ресурсів 
на проривних 
напрямках розвитку і 
успішної конкуренції 
на глобальних 
ринках. 

Історія свідчить, що 
українці схильні до самоорганізації, особливо 
при формуванні добровільних громадських і 
військових об’єднань. Будь-яка українська 
організація виникає відразу ж після того як в 
українців з’являється інтуїтивне відчуття 
спільної долі, конкретна мета та реалістична 
стратегія її досягнення. Могутність будь-якої 
нації визначається здатністю протистояти 
зовнішньому тиску, вмінням правильно 
визначити необхідні пріоритети та 
можливістю вчасно розпізнати й зупинити 
внутрішні руйнівні процеси. Логічно: що 
потужніша та могутніша нація, то більш 
вишукані методи агресії проти неї. Це 
зобов’язує еліту законодавчо захищати загал 
цілою низкою законів, які на внутрішньому 
ринку збуту надають перевагу національному 
виробникові й обмежують вплив чужинських 
чинників. Свідченням реально могутньої 
держави, головного гаранта існування нації, є 
не міцний поліційний апарат або до зубів 
озброєна поліція, а цілковита довіра владній 
еліті та збройним силам держави. Ця довіра 

базується на прозорості її дій та спроможності 
у справі захисту загальних потреб та інтересів. 

Недоброзичливці поширили думку про те, 
що єдиними (або принаймні 
першочерговими) шляхами існування 
сучасної нації мають бути матеріально-
технічні та наукові досягнення. Аргументують 
цю тезу тим, що лише в економічно 
високорозвиненій державі, на кшталт Франції 
та США, матеріально забезпечена людина 
зможе належним чином реалізувати всі 
наявні в неї таланти. Але кількість випадків 
самогубств, розлучень та неповних родин в 
економічно могутніх державах Західної 
Європи дає підстави стверджувати, що ця теза 
помилкова, оскільки, женучись за 
матеріальним добробутом, панівні класи цих 
держав не дбають належним чином про 
поступ культурний та духовний! 

Нині, можемо констатувати, що поступ 
Української Нації 
досягається лише 
національною боротьбою у 
вигляді майданів, 
революцій, воєн і лише зі 
зброєю в руках. Тож 
відродження традиційної 
Української Держави у 
вигляді Гетьманату 
можливе тільки тоді і за 
тих умов, коли практика 
національного солідаризму 
підвищить соціальний і 
культурний рівень 

обдурених політиканами народних мас. 
Пояснення цього вимагає активної 
пропаганди серед усіх верств українського 
суспільства. Основним завданням українських 
націоналістів сьогодні залишається 
продовжувати боротьбу не тільки із 
зовнішніми ворогами, але й у першу чергу 
внутрішніми щурами системи... 

Українські націоналісти, попри всі 
негаразди сьогодення мають нарешті стати 
втіленням ідеї нації та ідеї особистості, тоді 
неодмінно прийдемо до перемоги в Україні. А 
коли організована на цих засадах оновлена 
Україна засвоїть собі ті самі принципи, вона 
обов’язково завоює собі гідне становище у 
світі. Немає вищої мети ніж добро нашого 
народу і боротьба за його свободу варта будь-
яких жертв, особливо в часи загрози 
мультикультурної асиміляції, гендерної 
деградації та московської військової агресії. 

Ми неодмінно переможемо, Гетьманат буде! 

© Денис КОВАЛЬОВ 
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В основі світоглядної концепції 
націоналізму лежить переконання, що кожна 
нація є органічною своєрідністю. Як така, 
вона не може переймати чужого світогляду, 
бо це лише викривило б її природу і завело б її 
на манівці... Світогляд тільки тоді зрушує, 
піднімає до дії, запліднює, коли він 
витворився з внутрішніх потреб нації! 

Світогляд — це не лише система логічних 
понять, інтелектуалістичних висновків. Він є 
висловом всього комплексу людської 
свідомости. Якщо це світогляд національний, 
то він зв’язаний з усіма струнами 
національної душі. І націоналісти змагають, 
щоб їхній світогляд таким і був. Сказане про 
своєрідність націоналістичної духовости не 
стверджує однак того, що український 
націоналізм розвивався цілком ізольовано від 
виявів націоналізму в інших країнах. 
Навпаки, живемо в епосі націоналізмів! 
Розвиток націй іде не раз як рух близько 
розташованих 
рівнобіжних ліній. В 
таких умовах усе те, що 
виявляється внутрішньо 
спорідненим у 
національних розвитках 
і що дається до 
органічного 
перетоплення в горнилі 
національної душі, може 
бути і запозиченим. 
Таких запозичень не 
оминув і український націоналізм. 

Наш рух треба поставити в однім ряді з 
іншими революційно-визвольними 
націоналістичними рухами, як 
ірляндський "Sinn Féin", єгипетський "al-
Wafd", індуський з його 
гаслом "Swarai" (незалежність) тощо. Ці рухи 
були предметом вивчення українських 
націоналістів і, наприклад, в ірляндців ми не 
одно перейняли щодо стратегії визвольної 
боротьби чи її техніки. Коли ж іде мова про 
націоналізм панівних націй (наприклад 
московський, польський, німецький націонал-
соціялізм, італійський фашизм та інші), то в 
підході ОУН до них виявлялося багато 
обережности, критичности, підставою чого 
була свідомість, що це — націоналізми хижі і 
поневолюючі. 

Доба 1920-1930-х рр. була добою, коли 
Европа стояла під знаком активізації 
фашизму й націонал-соціялізму. Вони 

ставали "модою дня", створювали таку духову 
атмосферу, в якій саморозброювалися і 
найбільші до того послідовники супротивної 
течії — демоліберальної. Згадати хоч би 
еволюцію поглядів Девіда Ллойд-Джорджа чи 
Стаффорда Кріпса: останній, один із 
впливовіших представників Лейборитської 
партії в англійському парляменті 1933 р., 
висловився в Соціалістичній Лізі, що коли б 
його партія прийшла до влади, то необхідно 
було б перейти від парляментарно-
демократичного урядування до диктатури. 

Газета "Evening News" в передовій від 31 
січня 1933 р. з цього приводу писала: «Сер 
Стаффорд Крїпс говорив про імовірне 
встановлення диктатури, коли лейбористи 
прийдуть до влади. Ми не вбачаємо в цій 
можливості нічого злого, бо диктатура є 
одною з кращих форм уряду, якщо тільки 
вона в руках відповідної особи. Ніхто не має 
рації протестувати проти того, що 

лейборизм піддається 
щораз більше впливам 
сильних методів Муссоліні 
й переймається ідеєю його 
наподібнювати. Єдиний 
наш жаль полягає в тому, 
що досі англійська 
соціялістична партія не 
видала ані однієї людини, 
що була б здатна вести за 
собою партію, і тому 
можливості появи в ній 

диктатора ще досить далекі...». 
Це були часи, коли чимало українських 

демократів перефарбовувалися в "майже 
націоналістів". Орган цих перефарбованих, 
УеНеРівський журнал "Ми", для "піднесення 
авторитету" Петлюри порівнював його з... 
Пілсудським, Гітлером і Муссоліні. А втім не 
забуваймо, що новочасні чи сучасні 
диктатори і тоталісти це здебільшого колишні 
соціялісти, та ще й соціял-демократи, 
марксисти, що й не дивно, коли зважимо, що 
саме Маркс стояв за диктатурою 
(пролетаріяту). Так польський диктатор 
Пілсудській це член "Польської Партії 
Соціалістичної", Муссоліні член соціял-
демократичної партії, Ленін і Сталін це члени 
соціял-демократичної партії, а навіть 
гітлеризм мав офіційну назву — німецький 
націонал-соціялізм. 

© Володимир МАРТИНЕЦЬ
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Весною 1939-го р. Сталін розробляв плани 
загарбання Фінляндії. З цією метою було 
ініційовано мирні переговори щодо обміну 
територіями, які протягом вересня-жовтня 
1939 р. проходили у Москві і мали змусити 
Фінляндію поступитись Карельським 
перешийком та районом Петсамо на користь 
СССР. Однак фіни зайняли безкомпромісну 
позицію щодо не-можливості перегляду 
державних кордонів, побоюючись, що 
територіальні поступки Москві порушать 
внутрішню єдність країни. Тим паче, що 
подібні поступки призвели до зникнення з 
мапи Європи Чехословаччини та Польщі. До 
листопада 1939 р. мирні совєцько-фінські 
переговори про новий міждержавний кордон 
зайшли у глухий кут, вихід з якого був лише 
один – війна... І вона не забарилась! 

В ніч з 26 на 27 листопада 1939 р. секретний 
підрозділ НКВД, таємно перейшовши 
державний кордон, здійснив артилерійський 
обстріл прикордонного селища Майніла з 
території Фінляндії. Ця вдала провокація була 
влаштована совєцькою стороною, щоб мати 
привід для денонсації договору із Фінляндією 
про ненапад з метою подальшого її 
загарбання... Маховик військової агресії було 
запущено – 30 листопада 1939 р. загони 
"Червоної Армії" отримали наказ переходити 
в наступ на Фінляндію. У той же день 
президент Фінляндії ого-лосив війну СССР, 
яку пізніше історики обох держав назвуть 
Зимовою Війною, що тривала героїчних 105 
днів. 

Проте, на нашу думку, неправомірно 
забутою сторінкою Зимової Війни стала 
участь українців на боці Фінської Армії під 
проводом колишнього холодноярського 
отамана, підполковника Армії УНР Юрія 
Горліса-Горського. Про чисельність та долю 
українських добровольців у Фінляндії 
збереглося дуже мало інформації, набагато 
більше відомо про командира українського 
військового загону – Юрія Городянина-
Лісовського більш відомого на псевдо "Горліс-
Горський". Після окупації України 
більшовиками колишній отаман 
холодноярських повстанців продовжував 
боротьбу у підпіллі. В грудні 1939-го р. після 
початку чергової совєцько-фінської війни 
Юрій Горліс-Горський їде у Гельсінкі, де 
формує військовий загін з українців, не тільки 
з тих, хто потрапив в полон на початку 
Зимової Війни, але й з членів ОУН, що 

зголосились стати добровольцями у боротьбі з 
більшовизмом. Але про це згодом... 

У грудні 1939 р. 44-а Київська 
червонопрапорна стрілецька дивізія імені 
Щорса в повному складі була перекинута 
залізницею з українського Полісся у Східну 
Карелію, на станцію Кемь. Звідси українські 
червоноармійці мали наступати в напрямку 
міста Суомуссальмі разом із загонами 163-ї 
Тульської стрілецької дивізії. Військове 
командування "Червоної Армії" дало наказ 
йти у наступ у новорічну ніч, яка була однією 
з найморозніших за весь час Зимової Війни 
(до -45-50°С!). Учасники тих подій, що 
вижили і потрапили у полон до Фінської 
Армії, а згодом стали добровольцями в загоні 
Юрія Горліс-Горського, згадували: «Жахлива 
темрява карельских лісів, де зимовий час 
перетворюється в саму суцільну імлу без 
ранку і вечора, позбавила багатьох 
українців-червоноармійців розуму! Однак 
краса північного сяйва сприймалась нами як 
зловісні примарні вогні... Становище 
підсилювала повна непідготовленість нашої 
дивізії до ведення бойових дій в умовах 
суворої фінської зими». 

Як відомо, до грудня 1939 р. місцем 
постійного дислокування 44-ї Щорсівської 
дивізії була Житомирщина, а в Карелію вона 
була перекинута не маючи теплого зимового 
обмундирування. Зважаючи на допущення 
дивізійним та армійським командуванням 
совєцької 9-ї армії серйозних прорахунків в 
управлінні цим уславленим з’єднанням, 44-а 
Щорсівська дивізія чисельністю 17 тис. бійців 
опинилась в оточенні фінів і програла в боях 
впродовж 1-7 січня 1940 р. Було втрачено 70% 
особового складу, 1200 бійців і командирів 
опинилися в полоні, велика кількість бійців 
зазнали обморожень. Загалом загони 
"Червоної Армії" під Суомуссальмі втратили 
до 23 тис. бійців, у той час як Фінська Армія в 
цьому районі втратили всього лише 800 
бійців. 

Варто зауважити, що командувач однієї з 
слабких і мало оснащених технічно фінських 
дивізій генерал Г’ялмар Сііласвуо, бійці якого 
розбили совєцьку 44-у Щорсівську дивізію 
поблизу Суомуссальмі, був неймовірно 
вражений стійкістю взятих у полон вояків з 
совєцької України. На відміну від москалів, 
які ідейно були просякнуті більшовизмом та 
гниллю імперського шовінізму, полонені 
українські червоноармійці навпаки були 

http://cossackland.org.ua/2012/01/12/finski-narysy-yuriya-horlis-horskoho/
http://chtyvo.org.ua/authors/Horlis-Horskyi/My_sche_povernemos_Spohady_Povist_Poezii_Dokumenty_Lystuvannia/
http://chtyvo.org.ua/authors/Horlis-Horskyi/My_sche_povernemos_Spohady_Povist_Poezii_Dokumenty_Lystuvannia/
http://gazeta-licey.ru/public/history/6355-tragediya-pod-suomussalmi


7 
 

вільними у своїх думках і "на ура" сприйняли 
звістку про добровільне входження у загони 
Юрія Горліс-Горського. А от сучасний 
український дослідник Антон Макаренко у 
своїй статті наголошує на тому, що до 
сьогодні збереглися свідчення кількох бійців 
44-ї Щорсівської дивізії, в яких вони 
висловлюють своє нерозуміння цілей війни 
проти Фінляндії, небажання воювати за 
більшовицьку владу та даремність таких 
значних жертв серед червоноармійців. 
Героїчний опір фінів, небажання ставати 
черговою "союзною республікою", на думку 
багатьох полонених українців, були зумовлені 
тим, що фінський народ добре знав, до чого 
призвела масова колективізація в СССР та 
Україні зокрема. 

Український підрозділ Юрія Горліс-
Горського був створений у кінці січня 1940 р., 
його чисельність сягала майже полку (за 
різними оцінками чисельний склад 
нараховував від 450 бійців в січні 1940 р., до 
850 в березні того ж року, хоча в будь якому 
випадку очевидно, що чисельність 
українського підрозділу стрімко зросла всього 
за 2 останні місяці Зимової Війни). Відомо, що 
українці були вдягнені у фінський однострій 
та відрізнялись від інших формувань 
українськими 
мазепинками, на які 
кріпився металевий 
знак 
Володимирового 
Тризуба, а деякі 
українські вояки 
мали круглі значки 
діагонально 
розділені на синю та 
жовту смужки. 
Синьо-жовті 
армійські відзнаки не 
вживалися, оскільки 
такі мали 
добровольці зі Швеції, які сформували цілий 
полк. Українські червоноармійці, потрапивши 
до фінів в полон не одразу зізнавались у тому, 
що вони не москалі, а саме українці. 
Проходячи своєрідний відбір у загін Юрія 
Горліс-Горського, українські полонені-
добровольці розповідали про жахливий стан 
речей не тільки в совєцькій Україні, але й в 
рядах "Червоної Армії". 

Достамено відомо, що ефективний 
український полк на чолі із Юрієм Горліс-
Горським був задіяний на Карельському 
перешийку, поблизу озера Вуоксаярві між 
селами Ківініємі та Ріітасаарі, на початку 
березня 1940-го р. Його бійці нищіли 

більшовицьких окупантів методами 
запорозького козацтва та холодноярських 
повстанців – із заздалегідь приготовлених 
засідок бійці здійснювали атаку "лавою", 
головною метою бою було виснаження 
супротивника та його деморалізація, тож з 
цією метою в таборі створювавався резерв, 
який у вирішальний момент мав завдати 
раптового удару. Навальний обхват ворога з 
флангів, вихід йому в тил попри відмінність 
карельського ландшафту від українського, 
створення резерву та засідки, раптовість удару 
та вміле використання рельєфу болотистої та 
лісистої місцевості фінської Карелії стали 
характерними ознаками військового 
мистецтва українських добровольців. 

Інформацію про українців у складі Фінської 
Армії до військового командування "Червоної 
Армії" та партійного керівництва ВКП(б) 
доповідали завербовані агенти з числа 
фінських комуністів. Пропаганда Кремля 
знаючи про масову здачу у фінляндський 
полон українських червоноармійців вирішило 
припинити війну, адже масштабна втеча 
вояків зі зброєю на бік ворога могла зіграти 
поганий жарт з дисципліною у всіх інших 
боєздатних підрозділах "Червоної Армії". Як 
відомо, українські червоноармійці з 44-ї 

Щорсівської дивізії 
воювали проти фінів 
без всілякого 
ентузіазму, але 
фінські листівки та 
агітація ідеологічного 
загону Юрія Горліс-
Горського зробили 
свою справу – багнета 
з рештою 
повернулись у бік 
ненависного Кремля. 

Юрій Горліс-
Горський, як вмілий 
провідник та 

інструктор, з безідейних полонених 
українських червоноармійців за кілька тижнів 
ідеологічного та військового вишколу зробив 
спра-вжній боєздатний полк, рівнозначний 
загонам шведських добровольців, бійці якого 
тепер мали ідею – повалення більшовизму! 

Легалізації полонених українців та 
добровольців з полку Юрія Горліс-Горського у 
рядах Фінської Армії сприяла тісна співпраця 
підполковника Армії УНР з місцевими 
націоналістами. Налагоджувати контакт з 
фінськими урядовцями та штабом Фінської 
Армії Юрію Горліс-Горському допомагав 
Герман Ґуммерус – посол Фінляндії у Києві в 
часи ІІ-го Гетьманату та Директорії УНР. В 

http://www.istpravda.com.ua/articles/2010/11/30/6773/
http://www.istpravda.ru/digest/667/
http://cyberleninka.ru/search#q=%40%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80+%22%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&page=1
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поміч підполковнику Армії УНР став і член 
ОУН – Богдан Кентржинський, який у березні 
1940-го р. організував Комітет допомоги 
совєцьким українським військовополоненим, 
учасники якого мали скласти кістяк полку 
Юрія Горліс-Горського, а пізніше стали 
основою української діяспори у Гельсінкі та 
Стокгольмі. Подорож до країни озер – Суомі – 
Юрій Горліс-Горський відобразив у 2-х 
чудових статтях "Фінляндія" та "Подорожні 
зиґзаґи", в яких оспівав велич фінської нації, 
що повстала на захист своєї ідентичності, 
буття та державної самостійності. 

Відчайдушна спроба холодноярського 
отамана і підполковника Армії УНР Юрія 
Горліс-Горського створити українські 
загонии у складі Фінської Армії дала свої 
надзвичайно корисні плоди... Постала 
унікальність ситуації – українці опинились по 
обидва боки фронту. І саме українці стали тим 
небезпечним каталізатором падіння 
морального і бойового духу в рядах "Червоної 
Армії". Продуктивна діяльність українського 
полку під проводом Юрія Горліс-Горського 
стала загрозою для подальшої військової 
ескалації Кремля напередодні справжної 
м’ясорубки Другої світової війни у Європі. 
Співпраця Юрія Горліс-Горського з 
фінськими націоналістами довела урядовцям 
в Гельсінкі, що попри совєцьку окупацію 
бойовий дух української нації залишається 
незламним. 

Зимова Війна закінчилась 12 березня 1940 р. 
підписанням у Москві мирної угоди: попри 
тактичну перемогу СССР, стратегічно 
перемогла Фінляндія, хоч і вимушена була 
поступитись власними територіями – 
Карельським перешийком, кількома 
островами у Фінській затоці і частиною 
північних півостровів (Рибачий та Середній). 

З наведених вище фактичних обставин, є всі 
підстави вважати, що саме український 
чинник призвів до ризику повної 
деморалізації совєцьких військ у Фінляндії. 
Ситуація, за якої одні українці, по суті 
уникали активної завзятої війни проти 
Фінської Армії, а інші, з протилежного фронту 
надавали їм приклад і можливість воювати на 
стороні справедливості, могла в наступний 
момент перерости в тотально катастрофу 
сталінської воєнщини. 

Через усвідомленя навислої над 
більшовицьким військом загрози повної 
деморалізації, й змусила Сталіна зупини 
війну в Фінляндії! Адже йому було байдуже до 
чисельних втрат особового складу, він би міг 
покласти стільки життів, скільки було б 

потрібно, для окупації всієї країни, але Сталін, 
побоявся ризикнути морально-бойовим духом 
своїх військ, перед запланованою на 
наступний рік великою європейською 
кампанією. І саме українські воїни, по обидва 
боки фінського фронту створили ці ризики 
для Московії, й тим самим захистили, 
можливо не тільки Фінляндію, а й інші 
Скандинавські країни, й тим самим запобігли 
домінуванню радянської імперії у всьому 
Балто-Скадинавському регіоні! 

Внесок українського полку під проводом 
Юрія Горліс-Горського у Зимовій Війні важко 
переоцінити, адже тривалий час кремлівської 
пропагандивної тиші та навмисного забуття 
зробили свою справу – про українських 
добровольців забули на довгих півстоліття. 
Однак, совєцька доба скінчилась, незалежна 
Україна існує так само як і самостійна 
Фінляндія, а от московський Колосс на 
глиняних ногах все ж зазнав краху, про що 
свідчить і сьогоднішня путінська агонія. 
Сталінська агітація та партійна пропаганда не 
згадували про українських добровольців у 
Фінській Армії, бо совєцькі урядовці не хотіли 
розголосу і боялись, що "раби-хохли" почнуть 
не стільки здіймати нові національні бунти і 
повстання, скільки здаватись у полон ворогам 
Москви і повертати багнети в бік більшовиків. 

Так само й історики по обидва боки кордону 
не наважуються говорити правду про участь 
українців на боці Гельсінкі, а не тільки 
Москви, це стає зрозумілим з погляду на 
сучасну геополітичну ситуацію у Європі. Але 
українці пам’ятають героячний чин своїх 
предків, Європа невдовзі дізнається і згадає 
своїх відчайдушних українських рятівників! 

Слава Герою України і Фінляндії Юрію 
Горлісу-Горському! 

Слава українському полку Фінської Армії! 
P.S. Влітку 2010 р. нащадки українських 

полонених-добровольців з полку Юрія Горліс-
Горського за ініціативи онука загиблого у 
Зимовій Війні, мешканця Коростишева, 
голови благодійної організації "Пам'ять" 
Леоніда Костюка, за сприяння Посольства 
України у Фінляндській Республіці, на місці 
загибелі українських воїнів під Суомуссальмі 
встановили пам’ятник на згадку про їхній 
героїчний чин. Нині представники 
української діяспори у Фінляндії раз на рік 
відвідують це місце з квітами та співом 
національного славня вшановують незабутих 
полеглих українських героїв. 

© Денис КОВАЛЬОВ і Юрій ЯКУБА

https://www.youtube.com/watch?v=hb-JVD9r3Ts
http://sichovyk.com.ua/oglyadach/41-ukrajintsi-u-zimovij-vijni
http://sichovyk.com.ua/oglyadach/41-ukrajintsi-u-zimovij-vijni
http://www.ugraina.org/articles/4531.html
http://www.ugraina.org/articles/4531.html
http://archive.visnyk.lutsk.ua/2009/11/29/9275/
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В судженнях пересічного націоналіста ми 
часто можемо почути зверхні ноти по 
відношенню до соціуму: "обивателі", 
"свиномаса". Вони засуджують народ за його 
зашореність, поверховість, байдужість. І цей 
осуд з часом все більше переростає в 
презирство й гордовитість… 

Та чи маємо ми якесь моральне право на 
таке відношення до людей? 

 
Все, все що робить націоналіст, все у що він 

вірить і до чого прагне має собою єдину мету 
– служіння на благо нації. А нація – це люди! 
І якщо вони не мають чітких національних 
орієнтирів, не сповідують волю своєї країни 
як релігію, не віддані принципам здорової 
нації – то то не їх вина, то їх біда. 

Це така сама проблема націоналіста як 
недобросовісні чиновники чи російська в 
статусі регіональної мови, це ще один збій 
нашої недоладної системи. Збій, який 
потрібно не осуджувати і ненавидіти, а 
виправляти. Працювати над ним методично і 
старанно. 

У націоналіста один робочий матеріал – 
нація! 

І любити свою націю потрібно з усіма її 
недоліками, як ми любимо своїх батьків і 
своїх дітей. Бо Україна це і наша мати – яка 
дала нам життя, і наша донька – яку ми 
маємо плекати і квітчати. 

Люди, прості працьовиті люди можуть і 
мають бути направлені на шлях вірних 
поглядів й істинних переконань. 

Націоналізм не є сакральним вченням 
обраних, він є нормою звичайного щоденного 
життя. Щоб люди послухали, а головне щоб 

повірили і прийняли, потрібно в них самих 
вірити, потрібно їх любити. 

Націоналіст, як ніхто інший є слугою своєї 
нації. Не можна служити чомусь по 
справжньому і віддано, якщо глибоко в душі 
ти з презирством вважаєш себе кращим. 

Гординя – великий гріх. А гординя по 
відношенню до свого народу – гріх двічі. 

Для чого все, якщо не для людей? Для сирої 
землі? Для холоду сталі? Для дерева 
домовини? 

Поки ми служимо людям ми маємо 
намагатись достукатись до всіх і до кожного. 
Ні на кого не можна махати рукою. 

Легко сказати «вони раби системи, нема 
чого витрачати свій час на них», 
звинуватити в нікчемності і продажності. Це 
слабкість. Це невміння йти проти. Як ви 
поборете систему якщо не можете 
примиритись навіть з власною нацією? Ми не 
маємо права на зневіру. 

Не чекайте вдячності, не шукайте 
винагороди. Цього не буде! 

 
Шлях націоналіста тим і нелегкий, що ті, 

для кого ми побиваємось, наші люди, так 
рідко те цінують. Але геть жалість до себе! 

Зміцніть свою віру у силу духу власної нації. 
Вірте в людей, і вони повірять вам... 

Честь і достоїнство націоналіста полягають 
не в тому щоб підносити себе над іншими і 
очорняти їх, а в тому, щоб показати їм те 
істинне, і те краще чого вони позбавлені. 

Покажіть: яке це щастя – любити Україну, 
яка це честь – назватись націоналістом, яка це 
радість – служити нації! 

© Ганна СЕНИК

 

http://vk.com/nsresistance?w=wall-47622198_1406
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«Твоє ім'я – діамант – непідвладне хвилях 
часу, вимивають з пам'яті імена всіх 
королів!», – ці рядки кубинський поет-
романтик Хосе-Маріа Ередіа присвятив 
своєму старшому сучаснику, визволителю 
іспанської Південної Америки - Симону 
Болівару. Поетичне пророцтво, як це часто 
буває, збулося! Хвилі часу не тільки не 
забрали у вічність ім'я великого, справжнього 
Визволителя (ісп. El Libertador), але додали 
йому ще більше сяйва, відкривши для 
нащадків нові, невідомі досі грані його 
таланту... 

Сімон Болівар... Це людина – не просто 
національний герой багатьох країн Південної 
Америки (Венесуели, Колумбії. Панами, 
Еквадору, Перу та Болівії). Він всього за 
кілька коротких років зумів зробити весь 
континент вільним і за життя переконатися в 
людської невдячності. Визволитель – цей 
почесний титул для багатьох перекладався як 
"майбутній диктатор"... 

 
Він народився 24 липня 1783 р. в столиці 

сучасної Венесуели – Каракасі (туристам і до 
сьогодні партійні соратники соціалістів Уго 
Чавеса та Ніколаса Мадуро показують це 
місце!) в знатній креольській родині 
баскського походження. Його батьки дуже 
рано померли і його вихованням займався 
наставник – Сімон Родріґес, який і 
"прищепив" своєму учневі любов до свободи. 
Невисокий на зріст, Болівар з дитинства 
тренував своє підтягнуте і жилаве тіло – він 
був чудовим плавцем і наїзником, не боявся 
труднощів похідного життя і поневірянь. Він 
отримав прекрасну домашню освіту, яку 
доповнив академічними знаннями, 
відправившись в юнацькому віці до Європи: 
побував у Іспанії, італійських державах, 
Франції, де рано одружився, але потім 

несодівано овдовів. Але Сімон Болівар ніколи 
не забував про мету свого життя і цьому була 
присвячена його легендарна клятва – 15 
серпня 1805 р. на пагорбі Монте-Сакро в Римі, 
в присутності наставника Родріґеса, він 
поклявся по кінця своїх днів боротися за 
визволення своєї батьківщини – Венесуели і 
всієї Південної Америки від колоніального 
ярма іспанського абсолютизму. 

 
Незабаром після свого повернення з Європи 

до Каракасу молодий Болівар, якому тоді було 
всього 23 роки, організовує своє перше 
повстання проти іспанців в провінційному 
місті Анґостура у капітанстві Нова Гранада 
віце-королівства Перу і навіть створює 
тимчасовий уряд вільної 1-ї Республіки 
Венесуела. Але іспанська королівська армія, 
чудово навчена й чудово озброєна, до того ж 
багато разів чисельно перевершуючи 
повстанців під проводом Сімона Болівара, 
зуміла придушити заколот, тож Болівар 
змушений був мігрувати на британський 
острів Ямайка, де і провів кілька виснажливих 
років в очікуванні слушної нагоди почати все 
спочатку – визвольний шлях з Каракасу в 
глиб Південної Америки. Після захоплення 
Іспанії військами Наполеона І Бонапарта у 
1808 р. (проти яких тоді, за іронією долі бився 
визволитель Перу – Хосе де Сан-Мартін), у 
Латинській Америці спалахнули визвольні 
повстання, вогнищами якої стали великі 
міста: Мехіко, Буенос-Айрес, Асунсьйон, Ліма 
і Каракас. Два великих вождя стояли на чолі 
визволення Південної Америки – Сан-Мартін 
і Болівар. Саме тоді Болівар здобув свої 
найяскравіші перемоги над іспанською 
армією – у боях при Варасі і Бояке... 

https://www.youtube.com/watch?v=OdpO5LERpq4
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У серпні 1813 р. війська визволителя 
Болівара зайняли Каракас, була відновлена 
Венесуельська Республіка на чолі із 
Боліваром. Однак вона проіснувала недовго –  
іспанські війська за підтримки місцевих 
креолів, пов'язаних з ними економічними та 
родинними зв'язками, знову розгромили 
повстанців, і Болівару знову довелося шукати 
притулок на Ямайці. 

У грудні 1816 р. визволитель Болівар 
переконав владу Ямайки та сусіднього Гаїті 
допомогти в боротьбі проти іспанських 
імперіалістів і знову висадився на березі 
Венесуели поблизу міста Маракаїбо. На цей 
раз, не сподіваючись на підтримку 
коррупірованой місцевої знаті, визволитель 
Болівар вирішив звернутися до бідняків і 
рабів, а для цього слід було провести 
необхідні соціальні реформи: щоб отримати 
довгоочікувану свободу потрібна була армія, 
яка б захищати цю незалежність і в 
подальшому. Так був прийнятий закон про 
скасування рабства. А вже навесні 1817 р. був 
опублікований декрет Болівара про надання 
волі всім тим особам, які перебували у 
невільництві, тож хвиля звільнених людей 
відразу поповнила 
невелику армію 
визволителя 
Болівара тисячами 
добровольцями. 
Крім того цей 
декрет також 
надавав солдатам 
визвольної армії, 
які ризикували 
своїм життям за 
свободу країни, 
земельними 
ділянками, тому 
охочі отримати власне земельне угіддя йшли 
в рекрути до визволителя Болівара, а його 
армія відразу почала набирати силу. 

Незабаром війська Болівара звільнили всю 
сучасну Венесуелу та Колумбію, а в грудні 
1819 р. Сімон Болівар був обраний 
президентом проголошеної Національним 
конгресом Республіки Велика Колумбія, до 
якої увійшли, окрім Венесуели і Колумбії, 
сучасні Панама та Еквадор. На початку 1820-
го р. визвольна армія Болівара увішла в 
північні провінції Перу, диктатором якого він 
став вже у 1824 р. Протягом 1823-1826 рр. 
визвольна армія Болівара звільнила сучасну 
Болівію, 1-м президентом якої він став вже 
влітку 1825 р. 

Сімон Болівар мріяв створити єдину 
південноамериканську державу, Республіку 

Велику Колумбію за зразком 
Північноамериканських Сполучених Штатів з 
сильною виконавчою владою президента-
диктатора та федеральним паралментом як 
законодавчим органом. Саме для цього він 
скликав у Панамі в 1830-му р. 
представників різних верств населення 
звільнених його армією земель, сподіваючись 
їх умовити створити єдину сильну державу, 
але більшість з делегатів, зокрема вихідці з 
Перу та Венесуели, жадали лише особистої 
влади і боялися, що визволитель Болівар 
стане кривавим диктатором і забире в них 
майбутню владу. 

У Венесуелі розпочалася громадянська 
війна, а Перу і Болівія незабаром вийшли з 
цієї коаліції, розв'язавши безплідну війну за 
територію майбутнього незалежного 
Еквадору та амазонської каучукової провінції 
Акрі. Усюди в андських провінціях 
спалахували змови і заколоти – звільнення 
від іспанського колоніалізму обернулася 
бійнею із небаченими жертвами! Романтик у 
душі, визволитель Сімон Болівар, поклав все 
своє життя заради однієї мети, яка знову 
виявилася недосяжною... 

Болівар не міг 
пережити кружляння 
всіх своїх надій – йому 
довелося бачити війну 

південних 
американців проти 
один одного і смерть 
тих воїнів, які вціліли у 
боротьбі з іспанцями. 
А багато з них, хто 
раніше благословляли 
та дякували Болівару 
за дану ним свободу 
від Мадриду, тепер 

звинувачували його у всьому, що трапилося: в 
кривавій громадянській війні між Лімою та 
Ла-Пасом, в суперчці між Каракасом і 
Боготою за володіння Панамою, тощо. 
Розчарований, він, подібно до Хосе де Сан-
Мартіна, віддалився від політичних та 
військових справ, оселився в колумбійському 
селищі в Андах, де незабаром важко захворів і 
помер, встигнувши прожити всього 47 років і 
навічно увійшовши в золотий зал слави 
людської історії. У Латинській Америці немає 
напевно такої видатної постаті, яка б не чула 
про нього, адже визволителя Сімона Болівара 
іноді називають справжнім "Наполеоном 
Південної Америки", порівнюючи його 
заслуги із діяльністю Джорджа Вашинґтона, 
Джузеппе Гарібальді та Отто фон Бісмарка... 

 © Денис КОВАЛЬОВ
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Ніч і шлях. Дороги і ями. Думи... Від котрих 
відволікало світло фар зустрічних автівок. 
Вже далеко за північ, сон нагадує про себе. 
Довга дорога зі столиці до Дніпра. Тяжкі 
останні десятки кілометрів. Потреба випити 
кави, аби прогнати сон, змушує зупинитися 
біля придорожнього кіоску. 

З гори до долини – село. Річка Саксагань 
вночі вкрилась туманом і заснула. За нею, 
посеред темного села, горіло декілька 
вогників придорожніх кіосків. Виринувши за 
мостом із туману, зупинився біля них. Нічна 
прохолода привела до тями. Стаканчик кави 
грів руки. У цій темній тиші, поза моєю 
спиною, одна продавчиня говорила 
іншій: «Читаю "Войну і мир" і плачу...». 

Сонливість минула. Повернувся до них і 
продовжив слухати оповідачку. Вона із 
запалом повідомляла, що саме у цьому творі 
викликало її переживання й сльози. Місто, 
безперечно, має культуру, але щоб отак, 
посеред ночі, біля кіоску почути про "Войну і 
мир". Та ще ще й з характеристикою подій та 
образів... 

Я собі таке уявити не міг. 
Від Саївки до Дніпра – година шляху. 
Включив приймач, щоб не було самотньо 
їхати. З приймача приємний жіночий голос 
повідав, що наразі – третя година і шість 
хвилин, а на хвилях радіостанції 
розпочинається концерт для працівників 
сільського господарства. Ну, так, а коли ще 
селянам слухати концерт? З піснями про 
безкрайні лани я в’їхав у світанок і в місто. 

Пройшло більш, ніж півроку, і доля 
закинула нас із викладачем до Інгульська – 
читати лекції. Поверталися – коли вже 
стемніло. Шлях був наповнений враженнями 
від степового міста та його людей. Ніч ставала 
господаркою часу. З гори до долини село. В 
тумані спить Саксагань. Верби стоять над 

туманом і ловлять у ньому сни. Декілька 
вогників, як маяки, вказували на кінець 
мосту. Майнула думка – не тільки випити 
кави, а й знайти ту жіночку, котра читала 
"Війну і мир", аби підтвердити викладачу 
повіданий колись хвакт. Зупинившись під 
одним із кіосків, я поспішив до віконця, на 
світло. За ним сиділа молодичка і читала 
книгу. 

- Доброї ночі. 
- Доброї, - відклавши книгу, привіталася 

продавчиня. 
- Нам дві кави, щоби не заснути. 
- Хвилинку, приготую. 
- А це не Ви минулого року, коли я тут 

зупинявся, розповідали, що читали "Войну і 
Мир"? – продовжив я бесіду з продавчинею. 

- Ні. Але я люблю читати. Я кожного тижня 
беру в бібліотеці декілька книг і прочитую. 
Тут на роботі, поки нема подорожніх. А от 
дочка у власниці кіосків – та дуже любить 
читати. 

Чесно кажучи, я й сам був приголомшений 
таким розвитком діалогу. Повернувся у бік 
викладача державного університету з 
Січеслава. Він стояв посеред ночі з круглими 
очима і трішки відваленою щелепою. Мені 
здалося, що кава йому вже не була потрібна. 
Він перебував у стані, коли операційна 
система комп’ютера не слухається команд 
оператора. У мене промайнула думка, що 
філологічний факультет у державному 
університеті Січеслава доцільніше було би 
тримати у Саївці. Коли пан викладач почали 
приходити до тями, і я зрозумів, що він мою 
минулорічну розповідь перекваліфікував із 
небилиць на науковий хвакт, ми рушили далі. 

Позаду залишилось літературне село, а 
попереду – наприкінці шляху маячив Дніпро, 
а в серці – лишився теплий спомин... 

 © Юрко ФОМЕНКО 

 


