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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 
Книжка Арсена Паламара "Деградація"- немов 

тривожний удар вічевого дзвона. Уважаємо конечно 
необхідним поширити його відлуння в тих державних колах, які 
сьогодні вирішують долю України, далеко не завжди 
усвідомлюючи важливість своєї історичної місії. Уважаємо 
також своїм обов'язком запропонувати цю книжку тим щирим 
українським патріотам — простим, скромним трудівникам 
наших сіл, міст і містечок, що в гірких роздумах над власною 
долею дошукуються причин нинішнього національного 
безталання. Автор з відвертою прямотою і чесністю заторкує ці 
проблеми. 

Цілком природно, що в час здобуття незалежності, в 
процесі державотворення виникла потреба в організації 
урядових установ усіх рівнів. Зрозуміло, нових людей на всі 
посади не знайшлося, тому й використано попередній апарат, 
котрий хоч і не користувався довірою в людей, та все ж мав 
досвід практичного виконання державних обов'язків. 

Очікуваних результатів цей вимушений захід не дав. 
Старі керівні персони, переживши короткочасний страх від 
зміни влади, як і в попередніх радянських обставинах, звично 
поробилися зверхниками ще більшими, ніж були, знову стали 
користуватися усіма заслуженими і незаслуженими пільгами, 
ігноруючи думку і потреби народу. Не варто й дивуватися, що 
ці «провідники» мало дбають про побудову держави, про 
підпорядкування себе інтересам нації, а мають народ за темну 
масу, котру можна обманювати, визискувати в особистих 
інтересах, буквально без оплати праці, елементарного 
соціального, медичного, культурного забезпечення. Роль, яку 
відіграють вони в правовій, адміністративній, господарській 
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сферах, доводиться класифікувати як наскрізь корумповану і 
злочинну. 

У число тих владоможців потрапили також і деякі 
колишні патріоти, правозахисники, в'язні більшовицького 
Гулагу. Зуміли вони хіба що натворити не стільки на користь, 
скільки на шкоду Україні кількадесят політичних партій і на їх 
довірливих плечах увійти в сучасне високопоставлене 
чиновництво. Користуючись привілеями, що перевершують 
привілеї їхніх радянських попередників, вгамувавши особисті й 
родинні амбіції та забаганки, вони й думати перестали (а, 
може, ніколи й не думали?) про свій обов'язок вірно служити 
знедоленому народові. Насправді, вони тільки про людське 
око продовжують спілкуватися з «виборцями», в дійсності —- 
зневажають їх. 

Важко сказати, за які гріхи, але Україна ніколи не мала 
мудрих провідників. Це раз за разом оберталося для неї 
страшними катастрофами, великими руїнами матеріального, 
культурного, духовного життя. То через князівське, то через 
гетьманське безголів'я. Тепер вона стоїть на порозі третьої 
руїни через президентсько-парламентське безголів'я. На очах 
втрачає повагу між передовими націями, стає посміховиськом, 
постійно обкрадувана з матеріальних та культурних ресурсів, 
що опиняються в руках ворожих їй зарубіжних кланів. А 
працьовитий, терплячий, щирий душею народ убожіє, 
перетворюється на жебрака. 

До влади в Україні приходить нове покоління. Трагічна 
суть руїни в тому, що сімдесят радянських років народ дурили 
його діди і батьки, а тепер заходяться дурити їхні діти. Тяжко 
зрозуміти, чому після здобуття незалежності навіть нащадки 
відомих культурних діячів віддають перевагу чужій моралі, 
мові, способові життя. Нині це звичайнісінька антиукраїнська, 
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позбавлена духу нації генерація, тільки вже незалежна від 
Москви. 

Розумній людині сучасного світу дуже важко все це 
збагнути, їй важко повірити, що така багата країна не може 
дати собі ради, елементарно скористатися зі своїх природних 
щедрот, а такий великий народ байдуже споглядає власні 
злидні... 

Маємо ситуацію, коли все або майже все залежить від 
господаря. А господаря нема. Бо якби він в дійсності був, то 
політика України - і зовнішня, і внутрішня - мала би бути цілком 
і повністю незалежною. Якби він був, Україна не шукала б 
маленьких доріг і маленьких посередників до потуг світу, не 
тримала своїх кріпаків у колгоспах, а вільною, творчою працею, 
розважливою послідовністю в діях здобувала авторитет і шану 
в провідних держав, які чекають її співробітництва для 
розв'язання сучасних проблем людства. Вона не дозволила б, 
аби її діти, обвішані торбами, стояли сиротами на світових 
роздоріжжях, просилися жити до чужих хлівів. 

Кожний народ має своє історичне покликання. Допустити 
до того, що історичне покликання українського народу — бути 
посміховиськом — це вже щось гірше від безголів'я. Це 
деградація. Це злочин проти людства. 

Видавництво висловлює подяку авторові за глибокий 
аналіз сьогочасної невеселої української дійсності і проекцію 
розв'язання основних її проблем у майбутньому. 

 
Маріян П. Коць.   
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Останнє слово 
Та, на жаль, ця революція – не остання. Україна ще не раз 
поплачеться над своїм безталанням. 

Автор. 
Майдан Незалежності. 

2006 р. 
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року в місті Копичинцях на Тернопіллі. Закінчив Чернівецький 
університет. Працював учителем, заступником директора 
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книг з етичної тематики — " Етика — молодим" (Київ, 1985), 
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Тернопільської обласної державної адміністрації'. Член 
Національної спілки письменників України. 
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СИНДРОМ ПЕКЕЛЬНОГО КАЗАНА, 
або Що заважає будувати державу 

 
Завалилась вавілонська вежа «вічного Союзу» і з-під її 

руїн вийшли бранці імперії і заговорили різними мовами. Тобто 
нарешті своїми власними. І Вавілон, і Союз розвалилися тому, 
що перехід підневільних народів на загальнозрозумілу мову 
«дружби і братерства» історично нереальний і неможливий. 

Разом з ними на волю вийшла Україна. Світ, який нас не 
знав, бо не хотів знати (він поважає лише тих. хто змушує його 
себе поважати), зацікавлено придивляється до нас: які ми, 
українці? І нам, «братам меншим», ще донедавна людям 
другорядним, захованим, засунутим за спини панівної 
більшості носіїв вселенської ідеї «визволителів людства» тепер 
самим треба пильно придивлятися до себе та вияснити собі, 
що маємо за душею і що можемо дати світові. 

Мусимо пізнати правду про себе, якою б вона не була. Не 
тільки нарікати на того, ким були закуті, а передовсім чесно 
відповісти на питання: чому ми дали себе закути на довгі 
століття? Дуже важливо знати відповідь на питання: чи ми в 
тому самі винні, чи нас такими зробили? А ще краще збагнути, 
що, мабуть, у нашому випадку не варто розділяти ці два 
фактори, а визнати їх неподільними і схилитися до висновку 
об'єктивнішого: ми самі такі і тому дали себе такими зробити. 
На моє переконання, це не менш важливо, ніж те, щоб 
уникнути неволі в майбутньому. 

Які ми? Що в нашому національному характері заважало 
нам стати державним народом? Чому кожна спроба 
державотворення закінчувалася крахом і черговою 
залежністю? Що треба усвідомити, переглянути, поправити, 
аби черговою невдачею не закінчилася остання спроба 
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національного відродження? Здається, нікого з українців не 
треба переконувати наскільки це важливо. 

Я дотримуюсь думки, що національний характер, як і 
індивідуальний, безперечно, має і позитивні, і негативні риси, і 
не може бути як об'єктом ідеалізації, захвалювання (бо й, 
справді, за що?), так і поза критикою (бо є за що!). Не є чимось 
незмінним, раз і назавжди даним, непізнавальною річчю в 
собі, а навпаки, здатним до змін під впливом історичних 
обставин, до самовдосконалення як окремої, так і народної 
душі. Лише самопізнання на основі правди, самоочищення від 
меншовартості малоросійства і від апологетики України як 
«праматері всіх індоєвропейських народів та культур» може 
стати підставою до його самокорекції й подальшого поступу та 
розвою. 

Для чого це потрібно? З проголошенням незалежності 
визвольний процес ще, як бачимо, не завершився, його треба 
утверджувати не тільки економічно, а й психологічно, 
культурно, морально. Головне, практично. 
 

КРИЗА МОРАЛІ 
 

Отже, «ми йдемо походом гідним» до високої мети: 
створення власної держави і процвітання України. 

В епоху технічного прогресу ходити далеко пішки не 
прийнято, є можливість їхати. Тож уявімо собі, що ми їдемо. 
Уявімо собі, що сам Господь Бог повелів українцям 
«спакуватися» в одну велику автоколону і рушити, скажімо, до 
Києва, де на Майдані Незалежності він має дати нам мир, 
злагоду та процвітання, тобто те, чого ми в нього віками слізно 
просимо. Чи буде похід успішним? 
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Тільки за умов, коли, по-перше, кожна автомашина 
справна, добре підготовлена до далекої, нелегкої дороги, бо як 
ні, то аварій та зупинок не уникнути і мети походу можна й не 
досягти. По-друге, коли водії будуть дисципліновані, 
проникнуті безсумнівною відповідальністю за похід, не 
заважатимуть один одному, не прискорюватимуться і не 
зупинятимуться впоперек дороги, не вискакуватимуть з колони 
«на хвильку наліво» у своїх справах. По-третє, як би 
добросовісно не підготувати похід, він закінчиться невдачею, 
якщо «пасажири» не дійдуть згоди щодо курсу і, замість до 
Києва, рушать до Москви... 

Коротше кажучи, успіх цілком і повністю залежить від 
трьох моральних засад:  

1. чесної праці, взаємодопомоги, взаємоповаги учасників 
походу;  

2. внутрішньої культури кожного — порядності, 
організованості, дисциплінованості, законопослушності;  

3. правильного визначення прийнятного для всіх курсу 
походу і кінцевої його мети. 

Тобто успіх нашого державотворення цілком залежить від 
трьох засад: вміння працювати, порядності кожного і 
правильного бачення мети. 

А тепер, панове, прошу уважніше придивитися до себе 
самих, до своїх рідних, близьких, знайомих на предмет їх 
елементарної відповідності цим засадам. Поклавши руку на 
серце, дайте відповідь — ні, не мені, а передусім собі: чи 
знайдеться в тій великій українській колоні бодай трохи цілком 
справних автомашин? Щоб ото на початку походу увімкнути 
двигуна і спокійно вимкнути його в кінці походу? Глибоко 
сумніваюся. Чи знайдеться серед маси українських водіїв 
бодай трохи високосвідомих, дисциплінованих, порядних, 
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законопослушних людей, котрі чесно проведуть свої 
автомашини від початку і до кінця, не вискакуватимуть, «поки 
суть та діло», хто «до кума на хрестини, хто до друга на 
іменини, до свата на свіжину, до знайомого на весілля, а до 
тещі на «дев'ять днів»... Ще глибше сумніваюсь. 

Нарешті, чи проймуться до глибини душі ідеєю Божого 
повеління «пасажири»? Чи поділяться місцями, чи не 
перегризуться між собою за всякий дріб'язок, не стануть 
мітингувати, правити водіями кожен на свій розсуд, 
розколюватись на групи, ділити майно, розбігатися з колони? 
Тут не тільки я — більшість з нас не має що сказати... 

Гай-гай, панове! Якщо ми Божого повеління не хочемо як 
слід усвідомити, то кого винуватити в тому, що ми не можемо 
дати собі ради, не вміємо жити по-людськи, не пожинаємо 
успіхів у будівництві власної держави. 

Ви, либонь, зауважили, що наші сучасники майже завжди 
пам'ятають про першу із моральних засад (хтось має вміти 
працювати) і геть забувають чи свідомо ігнорують наступні дві 
(про власну порядність і прагнення досягти кінцевої мети). 
Розмови переважно точаться навколо того, чи хтось не став на 
перешкоді мені, і незрівнянно менше — чи я сам нікому не 
заважаю. Але ж у тій великій колоні як навіть одна із ста 
автомашин почне викидати «коники», то колону залихоманить, 
а як одна із десяти — похід загальмується. 

До того ж. що не менш важливо, чи є серед керівників 
колони достойні люди, що мають глибоке усвідомлення 
обов'язку перед Україною, розуміння мети, не крутять світом, 
як циган сонцем, не дбають устократ більше про власну вигоду, 
аніж про загальну справу. Після всього сказаного логічно 
запитати: чи може така колона успішно рухатись вперед? 
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Відповідно: чи можемо ми, такі, які ми є, успішно будувати 
державу? 

Сучасна людина, як правило, вважає, що її внутрішній 
стан не повинен нікого цікавити, якщо вона не загрожує 
інтересам іншої людини. А який стан мого фізичного й 
морального здоров'я, який я сам, порядний чи не порядний, 
що я думаю про рейс, про мету походу, про сусідів спереду чи 
позаду мене, — це моя особиста справа, до якої нікому не 
повинно бути діла. Ви, панове, їдьте собі до Києва, а я ще 
подумаю, куди повернути. Однак чи може бути за такої моралі 
більша загроза спільним інтересам? 

Ось тут наше земне пекло й починається! В умовах 
демократії людина й справді має право так думати, але тільки 
тоді, коли вона сама достатньо порядна. А коли ні? Якщо моя 
підозра реальна (кожен може з власного досвіду зробити 
відповідний висновок: так це чи ні), то наш «гідний похід» до 
незалежності й процвітання і справді має перспективи 
завершитися скоріше в Москві, аніж у Києві. 

На цьому доцільно було б поставити крапку і більше 
нічого не писати. Бо що слова! Оправдання завжди маємо під 
рукою: неволя, голодомор, репресії, брехня владних структур, 
бюрократизм і хабарництво, жадоба і заздрість, злодійство і 
запроданство, капарна робота і лінощі. І самооправдання: 
якщо іншим можна, то чому мені ні? Та скільки б ми не 
обурювалися цим безталанням, вихід з нього один: доки кожен 
з нас (кожен!) не подбає про злагоджений хід колони, не почне 
вимагати порядності з себе самого, а не лише з когось, ми 
будемо далі дурити себе і світ. Та коли ж то розуміння буде — 
ви можете уявити? 

Наші керівники, позичивши очі в Сірка, лукавими 
голосочками запевняють, що настала деяка «стабілізація 
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економічного падіння», ось—ось появляться паростки 
піднесення (он на Тернопіллі, приміром, стали «Добру воду» 
випускати по гривні—півтори просто з криниці — дорожче від 
молока! — і це вони називають паростками піднесення). 
Насправді ж, падіння виробництва як тривало, так і триває і в 
наступні роки не припиниться, переспектив не видно. Ми як 
летіли в прірву, так і летимо, іде те дно — один Бог знає... 

А біда, як відомо, не ходить одна. Провалюючись в 
економічну безодню, ми заодно падаємо в безодню ще 
страшнішу — моральну, духовну, точніше — бездуховну. Не 
треба бути провидцем, щоб твердити: ми всі, весь нещасний 
народ в умовах безробіття, безгрошів'я, безперспектив'я 
невідворотно котимося в безодню злодійства, породженого і 
стимульованого інстинктом фізичного виживання. Ми дійшли 
межі, коли злодій краде у злодія, мати — в дітей, діти — в 
матері. І в таких ганебних умовах виростають нові покоління! 
На очах відбувається деградація народу. А що ж наші поводирі, 
лідери найнародніших, найпатріотичніших партій? «Мовчать 
собі, витріщивши очі...» 

Це один бік медалі. Є і другий, не менш страшний: 
кризове лихоліття, безнадійне зубожіння населення спонтанно 
породжує і масове збайдужіння, соціальну апатію населення, 
коли щодень чимраз більше «нікому нічого не треба», крім 
негайної, бодай маленької особистої вигоди. Про це у нас мало 
пишеться, зате багато говориться: на роботі, вдома, на вулиці, в 
транспорті, серед рідних і знайомих. Інстинкт виживання 
змушує людей щодень звужувати коло своїх інтересів, бо 
чимраз більшої ваги і значення набувають інтереси 
елементарного порядку — де роздобути гріш, харч, одежину... 
Просто страх бере, як в Україні з кожним днем людям чимраз 
більше «нічого не треба». «Нікому нічого не треба!» — стає 
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гаслом доби. Як завжди в подібних випадках першими стають 
непотрібними культура і мистецтво. Кого хвилюють їх 
проблеми? Гине українське книгодрукування — ну й нехай собі 
гине. Українських газет нині менше, ніж за часів Союзу? Ет, 
кому вони потрібні, ті книжки та газети, як нема роботи, 
зарплати. Україна поволі втрачає свою незалежність, 
наприклад, у сфері телебачення більшість телеканалів і 
телекомпаній уже не наші. Як і більшість книжкових 
видавництв, редакцій газет та журналів. Здається, за часів 
Союзу стільки українців не розмовляли чужою мовою. Значить, 
і мови своєї не треба. Яка втрата на черзі? 

Селяни скорочують посіви пшениць, цукрових буряків, 
байдуже спостерігають, як розвалюються колгоспи, — нікому 
того не треба, коли нема що «взяти», тобто вкрасти, потягти з 
поля, ферми, току. Не перший рік стоїть завод — нікому і його 
не треба. 

Чимраз більше дітей не відвідують школу, — майбутнє 
нації під загрозою, але чи це когось дуже хвилює? Хто буде 
наступним президентом? Які закони прийняв парламент, а які 
ні? Яку постанову видав уряд і чому? А, байдуже! Нікому нічого 
не треба. Ще трохи — і незалежності не буде треба... аби тільки 
було що вкрасти. Бо хто про мене подбає, як нікому нічого не 
треба?! Ось до такої моральної помийної ями затягує українця 
кризове лихоліття. Та дозвольте нагадати: ніщо на цьому світі 
не робиться само собою. Комусь таки дуже треба, щоб нам 
було «нічого не треба...» 

Марно говорити про мораль, марно писати на папері 
правила поведінки і розвішувати їх на стовпах та парканах, — 
вони зостануться макулатурою, доки ми не усвідомимо, що 
ніщо, крім мужності й порядності кожного з нас, неспроможне 
навчити, спонукати, змусити суспільну систему працювати так, 
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як це потрібно. Можна скільки завгодно «чистити» суспільство 
від порушників карного кодексу, від злодіїв, хабарників, 
бандитів, хуліганів, та доки вся маса зовні нібито порядних 
людей внутрішньо буде схильна до злодійства, то всі закони 
виявляться безсилі, бо ці внутрішні нахили рано чи пізно 
знайдуть вихід, прокаркають на все своє вороняче горло, 
протопчуть нові стежки до свого вияву і продовжать стару гру 
при новій системі. Прецінь, що вони і роблять нині. А ще 
стародавні римляни застерігали: «Закон безсилий, де нема 
моралі».  

Питання — «чи нас такими зробили?» сьогодні, після 
стількох років незалежності і справді втрачає актуальність. 
Незалежність автоматично актуалізує питання — чи не ми самі 
в тому винні, що не видно світла в кінці тунелю нашого 
безталання? І в чому наша вина? 

 
УКРАЇНЕЦЬ — ІНТРОВЕРТ. І ЦИМ УСЕ СКАЗАНО 

 
Швейцарський психоаналітик К.Юнг — творець вчення 

про типи людської психіки, про колективні форми психічного 
запровадив до наукового обігу терміни екстраверсія і 
інтроверсія. Позначають вони два протилежної дії психічні 
механізми. 

Екстраверсія — спрямування психічних процесів назовні, 
на світ, природу, людей. Інтроверсія — спрямування психіки на 
світ внутрішніх переживань. Узагальнюючи ці поняття на рівні 
націй, К.Юнг визначив два типи народів, відповідно до 
характеру домінуючих психічних процесів. У двадцятому 
столітті найбільші екстраверти — англійці, що створили 
імперію, в межах якої «не заходило сонце», накинули ледь не 
половині людства свою мову та культуру; найбільші інтроверти 
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— індуси, предметом уваги їх індивідуальної та колективної 
свідомості є власна душа, споглядання якої — причина 
пасивності в суспільному житті. (Індія п'ятдесят років 
незалежна, а прогресу не видно, значна частина інтелігенції 
далі спілкується англійською, як до речі, й українці російською, 
економічні реформи ведуться вкрай мляво — знову ж, як і в 
нас). 

Правда, переважній більшості народів притаманний 
змішаний тип психіки, де гармонійно поєднуються екстраверсія 
та інтроверсія з окремими спалахами то одного, то другого 
типу. Екстраверти — французи наполеонівської пори, німці 
часів Бісмарка та Гітлера, поляки доби Пілсудського, переважає 
ця риса і в характері росіян (від Петра І до наших днів). 

Екстравертивність росіян яскраво проявляється у 
великодержавному шовінізмі, імперській політиці у ставленні 
до сусідів. Передусім у тому самовихвалянні: «Понад сто 
народів і народностей навіки з'єднала Велика Русь». 
Вдумайтесь у те словечко — «понад». Це ж бо треба було мати 
совість, щоб підбити, підім'яти під себе стільки слабших 
народів, що аж лік їм втрачено (подумаєш, народ більше, 
народ менше), щоб накинути їм своє ярмо, свою волю, мову, 
культуру, церкву, спосіб «мишлєнія», силоміць схиляти до 
обрусіння, забиваючи голови поневоленим міфічним 
російським месіянізмом. 

Навіть Бога зробили москалем і впрягли до своєї 
загарбницької колісниці. В російській православній церкві є 
навіть окремі відправи-богослужіння, присвячені переможним 
загарбницьким походам армій. Це в них називається «істим 
християнством»! Незаперечний факт, що той зросійщений Бог 
для асиміляції іновірців зробив не менше, ніж внутрішні 
війська, карні органи, ідеологічні структури разом узяті. Ще 
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порівняно недавно, в середині 20—го століття, зазнавши 
невдачі на «полігоні сатани» — у претензіях на світову 
революцію (вважай: поневолення цілого світу), Москва 
гризлася тим, як би то хоч повернути собі Фінляндію, 
Прибалтику та Польщу, що мали «наглость» вирватися з її 
загребущих лап у 1917—му. 

Та що царі Романови та тирани Сталіни, коли навіть 
російські світочі культури і мистецтва — гордість людства — і ті 
туди ж! Пушкін відкрито закликав вогнем і мечем покарати 
польських повстанців 1830 року. Лєрмонтов у вірші «Спор» 
вимагав так само обійтися з кавказцями, що боронили свою 
землю, свої бідні саклі від ненаситного російського 
поневолювача. (Порівняйте з Шевченковим «Кавказом»). І 
навіть батько польського месіянства Міцкевич, сам 
московський бранець, і той не цурався писати «Листи до 
галицьких братів», де радив безжально розправлятися з 
українцями, котрі не йдуть під польське ярмо... 

Українці не такі. Ми — інтроверти. Наша інтровертивність 
проявляється насамперед у тому, що за своєю ментальністю ми 
не сприймаємо війни, глибоко її ненавидимо і ні в якому разі 
«чужого не бажаємо». Хоча свого часу теж були войовничі, 
створили могутню імперію — Київську Русь. Однак з часом, чи 
то під впливом князівських нерозумних міжусобиць, чи то від 
безнастанних нападів зовнішніх ворогів ми зненавиділи війну, 
викинули її із свого арсеналу як засіб вирішення політичних 
проблем. 

Втративши інтерес до «чужого», ми тим самим перейшли 
до розряду беззахисних благодухів і стали саме цим 
провокувати до нападів на нас екстравертивних, тобто 
агресивних, голодних та зажерливих сусідів, як звикле боягуз 
провокує напад на себе злого собаки. Наша історія стала 
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веремією трагічних поразок, а українські покоління одне за 
одним чимраз поступливішими перед агресивною, 
бузувірською настирністю сусідів, чимраз покірнішими і 
байдужішими до своєї долі, втрачаючи честь і гідність 
господарів власної землі. Цей об'єктивний закон боротьби 
протилежностей в історії мудро розтлумачив Донцов: хто сам 
не здатен поставити неприятеля «на місце», той не заслуговує 
на свободу. 

Однією з причин деградації (до того ж чи не головною 
причиною) була зрада української аристократії. Зрада інтересів 
своєї нації, держави, традицій поколінь, перехід до табору 
ворогів. Ті народи, аристократія яких твердо стояла на 
національних позиціях, заклично гуртувала навколо себе 
широкі верстви населення, провадила благотворну для них 
внутрішню і зовнішню політику, ті народи завжди тішилися 
свободою й доброю опінією в очах світу. А зраджені, полишені 
своєю провідною верствою народи в будь-якій країні світу так 
само, як і ми, завжди нагадували отару овець, покинуту на 
розтерзання зажерливим вовкам... 

Отже, наша земля не тому на довгі віки стала не наша, що 
на ній засіли чужинці, а тому, що ми самі перестали почувати 
себе її господарями й донині почуваємось елементом нижчим, 
хоч і чисельнішим від усіх зайд разом узятих. 

Не знаю кращої ілюстрації до сказаного, ніж сумна та 
невесела гумореска нашого земляка, відомого письменника 
Є.Дудара, де йдеться про те, як до «щирого» українця 
приблукав погостювати вічно голодний «старший брат». 
«Щирий» українець зустрів його як рідного, посадив на чільне 
місце, сам прислужував до столу, годив як міг. Гість «від пуза» 
наївся та напився, глибоко вподобав собі таку гостину та й за 
своєю екстравертивною натурою став почувати себе в чужій 
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хаті за головного. А чому б і ні, як така слабина тут жирує — не 
мужчина, а справжня вівця. Закортіло приблуді притулитися до 
молодої господині, то й звелів «вівці» вибиратися до сіней. 
Ніби ненадовго. Що ж, і в сінях можна біду пережити, змирився 
«щирий українець». Та гостеві й того мало, йому припала до 
вподоби ціла хата, і він звелів господареві вибратися до хліва. 
Мовляв, ближче до «виробництва», до худоби. Улюбленої. 
(Що-що, а фарисейську демагогію «старші брати» розводити 
уміли!). Нехай і так, діди—прадіди жили в хлівах разом з 
худобою, то і я не великий пан — теж якось проживу, стерпів 
«щирий українець». А гість і на цьому не зупинився, бо задумав 
заволодіти й хлівом з худобою, і командно—адміністративним 
методом виставив українця (уже й не господаря) під повітку до 
собак... 

Усе тут закономірно, все логічно, бо яка може бути 
людська гідність у вівці? Читаю гумореску і гублюся у 
висновках: хто більше завинив — гість чи господар? І чи винен 
«старший брат», що вподобав собі таку щедру, всеобіцяючу 
гостину? Подумки ставлю себе на його місце і переконуюсь, що 
діяв він цілком логічно. Але один висновок напрошується сам 
собою: чи міг мати міцну державу народ, котрий ні чужого 
воювати не хотів, ні свого захистити не міг? 

Так, ми одностайно схвалюємо гнів і ненависть Шевченка 
до поневолювачів (поема «Кавказ»), та водночас здеградували 
до того, що дехто відкрито засуджує його гайдамаків 
(«Гайдамаки») за жорстокість, бо, бачите, як це можна вбивати 
людей, нехай і ворогів, без «милосердія і зла», коли Бог 
створив їх так само, як і нас?! Подібне овече всепрощенство — 
це кінець нації. 

Навіть ставши незалежними, боїмося вповні користати з 
своїх прав. І тому рідко втримуємо свободу в своїх руках. 



20 
 

Вистачить, аби хтось сильніший на нас нагримав, і ми вже 
готові знову «панові ручку цілувати». 

Це вже не гумореска, де письменник може дещо й 
перебільшити, цей ганебний випадок бачили мільйони 
телеглядачів. Якось у Києві українські росіяни зібралися на свій 
з'їзд, з Москви прибули відомі шовіністи, «щирий» українець 
знову прагне прислужитися дорогим «гостям», які аж сичать 
ненавистю до незалежної України. Віце-прем'єр зачитує 
вітання Президента з'їздові. «Старший брат» із залу в своїй 
традиційній нахабній манері його обриває: «Читай на 
понятном язике, ілі пошол вон со своім Кучмой!». Віце-прем'єр, 
як і належить вівці, покірно опускає вуха і читає український 
текст «общепонятним»). Дивився я на його рабське 
самоприниження і згадував гіркі слова байкаря Глібова: 
«Народ усе, як бачиться, такий, добрячий та плохий...» Ці 
простенькі слова глибше розкривають причини нашого 
безталання, аніж усі томи Грушевського, Аркаса, 
Крип'якевича... 

І Бог у нас з цих причин якийсь відсторонений. Зовсім не 
такий владний та грізний, як російський. Нема власної держави 
— нема прихильного Бога. Лише Пресвята Богородиця. 
Останній, може, раз під святими коругвами ішов походом на 
половців князь Мономах. Ні Хмельницького, ні Мазепу, ні 
Петлюру, ні Бандеру Бог не благословляв на бій за волю. Не Бог 
у тому винен. Це ми поради і підтримки Його не просили. 
Українське православ'я, як жодна інша конфесія, 
індивідуалізувало, розділило, розсунуло людей по закутках, які 
називаються «моя хата скраю», і таким чином на саму людину 
переклало всю відповідальність за її поведінку і долю, віками 
плекаючи в ній індивідуалізм, відокремленість та соціальну 
апатію. Православна церква в Україні теж була підневільна і 
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подавала приклад (на відміну від російської), що до 
державного, національного питання їй нема діла. Лише 
Греко—католицька церква виховувала екстравертивну поставу 
людини, усвідомлення нею приналежності до народу, нації, 
виховувала національну самосвідомість настільки активно – і 
це історичний факт, — що в першій половині нашого століття 
галичани були чи не більшими козаками, мазепинцями та 
шевченкознавцями, аніж наддніпрянці. Передовсім їй, церкві, 
треба завдячувати збереженням українського духу в наших 
краях. 

Саме зрада провідної верстви, бездержавність, 
незахищеність з боку держави, власної влади (царя, короля, 
гетьмана), відстороненість православної церкви від 
національної ідеї поглиблювала інтровертивність української 
вдачі, необхідність, що з віками, з покоління в покоління 
переросла в потребу і звичку, залишатися наодинці з Богом (бо 
з ким іще?), лише самому дбати про свій самозахист (бо хто ще 
подбає?), постійне очікування небезпеки з боку численних 
ворогів — життя в облозі — витворили таку рису національного 
характеру, як схильність до самотності, відособленості від гурту 
з її сумнозвісним «моя хата скраю». 

Було б несправедливо винити в тому українців, мовляв, 
вони від природи такі. Ні, не від природи. Заженіть силоміць на 
кілька століть представників найекстравертніших націй в 
нелюдські умови, в яких жили цілі покоління українців, і вони 
стануть точнісінько такі ж самі. Якщо взагалі виживуть. 
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ЩО ДАЄ ЛЮДИНІ ДЕРЖАВНІСТЬ І ЩО ВІДБИРАЄ 
БЕЗДЕРЖАВНІСТЬ 

 
Звідки він узявся, отой наш сирітський індивідуалізм, які 
причини його виникнення і пандемічного поширення — можна 
зрозуміти. Поцікавимося, що саме різнило і різнить нас з 
державними народами. 

У росіянина спрадавен був «цар-батюшка». Далеко десь, 
у Москві чи Петербурзі, за все життя чоловік ні разу не бачив 
його, але знав: він є. Є і діє. Щокілька років — переможні 
збройні походи на «непокірних» сусідів, приєднання до 
«родіни» нових казково багатих земель, награбоване добро 
поставлених на коліна «ворогів» — рікою. Не захоче «ворог» 
миром віддати своє добро — візьмемо силою, а піддасться — 
буде працювати на нас, буде нас годувати і напувати, а ми — 
панувати-гуляти! Цар—батюшка пропасти не дасть! Він про нас 
думу думає, він захистить. Он і піп у церкві йому осанну співає: 
«Боже, царя храни...». Значить, і цар, і Бог — з нами! Це ж яка 
неподоланна сила стоїть за нами! Хай посміє хто нас зачепити 
— «уж ми пайдьом ламіть стеною!» Росіянин постійно відчував 
за собою ту надійну силу. Звичайно, під егідою такої сили й 
останній сміттяр чувся героєм. І так — століттями. 

Поляк мав «круля». Трохи менше, правда, хижого й 
жорстокого, ніж цар, але теж не безштанька. До чого вже 
нарваний та агресивний німець, а польську землю йому не 
віддав, як ми, українці, свою землю віддали полякам. І від 
шведа відбився, і від турка, і від московита. Та ще й Україну, 
Білорусь прибрав до рук. Поляк постійно відчував за спиною 
його батьківську захисну силу. То як не гоноруватися таким 
«крулем», а з ним і самим собою? І так — віками. 

Українець спрадавен був полишений сам на себе. 
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Сімсот літ (!) не мав ні царя, ні короля, ні імператора. 
Навіть надійного гетьмана. Повна незахищеність, 
безпорадність, безсилля. Від кого зміг сам відбитися, стільки і 
його. Жодної надійної сили за ним — кругле сирітство. 
Висновок напрошується сам: народ без власної держави, без 
власного правителя — це сирота без батька... 

Віками батьки радили дітям: думай сам про себе, бо 
ніхто тобі не поможе. Багато є таких, хто волів би на тобі їздити 
—плюнь на них. Про себе дбай. Бо чужий цар та король про 
тебе не подбають. І Бог не за нас, коли дозволяє чужинцям 
нашу кров пити. Ніхто не за нас. Ніхто... Вікова безнадія, 
безвихідь, відчуття власного безсилля — страшна руйнівна 
сила; Це вона скалічила душу українця, нагородила її такими 
непохвальними рисами, як індивідуалізм, відособленість (моя 
хата скраю), віра в ілюзії (бо у що нам вірити?), крутійство, 
брехливість, недотримання слова (бо перед ким нам його 
дотримувати?)... 

І так — століттями. Покоління за поколінням — це 
сирітство, беззахисність, відособленість вкарбовувалися не 
лише в свідомість, а в кожну клітинку тіла українця. Чи треба 
ще пояснювати, чому наша ментальність різниться від 
ментальності росіянина, поляка, німця? Чи не зрозуміло, чому 
нині при владі всіх рівнів не маємо благородних, 
безкорисливих, високих думкою і чуттям мужів, а лиш купу 
шельменків, що дбають тільки про себе, з «зеленими у 
панчосі» в низах і потайними рахунками в швейцарських 
банках у верхах — та велику сіру масу їх заздрісників. А звідки, 
скажіть на милість, могли взятися кращі? Донині мало хто з нас 
дбає про Україну, про загальне добро, а передусім про себе і 
тільки про себе. Бо так навчило нас бездержавне життя, бо така 
вже народна «традиція»... 
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Не можу обминути ще одну тяжку проблему 
бездержавності — запроданство, ренегатство, продажність, 
нібито від природи притаманних українству. Не лише ми, 
смертні, а й наші корифеї Шевченко, Франко, Грушевський 
часто і справедливо обурювалися, що серед українців так 
багато перевертнів, перекинчиків, запроданців усіх мастей. 
Мовляв, що ми за люди такі? Аристократія, старшина у 
більшості своїй перейшла добровільно до ворожих таборів, 
решту ми добили самі, аби не муляли нам очі своїм панством. І 
все ж ми ніскільки не гірші за інших. Нема в нашому ренегатстві 
природної запрограмованості. Це тільки ще одна риса, 
подарована нам занадто довгою бездержавністю. 

Поясню конкретніше. Життя прожити — не поле перейти. 
Кожна людина шукає на тому полі передовсім гаранту безпеки 
для себе і дітей, шукає захисту, опори, сприяння для своєї 
справи. В інших народів таким гарантом є сильна держава, цар, 
король, президент, «непереможна і легендарна армія», 
суворий, але справедливий закон. Українець віками нічого того 
не мав. Кругле сирітство, безвітцівщина, безвихідь і безнадія. 
Нема опори під ногами, нема впевненості в собі, у 
завтрашньому дні, нема відчуття, що ти взагалі комусь потрібен 
на цьому світі. 

Людина не може так жити. Тяжкі обставини силоміць 
штовхають її на пошуки гаранта безпеки будь-якою ціною. 
Навіть ціною запроданства, зради нації, волі батьків.Сирітство 
не залишає вибору, і голос сумління мовчить. «Грязь Москви», 
«варшавське сміття» — з одного джерела бездержавної 
покинутості й безвиході. 

З власного досвіду знаю: немало людей самі просилися в 
компартію і навіть у сексоти (!), хоча добре усвідомлювали, з 
якими сатанинськими силами мають справу. Люди приземлені, 
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ті, хто гонорово називає себе реалістами (а серед українців 
таких більшість), знаходили безпеку і захист — і ще який! — за 
грізними стінами ворожих потуг. Бодай такою ганебною ціною 
— зате була гарантія виживання, навіть можливість зробити 
кар'єру, забезпечити майбутнє дітей. Не один ще й пишався в 
душі собою, що такі грізні сили йому, нікчемі, довіряють. Ось 
яку духовну покруч сиротібезбатченку накидала 
бездержавність. 

Бездержавність — тяжке народне лихо. Всеохоплююче, 
всепроникаюче, всеотруююче.То не тільки національний і 
соціальний гніт, а й гніт духовний, що залишає глибокий 
чорний слід у психології народу, надаючи їй потворного 
люмпенсько-простацького кшталту. Позбавлене власної 
провідної верстви як фактора ошляхетнення маси українство 
століття за століттям опускалося в глибини обмеженого, 
жалюгідного простацтва. Горді волею народи завжди мають 
«власну гордість». Позбавлені волі — втрачають власну 
гідність. Така гірка правда нашої історії. 

За прикладами далеко ходити не треба. Коли західний 
європеєць на кожному кроці прагне підкреслити свою 
шляхетність, інтелігентність, то бідолашний українець в 
переважній масі бравує своїм простацтвом та потомственим 
мужицтвом. У нас досі, передовсім у сільському середовищі, 
процвітає «хлопоманія» як найвищий ідеал мужицтва і 
простацтва. «Що би на світі не сталося, з хлопа мене не 
скинуть" — зловтішно заявляє і сьогодні галицький чи 
волинський селянин. «І з колгоспника теж!» — вторить йому 
селянин-східняк. 

Суть феномену зрозуміла: лихо бездержавності навчило 
українця саме такого способу самозахисту й виживання. 
Далебі, у неволі краще було бути дурним, але ситим і живим, 
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аніж розумним, але голодним і мертвим. І якщо таку 
премудрість виживання сповідували покоління за 
поколіннями, то далі нема про що говорити. 
Коли у народу процес розвою державності кимось 
загальмований, він, народ, здобувши волю, за браком 
історичного досвіду неодмінно впадає з одних крайнощів в 
інші. Є в нас мудра приказка: «Якби знав, де впаду, там 
соломки б підстелив», та, на жаль, ми самі не вміємо нею 
керуватися. Оте небажане падання (без підстеленої соломки) в 
крайнощі і є однією з причин нашої недолі. 

Як відомо, старий режим був упав в одну крайність, 
побудовану на засадах повної підлеглості особи загалу, 
громадянина — державі, за найвищу мету ставлячи безпеку 
колективу перед безпекою окремішньої людини. Виховані 
змалку в дусі меншовартості перед загальнонародними, 
державними цінностями, громадяни не мали права в своїх діях 
навіть думки допускати про вивищення власних інтересів над 
інтересами колективу, народу, країни. На думку, чесно кажучи, 
таке їм, може, і спадало, та як мовиться на Полтавщині: «Воно 
то конешно, але шо ж... » 

Усе змінилося із здобуттям незалежності. «Тиха» 
революція проголосила єдиною вартісною метою життя 
інтереси особи, індивідуальну ініціативу і підприємливість. 
Справді, такі цінності сповідує й доводить їх незаперечну 
ефективність увесь прогресивний світ. Але ми — не 
прогресивний світ і знову робимо непідготовлений стрибок з 
однієї крайності в протилежну — від тотальної заборони 
інтересів особи до повної їх сваволі. І для годиться називаємо 
його «перехідним періодом». 

Насправді, знову повторюємо давній свій гріх — 
розваливши старий світ, не квапимося поставити натомість 
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чогось путнього нового. Це ми спрадавен уміємо робити: 
спершу розвалити, а потім якось воно буде, бо ще так не було, 
аби якось воно не було... Прикрі наслідки нашої легкодухості 
не забарилися: Україна провалилася не тільки в економічне 
провалля, а й у провалля культурне, моральне. Настала доба 
загальної кризи. 

У чому причина лихоліття? Насамперед у тому, що перед 
ідеєю верховенства інтересів особи враз стали незначущими й 
добробут держави, і навіть саме її існування. Видно, люди, з 
прокльонами викидаючи зі своїх «печінок» заборони 
осоружного старого режиму, не мають достатньої витримки, 
аби помічати, коли вони перегинають палицю в протилежний 
бік. Здається, гноблена тоталітаризмом людина нарешті 
вирвалася на волю, розірвала прокляте коло меншовартості, 
дихнула на повні груди. Хіба це зле? Ні, біда не в цьому, а в 
утраті чуття міри, в порушенні оптимального співвідношення 
прав суспільства і особи, які взаємозв'язані і яких не можна 
свавільно розривати в угоду одній із сторін. 

Чим загрожує Україні цей дисбаланс, усі ми добре 
бачимо.Очевидним наслідком того порушення рівноваги, 
перегину, стрибка в крайнощі — називайте це, як хочете, — є 
дедалі більше відчуження громадянина від служби суспільству, 
зосередження його помислів на власних дрібних інтересах. Ще 
більша провина в тому і самої держави, котра виявилася 
неспроможною належною мірою піклуватися про громадянина 
(мізерна або зовсім відсутня заробітна плата, безробіття, втрата 
перспектив у житті, розгул корупції й криміналу ets) і в такий 
спосіб автоматично викинула його в багно егоїстичних 
інтересів. 

Закономірно, що в сутінках культурного провалля, як 
гриби після дощу, вигулькнули орди спритників-шельменків, 
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шахраїв та пройдисвітів, що, розтоптавши вікові моральні 
засади, стали купатися в розкошах та розвагах у час загального 
зубожіння населення, стали для знедолених прикладом, як 
треба «вміти жити», зразком «красивого життя», яке нібито "не 
заборониш» (сімдесят попередніх років така заборона була аж 
надто можлива, а тепер раптом стала зовсім неможлива). 
«Жирні коти» геть заступили собою колишній ідеал жертовного 
героя, ладного віддати життя за батьківщину, за волю України. 
Вбогою і смішною видається нинішнім «котам» і їхнім 
послідовникам-заздрісникам героїчна боротьба й 
самопожертва їхніх дідів в буремні роки визвольних змагань. 
Сталося так, що на колінах дідів-героїв виросли внуки-торгаші. 
Мудрі люди кажуть, що це закономірний процес: історія 
спрадавен залюбки натискує на перемикач, коли тих факторів 
(героїзму або торгашества) в «печінках» громадян стає 
забагато. 

Тим часом центр тяжіння загальнолюдських цінностей 
перемістився із царини національних традицій, моралі, 
громадянського обов'язку в багно егоїзму, амбіцій і пихи, 
тваринних інстинктів і шлункових інтересів. Від такої переміни 
скільки би не виграв світ свободи особи, а справа побудови так 
тяжко здобутої незалежної держави програє багато. Ми є 
очевидцями не структуризації її політикуму, а розпаду 
політичної структури на дрібні, нікому не потрібні партійки. 
Послаблюються зв'язки між особою, родиною і державою. Ми 
не йдемо до вершин цивілізації, оскільки останнє можливе 
лише за умови активної співпраці громадян та їхньої доброї 
волі підпорядкувати свої особисті інтереси інтересам загалу. 
Люди чимраз частіше відмовляються захищати свою рідну 
країну і навіть продовжувати свій рід. Україна розповзається на 
всі чотири сторони світу, як розповзалася за часів найтяжчих 
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лихоліть. Але тоді ворог гнав людей з рідної землі.А тепер хто 
ворог? 
Про ментальність українців написано немало. Слушні думки 
знаходимо в М.Грушевського, Д.Донцова, Ю.Липи, В. 
Липинського, Я.Яреми, І.Мірчука, Б. Цимбалістого, В. Яніва та 
багатьох інших дослідників, політологів, публіцистів минулого й 
сьогодення. Не бракує в них і красивих, "вчених» слів, як—от: 
емотивність вдачі, остійство, антеїзм, альтруїзм і т.д., однак, на 
жаль, замало переконливих тверджень, звідки те 
психопатологічне багатство взялося. Не подобається мені та 
«мудра латинь", класифікація наслідків без чіткого означення 
джерел походження і стадій формування українського 
менталітету. Це не по-нашому. 

Не претендую на оригінальність (у такій серйозній 
розмові не до того), але, на моє переконання, основних 
джерел нашого безталання є три: 1. історична молодість нації; 
2. щедра, «райська" природа-матінка, що обумовлює небідний 
спосіб буття; 3. розтоптаний, знищений, розчинений «чужою 
кров'ю» генофонд нації. І надодачу бездержавність, як 
наслідок тих трьох причин. 

Передбачаю гнівне обурення тих продуцентів ілюзій (це 
теж характерна риса нещасних бездержавних мрійників), котрі 
вважають українство чи не старшим від єгипетських пірамід. 
Зробіть цю думку хоч офіційною, ніяк не можу з нею згодитися. 
Скіфи — не українці, «це напівдика азійська орда «гірких 
п'яниць і розбишак великих». Не українці й кіммерійці, обри, 
хозари, гуни, печеніги, половці. Все. Більше «попередників» і 
не було. То, де ж серед тих тюрків стародавні українці? Якщо 
вони і були ще до тих орд і невідомо куди зникли, то про наш 
зв'язок з ними просто несерйозно говорити. Українці ведуть 
родовід з лісових та хліборобських племен — полян, деревлян, 
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волинян, тиверців, уличів. Але, даруйте, ці племена засіялися в 
нашій Лісостеповій зоні, коли давно вже підупали і стародавній 
Єгипет, Греція і Рим. 

Що останні залишили у спадок світовій цивілізації, 
здається, нема потреби нагадувати. А що успадкували вже й не 
світовій цивілізації, а бодай нам, бідолашним, скіфи, 
кіммерійці, печеніги? Що міфічна Оратія? Кажуть, вміла 
вирощувати ячмінь та варити добре пиво (ним не міг 
насмакуватися ще «батько історії» Геродот). І тільки? 

Здавалося, могутня Київська Русь мала всі можливості 
через тисячу років після розквіту Риму перевершити його 
культурні осягнення чи бодай дорости до їх рівня. Не доросла. 
У плані красномовної деталі відсилаю вас до академічного 
видання «Пам'ятники світового мистецтва» з порадою 
поцікавитись і порівняти, яких вершин досконалості досягли, 
приміром, скульптори етрусків (попередників римлян) у 
восьмому столітті до нашої ери, а яких ми у вісімнадцятому 
столітті нашої ери. І ви все зрозумієте. Той же Колізей у 
технічному аспекті споруджений набагато надійніше, аніж 
Чорнобильська АЕС... 

Кажу про це аж ніяк не з метою принизити нас, а 
виключно для того, аби ще раз підкреслити: наша дорослість, 
національне змужніння ще попереду. 

Ясна річ, ми починаємо своє літочислення не з першої 
офіційно зафіксованої української пісеньки «Дунаю, Дунаю, 
чому смутен течеш», як твердила дискредитивна радянська 
ідеологія: їй же треба було якось молодшого брата українців — 
росіянина — паспортизувати на «старшого». Як не крути, а 
творці Київської Русі — поляни, деревляни, волиняни — таки 
наші безпосередні кревні предки, і все ж тисяча років для нації, 
це, погодьтеся, пора молодості. 
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Саме молодістю нації, а не якимись космічними, 
астральними, сакральними впливами у значній мірі 
пояснюється наша ментальність — любов до природи— 
матінки, до вожака-батька: звідси й отой задерикуватий при 
недостатній розсудливості, запальний, забіяцький дух, 
здатність почуттів, надій, ідей швидко спалахувати і так же 
швидко згасати; звідси наш щирий ліризм, мрійливість, 
пісенність (співає — переважно молодість, старі рідко коли 
співають), поетичне сприйняття світу, а водночас і схильність до 
смутку, різких перепадів настрою, намагання обминути 
труднощі; звідси соціальна пасивність, уповання на Бога, на 
якісь добрі таємничі сили, на сильніші народи, що вони нам 
щось дадуть, за нас зроблять, захистять, підтримають та 
поможуть — чисто як діти у важку хвилину покладаються на 
батьків, на старших. 

Скільки кожен з нас знає особисто, скільки щоденно 
бачить довкола себе нікчемних п'яничок: зранку «прийме на 
груди», потиняється по селу чи містечку, приблукає додому, 
жінка його налупцює, воно похлипає, далебі, як дитина, що 
його «не поважають», і з ангельською невинністю, де сіло, там і 
засне. Чи може таке «дитя природи» в лиху годину стати 
мужчиною, козаком, героєм—захисником рідної землі? 
Нагадування йому про славних лицарів—запорожців, січових 
стрільців, соколів Петлюри та Бандери — це як для теляти 
дитячі казочки. Чи вартий такий «патріот» власної держави? 
Брак українцеві гонору і волі до самоутвердження в поставі 
гідного громадянина планети — ще одна причина нашого 
безталання. 

Тільки юністю етносу можна пояснити мрійливість та 
ідеалізм українців (кожна сільська дівчина неодмінно має на 
небі «свою» зірку), їх загальновідому схильність до творення 
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ілюзій. Навіть за найтяжчих обставин українець здатен 
переконливо втішати себе оптимістичними сподіваннями. 
(«Без надії сподіваюсь!», Леся Українка). Бандерівці до 
останнього дня жили з вірою, що «захід їм допоможе», врятує 
від загибелі, і ця ілюзія була чи не єдиною «реальною» опорою 
в їх боротьбі... 

Тут доречно глибше розглянути загадковий національний 
феномен, котрий ще чекає глибокого наукового аналізу, — це 
вміння українців будувати власну історію на ілюзіях і з Божою 
допомогою обертати зловорожі наміри недругів собі на добро. 
Досить назвати факти, що першими спливають на пам'ять. 
Прийшли на Русь варяги, захопили владу над нами. Здається, 
лихо? Та ні! Варягів ми «переварили у власному соку» й сповна 
використали для розбудови могутньої імперії — Київської Русі. 
Перейдемо до пізніших віків. Реєстрові козаки — хто вони? 
Українські військові загони у складі мілітарної потуги Речі 
Посполитої? Найманці? Запроданці? Ні. Скоріше — майбутня 
слава України. Що з нашою історією було б, якби їх не було? 
Чи гордилися б ми нині козацькими звитягами під Хотином, 
Корсунем, Зборовом, Конотопом? Чи була б можлива без тих 
звитяг Козацька держава? 

А хто такий Богдан Хмельницький? Адже незаперечний 
факт, що батько його Михайло був сотником польського 
війська, вірно служив польській короні, у нагороду одержав 
хутір Суботів і загинув, захищаючи інтереси тієї корони в битві 
під Цецорою. Сина (тоді ще Зіновія) віддав у науку не до 
української школи в Києві, а до львівської єзуїтської школи, 
куди православних і на поріг не пускали. І от вихованцеві тієї 
школи випала легендарна доля очолити визвольну війну 
українського народу за волю! за православну віру! за 
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воскресіння з мертвих української державності! Фантастика та 
й годі! 

Під стать Хмельницькому — Іван Мазепа. Шляхтич, 
королівський паж, вірний служка при дворі польського 
монарха, ревний католик. Доки не прийшов на Січ та не став 
гетьманом. Невтомно будував православні (!) церкви, під 
прикриттям довіри до себе царя Петра збирав сили для 
вирішальної битви за незалежність України, віддав цій меті все, 
що мав, аж до власного життя. Чи можна уявити нашу історію, 
наш національний дух без цього славного імені? 

Підемо далі. Напочатку Першої світової війни в глибоких 
ар'єргардах австрійської армії сформувалася невеличка 
українська військова частина, якихось неповних три 
батальйони піхоти з гучною, правда, назвою — січові стрільці. 
Знову запроданці, перевертні чи реєстрові козаки? Адже 
воювали вони проти українських братів з-за Збруча. (До речі, 
українці не були першими: раніше від них свої національні 
частини в австрійській армії створили чехи і поляки; останні, як 
відомо, мали не три батальйони, а три полки, вояки яких теж 
називалися стрільцями. Це означає, що підневільні народи не 
мали іншого вибору, як створювати національні військові 
загони в арміях імперій. Тобто не українці таке вигадали і не 
вина, а біда їх у тому, що змушені були йти на подібний крок, 
готувати кадри для свого майбутнього війська в чужих арміях). 
Як би там не було, а саме оті січові стрільці стали ядром армії 
Української Народної Республіки, Директорії, без них не було б 
героїчних походів армії Петлюри, не було б славних сторінок 
нашої боротьби за незалежність. 

Друга світова війна. Традиція оживає знову. В надрах 
гітлерівського вермахту формується спершу батальйон 
«Нахтігаль», відтак дивізія «Галичина». Скільки було галасу з 
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боку недругів, скільки прокльонів на голови «реєстрових»! 
Свідомі українці терпляче пропускали ті образи та прокльони 
мимо вух, бо добре знали їм ціну: спочатку недруг б'є нас і 
нищить, а коли ми робимо кволі спроби протесту, на весь світ 
репетує, що ми «запроданці». (Стара пісенька всіх гнобителів, 
відома з історії ще з часів Вавілону). А саме з тих 
«запроданських» частин вийшли потім добрі командири 
повстанських загонів і серед них легендарний генерал УПА 
Роман Шухевич. 

Ні, ніхто не має права закинути нам, що ми в 
багатовіковій неволі втратили людську гідність, не билися за 
свою свободу. Ще й як билися! Та, не маючи власної держави, 
щоразу змушені були робити вибір між одним злом і другим, 
ще більшим злом, з тяжким серцем годитися на тяжкі 
компроміси, прислужувати чужим інтересам і здобувати 
"хиренну волю" то у спілці з проклятими татарами, то у складі 
осоружних польських, австрійських, німецьких, російських 
армій. Як наслідок підневільного служіння українців чужим 
інтересам на полях і цвинтарях України для пам'яті нащадкам 
залишились тисячі й тисячі могил — німих свідків нашої 
бездержавності і всенародної трагедії. 

Котиться до розпаду комуністична імперія. Недруги 
казяться від люті до незалежності України, за всяку ціну 
намагаються не допустити відродження ОУН, їх більше 
влаштовує миролюбний мітинговий Рух, якого можна було б 
тримати під контролем. (Ми ще будемо колись знати, хто 
ініціював створення Руху, бо нема нічого тайного, що рано чи 
пізно не стало б явним). Одначе народ і не настоював на 
відродженні ОУН. Для його волевиявлення було цілком досить 
і Руху. Що б там недруги не планували та не замислювали, а 
знову вийшло по-нашому: ми знову «переварили Рух у 
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власному соку», він вирвався з-під усяких контролів і став 
головною силою в боротьбі за утвердження національної ідеї, 
здобуття незалежності. 

Повторюю: не від доброго життя бездержавний народ 
вдається до таких химерних та ілюзорних дій, але є Бог на небі, 
він усе бачить і чинить по справедливості. 
Знаєте, а та ж таки ілюзія — велика життєдайна сила для 
українця. Одному мудрому чоловікові, нашому землякові, 
належить афоризм, що «людина, в якої попереду нема надії на 
краще, швидко опускається і гине». Мене завжди дивувало, як 
переважна більшість знайомих і близьких вперто не вірять, що 
попереду буде гірше життя, а не краще. Цей ілюзорний 
оптимізм — просто епідемія надій та сподівань! Пересічний 
українець категорично відмовляється повірити, що життя його 
може бути ще гіршим, ніж є сьогодні. 

Якщо за віки неволі українство збереглося як нація, то, 
мені здається, у великій мірі завдяки притаманному молодій 
нації природному оптимізмові, здатності завше сподіватися на 
краще, мріями та ілюзіями боронитися від незгод. Вона, ця 
здатність до ілюзій і сьогодні помагає нам виживати. Песимізм, 
скепсис, безнадія, втрата ілюзій — це хвороби старості. А 
оптимізм, навіть ілюзорний, невідступна надія на кращу долю 
переконливо засвідчують, що ми нація молода. І нам ще 
належить майбутнє. 

І ще один штрих на завершення теми. Ми живемо в тяжкі 
часи історичних перемін — політичних, економічних, 
соціальних, — коли нам вкрай потрібні мудрі провідники, 
національні герої, володарі народних дум. Потрібен 
український Мойсей, український де Голль, український 
економіст—реформатор Ергард. Ми стільки століть сподівалися 
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незалежності, стільки крові за неї пролили, що, як ніхто на світі, 
заслуговуємо мати таких героїв. 

Кого вибираємо насправді? Славних державних мужів? 
Лідерів потужних партій? Економістів-реформаторів? 
Пробували — не вийшло. Тож вибираємо в свої улюбленці 
Руслану Писанку, Вєрку Сердючку, «молодого орла» 
Поплавського. Як, чому, за які заслуги? Писанка, звісно, 
полонить нас грандіозними формами. Сердючка — близькою 
нашому духу простацькою пошлістю, Поплавський — дешевим 
оптимізмом. Господи, невже це весь наш вибір?! Невже такі 
герої мають вивести нас до національного розвою? Та коли 
згадаю, що незалежній Україні всього—навсього перший 
десяток років, — перестаю дивуватися... 

 
НЕЗАМУЖНЯ НАЦІЯ 

 
Звідси, з отрочої незрілості національної психології — і 

надмірна жіночість характеру українця, що виражається в таких 
рисах, як брак мужності, вольової витривалості, поступливість 
перед сильнішим, м'якосердечність, плаксивість, жалісливість 
еts. Не я це вигадав, що інтровертність — суто жіноча риса. 
Якщо нас класифікують загалом як інтровертів, то самі 
здогадуєтесь, на що це натякає... 

Не знаю, як вам, а мені наша нація часто нагадує 
незаміжню жінку, бідну, беззахисну вдовицю, нікому не 
потрібну, покинуту саму на себе... 

Правда, тут ми маємо деяке оправдання. Постійні битви з 
ворогами, що сунули звідусіль, веремія гнітючих поразок, 
безнастанне, вік за віком, винищування, вирубування 
поневолювачами кращого національного елементу, цілих 
поколінь, здатних до спротиву, до борні за волю деформували 
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психологічний характер українства, призвели до механічної 
переваги в ньому фактора жіночого. 

Від повного винищення народ нерідко рятував не 
чоловічий, не батьківський принцип виховання синів 
(пригадайте «Тараса Бульбу»), а жіночий, мамин: не пхайся, 
сину, до політики, не чіпай ворога, не висовуйся і не кукурікай, 
бо відкрутять голову. Ото мовчки паси телят, доглядай поросят 
— і якось Бог дасть. А сумних прикладів безталання нескорених 
у матерів ще донедавна було більш ніж досить. У результаті 
такого виховання виростали цілі покоління не—мужчин, що 
носили штани хіба для проформи. І плодили собі подібних. 

Однак і опріч того жіночності в характері нам не 
бракувало. Вона — у природженому естетизмі українця, його 
замилуванні красою, а краса за своєю суттю категорія жіноча. 
Українець полюбляє розмальовувати своє житло, 
розцяцьковувати ужиткові речі, одяг, авта, складати 
"барвінкові" вірші... 

Ідеал же нинішньої епохи зрілості людства скоріше в 
суворій мужності, ніж у красі, мужності, викутій двома 
світовими війнами, жорстокими революціями, геноцидами, 
репресіями, визвольними змаганнями. Герої Шварценеггера, 
Ван Дамма, Сталлоне якщо і прикрашають себе чимось, то хіба 
страхітливою зброєю, нелюдською мужністю, жорстоким 
ударом кулака. Герої українських кінофільмів у важку хвилину 
починають ... співати або танцювати. 

А чого вартий наш тотальний естетизм у тотальній же 
віршоманії не тільки молоді, а й стариків. Не маю нічого проти 
поезії, однак навіть при всій нинішній біді якась нестримна 
жага віршування вирує над народом. У редакціях газет і 
журналів найбільша кількість листів — з віршами. Глибока 
аналітична стаття, історична розвідка, наукове дослідження — 
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рідкість. Зате віршів! Не роздуми про відродження вимираючої 
нації, не поради щодо державотворення, порятунку 
розгромленої економіки, знищеної культури, освіти — а 
віршики! Нема майже жодного ювілейного вітання без 
віршованої епіталами, нема співчуття померлому без 
віршованої епітафії, часом недоречно смішної, вульгарної, але 
віршованої. Чи це не прояв жіночності, недостатньої зрілості, 
змужніння національного характеру? 

Або ще питання: хто у нас сміливіший — чоловіки чи 
жінки? Мені здається, що останні, і це цілком закономірно. 
Підневільний, вічно репресований народ, змушений був для 
самозахисту передавати функцію відваги жіноцтву. В скрутний, 
небезпечний момент чоловікові казали: «Мовчи, бо будеш 
битий! А жінці більше прощається...» Тому на партійних, 
профспілкових зборах, колгоспних сходах, заводських 
планерках при висуненні вимог і претензій до начальства в нас 
переважно репетують жінки. Їм це навіть сподобалось. 
Передбачаю: якщо в країні трапилась би нова коліївщина 
(прогнозований політиками соціальний вибух, викликаний 
нестерпними злиднями), то відому Шевченкову фразу «Навіть 
жінки з рогачами пішли в гайдамаки» доведеться замінити. Не 
навіть, а переважно жінки! І далі: «Навіть чоловіки із косами 
пішли помагати...» 

Така суто чоловіча риса характеру, як хоробрість, в 
українців має невойовничу, неагресивну (не екстравертивну?) 
форму прояву. Українець не любить її проявляти, він скоріше 
згоден стерпіти, промовчати, як той герой гуморески Є.Дудара, 
і в такий суто жіночий спосіб захистити свою гідність. А як і 
спалахне у праведному гніві, то швидко відходить, кається і 
прощає. 



39 
 

Характерне з цього приводу наше ставлення до «старшого 
брата». Вельми загадковий феномен українця: утробна 
ненависть до поляка, до німця — і дивна прихильність до 
росіянина, хоча останній ледве не звів українця зі світу. 

Пояснення феномену слід шукати в подібній духовності 
та рівні культури. Історія знає чимало фактів лютої ворожнечі 
народів з різною духовністю і звичаями і терпимої «дружби» 
народів з подібною духовністю. Саме чужа духовність ставала 
причиною незчисленних повстань та визвольних війн, і 
навпаки, споріднена духовність вела до створення тривких 
союзів. Православний українець не міг любити поляка-
католика, який на кожному кроці кпив з його відсталості, а 
бундючний німець взагалі бридився руку йому подати та сісти з 
ним за один стіл, тоді як «рубаха—парень» росіянин, навпаки, 
ще й прихвалював за простацтво, сповідував ту ж віру, звичаї, 
«уважал, как человека» і в роботі, і в гульбі. Чом не брат? 
Дружба з народом сильнішим ослаблює народ слабший. Про 
це писав ще Костомаров. Тому власне якась частина (краща) 
наших людей буде на тих шляхах «братерства» губитися 
безповоротно і переходити на службу чужим божкам. 
«Дружба» з Польщею відібрала у нас цвіт нації — всю 
аристократію і шляхту, всі найвизначніші українські родини 
(хоча, правду кажучи, частина з них була литовського 
походження). Це князі Слуцькі, Заславські, Збаразькі, 
Вишневецькі, Сангушки, Чарторийські, Острозькі, Масальські, 
Пузини; шляхетські родини: Ходкевичі, Глібовичі, Зеновичі, 
Сапіги, Тишкевичі, Корсаки, Тризни, Семашки, Гулевичі, 
Калиновські, Потії... За «дружбу» з Росією заплатили 
ренегатством Прокопович, Розумовський, Левицький, 
Боровиковський, Гребінка, Гоголь, Безбородько, Забіла, 
Апостол, Вернадський, Короленко, Гулак—Артемовський, 
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Козловський та багато інших найобдарованіших людей. Ця 
втрата вищих станів, провідної національної еліти — як 
невигойна рана. 

Це ж він, «старший брат», знищив нашу національну 
гордість — звів у могилу Шевченка, вкоротив віку Мазепі, 
Полуботку, Залізняку, Петлюрі, Грушевському, Хвильовому, 
Курбасу, Бандері. Уявімо собі зворотний хід історії: ми, 
українці, винищили національну гордість великоросів — 
повісили Мініна і Пожарського, продали туркам на галери 
Петра І, отруїли Суворова, постригли у солдати Пушкіна, 
переписали на «хохла» Толстого, вбили на паризькій вулиці 
Леніна, в Лондоні — Керенського, в Мюнхені — Ворошилова, 
згноїли в гулагах творчу інтелігенцію, заборонили в Росії 
російську мову, виморили голодом Поволжя, розвалили 
православні церкви. Нам би росіяни це колись простили? 
Ніколи! 

А що ми? Як у кожній розгромленій нації: один не знав 
про жертви народні, другий знав, та забув, а третьому 
байдуже, доки його не зачепили. Масове незнання трагічної 
історії років неволі просто вражаюче, і вже як остаточний 
вердикт — карбуємо на пам'ятниках замордованим героям 
визвольних змагань: «Ненависті не маємо. Мстити не будемо». 
Правильно, бо хто на це здатний? Ну, просто тобі біблейська 
благотерпимість незлобиво—безвольної вдовиці, котрій не 
залишається нічого іншого, як перекладати роль покарання 
ворогів на Бога. Нормальні мужчини таких написів не роблять. 
Адже це наче заповіт, наче наказ нащадкам бути такими ж 
безпам'ятними та незлобивими безхребетними... 

А як боїться сучасний українець бодай чимось зачепити 
«старшого брата», аби той, не приведи Господи, не кинувся на 



41 
 

Україну. Палець до губ — і т-т-с-с! Ні, чеченський синдром нам 
не загрожує... 

Тобто маємо ще один синдром бездержавності — вона 
накидає підневільному народові психологію капітулянтства. 
Досить проаналізувати політику нашого керівництва щодо 
Кремля за останні десять років і ми переконаємось, що то була 
нескінченна низка капітуляцій. Здали Росії золотий і валютний 
фонди, 132 мільярди карбованців заощаджень громадян в 
Ощадбанках, власність Союзу за кордоном. Здали атомну і 
стратегічну зброю. Чорноморський флот, Севастополь, чимало 
стратегічних підприємств. 

Відтак заходилися здавати кращих членів уряду, які 
чимось не сподобались Кремлю. Не сподобався своєю 
незалежною національною політикою міністр закордонних 
справ Борис Тарасюк — здали. Стала на перешкоді російським 
нафтовим баронам віце-прем'єр Юлія Тимошенко — здали. Не 
сподобалось Москві, як прем'єр-міністра Віктора Ющенка 
приймають у Вашингтоні, — і цього здали. Хто наступний? 
Міністр оборони? Внутрішніх справ? Шеф СБУ? А тоді дійде 
черга й до Президента? 

І справді, що показала безглузда, незрозуміла більшості 
громадян відставка прем'єра Віктора Ющенка? Для щирих 
патріотів це, без усякого сумніву, велика втрата, біль і 
розчарування. Адже ми мали чи не першого керівника нової 
генерації, з яким не соромно було йти в цивілізований світ, 
відчуваючи при тому, що і ми в очах того світу не безштаньки. 
Тепер той світ вправі насміхатися з нас: дурні українці мали 
єдиного перспективного лідера, але дружно витерли об нього 
ноги і викинули геть. 

Оскільки подія ця співпала з Великоднем, дехто з 
патріотів з жалю великого вздрів аналогію між розпинанням 
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прем'єра парламентським шабашем і муками Христа. Що ж, це 
дуже по-українськи — опоетизовувати власні нещастя. Мабуть, 
немало ще віршів напишуть щирі патріоти про відставку 
прем'єра, про те, хто був для нього Юдою, хто Пилатом... 

І все ж суть справи — не в біблейських порівняннях і не в 
поезіях. Навіть не в якійсь реальній провині і Ющенка, і його 
недругів. Насправді, суть справи — в незрілості, 
нерозвиненості, політичній деструктуризації нашого нещасного 
суспільства (де ви, короткоголові «господарники» з вашим 
бовканням про якусь заполітизованість населення?!) 
Суспільство політично не структуризоване, його сили 
розпорошені й розсварені, а тому воно не готове як слід до 
серйозної державотворчої роботи, лише до таких ось 
трагікомедій, що перетворюють Україну в очах культурного 
світу на посміховисько.Ось що справді гірко і боляче. 

Якби ми мали сьогодні дві (максимум три) потужні 
політичні партії, що раз на чотири-п'ять років, перемігши на 
виборах, приходять до влади, наш парламент не скидався б на 
шабаш, бо в ньому тримала б дисципліну переможна 
більшість. Лідер партії ставав би президентом, його заступники 
— прем'єром та спікером, з членів політпроводу формувався б 
Кабмін. Аналогічний порядок приходу до влади партії-
переможця панував би на всіх рівнях — обласному, 
районному, аж до сільського включно. 

За такої структуризації політикуму у владних кабінетах 
зазвичай панує сувора дисципліна й чітка субординація, а не 
анархія, розбрід і вседозволеність, коли депутати вважають 
своїм правом робити, що їм заманеться. Панує демократія, а не 
охлократія. Однопартійці не стануть через місяць по виборах 
кричати про імпічмент стосовно свого президента, через 
півроку вимагати відставки прем'єра, не збиратимуть підписів 
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за відсторонення спікера за перше ж незначне порушення ним 
регламенту сесійного засідання, як це роблять наші недорослі 
«демократи», бо свої керівні органи вони «утрясають» задовго 
до виборів і не мають бажання смішитися в очах людей. 
Водночас і політики опозиційної партії, як правило, не 
репетують про імпічменти та відставки. Вони поважають 
правила гри і дбають передусім про власну перемогу на 
наступних виборах, про добір достойників для своїх майбутніх 
владних структур. Вони принципово критикують тих, хто при 
владі, в такий спосіб допомагають їм уникати помилок чи 
оперативно виправляти їх, відшліфовувати механізми влади, і 
самі при тому вчаться не повторювати чужих помилок на 
випадок перемоги на виборах. Від таких демократичних 
правил гри виграють обидві партії, а з ними й суспільство. 

У нас же, замість структуризації політичних сил і 
утверджуваного нею порядку, дисципліни, поваги до влади — 
панує розгнуздана охлократія та свавілля амбіцій, у якому, як 
кажуть, чорти водяться. Свідчення цьому — поведінка в 
парламенті більшості депутатів. Причина — вони занадто всі 
рівні, а де всі однаково рівні, там ніхто нікого не поважає. 
Депутат будь—якої партійки, що з величезними труднощами 
протиснулася до парламенту, очевидячки не доріс навіть до 
обласного депутатського рівня, а вже зухвало вважає себе 
рівним ледве не з самим президентом, не маючи 
елементарної внутрішньої культури, усім своїм видом показує, 
що прем'єр чи спікер незаконно захопили призначене йому 
місце: «Чому це Ющенко, а не я?», «Чому Плющ, а не я?» На 
превелику біду, нема в нас сили, котра обмежувала б цю 
сваволю амбіцій. 

Саме тому нормальні люди з нас кепкують: де два 
українці, там три гетьмани, саме тому про нас складають 
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анекдоти, що як котрийсь українець вихопиться з пекельного 
казана, то вірні побратими неодмінно стягнуть його за ноги 
донизу. В такій морально—політичній атмосфері ніщо не 
стримує депутатів чорнити один одного на чому світ, 
оббріхувати, зраджувати, провокувати брудні інтриги. 

За присутності в парламенті сильної правлячої партії 
охлократія неможлива. За її відсутності охлократія 
розперізується. У парламенті, позбавленому провідної 
політичної потуги, авторитетної більшості, де кожен сам собі 
пан — нема правди. Нема державотворчої роботи. Будувати 
державу, ініціювати реформи він не здатний. 

Зрештою, ми це вже проходили. На Запорозькій Січі 
охлократія майже щороку міняла кошового. Були серед них і 
достойні люди, але якійсь «ініціативній групі» не сподобались 
— і за ноги та донизу! До чого це призвело — загальновідомо: 
за двісті років хвалені демократи-запорожці так і не змогли 
збудувати власної держави. Минули віки, однак ми нічого не 
навчилися кращого, як повторювати безталання своїх далеких 
предків. За дев'ять років замінили сім прем'єрів! Передбачаю 
подальшу ганьбу України: якщо не візьмемося за розум, то ще 
за життя нинішнього покоління українців під улюлюкання 
знахабнілої, розгнузданої охлократії піде у відставку не один 
десяток прем'єрів. Навіть найкращих. Тільки що від того 
матиме Україна і її окрадений народ? 

Проте у відставці Ющенка є одна заковика, «розжувати» 
яку марно силкується мій скромний розум. Це загадкова 
«змова мовчання». Посудіть самі: знімають прем'єрів одного за 
одним — і всі вони наче води в рот набрали. Знімають Фокіна, 
Масола — мовчать. Знімають Марчука, Лазаренка, 
Пустовойтенка — мовчать! Двічі звільняють з посади віце-
прем'єра Пинзеника — ні пари з уст! Нарешті — брутально 
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розпинають Ющенка. Він через силу витискає з себе кілька 
загальних фраз, називає засідання сесії шабашем... І все? Але ж 
і він, і його попередники знають устократ більше від нас, 
провінціалів, чому їх усувають з посад, які механізми при цьому 
запускаються в дію, хто за цим стоїть, кому, врешті, вигідне їх 
вигнання. Знають — і мовчать. І це з нашою ментальною 
кайдашівською сварливістю! 

Чи не тому їх поведінка під час процедури відставки 
нагадує простим людям поведінку звичайного мафіозі під 
слідством: раз провалився — мовчи, не видай пахана, бери 
вину на себе, тільки тоді пахан оцінить твою вірність йому, 
подбає про зменшення терміну покарання — і з часом клан 
знову прийме блудного сина в свою сім'ю. А бовкнеш зайве, то 
навіть із зони живий не вийдеш... 

Отже, всі «відставники» краще від нас це знають. Але і ми 
знаємо один дуже важливий принцип: багато знань ще не 
гарантують мудрості. А мудрість у тому, що з прем'єрами, котрі 
таяться від народу, Україна навряд чи вийде з кризи. 

Ні, не слід порівнювати Ющенка з Христом, бо Христос 
перед розп'яттям висловив усе, що думав про фарисеїв. 
Ющенко не сказав майже нічого. Що ж він, на мою думку, мав 
би сказати з трибуни парламенту в день відставки? Хоча б таке: 
«Шановні! Не криволожте! Це ви розікрали народне добро, а з 
огризків, що падають з ваших корит, вимагаєте від мене 
творити видимість багатої, квітучої України. Тільки для цієї 
видимості, для цієї ширми і потрібен вам мій уряд. Але по-
вашому не буде! Жоден уряд на світі неспроможний 
забезпечити одразу два бездефіцитні бюджети — один для 
процвітання народу і другий для процвітання його злодіїв. Бо 
матерія добробуту не виникає з нічого. І злоба ваша від того, 
що ширма мого уряду не приховує ваші неправедні діла від 
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гнівного ока народу. Не доля України, а злобний страх жене вас 
до пультів голосування, аби першими встигнути звалити на 
уряд свою вину за зубожіння народу, зробити з мене офірного 
цапа: дивіться, мовляв, громадяни — це Ющенко і тільки 
Ющенко винен у ваших злиднях! Вас жене страх за власні 
корита, страх за власну шкуру, бо голосуєте ви не тільки від 
свого імені, а й від імені тих, хто стоїть за вами. А стоять уже 
гігантські міжнародні мафіозні клани з мільярдними 
капіталами, яким Україна на карті світу не потрібна і в руках 
яких ви — дрібні злодюжки — вовчуки—ведмедики, 
приставлені тимчасово до грабежу України. Такому парламенту 
жоден уряд ніколи не вгодить — ось момент істини! Зі страху 
перед власним народом і міжнародною мафією ви щороку 
будете виганяти у відставку уряди, які самі ж назначаєте, бо 
вони об'єктивно не зможуть вам вгодити! А я щороку буду 
сміятися з вашого перепудженого шабашу. І молитися за долю 
моєї України, бо доки ви лобіюєте в цьому залі, кращої долі їй 
не бачити. Мені з вами не по дорозі і я вдячний вам, що ви 
звільнили мене від ганебного обов'язку служити вам. Це не 
означає, що всі ви злодії. Ні, є серед вас і чесні, порядні люди, 
мої добрі друзі, вірні однодумці, та не про них мова, а про тих, 
хто за брудні гроші робить з мене офірного цапа, 
«американського підкаблучника», а з України — 
посміховисько. Я негайно скликаю прес-конференцію і поясню 
людям, хто з вас чий підкаблучник. Народ має знати своїх 
злодіїв — на всіх рівнях — від сільрадівського до 
президентського. Документів уряд має більш ніж досить! І я ще 
повернуся до цього залу, коли вас судитимуть як злочинців!..» 

Однак претендент на місію українського Мойсея нічого 
такого не сказав. Чому? Гадаю, є три варіанти причин. Або він 
дотримується правил кланової гри (невже правда, що «там, у 
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верхах» усі одним миром мазані?). Або чисто по-людськи 
боїться повторити долю свого попередника на посаді 
Нацбанку. Або... реальні перспективи України настільки 
безнадійні, що нема вже про що сперечатися. Йому видніше. 

Нашим патріотам це гірко бачити і вони пориваються 
протестувати проти всього того, що розбиває їхні надії на 
скорий розквіт України. Звісно, людина помиляється 
насамперед тому, що все і вся міряє по собі. Щирим патріотам 
дуже гірко втрачати ілюзію, що вони неодмінно доживуть до 
проголошення остаточної перемоги добра і процвітання рідної 
неньки. Бідолашні геть чути не хочуть, що того процвітання, як 
з усього видно, не побачать ні вони, ні їхні аполітичні та 
безідейні, національно «ніякі» діти (ми самі їх такими 
виховували до останнього дня існування Союзу), а хіба що 
внуки та правнуки — і то за умови збереження незалежності. І 
буде це десь аж після сьомого президента і 28 прем'єра. Чому 
28? Тому що кожен із семи президентів буде за 
конституційним законом в середньому чотири роки при владі, 
а прем'єрів ми, «демократи», й надалі зніматимемо щороку. От 
і порахуйте... 

Президентові все це байдуже і він вмиває руки. Як кожен 
Пилат, він нічого не виграв. А Україна програла. 

Правда, Президента Москва ще трохи потерпить, доки 
той усього не здасть, на що вона око покладе. Він і не проти. 
Коли Леонід Кучма на увесь світ заявляє, що «Росія без України 
може обійтися, а Україна без Росії — ні», то хіба це Президент? 
Хіба це лідер великого народу? Чи можна сподіватися почути 
такі капітулянтські заяви, скажімо, від президентів Польщі, 
Литви, Латвії, Естонії, Грузії? Дуже схоже на те, що ми 
наближаємося до межі, коли наших президентів будуть 
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затверджувати в Кремлі. І що найдивніше: не чути жодних 
протестів з боку патріотичних сил... 

«Коли національний характер розкладаться під чужим 
невільним впливом, то витворюваний таким чином зліпок 
присвоює переважно злі прикмети чужої нації та втрачає якраз 
добрі власні ознаки», — писав Драгоманов. Це повністю 
справдилося в українському «зліпку». Російський вплив 
позначився в нас не тільки пониженням рівня загальної 
культури, а й прищепленням, особливо жителям східних 
регіонів, багатьох негативних прикмет російської психології. 
«Старший брат» силоміць повернув нас задом до Європи. І ще 
й нині силкується повернути. Під багатовіковим пресом його 
«крутої» свавільної вдачі ми втратили почуття своєї 
національної гідності, а тому стаємо нездатні до самостійної 
побудови держави на всіх ділянках. Зростає моральна 
безпринципність і соціальний атомізм, коли кожен живе лише 
для себе. 

«Дружба» зі «старшими братами» перетворила нас на 
«хлопську націю», між тим як державне будівництво вимагає 
праці не лише одного селянства, найбіднішого культурно й 
економічно, позбавленого організаторського державотворчого 
досвіду. Терпить від цього і нинішня наша державність. 

Розпорошення людських сил і воль веде народ до 
занепаду, чужорідне виховання української інтелігенції 
обернулося плазуванням перед чужими божками і 
невизнанням власних авторитетів. Плануючи нашу повну 
загладу, «старший брат» далекоглядно позбавив нас власної 
ідеологічної бази — національної ідеї, а з нею і 
основоположних підвалин, на яких можна було б оперативно 
відбудувати державу. 
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Що є національна ідея і чому вона для нас така важлива? Нація 
— це «скупчення мільйонів воль довкола образу спільного 
ідеалу» (Донцов). 
Національний розвиток народу опирається на віру в свою 
правду на своїй землі, що зводиться в ранг національного 
ідеалу. Сам ідеал двоступеневий. Перший ступінь — здобуття 
самостійності і другий ступінь — побудова держави. На вівтар 
першого ступеня зазвичай складається найвища жертва — 
життя героїв-оборонців власної правди, овіяне відчуттям 
вічності. Тут нам соромитися нічого: на вівтар самостійності ми 
поклали стільки жертв, що багатьом народам і не снилося. А 
ось на другому вівтарі жертовності героїв щось не видно. 
Переважає шкідництво антигероїв... 

Національна ідея — дух Хмельницького, Мазепи і 
Сковороди, дух Шевченка, Франка, Грушевського, Петлюри і 
Бандери, Довженка, Стуса і Чорновола — творців «вогню нашої 
правди», має зрезонувати в клітинах народного тіла, 
задзвеніти в його жилах гарячою кров'ю, пориваючи і старого, і 
малого до боротьби за «свою правду в своїй хаті», на своїй 
землі. Тоді лише народ стає нацією, творцем власної історії, а 
не рабом чужої волі. 

Ми маємо той дух! Ми усе маємо! Хотів би тільки народ 
відкрити тому духові клітини свого тіла, пустити його в свою 
кров, а не лише споглядати його байдуже, як сонний віл сонце, 
що сходить. Ось загадка ментальності українства, ключ до 
пояснення причин його вікової бездержавності. 

Та народ сам себе «вогнем великим» не запалює. Він 
сходить на вершину національної ідеї тоді, коли дуже хоче, аби 
його розбудили, переконали, запалили, буквально 
підштовхнули, — і штовхає його завжди хтось. А як він не дуже 
хоче? А як нема ще й кому підштовхнути? Тоді що? 
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Ви зрозуміли мене, пане Президенте? Щоб національна ідея 
оволоділа і старим, і малим, той, хто започатковує будівництво 
власної держави, має бути чимось більшим, ніж просто 
людиною. Він має бути здатний на вчинки, які звичайним 
смертним видаються чудесами. 

У нас чудес нема. Натомість у державних кабінетах — 
москальський мат (материнська мова такого ніколи не знала), 
замість економічних реформ — кримінально—прокурорські 
розбори, замість зростання добробуту — поглиблення злиднів, 
замість слова правди — лжа і підлість, замість чесної праці — 
злодійство, а хто більше вкрав, тому ще й на груди ордени з 
ликами святих з рук патріархів татарського походження. 
Доведене до нужди населення вже готове все спустити за 
ламаного гроша — честь, совість, душу, демократію саму 
державну незалежність, бо ті, хто його «запалив» і підштовхнув 
на ту «ідею», явно краще потрудилися, ніж ви, пане 
Президенте! Люди добрі, де ви тут бачите дух Шевченка, дух 
національної ідеї?! 

І раптом нашому Ведмедеві боком вилізла «касета»! На 
хворому тілі Ведмедя вискочив свищ! Він не міг не вискочити, 
бо був на часі. Але зі свищем жити неможливо, його треба 
залікувати. «Касетна справа» — дуже своєчасне хірургічне 
втручання у хворий організм, що піде йому тільки на користь. 
Після «операції» і нинішній, і наступні президенти краще 
думатимуть, що вони кажуть і роблять. Є надія, що «касетна 
справа» хоч трохи очистить їх від совкового бруду — і це вже 
добре! І за це Україна буде довго вдячна майорові 
Мельниченку. 

Правда, вдячна буде патріотична Україна, а не її 
ренегати. Та ось питання: кого серед нас більше — перших чи 
других? 
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Масовий перехід наших ренегатів на чужу правду, чужу віру, 
мову, культуру з одночасним невизнанням своїх авторитетів — 
усе це лише підриває без того кволе коріння національної ідеї. 
Саме тут слід дошукуватись «причин української недолі, 
занепаду української держави в попередніх століттях. Слабкість 
державотворчого чинника в нашому менталітеті спричинила 
занепад і Київської Русі, і Козацької республіки, і Української 
Народної Республіки. Катастрофа була неминуча через 
відсутність колективного ідеалу нації, здатного повести маси на 
боротьбу до переможного кінця. Це й наука нам усім на 
майбутнє — за допомогою чужої правди, чужої душі і серця 
держави не збудувати. Здається, нема потреби далі 
з'ясовувати, чи могла така незамужня, вдовина нація збудувати 
міцну державу, якої бояться вороги... 

То що ж дає і що забирає в людини, народу, нації 
бездержавність? 

Зробити остаточні висновки нам поможе таке 
порівняння. Транспланетна залізнична магістраль. На одному з 
переїздів багато років сумлінно трудиться стрілочник — 
чоловік добрий, тихий, з виду привітний. Вдень і вночі, у спеку 
й холод він на посту зі своїм прапорцем чи ліхтариком — 
проводжає гримучі поїзди. Керівництво залізниці ним 
задоволене: роботу пильнує, будка його чепурна, потопає в 
квітах. Правда, мав чоловік у серці потаємну мрію — стати 
господарем, власником, ні, не цілої залізниці, Боже борони, а 
бодай одного перегону... Та він гнав від себе цю звабу, бо 
давно зневірився в можливості її здійснення. Ніхто його 
залізничної справи не вчив, рухом поїздів керували інші люди, 
йому ж до того пхатися не велено... 

Аж раптом приходять до стрілочника високі зверхники і 
кажуть: твоя мрія збулася, віднині ти повноправний власник і 
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господар свого перегону. Ото підійшов потяг, сідай за важелі і 
веди його далі. «Падоньку! — вдарився об поли небога, — але 
я ж не вмію вести поїзда, я тільки тримав прапорець...» «Це 
твої проблеми, — холодно відповіли зверхники. — Ти хотів 
цього — тепер маєш. Не вмієш керувати, то вчися. І то швидше 
обертайся, не затримуй руху поїздів, не зривай графіка. На 
транспланетній магістралі твій потяг не один!» 
Збентежений, непевний себе стрілочник тремтячими руками 
взявся за важелі. Поможи, Господи, бідному чоловікові... 
Чи не так само бездержавний українець нині заходиться 
будувати державу? 
 

МЕТИСИ — НЕ ПАТРІОТИ 
 

Популярний тележурналіст Микола Вересень у своїй 
програмі «Табу» якось порушив болючу для нас тему змішаних 
шлюбів між представниками різних національностей. Передача 
така собі, бо задипломований і захвалений Вересень, на 
відміну від російського тележурналіста Познера, не вміє 
виводити з теми розумне резюме, зробити глибокі 
узагальнення. Тому й цього разу тема ніби повисла в повітрі. 
Одні її учасники, переважно чоловіки, висловлювалися проти 
змішаних шлюбів, що підривають генофонд нації, другі, в 
основному менш політично заангажовані жінки, за такі шлюби, 
що нібито оздоровляють потомство. 

Як насправді? Насправді, нинішня національна 
невизначеність, неусвідомленість гідності європейського 
народу, соціальна апатія, гризня та незгідливість на всіх гілках 
влади, у всіх партіях, засилля ренегатів, перевертнів, 
запроданців — найперший з наслідків браку «однієї крові» 
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братів—українців. І патріотів у нас обмаль, і здорового 
покоління не видно... 

Гортаю багатотомне видання «Країни і народи». Хоча 
фактично етнічно чистих націй у природі не існує, офіційно 
однорідними є німці, португальці, японці, корейці та інші. 
Навіть у Польщі 98 відсотків — поляки, в Угорщині 97 відсотків 
— угорці. В Україні за статистикою українців трохи більше 77 
відсотків. Це на папері. В дійсності їх менше половини. І кожен 
знає чому. 

Століттями шастали по нашій бездержавній землі всілякі 
зайди, що поводились до примітивізму однаково (точнісінько 
за теорією Фрейда): поголів'я мужчин вигноблювали, майно 
грабували, а молоде жіноцтво ґвалтували. В тисячах і тисячах 
родин виростали чорняві, кароокі, вилицюваті діти, дуже 
подібні до татарчат, або русяві, синьоокі, як росіяни. Шевченко 
в поемі «Катерина» стільки болю свого великого серця 
присвятив долі нещасної покритки, але ні словом не 
обмовився, що за «патріот» мав вирости з її байструка. 

А дарма. Бо байструк — поганий патріот навіть своєї 
родини, не кажучи про народ. Хоч і не з власної вини. Та кому 
від того легше? 

Розглянемо ситуацію на конкретному прикладі. 
Змішаний шлюб (у тих же східноукраїнських регіонах їх більше, 
ніж треба). Батько українець, мати росіянка. Троє дітей. Ніби 
все гаразд. Проте в такій родині нема й не може бути 
повноцінного національного духу (ні українського, ні 
російського), міцних традицій, згуртованих зусиль батьків у 
вихованні дітей. Навпаки, часто панує зневага одного з 
подружжя до мови, національних звичаїв, нетерпимість до 
конфесії, вірувань другого. Якими в тій каламуті виростуть діти? 
І ще питання, чи будуть вони фізично здоровими. 
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Мудрі євреї визначають національність нащадків по матері, бо 
вона навчає дітей рідної мови, передає їм свої національні 
риси й особливості. Значить, усі троє з нашого шлюбу — 
росіяни? 

Не поспішаймо з висновками. Нам бракує єврейської 
принциповості, вірності своїй нації, тому більше уповаємо на 
стихійну національну самовизначеність дітей. Тобто — якось 
Бог дасть. Переважно Бог дає так: одна дитина «вдалася» в 
батька, друга — в матір, третя — ні те, ні се. «Інтерпольовані» 
діти-метиси, і в тому їх біда, нерідко байдужі до національних, 
політичних, соціальних ідеалів і батька, і матері. Отже, батько—
українець у кращому випадку матиме лише одного нащадка по 
духу. Двоє інших для нього, як нерідні. Коли ж у шлюбі одна 
дитина — втрачено майже все. Змішаний шлюб, що би ви мені 
не говорили, дає неповноцінних громадян, «недороблених» 
патріотів, що й самі не знають, хто вони. Для багатьох, до речі, 
це трагедія. 

Дехто з «мішаних» батьків може ображатися на мої 
категоричні узагальнення, називати в противагу окремі 
позитивні випадки. Що ж, ображатися нічого, ніхто їм не винен, 
але й накидати здоровим людям своє національне 
«лопушанство» теж не слід. До того ж, як казав, великий 
Гегель, окремий випадок — не аргумент. 

Життєвий досвід підказує: глибокий слід у житті 
залишають люди, котрі твердо стоять на національних, 
політичних, мистецьких, наукових позиціях, душею і тілом 
сповна віддаються національній ідеї. Саме вони зберігаються в 
пам'яті народній як великі герої або великі жертви, видатні 
особи чи просто славні життєлюби, гідні наслідування та 
вдячної пам'яті нащадків. Ті ж, котрі самі не знають, хто вони, 
не здатні залишити глибокого сліду в житті, бо вони ніякі, 
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духовно безбарвні. Це наче сироти-безбатченки. Нема батька, 
щоб навчив любити рідну землю, поміг національно 
визначитися, подав приклад патріотизму. А матір вони 
зневажають за те, що позбавила їх такого батька, якого мають 
нормальні діти. І цю зневагу автоматично переносять на… 
матір—Україну. У мене враження, ніби сьогодні серед нас їх 
більшість. 

Якщо у східних регіонах засилля змішаних українсько-
російських шлюбів, то нічого дивуватися, що там люди з 
прізвищами Шевченко, Грінченко, Куліш не знають рідної 
мови, натомість уже в умовах незалежності утверджують 
«общепонятний», російські звичаї і традиції, любов до 
компартії, до «праздніка Октября», сіють байдужість до всього 
українського, бо що візьмеш з «метисів»?, а щирий український 
патріот чимраз більше в тих же умовах незалежності стає 
винятком. Це ж бо вони, наші рідненькі метисики одностайно 
голосують за відновлення Союзу, за московський комунізм та 
ординський інтернаціоналізм (вони ж бо і є 
інтернаціоналістами ще в утробі матері). Це з їх глухонімих 
«синівських» обіймів ледве—ледве вирвалася бідолашна 
Україна під час президентських виборів 1999—го. 

Щоб не бути голослівним, вкажу лише на кінцевий для 
історії результат змішаних шлюбів. Білорусь. Тенденція до 
остаточного зникнення «змішаного» народу з лиця землі. 
Якщо її не спинити, то через кілька поколінь від білорусів 
залишиться хіба що формальна назва. Наївні пани-професори 
б'ють на сполох, що якась там рибка чи пташина пропали, 
Червону книгу на них завели, а тут цілий народ пропадає... 

Ще жахливіша трагедія «змішаності» — Косово. Наївні, 
вирощені в тепличних умовах західні панки-політики накидали 
туди бомб, нагнали солдатні і тепер нахваляються, що будуть 
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«вчити місцеве населення жити в мирі і дружбі незалежно від 
національної та конфесійної приналежності». Якими наївними 
треба бути, щоб верзти такі дурниці! Сто років мало, аби 
християни—серби і мусульмани-албанці після того, що сталося, 
зажили в мирі і дружбі. Сто років мало, щоб албанці, їх діти, та 
внуки забули сербам смерть і кров своїх рідних і близьких, 
спалені хати і села, страх і приниження. Сто років мало, щоб 
серби, їх діти і внуки забули албанцям ті ж самі звірства. Давно 
не буде на світі Клінтона, Олбрайт, Солани, а ці розчварені 
«змішані» християни і мусульмани таїтимуть в душах люту 
ненависть і злобу одні до одних. Мир і дружба між ними 
точнісінько такі ж можливі, як «братерські узи» між 
кадебістами і бандерівцями, росіянами і чеченами, індусами і 
пакистанцями, турками і курдами. Такі люди мають жити 
окремо! І тільки окремо! 

Ми стоїмо трохи краще. Та лиш трохи. Людина, що не 
знала державності, не вихована батьками в національму дусі, 
не може, навіть якби хотіла, мислити категоріями спільності. Не 
може державно діяти, не любить підпорядкованості, 
дисципліни. Значить, автоматично схильна до індивідуалізму, 
до відособленості, до небажання визнавати авторитети, 
дотримувати законів, а відтак до бунтарства та анархізму. 
Бунтарства в нашій історії було більш ніж досить, на три народи 
вистачило б, а що з того? 

Бунтарство, не підкріплене вмінням мислити державно, 
дисципліновано підпорядковуватися вимогам будівництва 
власної держави завжди закінчувалося поразкою. 
Закінчувалося тим, що ми навчилися лиш добре руйнувати, але 
не вміємо натомість поставити щось гідне уваги. Так і живемо: 
не встигли щось заснувати, як невідь звідки з'являються 
буремні, рвійні сили та манія зруйнувати все дотла. Нелегкі 
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будівничі заходи закінчуються черговим руйнуванням, а 
руйнуючи діло чи ідею, ми заодно нищимо самих себе, 
підриваємо власні сили, надії і бажання знову будувати. Вічне 
хитання між будівництвом і нищенням. Історія ніби зумисне 
створює умови, аби душа українця могла вибирати між 
цивілізацією і варварством. А може, історія хоче, щоб ми, 
перебуваючи в перехідному отрочому віці, набунтувалися, 
наруйнувалися досхочу, а вже потім, подорослішавши, 
мудріше провадили своє життя? 

Тим часом від постійних невдач закоренилася в нашому 
менталітеті ще одна нездала риса — злість, дратівливість і 
взаємна ненависть, неповага до рівних собі, до старших, 
постійний пошук винних у наших невдачах, на яких можна було 
б ту злість зігнати. Цю рису нам не сатана підкинув. Вона, якщо 
хочете, теж є продуктом «змішаної крові» у міжнаціональних 
шлюбах. Знайома картина: коли із згаданої вище родини 
брат—українець (по духу) завзято візьметься за конкретні 
справи відродження та державотворення, то зросійщений брат 
зухвало все йому зруйнує та запаскудить, а третій брат «ні те, ні 
се» буде насміюватися з обох. І над братами завирує ненависть 
більша, ніж між чужаками, а добра справа зачахне. 

Просто жах, скільки в наших людях дріб'язкової 
нетерпимості, ненависті! І де її найбільше, то серед 
співробітників. Це варто знати кожному : ніде ми не маємо 
стільки ворогів, як у «рідному» колективі. Просто сичать 
ненавистю окремі підлеглі за спинами своїх керівників, до 
рівних за рангом колег. Роками не вітаються між собою 
вчительки однієї школи і професори одного вузу, артисти 
театру і журналісти редакції. Виявляється, людина не терпить 
надмірної, постійної близькості другої людини, тим більше, 
коли у великому «стаді» та ні фізично не може, ні етично не 
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вміє зберігати терпиму дистанцію. За таких умов найменші 
прояви неповаги, неуваги, невдало мовлене слово чи жарт, не 
кажучи вже про прямі образи, з роками нашаровуються в 
бетонну стіну відчуження, розростаються майже невиліковною 
злоякісною пухлиною негативних емоцій, позбутися якої без 
«хірургічного» втручання неможливо. 

Не краща ситуація і в скупчених родинах. «Кайдашева 
сім'я» — не примха класика. Причина чвар у тому, що бідні 
люди жили «на купі». Якби старі Кайдаші мешкали окремо і їхні 
одружені сини окремо, це були б золоті люди, ходили б одні 
до одних у гостину, руки матері-Кайдашисі цілували. А «в купі» 
— осине гніздо. Кажуть, українці — сварливі люди. Ні, всі люди 
в аналогічних умовах такі самі. Чому в багатьох країнах 
спрадавен прийнято відокремлювати дорослих дітей, навіть 
неодружених, хоча в батьків хороми в два поверхи. Тому, щоб 
не було синдрому «кайдашизму». А українець сварливий, бо 
безталанний. У бідній хаті завжди сварка, стверджує народна 
мудрість. 

Одна з причин (на мою думку, можливо, нікому, крім 
мене, не потрібну) в тому, що в наш час ми майже втратили 
відчуття гріха, а без такого відчуття моральної людини просто 
не може бути. Майже ціле двадцяте століття проминуло під 
знаком того, що не гріх красти, привласнювати чуже майно, 
«нести» зі спільного поля чи заводу, доносити на сусідів, 
знайомих і близьких, зраджувати, покидати своїх дітей, робити 
аборти, обманювати, не дотримувати обіцянки... Чимраз 
менше людей усвідомлюють, що відчуття гріха потрібне не 
Богові на небі і не церкві, а передовсім їм самим, що затаєна 
довготривала злість, ненависть чи образа завдає значно більше 
шкоди нам, ніж нашим недругам: відбирає радість такого 
короткого життя, підриває здоров'я, загрожує страшними 



59 
 

хворобами і навіть передчасною смертю. Можна лише 
поспівчувати тим, хто цього не розуміє. 

Нині дуже розхитаний, знівельований сором, тоді як 
навіть у дохристиянських язичників та дикунів печерних він 
вважався неодмінною засадою людяності. Не соромно п'яному 
тинятися вулицями, матюкатися при старших, при жінках, 
відбирати в бідної матері останню копійчину, нагло дивитися у 
вічі ним же ображеним людям. Далебі, безсоромна "гола 
баба» настирно пнеться тобі на очі з екрана телевізора, 
сторінок газет, на вулиці пхає під ніс свої дебелі сідниці. 
Порнографія стала наче неодмінним атрибутом сервірування 
святкового стола, у всякому разі багатьом замінює святі ікони. 
Нещасну жінку зухвало роздягають уже не як людину, а як 
сексуально звабну річ. І ніхто з них не протестує! Здається, 
жінки тільки вдають лукаво, що вони сором'язливі, насправді 
ж, дай їм волю, то вони скоро почнуть публічно змагатися, в 
кого гола задниця краща... 

Не скажу, що мене це дуже непокоїть. Лише нагадую: 
нема гріха без покарання... 

 
ДВА ЛИКИ ЗРАДИ 

 
Не можу обминути ще одного прокляття бездержавності — 
зрадництва. До здобуття Україною незалежності недруги 
різних мастей називали нас, українців, мало не природженими 
зрадниками, мовляв, де два українці, там три зрадники, бо це 
такий народ, по-іншому він жити не може. Що ж, вільний 
невільника не розуміє, а тому язик у нього без кісток... 

Настав час відповісти усім недругам просто з порога: 
підневільний народ справді по—іншому жити не може, бо від 
рабства до зрадництва завжди був, є і буде лише один крок, і 
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біда не в тому, що ми вас зраджували, біда в тому, що мало 
зраджували! Треба було більше, значно більше! 

З приходом незалежності ця проклята недуга, як і слід 
було чекати, обросла новими метастазами. Сьогодні про старі 
випадки віроломства рідко хто згадує, бо їх завалила лавина 
нових порахунків та претензій: «старші брати» таврують наших 
патріотів, що ті причетні до розвалу їхньої 
«найдемократичнішої на світі» імперії, патріоти навзаєм 
викривають ренегатів за їх вірну наймитську службу тій 
антиукраїнській імперії. Патріоти пориваються розпочати суд 
над комуністами за зраду української національної ідеї, а 
комуністи погрожують повернутися до влади й відправити 
зрадників їхньої «всеблагої» ідеї на довічну каторгу в 
каменоломні... 

З-під цієї колотнечі вилізла на світ ще одна поганка, 
породжена ринковими умовами. Деякі бізнесмени, для яких 
гроші «не пахнуть», було б лиш чим приторгувати, вихоплюють 
просто з теплих рук як колишні, суворо заборонені та 
законсервовані, так і свіжі одкровення розмаїтих 
«відщепенців», дисидентів та перебіжчиків, котрі, повторюю, 
для ретроградів назавжди зостануться непрощеними 
виродками, а для патріотів — безсмертними героями, і 
видають ті одкровення масовими тиражами. Бізнесменам усе 
це глибоко байдуже. їм аби більше сенсаційності та виручки. 

Якщо подивитися на явище саме з боку ринкових засад, 
то тема зрадництва нині стала досить вигідним бізнесом. Попит 
на неї різко зріс, відповідно зросли й пропозиції. Бо коли для 
одних головне — гроші, то для других — набуття політичної й 
моральної респектабельності, широкого визнання. 
Кон'юнктура дає можливість перевертням голосно 
задекларувати свою демократичність та плюралізм, своє 
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геройство у боротьбі з силами зла. З тихих та скромних 
правозахисників вони нині, відчувши безкарність та попит на 
гасло «І ми боролись!», перейшли у наступ, стали грізними 
суддями історії, розвінчувачами вчорашніх кумирів. 

Спрадавен зрадники, перебіжчики принаймні на своїй 
батьківщині були гнаними і знедоленими. Нині торгаші від 
мас—медійних засобів відверто роблять з них героїв, аби лиш 
виманити в несвідомих читачів та глядачів жаданий гріш. 
Редакції поважних газет, журналів, книжкові видавництва і 
телевізійні компанії буквально створюють культ зрадництва, 
поклавши тему його на конвейєр. Критики пишуть хто хвалебні, 
хто розгромні рецензії, що тільки підсилює рекламу сумнівних 
одкровень запроданців. Не варто було б і згадувати про це, 
якби вся та писанина не ображала нашої національної гідності, 
не обурювала своєю необ'єктивністю, упередженістю та 
примітивізмом. І це при тому, що серед рецензентів 
трапляються просто блискучі публіцисти, ерудити, тлумачі 
унікальних документів. 
 

Ось і нещодавно телебачення продемонструвало нам 
телесеріал «Останній міф», створений нібито за мотивами 
творчості відомого «перебіжчика», популярного письменника-
публіциста В.Резуна-Суворова, в якому розвінчується 
мерзенність радянських часів і ненависна нормальним людям 
особа Сталіна, його страхітливий, антилюдський, 
антицивілізаційний, чінгісханівський задум захоплення влади 
на євроазійському просторі. Одразу ж з'явилися рецензії в 
поважних газетах — і серед них гнівна інвектива голови 
Міжнародного антифашистського комітету О.Шлаєна «Міфи, 
блефи і відверта брехня» («Дзеркало тижня», 7 лютого 2001 р.). 
Рецензія написана блискучим «штилем», автор чудово володіє 
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пером, однак він великий у малому і малий у великому і хоча й 
обіймає посаду голови ледве не вселенського комітету, 
нормальної голови на плечах для трактування таких тем він не 
має. Рецензія його плутана, у принципових місцях автор 
суперечить сам собі.Тема зрадництва, його причини, мотиви, 
політично-психологічні засади і механізми залишилися поза 
межами рецензії. На мою думку, час перестати ходити навколо 
проклятої теми зрадництва, а рішуче заглибитися в її суть, 
розставити крапки над «і». Не претендую на остаточне 
розв'язання проблеми, не в моїх це силах, але не можу й 
змиритися з тим безголів'ям, яке панує нині навколо неї. 

Маю переконання, що для розкриття теми не так важливі 
достовірні факти та документи (хоча вони і дуже важливі), як 
філософсько-психологічний підхід, аналіз явища крізь призму 
політичних реалій, ментальності людей, захоплених сферою 
конфлікту, першопричин вини, виклику і відповіді на історичну 
несправедливість. Звідси і перше застереження: за тему 
викриття зрадництва серед тих же українців ніколи не слід 
братися людині неукраїнського походження, котра на наших 
історичних, національних, ментальних та інших особливостях, 
м'яко кажучи, не дуже добре розуміється. (Аналогічне 
застереження, звісно, для тих, хто береться викривати 
запроданців інших національностей, не маючи з ними духовної 
спорідненості). 

Інакше виходить нісенітниція. «Старший брат»—поляк 
вважає Богдана Хмельницького підлим зрадником, а «старший 
брат»—росіянин — вірним другом, героєм святої дружби 
народів-братів. Для царя Петра І Іван Мазепа — триклятий 
зрадник, а для короля Карла XII — вірний до загину соратник. 
Для Леніна отаман Симон Петлюра — продажне буржуазно-
націоналістичне охвістя, а для Пілсудського — побратим у 
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борні за волю. Для Вашінгтона Віктор Ющенко — символ 
відродження України як європейської цивілізованої держави, а 
для Москви — продажний «американський підкаблучник»... 

Дорогі сусіди й «стратегічні партнери»! Не пхайтеся нам в 
душу зі своїм брудним шовінізмом. Дозвольте нам самим 
визначити, хто для нас є хто. Ми вже якось обійдемося власним 
розумом. 

Отже, аналізувати явище зрадництва — це не 
висвітлювати виконання колективного договору чи програми 
соціально-економічного розвитку району, оперуючи нібито 
безгрішними статистичними документами, бюрократична 
метафізика тут не проходить. 

Якщо ж хтось таки взявся за перо, то передусім мусить 
з'ясувати для себе три позиції: перша — хто зрадив; друга — 
кого зрадив; третя — за що зрадив. Тобто чи були для того 
невідворотні обставини та в ім'я чого герой став на стежку 
зради: в ім'я святої волі свого народу, викриття маніякальних 
задумів варвара-тирана поневолити людство, знищити 
цивілізацію чи тільки запопадливо прибрати до рук акціонерне 
товариство «Аерофлот» або «Газпром». Нарешті, 
найголовніше: чи зашкодив зрадник своїми діями історичному 
розвою власного народу, людства, демократії, чи, навпаки, 
посприяв цьому? 

Нічого такого у згаданих публікаціях я не знаходжу. 
Натомість переважають дрібненькі факти, дрібненькі 
документи, бездоказові звинувачення, хизування модним 
слівцем, трохи емоцій, трохи пафосної риторики — і для 
наївного читача досить. Коли я кажу, що це рівень жіночого 
розуму, то я ображаю жінок, бо жінки-публіцистки сьогодні 
пишуть краще. 
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Але повернемося до рецензії О.Шлаєна. На його переконання, 
телесеріал «Останній міф» — це «апофеоз апологетики 
зрадництва» і політичного бруду, «жахлива концентрація 
суміші міфотворчості, фальсифікації та відвертої брехні». Така 
собі низькопробна телепопса, розрахована на відсталі 
провінційні смаки. 

Насправді, відсталим провінційним смаком попахує від 
писанини автора. Гнівно тавруючи «ворогів народу», автор не 
вірить у «болісне прозріння» того ж В. Резуна, його незгоду з 
існуючим у «тюрмі народів» тоталітарним режимом, бо, 
бачите, співавтор телесеріалу служив тому режимові, і не де—
небудь, а в спецорганах, клятву давав на вірність «Родінє». 
Цікаво, як тоді називати таких «вірних» слуг своїх режимів, як 
Георгій Саакадзе, Скандербег, Хмельницький, Мазепа, 
Костюшко, Наполеон, декабристи, Болівар, Чапаєв, Будьонний, 
Жуков, Чан Кайші, як, врешті, нам бути з такими теперішніми 
«зрадниками», як Горбачов, Єльцин, Кравчук, Кучма, Дудаєв, 
Шеварнадзе, Назарбаєв, Ніязов і багато-багато інших? Може, 
затавруємо і їх? 

Якщо іти далі за плутаною логікою автора, то виходить, 
що підневільний народ не має права на боротьбу за свободу, 
що уярмлена людина не має права повстати проти гнобителів, 
бо тоді вона — «бридливий зрадник». Такий висновок, 
можливо, й проти волі автора, напрошується з його статті. 

Краще підемо за нашою схемою аналізу. Почнемо хоча б 
з Мазепи. Хто він був? Українець, патріот, самостійник. Кому 
зрадив? Ворогові, що душив Україну. Він мав право повстати 
проти гнобителя? За логікою Шлаєна — ні. Бо, бачите, на 
якомусь царському розгульному банкеті був змушений 
збрехати, що дуже вірний цареві, а ще під тиском 
непереборних обставин підписав якогось папірця. Значить, 
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мусив бути до скону вірним даному слову, а як не чув у собі сил 
для того, то мав чесно простягнути руки під кайдани та 
попросити кинути себе в сибірські каменоломні, а рідний 
народ нехай далі гнеться в ярмі. Автор, геть втративши чуття 
міри, робить саме такий закид В.Резуну: мовляв, коли той з 
переляку відсиджувався після втечі з «Родіни» в затишному 
Лондоні, чесні правозахисники мордувалися в мордовських 
таборах та казанських психушках. Виходить, якби ще Резуна 
згноїли в тих психушках, тоді він був би справжній герой. 
Воістину страшне перо не в гусака! 

За аналогією з думкою автора Герцен теж перебіжчик і 
зрадник ідей декабристів, адже відсиджувався у тому ж 
затишному Лондоні до самої смерті, замість того,щоб дати 
згноїти себе в Шліссельбурзькій централі. А хто такий Ленін? 
Явний зрадник інтересів пролетаріату, понад десять років 
відсиджувався в наскрізь буржуазних швейцарських кав'ярнях, 
замість того, щоб іти на барикади революції або принаймні в 
ланцюгах топати по етапу на сибірську каторгу. 

Ми, українці, дещо по-іншому трактуємо цю проблему. 
Ми вважаємо, що Мазепа не тільки мав право на зраду царя-
загарбника, а як патріот України зобов'язаний був піти на такий 
крок. Бо що є головною рушійною силою історії? Задурманені 
марксизмом—ленінізмом, з відповіддю на це запитання 
плутаються навіть академіки та популярні політики, називаючи 
то економіку і великі капітали, то ринкові умови та новітні 
технології ets. Насправді, історію двигає вперед прагнення 
людини до волі. Економіка потім! Отже, право Мазепи на 
«зраду» царю дане йому від природи. Дане від Бога, як 
кажемо ми. А що дав Бог — не може бути зрадою. 
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Кожен український патріот має визначити для себе раз і 
назавжди: не Мазепа зрадив Україну, а Україна зрадила 
Мазепу. 

Нелегко це усвідомити, але це так. Зрадники — це 
«вірний» сотник Ніс і півтора десятка козацьких полковників, 
котрі вночі напередодні Полтавської битви, як щурі, повтікали 
разом зі своїми загонами в неславу, покинувши Мазепу, а з 
ним і волю рідного народу на розтерзання московській орді. 
Це полковник Галаган, виродок, що «вірно» помагав 
Меншикову виловлювати запорожців з їх степових схованок. 
Саме так сьогодні слід розуміти цю історію. 

Ми вважаємо, що с два лики зради. Коли ти зраджуєш 
друга, батька, рідний народ — це і є зрада. Коли ти зраджуєш 
ворога, загарбника, гнобителя рідного народу — це 
називається зовсім по-іншому. 

Коли Тарас Шевченко відкрито закликав до повалення 
ненависного йому царату, то це в очах царів Романових, звісно, 
була зрада. Та чи в когось з українців повернеться язик назвати 
Кобзаря зрадником? 

Візьмемо приклад з ближчих до нас часів. Колишні 
кадебісти—українці, що так запопадливо помагали ворогам 
нищити українську визвольну ідею, — це патріоти чи 
запроданці? Народної шани вони не заслужили. 

А західна українська діаспора — що за люди? Це 
запроданці чи патріоти, котрі, не будучи наївними дурниками, 
на початку, в ході й під кінець Другої світової війни перейшли 
на Захід, рятуючись від більшовицького «раю». Залишись вони 
вдома, то більшість з них, поза всякий сумнів, була б стерта на 
гулагівський табірний пил ще за життя Сталіна. Вони ж вижили, 
тому сталіністи вважали їх ницими зрадниками. Вони не 
загубились у чужому світі, здобули освіту, високе матеріальне 
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становище, живуть набагато краще й цікавіше, ніж їхні рідні та 
близькі на материнській землі, більшість з яких, навпаки, або 
щедро угноїла своїми тілами сибірську землю, або спилася в 
колгоспах. 

Загальновідомий факт: ніде на світі українцеві так бідно 
не живеться, як на рідній землі. І хоч сталіністи й зараз мають 
діаспорців за зрадників, ми їх злобного сичання не поділяємо. 
Навпаки, раді, що наші люди живуть у світі, як люди, що вони 
не осоромили перед чужими народами нашого роду. 
То хто ж такий Віктор Резун? Українець. Кого він зрадив? 
Тоталітарний режим імперії зла. Може, він запродав друзів, 
рідний народ, свою незалежну країну? Ні, тільки тих, хто 
уярмив його народ, загарбав його землю, проти яких, будучи 
патріотом, він мав би битися зі зброєю в руках, про що, до речі, 
відкрито каже в своїх інтерв'ю, а не проситися по-ідіотському в 
казанську психушку, як би того хотілося великодержавним 
шовіністам. На «старшого брата» він змалку дивився 
холодними очима Павлика Морозова, недарма ж таку кличку 
йому дали ще в училищі. То чи можна українцям називати його 
зрадником? 

Дивно, що автор забув охрестити зрадником генерала 
Джохара Дудаєва, котрий чомусь не пішов добровольцем до 
казанської психушки, а, зрадивши ворога свого народу, 
«скалічив людських доль» у десятки тисяч разів більше, ніж 
майор Резун. 

Автор «Міфів...» головний акцент робить на тому, що 
«зрадник» Резун будує своє розвінчування сталінізму не на 
офіційних документах, а переважно на «теорії непрямих 
доведень», на суб'єктивних узагальненнях та домислах. 
Мовляв, «без бумажки ти букашка...», фальсифікатор, брехун і 
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взагалі нікчема. І сам, мабуть, не зауважив, як його принцип — 
документ усьому голова — зіграв з ним злий жарт. 

З цього приводу пригадалася мені одна недавня 
телепередача. Журналіст запитує далекого нащадка родини 
Джугашвілі: чи правда, що батьком Сталіна міг бути 
популярний мандрівник Пржевальський? Адже відомо, що він 
гостював у князя, де покоївкою була юна Катерина — майбутня 
мати Сталіна, що мандрівник був у неї закоханий і ще кілька 
разів потім висилав їй немалі гроші для сина Сосо, і зовнішня 
схожість між ними проглядається... Гордий горець, якому, 
очевидно, осточортіли подібні запитання, з обуренням 
відрізав: «Доки не знайдено відповідних документів, нам нема 
про що говорити!». Значить, Пржевальський після перелюбу з 
Катериною мав негайно побігти до нотаріуса і задокументувати 
знаменну подію! А не побіг — то й перелюбу не було! Ох і 
скритний був той мандрівник! 

Ще скритнішим виявився Сталін. Тюремна молодість 
добре вишколила пахана. То не наївний Гітлер, котрий у 
«застольних бесідах» вибовкував стенографісткам (для 
скрупульозного задокументовування для нащадків кожного 
його слова) усе, що мав за душею. Сталін свої павучі плани 
захоплення влади над світом старанно приховував і методично 
знищував прибічників, котрі забагато з тих планів знали. 
Досвідчений пахан, він був не настільки наївний, аби залишити 
після себе компрометуючі документи, і в такий спосіб зумів про 
людське око перекласти чимало власних гріхів на своїх ворогів. 
Підступний задум захоплення Європи виношував і готував до 
здійснення Сталін, а винним виявився Гітлер. Не знаю кращої 
ілюстрації до хибності твердження юристів про документ як 
панацею встановлення істини. 
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Нема документів про голодомор 1933—го, значить не було і 
самого голодомору? Нема документів про загибель у 
сибірських снігах сотень тисяч невинних селян — противників 
колективізації, про затоплення сотень барж із царськими 
офіцерами, «ворогами народу», каліками Фінської кампанії в 
північних морях, про масові розстріли української інтелігенції 
на Соловках та в карельських лісах, польських полонених 
офіцерів під Катинню, про тисячі інших звірств чекістів — 
значить не було цього? А раз Сталін не зафіксував у нотаріуса, 
що перший готує напад на Німеччину в липні 1941—го, то не 
було і такого задуму? 

Та задум був! І документи знайшлися — як для непрямих, 
так і прямих підтверджень страхітливих планів більшовицького 
павука. Ще радянські дослідники А.Донтаров, Б.Петров, 
В.Кисельов, І.Бунін, М.Мельтюхов, а з ними десятки істориків 
інших країн писали про превентивний характер нападу 
гітлерівської Німеччини на СРСР, про підготовку Сталіна до 
нападу на Німеччину. Одне тільки не зрозуміло: в чому тоді 
"зрада" В.Резуна, який з точки зору професіонала—військовика 
написав про те ж саме? 

Хизування автора "Міфів..." знанням документів епохи 
таки не пішло йому на користь. Передусім тому, що він незумів 
відповісти на другу вимогу аналізу феномену зрадництва: кого 
зраджено? Ніхто не відхиляє можливості планування 
сталінським керівництвом нападу на Німеччину. Причина — не 
в ідеологічній непримиренності, навіть не в утопічній мрії про 
світову революцію. Ця марксистсько-ленінська інтелігентська 
фанаберія була скинута паханом-реалістом Сталіним в архів ще 
в день "клятви" над гробом вождя революції. Насправді, 
йшлося про одержимість маніакальною ідеєю створення 
більшовицької імперії на Євроазіатському материку, про напад 
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на Німеччину після того, як Гітлер поставить на коліна Францію 
та Англію, знекровиться в цій боротьбі сам і таким чином 
створить сприятливу ситуацію для захоплення влади над 
Європою і заодно над колоніями європейських країн, що разом 
становили половину світу, а тоді можна буде диктувати свою 
волю і другій половині світу. Йшлося про страхітливий розбій, 
розграбування Європи, знищення досягнень людської 
цивілізації. Про омріяний п'яний розгул очманілого від 
абсолютної влади над світом радянського плебсу, про те, щоб 
західну інтелігенцію — цвіт людства — взути в кирзаки та 
відправити в тайгу на лісоповали (заповітна мрія світового 
люмпену). 

Це був страхітливий задум Чінгісхана, Батия, Тамерлана 
разом узятий. І віроломством своїм Сталін перевищував 
Гітлера. Поняття моралі, вірності слову були для нього 
порожнім звуком, такими собі вигадками гнилих інтелігентиків. 
У нього була своя мрія — стати «батьком усіх народів» не на 
словах, а на ділі. Будь-якою ціною. Так, він не залишив після 
себе документів свого віроломства, але на вирок історії це не 
вплинуло. Чінгісхан, Батий, Тамерлан теж не зоставили по собі 
жодних документів, та хіба без цього ми не знаємо про них 
всієї правди? 

А тепер дайте відповідь на запитання: чи знайдеться в 
Європі хоч одна людина (шизофреників не пропонувати), яка 
назве зрадником того, хто розповів світові про хижацькі 
задуми Батия? Чи назвали б ми ворогом народу київського, 
суздальського, новгородського князя, який зрадив би того ж 
Батия? То чому маємо називати зрадником В.Резуна за те, що 
він розвінчав розбійницькі плани Батия XX століття? 

Повернемо проблему ще і таким боком: чи мав 
моральне право В.Резун зраджувати, тобто розвінчувати вовчу 
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політику сталінізму? Запитання риторичне, бо не тільки мав 
право, а й зобов'язаний був в атмосфері суцільної боягузливої 
сліпоти це зробити! Ми можемо лише дякувати Богові, що 
такий сміливець знайшовся. Не тільки ми, а й усі народи 
Європи. Ні, не він порятував їх від більшовицьких орд, але він 
сказав їм правду про них, допоміг зробити висновки на 
майбутнє. Ми, здається, тільки вчора перестали ставити 
пам'ятники своїм Батиям. Тим, хто скинув їх з постаментів, теж 
ставити пам'ятників не будемо. Та закарбувати їх імена на 
скрижалях історії серед імен тих, хто відкриває очі людству на 
його смертельних ворогів, ми зобов'язані. 

Не зміг автор «Міфів..." дати відповідь і на третю вимогу: 
за що зрада? Знову процитовані ним документи свідчать проти 
нього, суперечать висновкам, які він силкується зробити. 

Не подумайте, що я якийсь документофоб, не розумію їх 
важливого історичного, наукового значення. Просто в даному 
конфлікті вони сприймаються сторонами далеко 
неоднозначно, а в таких випадках наукою і не пахне. 
Документи дуже потрібні тиранам, потрібні убивцям, щоб мати 
право і дозвіл убивати, мордувати, стирати на табірний пил 
свої непокірні жертви, тоді як самим жертвам ті документи ні 
до чого, вони ладні їх взагалі не знати. Ось чому документи, 
процитовані автором з однією метою, сприймаються нерідко 
читачами з цілком протилежним значенням. 

Наприклад, за офіційними даними Управління начскладу 
РСЧА, процитованими у статті, в 1937—1939 роках було 
репресовано з політичних мотивів 11 168 чоловік командного 
складу. За розшифровкою Інституту військової історії, з 784 
чоловік вищого командного складу — від комбрига до 
маршала — було репресовано 540 чоловік. З них 436 
розстріляно. Командармів і маршалів знищили майже 
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повністю. Армія була просто обезголовнена. Цими фактами 
автор силкується переконати читача, що Сталін до нападу на 
Німеччину не готувався, та читач чомусь не переконується. І не 
важко здогадатися — чому. 

Віктор Резун — потомствений військовик, кадровий 
офіцер. Чи мав він право проклясти тирана-вампіра за 
страхітливу різню його армії? Тут і сумніву не може бути! Ось 
так несподівано спрацьовують документи. 
«Великий вождь» буквально завалив трупами «лінію 
Маннергейма». За 104 дні боїв втрати Червоної Армії 
перевищили 289 тисяч чоловік, не рахуючи полонених, 
обморожених, покалічених (яких невдовзі після «перемоги» 
просто втопили разом з баржами-транспортами в Балтійському 
морі). Для чого Сталін нападав — ні, не на маленьку Фінляндію, 
а саме на «лінію Маннергейма»? А щоб передусім провести 
репетицію нападу на Німеччину! І знову документ спрацював 
не так, як би того хотілося автору. 

Кліка Сталіна жодного дня в 1941—му не готувала країну 
й армію до оборони. Хоча тоді йшла шалена, форсована 
підготовка Червоної Армії до бойових дій, жодна частина — 
дивізія, полк, батальйон — не готувалися до оборонних боїв. А 
до чого ж готувалися? Невже тут ще документи потрібні? 
До речі, пригадую з далеких дитячих літ: навесні 1941—го мої 
сусіди, прості галицькі селяни, відкрито між собою говорили, 
що Сталін збирається напасти на Гітлера. Напівграмотні дядьки 
без усяких документів про те знали, а нині деякі академіки з 
повними портфелями документів нічого чомусь не знають... 

І ще один з наведених у статті документів. За перші 
двадцять днів війни, на 10 липня 1941—го, втрати воюючих 
сторін виявилися просто непорівнянними. Червона Армія 
втратила вбитими 815 700 чоловік. Вермахт — 79 058. Цифри 
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поранених і полонених взагалі не піддаються порівнянню. 
Танків Червона Армія втратила 11 783. Вермахт — 1061. Літаків 
відповідно 4013 і 826. 

Тепер запитаймо себе: чи міг чесний офіцер, нормальна 
людина європейських поглядів і християнської моралі зберігати 
вірність бездарному «генералісимусу», вовкулаці, який 
ненавидів людей, ненавидів цілі народи, мріяв витерти свої 
чоботи об найвищі досягнення людської культури. За що мав 
би вірно служити його справі? Інформація для роздумів: чому в 
СРСР було так багато зрадників, перебіжчиків, відмовників, як 
не було в жодній країні світу? Люди непатріотичні чи режим 
нелюдський? 

Отже, яку ж таку загальнолюдську цінність зрадив 
В.Резун? І які цінності ми, українці, маємо захищати від нього? 
Більше того, автор статті сам щиро зізнається, що особа Сталіна 
йому огидна. Тут уже зовсім не зрозуміло, в чому він вбачає 
провину письменника-публіциста. 

З огляду на все це чи може Україна вважати Віктора 
Резуна зрадником? Чи може вона соромитися його вчинку? 
Якщо і пече її сором, то хіба від того, що таких сміливців у неї 
було до болю мало. Соромитися треба тих, що як ті вівці, 
ховали голови в траву, заплющували очі, або, що ще гірше, 
запопадливо вислужувались перед сталінськими катами, з усіх 
сил помагаючи їм мордувати свою рідну матір. Це вони 
зраджували Україну. Слава Богу, знайшовся серед нас хоч один 
лицар. який врятував честь України перед культурним світом. 

Опоненти «зрадника», коли вже не мають кращих 
аргументів у суперечці з ним, то напирають на факт, що той не 
може підтвердити окремих своїх звинувачень та припущень 
відповідними документами. Стара, фальшива більшовицька 
пісенька! Спершу ми не дамо тобі з-під себе жодного архівного 
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папірця, а потім розголосимо на весь світ, що ти профан, 
блефун і взагалі брехун! Це ми вже проходили, починаючи з 
перших днів «визволення» у вересні 1939—го і перших 
повоєнних років. Спочатку «визволителі» винищили всю 
галицьку інтелігенцію, вимордували майже всіх випускників 
гімназій, а потім зухвало чвиркали нам у вічі, що ми культурно 
відсталі, інтелектуально недорозвинені, не маємо достатніх 
кадрів... 

Шановні опоненти! Не хизуйтеся, як наївні школярі, що 
ви маєте на якийсь архівний папірець більше, ніж автор 
«Криголама» та «Дня М». Якщо ви порядні люди, то дайте 
йому ті архіви! Він на голову талановитіший від вас і чудово 
знайде їм розумне застосування у своїх творах. Наука історія 
буде вам за це тільки вдячна. А як не захочете дати, то ні 
історія, ні людство теж багато не втратять. І зрозуміло чому. 

Спрадавен кожний народ чітко визначає два лики зради. 
Той, хто зрадив свій народ _ зрадник. Той, хто зрадив ворога 
свого народу — національний герой. І документи тут — десяте 
діло, бо народ — не енкаведистський слідчий. У нього свій 
праведний суд. 

І ще такий штрих до теми. Не знаю, якої національності 
автор газетної статті О.Шлаєн, зрештою, це й не так важливо. 
Але хотілося б запитати його: якби викривальну книгу про 
сталінську камарилью написав радянський єврей або таку ж 
викривальну книгу про біснуватого фюрера написав німецький 
єврей, то чи пан Шлаєн називав би їх зрадниками? 

Глибоко сумніваюсь.Тому мушу повторити: дуже то 
невдячна справа — таврувати зрадників — представників 
іншого народу, з яким не маєш жодного духовного зв'язку. 
Нарешті, останнє. Судячи зі стилю написання статті, автор її — 
високоосвічена, глибокоерудована, інтелігентна людина з 
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вишуканими естетичними смаками (це він раз по раз 
підкреслює, називаючи твори перебіжчиків низькопробними, 
примітивними, а телепрограми про них — позбавленими 
естетичного смаку, провінційними). Тому й не віриться, що 
свою статтю «Міфи, блефи і відверта брехня» він написав від 
щирого серця. Скоріше, на чиєсь замовлення, з чисто 
меркантильного інтересу. А це вже пахне зрадою. 
Найбруднішою зрадою на світі — зрадою власної совісті, 
зрадою істини, зрадою права молодих поколінь знати правду... 
 

СОН ПІД ГРУШЕЮ, АБО ЧОМУ УКРАЇНЦІ ПАСИВНІ 
 

При згадці про українську давнину ми легко уявляємо 
собі молодого, здорового парубка, що серед білого дня 
невинно спить під грушею, а неподалік, у вишневому саду 
кароока, рум'яна, як та ружа, дівчина вишиває милому 
святкову сорочку, а навколо рай — земля, багата калачами, 
«молоком і медом текуча». У ріках, ставках кишма кишить 
риба, у лісах та степах — дичина (це тепер ми все повижерали 
до кобликів та зайчат). 

Уявити ту ідилію легко тому, бо то не вимисел, а 
буквальна фотокопія з нас самих і нашого довкілля. Не що 
інше, як мальовнича, щедра, по-материнському добра, 
«райська» природа обумовила спосіб життя-буття, а з ним і 
ментальність народу. 

Українець завжди був ситий. А сита людина, як правило, 
добра, благодушна і лінькувато—пасивна. Після смаковитого 
обіду її зморює сон. Чому б і ні: голод не допікає, перспективи 
на вечерю добрі, випив чарку, поспав під грушею — чого ще 
людині треба? 



76 
 

Це не голодний варяг з холодного каменя, не голодний 
поляк чи німець з гнилого болота, не московит зі заметених 
снігами лісів, яких голод гнав у чужі краї шукати шматка хліба, 
вчив розуму, як саме його шукати, змушував бути жорстоким, 
хитрим, підступним завойовником, аби вижити. Голод не дасть 
спати під грушею, тим паче, коли й груші нема. У нас же все є! 
Нам чужого не треба. Бо навіщо, коли свого спожити годі. Ще й 
сусідам дамо, аби нас не били. Не були такі злі. А голодні 
сусіди ой як уподобали собі нашу гостинність, наперлися, 
напхалися до нашої господи, взяли нас, добрих та щедрих, собі 
під ноги, вигнали з власної хати, перепсували наших жінок і 
дівчат, перекаламутили нашу кров. Тепер маємо те, що маємо. 
Ментальність українця видає в ньому всі ознаки ситої людини. 
Тільки ситий полюбляє безтурботно помріяти, ні про що тяжке 
не думати, помилуватися красою, тільки ситого тягне на 
ліризм, на пісні, на віршування та малювання лебедів на 
воротах. Сита людина ліниво думає, дрімає тоді, коли потрібно 
енергійно діяти, перестає бути войовничою, хороброю і 
мужньою. Бо навіщо це їй?  

Чому людські племена — від Європи до Полінезії – лиш 
усвідомивши себе сякою-такою силою, неодмінно, незалежно 
одні від одних, єдналися в державні структури? Чи не головним 
стимулом гуртування була боротьба за забезпечення племені 
засобами до виживання, а конкретніше —боротьба з 
нестатками та голодом. Можна назвати і другий 
рівноважливий аргумент: для захисту своїх дібр, людей, 
матеріальних запасів від ворогів-загарбників. Так, але що 
рухало загарбниками? Той же пошук засобів до виживання! 
Отже, в обох випадках головним стимулом державотворення 
була боротьба за виживання, в основі якої — елементарний 
голод. 
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Ну, а як такого стимулу нема, то навіщо тоді держава? 
Навіщо кайдани обов'язків, відповідальності за когось, окрім 
себе? Краще вільною птахою літати лісами та степами з 
солодкою мрією про чарку меду та милу Марусю. На старість 
придбаю хутір над ставком з густими вербами, закладу пасіку, 
розведу табун коней, череду худоби – і буду панувати! Козак—
хуторянин нікому не підкоряється, не сплачує податків, у 
власному маєтку сам собі гетьман. (Золота пора в історії 
українства, що ніколи вже не повернеться). 

Якщо українець справді такий, то він невдатний 
будівничий держави. Передовсім тому, що індивідуаліст, надто 
довго не визнавав над собою нікого, крім Бога, його 
«державою» надто довго була його рідня, хата, хутір, а на 
більше він і не претендував, бо був ситий. А ситим нема ні 
бажання, ні інтересу гуртуватися, єднатися, ставати пліч-о-пліч, 
їм приємніше не знати цього. Оте глибоке небажання єднатися 
завжди роззброювало, знесилювало нас у відповідальні 
періоди історії. 

Сімсот років такої бездержавної відособленості, 
відчуженості українця від українця витворили його відповідну 
вдачу. Запитайте при нагоді нинішнього бомжа (тепер це легко 
зробити), що він думає про державу, громадську справу, 
суспільні інтереси. Бомж подивиться на вас, як на ідіота, 
суспільні інтереси йому до одного місця, він тільки про себе 
думає і більше ні про що. Звичайно, це не зовсім вдале 
порівняння, щирий українець — не бомж, однак у плані 
неготовності до побудови власної держави щось подібне між 
ними таки є. Коли ж у людини така життєва позиція, то що з неї 
візьмеш? 

Тут я мушу сказати собі: стоп! У подібні інсинуації ще міг 
би повірити український читач дев'ятнадцятого століття, але 
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тільки не сьогоднішній. Мачуха-історія давно вибила з наших 
голів романтичні ідилії і натомість накинула проблеми такої 
складності, що з них ми не завжди знаходимо вихід. 

Уже понад сто років ми не можемо зробити вибору між 
двома утопіями. Перша утопія — ідеалізація духу давнини, 
заклик до наслідування предків, до відходу від наслідування 
модерних і постмодерних віянь, від динамічної ходи 
«самовбивчої» цивілізації і повернення назад до хутора, до 
незайманої науково—технічним прогресом природи. Це 
намагання силоміць перешкодити змінам, що нібито 
призводять до соціальних спотворень. Це егоїстична спроба 
«законсервувати» суспільство наскільки можливо, аби тільки 
не знати клопоту з усякими там перемінами, а для нащадків 
нехай «хоч трава не росте». 

Друга утопія — ідеалізація спроб насильницьких перемін 
життя на краще під гаслом: «Ми змусимо вас бути 
щасливими!», штучне перенесення на наш непідготовлений 
грунт заманливих здобутків цивілізації, які, на жаль, ще не 
можуть на ньому прийнятися (приклад — Марксова 
комуністична ідея), що й справді призводить у своєму апогеї до 
соціальних революцій, які неминуче переходять у реакцію, цим 
начисто заперечуючи свою первісну суть. Такої чорної реакції 
на свободу і демократію, якою була недоброї пам'яті 
сталінська «демократія», світ справді не знав з часів Нерона. 

Обидві утопії — це пошуки легкого розв'язання складних 
соціальних проблем. Або повне уникнення їх, як у першому 
випадку, або штучне доганяння Європи та Америки, як у 
другому. А такого полегшеного розв'язання нема. Бо 
неможливо, щоб людська душа, яка живе в нинішньому світі, 
могла відірватися від нього і перестрибнути або назад, у 
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далеке минуле, або вперед, у майбутнє, і там щасливо 
адаптуватися. 

Обидві утопії — це утопії в прямому значенні слова: вони 
нереальні. 

За класифікацією англійського історика А.Тойнбі люди 
будь—якої країни за своїм ставленням до життя-буття 
поділяються на архаїків і футуристів. По-нашому, на 
ретроградів і революціонерів, а ще простіше — на пасивних і 
активних. 

Ретрогради—архаїки прагнуть повернути колесо історії 
назад. Назад до природи, назад до хутора, назад до Союзу, 
назад до соціалізму, назад до колгоспу еts. Назад до 
соціалізму, бо там була хоч і мізерна, а все ж тверда зарплата, 
була гарантія роботи, надія отримати від держави житло хоча б 
і через двадцять років по весіллі. З особисто знайомих мені 
голів облдержадміністрацій один понад усе прагнув 
повернення аграрного сектора до рівня економічних 
показників 1991 року, другий — бодай до рівня 1995—го. 
Обидва усвідомлювали, що й там добра не було, та все одно 
скрушно зітхали за старими часами... 

У чому найбільша шкода від ретроградства? 
Там, де воно запановує, неодмінно з'являється соціальна 

зневіра, розчарування і схильність чимраз ширших верств 
населення до відчуження від виконання суспільних, 
громадських обов'язків, до байдикування і масового 
переважання особистих інтересів над суспільними. Чого, чого, 
а тої зневіри, того масового переважання особистих інтересів 
над суспільними нині маємо більш ніж достатньо. 

Чому ретроград приречений на поразку? 
Життєва практика засвідчує, що всі потуги ретрограда або 

закінчуються повним крахом, або, в ліпшому випадку, не дають 
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позитивного результату. І неважко збагнути чому. Ретроград 
приречений постійно примирювати минуле з сучасним, мертве 
з живим, торішній сніг з нинішнім літнім дощем, що практично 
неможливо. В цьому слабкість його позиції. Як би він не 
силкувався повернути назад ріку життя, які загати на ній не 
ставив би, вона лише ще скоріше збереться з силами, 
нагромадить проти його потуг море розбурханих вод і рано чи 
пізно змете його зі свого шляху разом з жалюгідними загатами. 
(Можливо, саме тому ретроград потрібен історії!). Парадокс, а 
може, вище покликання ретрограда в тому, що він абсолютно 
проти своєї волі сприяє нагромадженню творчих сил нового 
життя, єднанню прогресивних ідей і потенціалів, які без його 
загат-перешкод не змогли б згуртуватись і згромадитись для 
прориву. 

Революціонери—футуристи (від слова футурум — 
майбутнє) усією душею спрямовані вперед, у прийдешнє. 
Похмуро стиснувши зуби й кулаки, вони геть відкидають від 
себе спогади про минуле і тільки вишукують можливості, як би 
то зробити наше життя квітучим уже з завтрашнього дня. 
Стискають кулаки тому, що бачать: прорватися вперед можна 
лише силоміць, хіба що збройною силою. А похмурі, бо з 
гіркого досвіду знають: насильницькі методи повернення 
колеса історії вперед ніколи не ведуть до добра. Хто-хто, а ми 
це добре знаємо! Які благородні гасла несла на своїх знаменах 
революція 1917—го, а якою страхітливою тиранією 
обернулися. То як же бути, ламають собі голову футуристи-
революціонери, бачачи до того ж, що українець у своїй масі по 
духу ліберальний демократ, не хоче він більше революцій, 
досить з нього. І революціонери дуже добре усвідомлюють, що 
шансів на успіх у них нема. 
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Де ж вихід? Назад іти не хочеться, вперед — нема сил. Тоді й 
приходить до українця зневіра й розчарування, приходить 
апатія та безнадія. І він опускає руки, поволі байдужіє, відстає 
від темпоритму дійсності, чимраз більше відчужується від 
політичного, суспільного життя, від національної ідеї, від 
України взагалі. Тікає за кордон за довгим доларом, шукає 
щілини в житті, куди б сховатися і від архаїків, і від 
революціонерів. Та й це не завжди вдається. От українець і 
зовсім похнюпився, пустив своє життя на самоплив... 

Сьогодні ми стали очевидцями ще одного ганебного 
явища: масового дизертирства українців з поля боротьби за 
побудову власної держави. 

Історія переконливо доводить, що на поступ здатен той 
народ, творча провідна еліта якого вміє і може активно вести 
його за собою. А що ж виходить, якщо вона не творча, не вміє і 
не може цього робити? Тоді маємо сумну картину, коли 
зневірені учасники походу до визначеної мети (в нашому 
випадку — побудови держави) втрачають здатність слухняно 
коритися наказам провідників, а більше думають про те, якби 
то самим стати провідниками у пошуках засобів до виживання, 
непомітно вийти із загальної колони в пошуках власних стежин 
до особистих інтересів. Оце і бачимо нині в Україні. 

Для ілюстрації цієї думки уявімо собі таку картину. Наш 
народ у державотворчому поході. Похід триває вже десять 
років. Декому видається, що це забагато, дехто втрачає віру в 
успіх. Люди з кінця колони не відають, що коїться в її голові, 
поширюються провокаційні, панічні чутки, що провідники 
ведуть нас не туди, куди слід. Дисципліна в колоні різко падає. 
Чимраз більше учасників походу дозволяють собі почуватися 
вільними від обов'язку, що не гарантує досягнення поставленої 
мети ні елементарної вигоди чи допомоги. Чимраз більше 
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учасників Походу сходяться на думці, що треба самим про себе 
подбати, бо інакше ніхто не подбає (а так сьогодні думають 
дев'ять українців з десяти). За таких умов про єдність, 
згуртованість, самопожертву в ім'я майбутнього краще не 
говорити. 

Глибоко розчарований, а то й деморалізований, не один 
з нас виходить з лав борців за національну ідею в надії самому 
дати собі раду, краще задовольнити власні інтереси, вберегти 
власну шкуру, залишивши ще вчора вірних побратимів 
напризволяще. Таким чином чимраз більше українців стають 
дизертирами з поля державотворення, не даючи собі звіту в 
тому, що будь-яке дизертирство — лиш тимчасовий порятунок 
від ще більшої біди. Бо лише міцна держава — надійна 
твердиня, де кожен може почуватися у відносній безпеці. 
Дизертир у чистім полі — не воїн, а легка здобич ворога. 

Однак чи багато хто з нас хоче це розуміти? Тим паче, 
коли на дні душі кожного дизертира — тяжке, гнітюче 
усвідомлення неминучої поразки, невідступне відчуття того, що 
його несе за течією до прірви і він не в змозі вирватися з того 
потоку. Зневіра опановує серця дизертирів і вони чимраз 
більше переконують себе, на оправдання свого вчинку, що 
незалежність України перебуває під владою сил, які вони 
здолати неспроможні. 

Під страшним тиском преса комуністичної ідеології 
загрозливо деформувалася наша національна свідомість. Коли 
кожному довелося стати перед лицем проклятого вибору: 
зректися своєї віри чи віддати за неї життя, — українська 
людність після поразки Директорії на сході країни і 
бандерівського руху опору на заході вже не мала достатньої 
сили «духу, що тіло рве до бою», сили, щоб «порвати кайдани» 
колоніального рабства, а з покірністю приреченої на 
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вимирання тихо розділилася на мільйонні отари ренегатів і 
невеличкий, до болю малочисельний гурт офірних героїв-
правозахисників. Перших було настільки багато, що проблема, 
як ставитись до них, стала чи не найголовнішою проблемою 
незалежної України. Але невеличкий гурт героїв своєю 
самопожертвою дав великий приклад нездоланної 
патріотичної сили, врятував для українства почуття 
національної гідності. Це відповідь тим скептикам, котрі 
вважають героїчну боротьбу оунівців і правозахисників марною 
жертовністю. 

Отже, ми, українці, — дизертири? Ця ганебна назва 
стосується не тільки тих, хто дизертир, так би мовити, 
зовнішньо, тобто хто покидає Вітчизну і виїжджає за кордон у 
пошуках щастя. Ніскільки не кращий і дизертир внутрішній, хто 
тікає від себе самого, відхрещується від активного суспільного 
життя, вичікує, коли хтось інший побудує йому квітучу державу. 
Бо з пасивного стану нема шляху у вир боротьби і роботи, а є 
лише шлях до відчуження від дійсності, поринання в ілюзії та 
утопії. 

Відчуття безпорадності і свинцевої втоми в боротьбі за 
виживаня, що є пасивним способом переживання втрат 
життєвих перспектив, — це одне з найболючіших переживань, 
які ятрять душі наших чоловіків і жінок, приречених жити в 
добу суспільного занепаду. Таке життя й надалі робить душу 
українця необов'язковою. Необов'язкова душа — це душа, 
уражена гірким переконанням, що справа, якій вона змушена 
служити, не варта тієї служби. Необов'язкова душа — 
першопричина суспільного дизертирства. Коло замикається... 
Чи не кожен українець, читаючи ці рядки, пригадає, як часто у 
житті гнітило його таке відчуття... 
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Характерною рисою сучасного українця є не гризота з приводу 
матеріальної бідності чи низького походження, а гірка 
свідомість того — і ненависть, розбуджена цією свідомістю, — 
що тебе позбавили твого законного місця в суспільстві, що ти 
нікому не потрібен, ніхто про тебе не дбає, що всім байдуже, як 
і чим ти живеш і що взагалі живеш на світі. Зрозуміло й цілком 
закономірно, що і суспільству він відповідає тим же... Таке 
наше життя. 

Існує, одначе, альтернативний спосіб гідно повестися в 
ситуації масового дизертирства. Цей спосіб можна назвати 
мучеництвом. У наших умовах мученик — це той один у полі 
воїн, котрий теж самовільно виходить з лав похнюплених 
необов'язкових душ з власної ініціативи, але не для того, щоб 
заховатися в кущах, а щоб, так би мовити, «перевиконати» свій 
громадянський обов'язок. Він свідомо йде на самопожертву, 
щоб захистити свій ідеал. За старого режиму такими героями 
були Іван Дзюба, Алла Горська, Левко Лук'яненко, Василь Стус, 
В'ячеслав Чорновіл... Хто тепер може дорівнятися до них — 
нехай читач судить сам. Скажу лише, що багата, дуже багата 
наша Україна такими мучениками. Була багата, є і ще, мабуть, 
довго буде... 

Це не книжні теоретизування інтелігента, бо як поглянути 
на наше життя—буття практичним оком, то ще більша тривога 
огортає душу. 

У країні наростає економічний геноцид народу. Триває 
розкрадання народного добра. Хронічною стала невиплата 
заробітної плати. Переважна більшість населення опинилася за 
межею бідності. Загрозливих розмірів набуває економічна 
еміграція, яка перетворила українців на дешеву й безправну 
масу наймитів європейських та африканських країн. Українство 
розповзається на всі чотири сторони, як розповзалося за 
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лихоліть обидвох світових воєн. Однак тоді люди мусили 
рятуватися від ворога, покидали рідний край з жалем і болем у 
серці, тепер же прощаються з ним добровільно, без жалю і 
болю. 

За чим жаліти? Анархія і злидні стимулюють процвітання 
криміналізованих структур. Влада втрачає моральний 
авторитет. Органи влади та правопорядку зловживаннями, 
бюрократизмом, корупцією скомпрометували ідею Української 
держави. Хто нині з простих смертних може зачаровуватися 
такою Україною, коли обіцянки економічного зростання більше 
нагадують глумління над виснаженими в боротьбі за 
виживання людьми? Розчарування і зневіра стають 
визначальними рисами сучасної суспільної свідомості. 

Відчуженість від національної ідеї — ракова пухлина 
України. Вона може перерости в смертельну недугу нації. Якщо 
нинішній українець доведений до того, що без жалю та болю 
сердечного, добровільно покидає рідний край і не квапиться 
повертатися додому, то що може бути трагічнішим для нації, 
котра тільки-но здобула незалежність? 

Щоб не бути багатослівним, приведу таку паралель. Чим 
наповнене сьогодні наше життя? Чим би ми хотіли його 
наповнити? Добробутом. Світлими перспективами. 
Економічним піднесенням. Високою культурою. Розвоєм науки 
і прогресивних технологій. Повагою до особи і її прав. Чесністю 
і порядністю. Християнською мораллю. 

А чим наповнене наше життя насправді? Злиднями. 
Злодійством і брехнею. Тривожними перспективами. 
Економічним спадом. Безкультур'ям та хамством. Стагнацією 
науки і розвалом виробництва. Зневагою до особи та її прав. 
Розпустою і злочинністю. А про християнську мораль шкода й 
згадувати. 
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Ще коротша паралель: що ми сьогодні робимо більше — 
будуємо державу чи розкрадаємо Україну? Запитання 
риторичне... 

Незаперечний факт, що саме за останні роки в країні 
утвердилася гнітюча атмосфера безвиході й песимізму (про що 
свідчать і ці рядки), чимраз більше патріотів, передусім серед 
молоді, відчувають себе зайвими людьми. За останні роки не 
розв'язано кардинальних економічних проблем ні в 
промисловості, ні в сільському господарстві, не досягнуто 
успіху у відродженні культури та духовності, не здобуто 
міжнародного авторитету. Дійшло до того, що українці 
втрачають ентузіазм і бажання будувати власну державу! 
Мільйони українців не знають, навіщо їм незалежність. 
Мільйони українців нарікають, що незалежність зробила їх 
злидарями. 

Бездіяльність і яловість влади непомітно формує 
громадську думку, що всі біди, мовляв, принесла незалежність. 
Подумати тільки: таку думку формують не міфічні «вороги», а, 
хоч і несамохіть, сама влада! 

Чим може обернутися наша пасивність, не важко 
передбачити. Наважуся на таке застереження: якщо на 
найближчих чи наступних за ними парламентських виборах 
національні сили не здобудуть перемоги (адже йде другий 
десяток років незалежності, то скільки ще нам тієї перемоги 
чекати?!), тоді російсько-єврейські мафіозники скуплять 
депутатські мандати, сформують свою парламентську більшість 
(до 226 депутатських місць їм уже небагато зосталося додати) і 
Україна, на сміх цілого світу, матиме проросійсько-
проєврейський парламент, що прийматиме проросійсько-
проєврейські закони уже на цілком законне грабування 
України, а бідолашний український патріот, як та перепуджена 
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мавпа в джунглях, бігатиме й верещатиме: «Людоньки, та що ж 
це робиться?!» Тоді нам залишиться тільки запитати його: «А 
що ж ти, Іване, робив, де ти був усі ті роки незалежності?» Чи 
не запізно буде? 
 

ЯКИЙ ПРЕЗИДЕНТ НАМ ПОТРІБЕН 
 

Українець сварливий, бо не збагне, чому це на багатій та 
щедрій землі він постійно мусить бідувати. Чому це керівники в 
нього такі, що не можуть (чи не хочуть?) забезпечити йому 
гідне людини життя. Тому й не терпить, коли такий же самий 
гультіпака, як він, стає його начальником. «Ще мені один!» 
Авторитет чужинця терпіти чомусь легше, чужинця мусив 
терпіти, бо така, видати, воля Божа. Та коли свій злидень 
ставав начальником і знущався гірш чужинця, то вже занадто, 
то вже запроданство, зрада братів по крові, нестерпний біль, 
якого несила терпіти. А тому: не дати своєму вирватися в 
керівники, бо стане гірш ворога! І помиляється той, хто гадає, 
що пережитки колоніальних часів вмерли разом з тією 
системою. 

Тут я, нарешті, підступаюся до теми, винесеної в 
заголовок статті. Чи не ми, українці, самі себе висміємо в 
анекдоті про того пекельного казана, де душі наших грішників 
пильнують, аби котра з них не вихопилася наверх, і гуртом 
стягають її за ноги донизу, в смолу киплячу. Це теж далеко не 
похвальна національна риса. Це одна з причин нинішніх 
негараздів, тривожного застою в побудові держави. 

Надто довго в підневільній Україні панувала невільнича 
«демократія». Якщо ми невільники, то всі рівні — і квит! Бо які 
ще, справді, можуть бути претензії на зверхність з-поміж 
невільників? Одначе невільнича «демократія» має дуже погані 
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наслідки, вона опростачує людей, робить їх воістину рівними... 
простаками. 

Звідси наша сумнозвісна самозневага, непошана до 
авторитетів. Мудрі євреї в розмові з неєвреями неодмінно 
похвалять своїх єдинокровних, які вони розумні та сильні. 
Немудрі українці обов'язково обмовлять своїх останніми 
словами. Досить комусь із наших знайомих вибитися на 
керівну посаду, захистити дисертацію, як дев'ять з десяти 
«друзів» про нього скажуть: «Ти диви, такого тупака — і 
вибрали!..» Та чого далеко заходити за прикладом, коли навіть 
у цю хвилину я телепатично, усім єством відчуваю, як немало 
читачів недобре думають про мене: «А ти хто такий, що 
розбазікався тут?!» Затямте, шановні, доки не перестанемо 
отак зневажати один одного, культурної України нам не 
бачити. 

Сьогодні стає очевидним, що не так та економічна криза, 
«не так тії вороженьки, як лихії люди» (наші ж таки) гальмують 
процес державотворення. 

З сумом і болем у серці дивлюся, як усі ми, роздратовані, 
роздавлені, озлоблені нестатками та негараздами, безнадійно 
заходимо в чорну смугу самозневаги, в темінь «кайдашизму», 
загального упадку культури, як нам, попри, здавалося б, 
високий освітній рівень, визнаний цілим світом, чомусь чимраз 
більше бракує такту, толерантності, інтелігентності, поваги до 
ближнього — і до себе самих, як буквально на очах падає 
рівень пошани по—буржуазному знахабнілих молодих до 
скомпрометованих «соціалістичною мораллю» старших, як 
жахно падає ціна людського життя, людської особистості, 
заслуг особи перед суспільством, а водночас як зухвало 
підминає під себе ці людські цінності брутальне простацтво, від 
якого ближче до печерного дикунства, аніж до цивілізації. 
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Здавалося б, стільки поколінь українців прагнули волі, 
страждали, вмирали за неї, та ось здобули її, сердешну, але 
чомусь нема в українства, як у гордих волею народів, поваги до 
себе, до національного гімну, прапора, власної держави, 
власної історії, материнської мови, рідної землі. Лиш де-не-де 
маленькі, кволі вогники. Натомість з кожного кута виповзає 
потворне рило безкультур'я і хамства. Глибоко сумніваюсь, що 
з таким рилом можна підняти Україну з колін... 

Видатний письменник Павло Загребельний неспроста 
закінчує свою нову книжку «Думки нарозхрист» (зважте, саме 
закінчує, неначе головний висновок із своєї багаторічної 
творчості виводить) гіркими словами: «Були всякі часи: 
переважали смерди, панували козаки, мстилися гайдамаки. 
Сьогодні торжествує смерд. І не важить, як він зветься: голова 
колгоспу, директор заводу, банкір, міністр, народний депутат 
(я б додав іще — колишній прем'єр з панамським паспортом — 
А.П.), — однаково він зостанеться смердом. А чого чекати від 
смерда?» 

Зізнаюся, що з літами чимраз більше сумніваюся в 
значущості поняття «національна самобутність». Порожнє це 
слово. Ним, як фіговим листком, лише прикривається ступінь 
культурної відсталості. Тобто, самобутність — це ступінь 
відсталості. І тільки. Якщо взяти Західну Європу за вершинний 
рівень цивілізації, то чим далі на схід, тим більше 
«самобутності». Чехи, наприклад, «самобутніші» від німців, 
поляки від чехів, українці від поляків, калмики від українців — і 
так аж до Берінгової протоки. Мали б ми нині, скажімо, рівень 
цивілізації французів, хто би говорив про самобутність? 

Нехай би мене поправили політологи-матеріалісти, але я 
чимраз більше схиляюся до думки, що в наших 
державотворчих невдачах винен не так стан економіки, 
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фінансів, не занепад колгоспної системи і застій реформ, а 
насамперед винен низький рівень загальної культури, власної 
гідності, поваги до себе. Раніш, в роки неволі, ми однаково 
прагнули незалежності, всі були однакові перед спільним 
ворогом — чи слюсар, шофер, чи професор — і це зближувало, 
єднало людей. Тепер ворога не стало, а з ним і об'єднуючої 
сили, і виявилося, що ні в голові, ні в серці ми не маємо 
високих ідеалів, тільки осоружний бруд буденності, який 
відштовхує нас одне від одного, розставляє по різні боки «тину 
сварки», від того простацтва ми стаємо ще огидніші самі собі, 
стаємо собі ворогами — і вже не тільки національно—
патріотичні, а й прокомуністичні сили не можуть дійти згоди, 
вже й колишні політв'язні та правозахисники публічно 
обливають брудом одні одних. Сваряться міністри, б'ються в 
парламенті депутати, чубляться голови адміністрацій з 
головами рад, відкритим текстом матюкаються молоді дами з 
університетськими дипломами, не миряться колгоспні сторожі. 
Лавина взаємних звинувачень у засобах масової інформації — 
усі винні: президенти, прем'єри, спікери, міністри, директори 
заводів, голови колгоспів, спекулянти, бізнесмени. Уже, 
здається, й не знайти в Україні людей, які не винні. 
Спам'ятаймося, брати-українці! Бо хто ж нам збудує багату і 
культурну Україну? 

Низький рівень загальної культури, не менше, ніж 
економіка, фінанси чи реформи, — ще одна (я вже втратив їм 
лік) проблема нашого державотворення. 

Сьогодні стає очевидним, що цей брак культури, ця 
самозневага боляче б'є по самому процесі державотворення. 
Стає очевидним, що ми через цю самозневагу не віримо самі 
собі, не віримо у власні сили, у те, що серед нас є люди, здатні 
на великі державні звершення. Це дуже серйозна вада. Чи не 
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через цю зневіру ми не проявляємо інтересу до ринкових 
реформ (бо який тупак їх вигадав?), не маємо бажання до 
соціально-економічних трансформацій ( бо то дурні фантазії 
кабінетних панків), і в результаті не дбаємо про власну 
готовність до нових умов існування і праці, які очікують нас 
попереду. І навіть у нестерпних злиднях не дуже 
переймаємося, чим це для нас може скінчитися. За старою 
«совковою» інертністю й надалі сподіваємось переважно на 
допомогу з боку держави, на те, що не ми самі, а хтось нам має 
все зробити. До якого ступеня безпорадності треба дійти, аби 
так думати... 

Це добре видно на прикладі зіставлення успіхів 
відродження України і Польщі за останні роки. Поляки, до речі, 
такі ж слов'яни, як і ми, з тією хіба різницею, що спрадавен 
вони — від пана до простого селянина-рільника — традиційно 
плекають орієнтацію на цивілізований Захід, у якого вважають 
за честь вчитися розуму. Якими би високими парканами не 
відгороджувався від поляка німець чи француз, але поляк таки 
натягав шию і зазирав зацікавлено за той паркан, що там 
розумного робиться. Німець не раз бив його дрючком по 
голові, але той знав своє... 

От і сучасна статистика свідчить, що на початок 90—х 
років, коли Польща заходилася реалізувати економічну 
програму Бальцеровича, майже дванадцять мільйонів людей 
(дві третини працездатного населення країни) мали 
можливість виїжджати на заробітки на захід і працювати 
(освоюючись і придивляючись, аналізуючи і порівнюючи) в 
умовах західної бізнесової економіки, набираючись досвіду 
праці та нового, «ринкового мислення». Вони звозили до своєї 
країни мільйони доларів, тонни «злотка», а не як ми, вічно 
бідні українці, останнє вивозили за безцінь з України. І що 
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характерно: польський уряд заохочував людей виїжджати на 
заробітки, не обкладав їх заробітку, їх «злотка» ні митом, ні 
податками, бо: по-перше, поляк поляка поважає і не допустить, 
аби той виглядав жебраком перед світом (здоровий 
національний гонор — то похвальна річ!); по-друге, уряд 
дивився у перспективу і розумів, що все, зароблене його 
людьми в чужих країнах — на користь власній державі. Тобто 
Польща не така вже наразі цивілізована країна, але там люди є 
люди, мають голови на плечах — і в уряді, і в «трудящих 
масах». 

Поговоріть при нагоді із знайомим поляком і він 
неодмінно щиро скаже вам: «Нині всі крадуть. Але ми крадемо 
для Польщі, а ви — в України». Здається, анекдотична, 
популістська фраза, та в ній незаперечна історична перевага 
поляка над українцем, формула і суть патріотизму й 
національної ідеї, які в поляка є, а в українця тільки «теляться». 
Одначе зароблені долари, скуплене золото — ще далеко не 
все. Дві третини працездатного населення — це визначена 
наукою критична маса, обов'язкова для успішної трансформації 
економічних поглядів нації, — побувавши у підприємницькому 
світі, поляки за короткий час збагнули сутність і невідворотність 
реформ і привезли додому в своїх головах ще дорожчий 
капітал: розуміння того, як правити власний бізнес, як 
гарантувати успіх власної підприємливості. Подальше 
піднесення економіки Польщі підтвердило готовність 
населення до вимог часу. 

У порівнянні з Польщею Україна явно програє. За ті ж 
десять останніх років, як засвідчує статистика, з 23 мільйонів 
працюючих зарубіжного ринкового досвіду набуло не більше 
мільйона українців. Не 2/3, як у Польщі, а 1/23. Тому що коли в 
них виїжджали за досвідом ділові люди, то в нас переважно 
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чорнороби, наймички та повії. Чи можна сподіватися, що ми 
найближчим часом переймемо досвід сусідів? Навряд. 
Українець українця неохоче пускає за кордон, золото 
намагається відібрати, заробіток обкласти податками, одне 
слово, за ноги — та донизу. 

Зрештою, моїм словам можете й не вірити. Пропоную 
зацікавленим особам провести практичне дослідження: 
визначіть у своєму селі, скільки людей працездатного віку 
хочуть земельної реформи, остаточного розпуску колгоспів, 
вміють і можуть зайнятися підприємництвом, заснувати власне 
господарство. Поцікавтеся на своєму заводі чи фабриці, чи 
хоче, вміє і може трудовий колектив реформуватися для 
впровадження сучасних технологій та випуску 
конкурентоспроможної продукції. Чи набереться в ньому 2/3 
підприємливих людей. Відтак проведіть подібні дослідження в 
різних організаціях, об'єднаннях, управліннях. Висновки 
гарантую вражаючі: глибока, глуха, всеохоплююча відсталість 
активної частини населення від вимог часу. Люди масово не 
знають, що робити. І ще гірше те, що й не хочуть знати... 

Кожен другий — стрілочник, якому вперше в житті 
пропонують сісти за важелі потяга. Не двох третин — однієї 
третини готових до вимог доби не знайдете ні в колгоспі, ні на 
заводі чи в установі. Ніхто людей не вчить, влада очікує, поки 
«дозріють» самі. Доки дозріють, то й реформ нікому не буде 
треба. Тим часом купка «компетентних», користуючись 
моментом, грабує нас, штовхає за межу злиднів, безнадії та 
відчаю. 

У чому річ? Що за причина, що нинішній українець, як 
чорт ладану, боїться західної цивілізації, відчуває в душі 
непоборний спротив до неї? 
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Можливо, географічна віддаленість від Європи, 
насильницька відірваність від освіти та культури, 
ортодоксальна православна віра та ще якісь чинники 
відгородили нас від людського поступу. Немалу роль відіграло 
й те, що багато століть панами—поміщиками в нашому селі 
були вихідці з західного світу. Соціальна й національна 
ненависть раба до пана перейшла в генетичну ненависть до 
того світу, який його породив. Справа не в географічній 
віддаленості. Он Японія в сорок разів далі від Європи, ніж ми, а 
як зуміла використати її цивілізаційний потенціал для свого 
економічного «дива». Нерозважливий же українець ще й нині 
горланить на мітингах: «Геть капіталістів з нашої землі!» А тих, 
хто з ними водиться, зрозуміло, за ноги та до ями! Однак для 
більшості тверезо мислячих людей все ж стає зрозумілим, що 
такий варварський підхід до світових економічних реалій може 
призвести тільки до того, що сама історія нарешті обурено 
скаже українцеві: «Геть, дурню, з планети!» 

Не досить нам персональної ганебної ментальності типу 
«а щоб сусідові хата згоріла та корова здохла», то нині маємо 
ще й цілу партію, до того ж, вельми масову, котра вже не 
сусіда, а Україну тягне за ноги на дно історії. Не важко 
здогадатись, що це партія комуністів. 

Інформація для роздумів: чи мають наші комуністи 
український розум? Точніше: що власне українського є в 
свідомості, ідеології, пропаганді доморощених комуністів? 
Мені здається, такого розуму в них майже нема. Ні народних 
традицій, національного, патріотичного духу, ні батьківських 
заповітів, ні властивої нам доброти та щирості, ні любові до 
материнської мови, самобутньої культури. Комуністів взагалі 
неможливо назвати патріотами України. У кращому випадку — 
це її наглядачі, конвоїри в запроданство, в національну 
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непам'ять, ціла партія конвоїрів, що тягне рідну матінку за ноги 
назад до Гулагу. 

З усього того висновується неприваблива констатація 
факту: засилля комуністів у нас засвідчує передусім низький 
інтелектуальний і духовний рівень українства, його недостатнє 
вміння глибоко аналізувати реальну дійсність, робити 
адекватні висновки. Засвідчує його відсталість в такий 
відповідальний час здобуття незалежності, будівництва власної 
держави. 

Давайте, люди добрі, нарешті остаточно з'ясуємо, що 
таке комунізм. Комунізм — це рай на землі. Чи можливий він? 
Років хіба через тисячу, коли людство стане ідеальним у всіх 
відношеннях, хоча ідеальним воно ніколи не стане. 

Таку утопію-фантасмагорію могли вигадати лише вихідці 
з народу, котрий не вірить у рай небесний, а тому всі райські 
блага мріє спізнати в житті земному. Однак і він давно махнув 
рукою на свою вигадку. Та от до деяких українців усе дуже 
довго доходить і вони далі хочуть до того раю. Дозвольте 
запитати: за які заслуги? І хто хоче? Оті наші злодійчуки, пияки, 
брехуни, хабарники, запроданці, проститутки, абортниці? Це 
вони серйозно сподіваються потрапити до раю? Сміх та й годі! 
То ж чи є в комуністів розум? 

Сучасні історики й політологи стверджують як очевидний 
факт: комунізм утратив перспективу стати революційною 
ідеологією та релігією трудящих. По-перше, він деградував 
настільки, що втратив претензії бути панацеєю від усіх бід для 
знедоленого люду і перетворився на звичайнісінький різновид 
російського націонал-імперіалізму. По-друге, держава, тобто 
Росія, яка взяла цей режим за основу й переробила на свій 
взірець, виявилася настільки нецивілізованою, культурно 
недорозвиненою, що ледве змогла з тим «взірцем» 
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наблизитися до рівня стандартного типу другорядних держав, 
унаслідок чого втратила всяку привабливість в очах трудового 
люду інших країн. Російські націонал—комуністи, вхопившись 
за Марксову бороду на кілька століть (ба навіть тисячоліть) 
раніше, ніж треба, через брак елементарної культури лише 
скомпрометували велику утопію, досяжність якої така ж 
проблематична, як і досяжність Абсолютної істини. 

Що ж нам робити? Тратити марно останні сили на утопію, 
яка не здійсниться й через тисячу років, чи подбати про більш 
реальні справи? 

Отже, глибока криза, яку переживаємо, це не криза 
сільського господарства, промисловості, будівництва чи 
транспорту, — це криза наших інтелектуальних, духовних сил, 
криза орієнтирів нашої діяльності. Досить їй без змін на краще 
потривати ще кілька років, і знову неминуче загостриться 
боротьба за розподіл і соціалістичний перерозподіл тих 
злиднів, які ще маємо, оскільки це є найпростішою, 
найпримітивнішою і «найдемократичнішою» в очах простаків, 
що мріють про якийсь земний рай, формою соціальних 
перетворень з усією її дикістю, криміналітетом і безнадією, яка 
з усього того витікає. 

То як? Далі будемо скніти в колективно-общинному, 
православно—комуністичному казані, вчепившись мертвою 
хваткою за ноги тим, хто має снагу будувати нову Україну, чи 
дружно, з відвагою і бадьорістю переможців вийдемо з того 
клятого казана на світлу дорогу прогресу, на благодатну ниву 
творення цивілізованої держави? З усією відповідальністю 
берусь стверджувати: доки Україна не повернеться обличчям 
до вершин сучасної цивілізації, тобто до того кращого, що 
виробило людство, доки не нагромадить отієї більшості 
населяння, яка по-діловому сприйматиме суть соціально-
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економічних трансформацій як особисту вигоду, доти перебіг 
економічних процесів, подолання загальної кризи і вихід з неї 
на піднесення загального добробуту буде надзвичайно 
складним та повільним. 

Не тішу себе ілюзіями, що такі благородні звершення 
здійсняться самі собою і що я доживу до тієї щасливої пори. 
Але колись маємо здійснити їх, врешті-решт! 

Сьогодні чимраз більше людей, розчарованих 
внутрішніми негараздами і нашим грішним менталітетом, 
мріють про «тверду руку», про президента, який би праведною 
силою очистив країну від скверни, передесяткував злодіїв, 
суворими законами змусив нас до законопослушності. Мовляв, 
народ, як той віл у ярмі, розуміє лиш грубу силу та батіг. 
Піночета би нам якого... 

Люди добрі, не треба Піночета! Не треба крові, 
десяткування, батогів! Ми це вже проходили! Ми стільки 
дістали батогів, що наша шкіра пам'ятатиме їх ще тисячу літ. Та 
й навіщо шукати прообраз провідника десь у далеких, 
донедавна диких краях, коли поблизу, в Європі, є устократ 
кращий. Якщо серйозно вибирати, з кого знімати мірку для 
нашого президента, то це великий француз Шарль де Голль. 

Україна сьогодні нагадує повоєнну Францію, що тільки-но 
вирвалась з фашистської неволі й опинилася на політичному 
роздоріжжі. Праві і ліві сили відкрито готувалися до 
державного перевороту, обмеження влади президента і 
перетворення Франції в парламентську республіку — царство 
безвідповідальності. (Чи не це саме нині бачимо в нас?). Праві 
орієнтувалися на одного визволителя від фашизму — США, ліві 
на другого — СРСР. Фінансовані з секретних спецфондів КПРС 
комуністи були впевнені в перемозі. Де Голль врятував 
Францію від ганьби, рішуче відкинувши домагання і правих, і 
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лівих. Нікого не розстрілював, не бив батогами, бо скільки 
можна в державних справах керуватися дикунськими 
методами? Навпаки, дав людям високу, окрилюючу ідею, що їх 
прославлена у віках прекрасна, мудра, демократична вітчизна 
не може принижуватися до рівня служки ні американських 
торгашів, ні сталінських азіатів. Розважливою політикою вивів 
Францію і з НАТО, і заборонив діяльність компартії, провів 
низку реформ на захист прав людини. Цими рішучими кроками 
він повернув французам національну гордість, повернув 
кожному чесному французові почуття власної гідності, 
вищовартості, впевненості у тому, що він заслуговує бути 
прикладом будівничого демократичного світу для інших, а не 
принижуватися перед усякими вискочками. Національна ідея, 
подарована де Голлем народові, знову вивела Францію на 
провідні позиції у світі. 

Чи не такий президент потрібен Україні? Оскільки 
здобуття незалежності з одночасною зміною суспільного ладу 
оцінюється істориками ще й як революція, то наша революція 
мала би мати видатного лідера і легіон фанатиків для 
здійснення її цілей. А що ми бачимо? Лідера не маємо. Це 
однозначно. Не видно й фанатів державотворення. Зате 
негідників! ... краще помовчу. 

В історії засновували нові держави, здійснювали 
революції, змінювали суспільні формації перш за все лідери-
носії національної ідеї. Ленін, Гітлер, Пілсудський, Масарик, 
Ататюрк, Мао Цзедун, де Голль, Голда Меїр... Генератори 
національної енергії, факели ідей, пророки-провидці. Якщо 
народ не має такого харизматичного лідера, то звідки 
візьмуться фанати державотворення? Хто запалить їх 
національною ідеєю, кине у вир боротьби за кращу долю 
народу? 
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Перша вимога до президента (нинішнього і наступних): 
президент має бути носієм національної ідеї. Не нарікати 
скрушно, що ось, бачите, наша ідея чомусь не спрацювала, а 
самому дати її народові, запалити нею серця патріотів на 
високі звершення. Президент повинен глибоко усвідомлювати, 
що Росія ніколи не була і не буде вірною сестрою України. Що 
переважна більшість росіян, з керівною верхівкою включно, 
ніколи не змириться, тільки дипломатично вдає, що змирилася 
з нашою незалежністю. Що запаніла російська еліта усіма 
способами прибиратиме до рук нашу економіку, аби знову 
обернути Україну в свою «жітніцу», у власні бурякові плантації, 
а нас — у наймитів. Росія вміє чекати. І вірить, що дочекається 
свого часу. Український президент має гарантувати, щоб той 
час ніколи не настав. 

Президент нарешті має зробити для України остаточний 
вибір між Сходом і Заходом. Ми добре бачимо, що дала нам 
тристарічна орієнтація на татаро-монгольський Схід. Разом з 
тим ми знаємо, що дала тим же японцям протилежна 
орієнтація, коли після революції 1868 року імператор цієї 
відсталої феодальної країни висунув від свого імені програму її 
виходу на рівень країн західної цивілізації, тобто дав нації 
велику ідею. (Наскільки той імператор був мудріший від 
«геніальних» Маркса і Леніна). Ми бачимо, що та орієнтація 
дала Південній Кореї, Тайваню, Китаю, Чилі, Польщі, Чехії, 
Угорщині... 

Президент повинен рішуче і принципово проводити 
реформи. Президент зобов'язаний захищати зубожілий народ 
од грабежу олігархів та мафіозних кланів. 

Президент — це еталон мудрості, мужності і честі нації і 
не має права своїми вчинками та поведінкою ганьбити її в очах 
світу. 
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Не буду давати порад президентам, як правити країною, це їх 
проблеми, але ще одна думка, гадаю, заслуговує на увагу. В 
нинішній політичній ситуації український президент неодмінно 
мав би бути лідером великої національно-патріотичної партії. 
Масової, багатомільйонної партії, яка була б його надійною 
опорою, натхненником,організатором і виконавцем його 
реформаторських ідей. Позапартійний президент може й 
надалі залишитися «англійською королевою», полатайком 
бюджетних дір, пожежником локальних соціальних вибухів — і 
тільки. Президент, позбавлений романтичного ореолу, бідний 
на стратегічні задуми й передбачення, та ще й позбавлений 
надійної опори мільйонів патріотів, неспроможний, як би щиро 
він того не хотів, сколихнути застійне багно, в якому ми 
опинилися. 

Наш Президент постійно стикається з надважкою для 
розв'язання проблемою: як піднести середній державотворчий 
рівень пересічних громадян до вищого рівня, необхідного для 
здійснення його ініціатив та реформ. Для нього це проблема 
проблем! Бо народ у нас ніби є, а людей ніби й нема. Нема 
здібних, активних, енергійних людей, які на кожному, як то 
кажуть, робочому місці з розмахом, ефективно провадили 
необхідні соціально—економічні перетворення, з причини чого 
чимало, якщо не більшість указів та добрих побажань глави 
держави безслідно тонуть, наче в сонному багні... 

Може, ми помиляємося? Можливо, є в нас розумні, 
ділові люди, але їм не дають проявити себе? Ви подивіться: 
тільки стали активніше проявляти себе прем'єр-міністри Євген 
Марчук, Віктор Ющенко, віце-спікер Віктор Медведчук, як їх 
чисто по-українськи схопили за штани — та донизу! Тільки-но 
зблиснула ясною зорею Юлія Тимошенко — за спідничку та 
донизу? Потрібен президент, який вилікував би нас від 
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анекдотичного синдрому по-голотському тримати за штани 
інтелектуальний цвіт нації, по-батьківськи підтримував 
розумних людей, котрих у нас і так небагато, бо з покірними 
«сіряками» Україна славною та заможною не стане. 

Стривай, — чую внутрішній голос протесту, — в нас ще є в 
запасі десятки претендентів на президентське крісло — лідерів 
політичних партій. Варто приглянутися до них, що за сила єси. 
На жаль, сили й нема. Наші політики ще не справжні політики і 
бути президентами вони, по-простому кажучи, ще не вміють. 
Поки що лише бездумно копіюють, малпують принципи 
діяльності, амбіції політиків передових країн. Вибрати серед 
них гідного кандидата на найвищий пост об'єктивно 
неможливо, бо за ними нема потужної сили, здатної 
забезпечити необхідні позитивні зміни в країні. 

Що ж конкретно вони копіюють-малпують? Спробую 
пояснити. Скажімо, у США є дві потужні правлячі партії — 
демократична і консервативна. їх конкурентна боротьба за 
владу триває поверх століття. Перемагає на виборах одна — 
перебирає в свої руки всю повноту влади. Друга пильно 
стежить за кожним її кроком, бере на олівець кожен промах і 
негайно обіцяє народові в разі перемоги на наступних виборах 
виправити ці промахи. І народ вірить, бо вона справді 
виправляє. Тобто лідери цих партій, коли щось обіцяють, то не 
обманюють виборців і не кидають слів на вітер. Адміністрація 
Рейгана справді зробила для громадян, країни набагато більше 
добрих справ, ніж попередня адміністрація, а адміністрація 
Клінтона — набагато більше адміністрації його попередника. 
Громадяни бачать цю силу, вірять їй, бо є кому вірити. За 
десятиліття це стало системою. 

Ми поки що не маємо двох конкуруючих правлячих 
партій. Однак наші політичні вискочки і собі прагнуть грати 
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роль Рейганів, Клінтонів, Шираків, навіть коли за ними ніхто не 
стоїть, ніяка сила — ні велика партія, ні авангардний клас, ні 
економічна потуга, ні армія... Вони свідомо обманюють народ 
пустими обіцянками, котрі й не збираються виконувати. Чисті 
тобі Голохвостови з п'єси М. Старицького «За двома 
зайцями»... 

Ось лише один приклад такої брехні. Внутрішній борг 
України сягнув 120 мільярдів гривень. Дохідна ж частина 
річного бюджету — 50 мільярдів гривень. Однак деякі 
кандидати в президенти, позичивши очі в Сірка, зухвало 
заявляють, що як тільки вони прийдуть до влади, негайно 
повернуть всі борги громадянам: зарплати шахтарям, 
вчителям, лікарям, пенсії — пенсіонерам, допомоги 
малоімущим. Питається, з яких джерел? Та це їх мало 
обходить, бо вони знають: ще дуже багато людей вірять 
ілюзіям, у які дуже хочуть вірити, ще вистачить на їх вік 
простаків... Але чи може розумна людина віддавати свій голос 
за брехунів, у яких нема ні елементарного аналітичного 
розуму, ні людської совісті? 

Отож, вибирати не маємо з кого. Об'єктивно не маємо — 
і не наша в тім вина. Якщо говорити відверто, то на моє 
глибоке переконання, за умови, що сам Бог збереже нам 
незалежність, добрий президент у нас буде п'ятий- сьомий за 
числом. Раніше й сподіватись наївно... 

(Для порівняння: Дж.Вашінгтон був першим президентом 
США, Т.Джефферсон — восьмим, А.Лінкольн — шістнадцятим. 
А хто був між ними — й самі американці не пригадають). 
Добрий президент з'явиться тоді, коли це буде лідер однієї з 
двох правлячих партій. 

Як засвідчує історія, найкращою є влада однопартійна. І 
не треба кричати: «Ай—ай—ай! Знову одна партія!» Хто має 
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очі, той бачить: скільки б у країні не було партій, а править то 
лише одна! Найдостойніша! Вона може чергуватися при владі з 
іншою партією, єднатися в коаліційні блоки, але в будь-який 
окремий момент править одна. Бо як знову ж засвідчує історія, 
всілякі коаліції — ненадійні, тільки однопартійна влада 
забезпечує лад у державі. Навіть коли партія — компартія. 

Одначе все в природі (і суспільстві) тримається на 
рівновазі, на паритеті протилежностей, на конкуренції рівних 
сил, які не борються між собою на знищення, як нас вчили 
комуністи, а виключно за взаємодоповнення, взаємо-
збагачення, взаємозміцнення одна одної. (Сьогодні пора 
внести поправку до розділу філософії про боротьбу 
протилежностей — за що вони насправді борються). Таке 
взаємозбагачення називаємо прогресом. Одна партія не здатна 
на це: сама себе контролювати, сама себе критикувати, сама 
себе карати — людство ще не набуло такої досконалості. Ми, 
колишні совки, бачили це на власні очі. 

По-друге, людина з її психологією замислена Богом так, 
що вона постійно розчаровується в одноманітності, у 
досягнутому, їй властивий потяг до змагальності, до пошуків 
нового, до вдосконалення. Інакше взагалі не було б прогресу. 
Але тут кожен з нас нехай запитає себе: коли ми 
розчаровуємося в одній позиції, то хіба шукаємо виходу 
відразу в п'яти, семи, тридцяти чи сімдесяти інших позиціях? Ні 
й ні! Нам, як правило, досить однієї позиції, протилежної тій, в 
котрій зневірились, котра набридла. І все! Тобто коли людина 
розчаровується в обіцянках однієї партії, для неї досить 
довіритися опозиційній партії. Ось чому в передових країнах 
історично сформувалася двопартійність з почерговим 
перебуванням кожної з великих партій при владі. Як бути нам? 
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Дуже шкода, що за свого президентства Леонід Кучма не зумів 
(не захотів) створити собі потужну (на мільйон чи більше 
членів) «партію влади», ту ж таки НДП. Це було не так і складно 
— залучити всю чиновну братію, керівників усіх рангів, 
учителів, газетярів, просто бажаючих, людей різних 
національностей, віросповідань, соціальних верств. На 
противагу їм, на опозиційних засадах, з властивого нам почуття 
суперечності та протистояння стихійно сформувалась би друга 
потужна партія — національно-патріотичного спрямування. 
Тобто перша партія дала б поштовх, стимулювала би створення 
другої, була б сильним подразником, суперником у боротьбі за 
владу — ми ж не можемо успішно будувати державу, якщо 
нема кого поборювати! Друга партія нарешті об'єднала би 
щирих українців. Поки що ми можемо про це тільки мріяти, але 
час працює на нас. 

Президент, можливо, і сам того не усвідомлюючи, 
зробив би історично важливу справу для України. Дав би 
поштовх і стимул для активної, політичної структуризаціі 
українського суспільства відповідно до вимог часу, для такого 
бажаного єднання національно—патріотичних сил з метою 
формування рівносильної правлячій опозиційної партії 
переважно з націонал—патріотів. Безперечно, на перших порах 
між ними виникало б тертя, шалене поборювання — не 
виключено навіть із залученням ОМОНу (ми ж такі!), але з 
часом вони набралися б розуму, подорослішали і стали більше 
дбати про взаємодоповнення, взаємозміцнення одна одної у 
справі підвищення добробуту народу. 

Президент-патріот мав би свідомо піти на такий крок, 
допомогти Україні скоріше вийти на сучасний рівень 
політичних структурувань передових країн. Україна була б йому 
тільки вдячна. 
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Отже, тільки після відповідного структурування політичних сил 
підуть у нас добрі президенти. Без такого структурування вони 
й надалі зостануться «англійськими королевами», за якими 
ніхто не стоїть, мудрої ради не слухає, «доленосних» указів не 
виконує. Звичайно, можливий і щасливий виняток, але то .вже 
із сфери ілюзій. Однак що ми робимо сьогодні для того 
структурування і коли ж воно буде? Сподіваємось на внуків та 
правнуків? 

Наукою давно доведено, що негайний успішний перехід 
від тоталітарної системи до ліберальної демократії 
неможливий без тимчасової перехідної ланки — диктатури 
демократії. Це знали ще стародавні греки, які застерігали: 
демократія без диктатури (по-нашому — твердої руки) веде до 
анархії, а диктатура без демократії — до тиранії. Хай нікого не 
лякає слово «диктатура»: перехідний період тому так і 
називається, що він передбачає поступове зниження тиску 
тоталітаризму з відповідним поступовим посиленням 
демократизму. Але цим процесом хтось має керувати! Наше ж 
державотворення нині нагадує велику будову, на яку прийшли 
десятки будівельних бригад і кожна робить, що сама вважає за 
потрібне, не оглядаючись на загальне керівництво. Так можуть 
жити вільні мешканці, коли будинок буде готовий, але коли він 
тільки зводиться, керівництво бригадами мусить бути — 
достатньо принципове й вимогливе. 

Провідником ідей президента «на кожному робочому 
місці» і була б партія українських патріотів — партія народної 
довіри. 

Такий президент мав би незаперечний авторитет у 
народі. Тоді народ сам прокинувся б від сплячки, відкинув геть 
байдужість, ганебний принцип «нікому нічого не треба» і з 
ентузіазмом взявся б до праці. 
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Не раз замислююсь: от здобули ми незалежність й одразу 
наплодили десятки якихось партій. Невідь звідки взялися в нас 
соціалісти, ліберали, консерватори, «зелені», християнські 
демократи і демократичні християни, кришнаїти і сатаністи... 
Хіба це наше? Хіба це не глупа копія, калька з чужого світу? А 
де ж наша партія українських патріотів, українського 
робітництва, українського селянства, української інтелігенції? 
Чи не був би блок таких партій устократ потрібніший для 
нашого державотворення, аніж оті купки розсварених носіїв 
чужих «ізмів»? Переконаний: тоді ми набагато скоріше 
подолали б ганебне почуття меншовартості, вибороли право 
бути самим собою, нікого не наслідувати, не боятися і нікому 
не кланятися, а впевнено робити свою державну справу. 

Нотатки ці аналітичні та критичні, бо, на моє глибоке 
переконання (хоч радий був би помилятися), далеко не все, що 
робиться в Україні, викликає схвалення і захоплення. З кожним 
роком, кожним днем, не з моєї вини, меншає захоплення всім 
«рідним». Тому нормальна, здорова любов до того, що маємо 
сьогодні, має бути критично-дорадлива, критично-заклична, 
така, де знайдеться і біль, і сором, і бажання помогти, і 
нетерпимість до хиб, до безголів'я, безкультур'я, бездіяльності, 
безгосподарності, усіх тих негараздів, котрі бачимо довкола. Бо 
некритична любов сліпа, потуральна злу і шкідлива. 

Якщо і цього замало тим ортодоксам, для яких у моїх 
нотатках знайдуться образливі нотки, то зізнаюся чесно: те, що 
я сказав про характер українців, я списав із себе. Це я такий 
обмежений, культурно відсталий, лінькуватий і заздрісний, 
сентиментальний і злодійкуватий, схильний до ілюзій і поезій; 
це я — заглиблений у самоїдство інтроверт і переляканий 
пацифіст; це мої близькі та знайомі мають «жіночий розум», 
полюбляють сон під грушею серед трудового дня, не 



107 
 

обтяжують себе порядністю, чесністю, організованістю, 
любов'ю до чистоти і порядку. Між нами тільки й різниці, що я 
маю чоловічий критично-аналітичний, здатний робити 
узагальнення розум і трохи відваги писати про те, що бачу. 
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НАША ДЕМОКРАТІЯ НЕ ГРАЄ... 
 

Коли спільна справа не ладиться, ми кажемо, що вона 
«не грає». І при тому нерідко згадуємо стару байку-алегорію 
про музик, котрі, як не старалися, а за браком таланту та вміння 
заграти не змогли. 

Алегорійна фантазія не має меж. Під дійовими особами 
байки кожен може вгадувати, що заманеться: від конкретних 
речей і людей до політичних партій, суспільних верств і цілих 
народів. Скажімо, зійшлися на міжнародний фестиваль музичні 
гурти німецьких, французьких, англійських і українських 
демократів. Перші з них грають, витинають на диво легко, 
невимушено, та ще й приспівуючи і пританцьовуючи, а наш 
гурт понурився над інструментами, незграбно тупцює та 
страшенно фальшивить. Кожному українському патріотові 
болить: чому така невдала гра? І хто ті музики, що ганьблять 
нас перeд світом? 

Щоб легше було розмірковувати, не плутаючись у 
визначеннях, скористаємося і ми алегоріями байки Глібова 
«Музики» і поіменуємо квартет основних державо- і 
демократієтворчих сил України в особах. Ведмідь з басом — 
це, безперечно, так звана партія влади. Осел з бубном — 
робітництво, з директорським корпусом чи то, пак, союзом 
промисловців на чолі. Цап з цимбалами — колгоспне й донині 
селянство. Ну а Малпенко Мартин — звісно, інтелігенція. 

Робиться така класифікація не для жартів, а з нагальної 
необхідності пізнання процесу творення чи нетворення 
держави, віднайдення чіткого кута зору на реалії сьогодення. 
Без погляду на ці реалії, на діяльність героїв державотворчого 
квартету з висоти аналітичного розуму неможливо правдиво 
осмислити власне становище, відповісти на запитання: що з 
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нами діється? Хто винен в наших негараздах? Чому наша 
демократія не грає? Що робити? Коли ж ми бодай на крок 
наблизимося до правдивих відповідей на ці запитання, то 
матимемо вже не байку, а справжню драму — трагікомедію 
нашого нелегкого життя. 

Отже, не «десь у веселому краю зійшлися у гаю», а в 
невеселій Україні: 

 
«ВЕДМІДЬ ТОВСТИЙ ТА ВОЛОХАТИЙ» 

 
Ведмедів ми ніколи не любили. Ні чужих, ні своїх. Чужих 

зрозуміло чому. А своїх не любили трикратно. За зраду, що 
завжди в світі вважалася найтяжчим гріхом. За те, що 
запродали нас в рабство чужинцям. І ще більше за те, що, 
вислуговуючись перед чужинцями, прагнучи за всяку ціну 
догодити .та запевнити їх у своїй уже й не ведмежій, а собачій 
вірності, вони тяжче знущалися з нас, ніж чужинці. Тому й при 
найменшій нагоді своїх Ведмедиків ми вішали першими. З 
Шевченковим презирством на устах: «Раби, підножки, грязь 
Москви, варшавське сміття...» 

Вільні народи Бог милував від такої ненависті. Приміром, 
у зарубіжних посібниках з правил доброго тону читаємо, що 
треба шанувати і любити керівників усіх рангів, бо вони несуть 
на своїх плечах нелегкий тягар відповідальності за життя—
буття нації, злагоду і порядок в країні. Знайти щось подібне в 
нашій етичній літературі просто неможливо. Для нас віками 
вважалося добрим тоном якраз протилежне: не мати ніякої 
поваги до представників чужинської влади, не визнавати за 
ними ніяких позитивних якостей, а коли траплялася можливість 
ошукати їх бодай на копійку, то це вже було геройством. 
Багатовікова звичка — друга натура... 
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Та час не стоїть на місці — в Україні відбулася 
національна революція. Тиха, мирна, бо здійснив її ніхто інший, 
як Малпенко Мартин — майже без участі Осла та Цапа. (Може, 
саме тому вона й мирна). За рік наперед її «офіційно» прорік 
відомий віщун Павло Глоба, який застерігав, що Україна стане 
незалежною, але згодом перетвориться в оплот 
посткомуністичного консерватизму в центрі Європи і, не 
знайшовши виходу з того тупика, знову попроситься до Союзу. 
Засліплений ейфорією сподіваної волі, мало хто задумався над 
останніми словами віщуна. А дарма! Бо здається мені, що вони 
починають збуватися... 

Сьогодні для всіх стало очевидним, що для 
національного відродження нам явно забракло шляхетних і 
мудрих державних мужів при явному надмірі Кайдашевих 
дітей та Шельменків. Хоч таке співвідношення прогнозувалося 
заздалегідь, ми не можемо ставити його собі у вину. В умовах 
зовнішньої — фізичної і внутрішньої — духовної окупації 
(кожен п'ятий серед нас — росіянин), в умовах соціальної і 
культурної резервації (трудові низи під недремним оком у 
«щасливих» колгоспах, на заводах, інтелігенція — в 
комсомольських та партійних лавах, чужа мова, чужа ідеологія 
проникала вже на наші кухні та в спальні, основні відповідальні 
пости і позиції — під контролем колоністів та незчисленних 
«благонадійних» ренегатів) українці не мали ніяких 
можливостей видати зі свого середовища державних мужів. 
Тому в цьому відродженні нами рухала не стільки воля до 
перемоги, скільки інстинкт самозбереження — щоб якось 
вижити. Але з такого інстинкту великі люди не народжуються. 

Героїв ми і справді не побачили. Влада несподівано 
впала на голови революціонерів — дисидентів, поетів, 
художників, професорів вузів (один лише Тернопільський 
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педінститут вирядив цілу когорту), учителів, лікарів, навіть 
виховательок дитячих садків та годинникових майстрів, які, 
правди ніде діти, не мали і не могли мати хоча б сякого-такого 
досвіду адміністративної, господарської, управлінської роботи. 
Вони, радісно збуджені і трохи розгублені від несподіваного 
фарту, повсідалися в кабінетах переможених владоможців — 
справжньої адміністративно—командної гвардії радянських 
партократів—господарників, добре відселекціонованої і 
вишколеної попереднім режимом, здатної, що не кажіть, 
витискати останні сили з посполитих, довести можливості 
планової господарки до крайніх меж примусового розвитку, — 
от тільки не в той бік тягли воза. Повсідалися й заспокоїлись, 
гадаючи, що досягли свого... 

Однак населення — цей надзвичайно чутливий 
соціально-політичний камертон — дуже скоро відчуло, що 
робиться щось не те. Гуманітарна інтелігенція, звичайно, 
здатна творити ідею революції, кидати в маси закличні гасла, 
розпалювати мітингові пристрасті, але не може замінити собою 
безпосередніх управлінських професіоналів—господарів землі, 
командирів виробництва, стратегів економіки. Вона знає, що 
попередній Ведмідь тягнув воза не туди, але сама, ставши 
Ведмедем, тягти його добре не може. 

Досить сказати, що вже першого року незалежності наш 
доморощений Ведмідь (на ланцюгу в президента Леоніда 
Кравчука) припустився непростимої помилки. Не зумів і не міг 
попередити соціальну поляризацію і катастрофічне зубожіння 
населення. Не спромігся провести інвентаризацію української 
економіки, уважно порахувати, які багатства фактично маємо, 
які тільки уявляємо, ніби вони є, які економічні в'язки можна 
обірвати, які ні, чого не вистачає, аби ця маса багатств і зв'язків 
заграла для загального добра. Навпаки, безумно зігнорувавши 
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елементарний облік і контроль за майном, Наш Ведмідь з 
власного «недомислія» (чи з чужої намови?) створив широкий 
простір для всілякого злодійства, тінізації економіки, розвалу 
фінансової системи, інфляції, махінацій з підставними фірмами, 
задушення власного немічного товаровиробника дешевим 
імпортом, що врешті-решт не могло не призвести до 
катастрофічного зубожіння населення і всього того чорного 
негативу, який маємо нині. Наслідки тієї помилки стискають 
наше горло чимраз тугіше, загрожуючи задушити українську 
революцію. 

Наш Ведмідь надто довго спав у берлозі бездержавності, 
ж раптом «тиха революція» розбудила його, та спросоння 
нелегко втямити, що то робиться довкола і що самому потрібно 
робити. Десятиліття незалежності лишень окреслили дрімотну 
злиденність і розгубленість Ведмедя, який, хоча й не власної 
вини, виявився не готовим повести українство на боротьбу за 
національну державу, а також, що найголовніше, не має 
бачення перспектив розвою нової України. За батьківським 
прикладом і регіональні ведмедики глухі до велінь часу та геть 
німі на його виклики, бо вважають за краще не висовуватись. 

На підтвердження своїх слів приведу такий приклад. 
Нещодавно у пресі я оприлюднив кілька статтей про 
необхідність трансформації нашої спільноти на засадах 
саморегуляції підприємницької діяльності суб'єктів малого й 
середнього бізнесу, як сьогодні живуть — і непогано живуть! — 
люди в багатих країнах,у тому числі наші західні сусіди — 
поляки, чехи, словаки, угорці. Зрозуміло, що без такої 
трансформації суспільства годі й мріяти про зростання нашого 
добробуту, тим паче, про визнання українства сучасною 
європейською нацією. Пробую порушити цю тему перед 
відповідальними працівниками то однієї, то другої 
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облдержадміністрації — і з тривогою помічаю, що вони... не 
розуміють, про що йдеться. Боже мій, яка глибока прірва 
нашого відставання від цивілізованого світу, якщо на такому 
рівні люди не знають, що воно таке —саморегуляція суспільних 
продуктивних сил, і чого тоді варта їхня демагогія про наше 
незабарне входження в Європу, про багату, квітучу Україну! 
Чиновники, з якими я спілкувався, скоріш нагадують 
колгоспних комірників, котрі добре знають, скільки мішків 
зерна є в коморі, скільки, коли й кому їх треба видати, з якого 
кута комори в який перекинути (звичайно, і для себе 
приховати), однак не знають і не цікавляться, що потрібно 
зробити, аби врожай наступного року був ще більший, а якість 
зерна ще краща. Це їх ніби й не обходить, не їхнього розуму 
діло взагалі. 

Гадаєте, люди не бачать цього? В будь-якому селі 
знайдете «старого філософа», котрий на пальцях однієї руки 
безпомилково розтлумачить вам всі причини нашого безголів'я 
і як доморощений Ленін правицею вкаже правильний шлях 
поступу. Але в людей нема з кого вибирати провідників: або 
великі патріоти з мізерним господарським досвідом, або 
великі господарники з мізерним патріотизмом. І перші, і другі 
однаково шкідливі для молодої держави. Перші — несвідомо, 
другі навпаки, настільки свідомо, що й прокуратура кінців не 
виведе. Але українець — людина праці і його вибір 
прогнозується наперед: з двох «шкідників» він таки вибирає 
господарника... 
У нашому галицькому краї результати змагання «демократів» і 
«господарників» можна визнати за нічийні — приблизно 
однаково при владі були і перші, і другі. Хто з них більше дбав і 
дбає про інтереси держави і загалу? Дбали та дбають майже 
однаково. Хто про власні інтереси? Тут, здається, теж нічия. 
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Звичайно, обидві сторони ображає така зрівнялівка, адже 
кожна зі сторін вважає себе на голову вищою за іншу. 

Та ба: галичани такої різниці щось не зауважили. Тож 
вибачайте, панове. 

З кількома головами обласної держадміністрації мені 
випала честь разом працювати, тож розповідаю про них не з 
чужих слів. Скажу, що на душу лягло. 

Так, люди вони хороші. Розумні, освічені, досвідчені, 
цільні натурою, спроможні багато й продуктивно трудитися. 
Щирі патріоти України. Вміють ладити з людьми. Селянські 
(переважно) діти — знають ціну праці, розуміють людей праці. 
Здається, чого від них ще хотіти? 

Одначе нині, при всій тій біді, не час для дифірамбів — їх 
стає гидко слухати. Гадаю, доцільніше поговорити про ті риси 
наших Ведмедиків, котрі не залишили доброго сліду в процесі 
державотворення. Може, комусь з них ці зауваги стануть у 
пригоді. Принаймні знатимуть, як виглядають в очах загалу. 

Перший негатив: знайомі мені губернатори — не 
політики. Не мають позитивної державотворчої програми 
розвитку регіону. Виховані в умовах старої командної системи, 
не навчені самостійно стратегічно мислити, а лише 
вірнопіддано та ревно виконувати вказівки зверху, вони й 
донині чекають високих вказівок, бо більше нічого не знають і 
знати не хочуть. Нерідко ловиш себе на думці: за що їх 
призначають на такі відповідальні посади? За вірнопіддане 
виконавство? В демократичних країнах так не робиться. 
Не кращі й губернатори інших областей України, якщо судити 
за їхніми державотворчими успіхами. У моєму розумінні — не 
політики — значить, не реформатори економіки, соціального 
життя на засадах сучасного демократизму, науково—технічних 
технологій, досягнень світової культури. Скоріш за все то 
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колишні голови колгоспів та директори заводів, ставши 
керівниками районів і областей, виявились здатними лише на 
те, аби перетворити свої райони й області на великі колгоспи та 
заводи. А ще більше вони уподібнились до завідувачів 
величезних розвалених, прогнилих до основ, завішаних 
павутинням складів низькосортних матеріальних цінностей та 
всякого барахла, котрі «денно і нощно» розкрадаються, 
розтягуються, розхапуються до останньої тріски. Так от: їм нині 
не до державотворення, тут аби якось стримувати, хоча про 
людське око, цей грабіж. Але, звісно, так, щоби й про себе не 
забути. І тільки. Запитання: чи можуть люди з інтелектом і 
психологією комірників збудувати цивілізовану державу? 
Смішно й запитувати... 

Як в натурі виглядає робочий день голови ОДА? 
Крутиться він зранку до пізньої ночі в колі поточних справ, як та 
білка в колесі, «рішає питання», гасить одні конфлікти, 
розпалює другі. Текучка — основний стиль діяльності, 
розуміється, тієї, що на виду. Вона пожирає дорогий час, 
відбирає сили, висмоктує мозок, гасить світлі задуми... 
Беру на себе сміливість заявити, що більшість наших 
ведмедиків — від Президента до голови села — не вміють як 
слід керувати державними справами. Звісно, були і є об'єктивні 
причини, звісно, їх можна якось пояснити, але факт 
залишається фактом — управляти державою вони не вміють. 

Спитаєте — чому? А передусім тому, що всі вони не 
доросли до усвідомлення того, що власну державу не можна 
обкрадати. 

Татаро-монголи горіли жадобою грабежу чужих країн. 
Ми — татаро-монголи навиворіт: горимо жадобою грабежу 
власної країни. Чужого не рушимо! Боже борони! Зате рідну 
неньку обдираємо, як липку. З варварською тупістю наші 
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ведмедики загнали половину економіки держави в «тінь», 
половину обскубаного до пищиків державного бюджету 
розкрадають та ще й зухвало брешуть решті населення, що на 
ту залишкову злиденну чверть коштів збудують «багату, 
могутню, квітучу Україну» 

Те, що вони на сьогодні набудували, дається легко 
порівняти. Велика Україна на 49 мільйонів громадян має 
річний державний бюджет 9 мільярдів (у доларах). А 
маленький Ізраїль на 6 мільйонів громадян має річний бюджет 
55 мільярдів (у доларах). Не полінуйтеся поділити, скільки 
доларів припадає на одного українця, скільки на одного 
ізраїльтянина, у скільки разів останній забезпеченіший від 
українця — і вам залишиться тільки гірко засміятися. 

Із злодійських огризків, обносків та брехні квітуча 
держане постане! Ніколи! Брехун і злодій раю не збудують, а 
ми, українці, не настільки мудрі, щоб здивувати історію такими 
чудесами. Отже, доки Верховна Рада, Міністерство фінансів, 
національний банк не навчаться чітко контролювати — і в 
«світлій», і в «тіньовій» економіці — використання кожної 
копійки і щомісяця звітувати перед народом про її осмислений 
рух усередині країни й оправданий вихід за кордон (я не 
закликаю державу втручатися в фінансові справи приватного 
бізнесу, але обкрадати свою країну і вивозити вкрадене за 
кордон ніякий приватник, хай він буде хоч святим, не повинен 
мати права), доти Україна залишатиметься кризовою 
державою, а її нещасний народ ніколи не виборсається із 
злиднів, лише далі скнітиме за межею бідності, як скнів за часів 
кріпацтва, колгоспного ладу і сталінських гулагів. 

А що ж наші ведмедики? Оглядають за старою звичкою і 
з великими свитами випадково вцілілі колгоспи та заводи «на 
предмет вивчення передового досвіду», котрий давно нікому 
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не потрібен, та всіма правдами і неправдами гасять вогнища 
соціального невдоволення, бо тільки і тільки від цих 
протипожежних зусиль і залежить їх подальше перебування 
при владі. Усе це разом у них називається «розбудовою 
держави». (До слова, за велінням вищої справедливості цим 
терміном вони дуже точно характеризують, звісно, самі того не 
бажаючи, свою діяльність, адже слова «збудувати», 
«побудувати» означають щось створити, звершити, скласти 
докупи, а слово «розбудувати» скоріш нагадує протилежну дію 
— розвалити, розібрати, розтягати...) 

Революція, національне відродження — то не огляд 
колгоспних полів та вчорашніх заводських цехів. Зворохоблені 
уми, розгублені душі — хтось має взяти на себе роль володаря 
дум. Люди щодня хочуть чути тлумачення подій і явищ, що 
відбуваються довкола, хочуть знати — і це чи не 
найважливіше,— як житимуть завтра. 

А проблем — море. Від процесу становлення держави, 
діяльності Президента, уряду, парламенту, різних партій, 
ставлення до Росії, кризи економіки, фінансової системи, 
експансії дешевого імпорту — до зборів податків, падіння 
курсу гривні, падіння моралі, проблем молоді та шкільної 
науки. Не самим же сільським господарством та зарплатою 
вчителям живуть галичани. На газети нема грошей, світло 
вимикають, телевізори мовчать, люди в районах та селах, наче 
в глухих зонах. А хто краще за першу особу області чи району 
має знатися на політиці, буває на прийомах у Президента і 
прем'єрів? 

Та не лежить у наших ведмедиків душа до політичної 
роботи. Не дано їм розуму і хисту до реформаторської 
діяльності, не дано відваги стратегічно мислити й самостійно 
діяти. Останнього вони бояться, як вогню. Чи це не доказ, що 
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демократія наша ще далеко не та. Гублять керівники 
дорогоцінний час у гасінні «перманентних» соціальних пожеж, 
гублять сили в щоденній текучці, безплідних, нудних 
засіданнях, залагодженні маси дрібних справ, прийомі 
необов'язкових підлеглих та випадкових громадян. Коли 
одному з губернаторів я запропонував тематичний план 
телебесід з жителями області на квартал, залучивши до нього 
низку згаданих вище проблем, то він умить переадресував той 
план до виконання... мені. Мовляв, сам склав, сам і виступай. 
Досі не збагну, що це: нерозуміння вимог часу, політична 
індиферентність, інтелектуальна обмеженість чи елементарне 
небажання бути разом із своїми людьми? 

Хоча що тут розуміти: не всі губернатори — патріоти 
нашого краю. Не кожному дано мати щиросердечну, душевну 
прив'язаність до людей Тернопілля, Львівщини, Волині. В 
нелегкий, тривожний час без цього керівник — не керівник. В 
Україні завжди було сильним почуття патерналізму, недарма 
гетьмана, отамана, ватажка спрадавен називали «батьком». У 
наших можновладців батьківського серця до галичан та 
волинян щось не відчувається. Забагато, либонь, чиновницької 
пихи: нині я керую (руководю) в Тернополі чи Львові, завтра 
так само можу керувати в іншому регіоні. 

 
ТИМЧАСОВЦІ 

 
З першим негативом тісно переплітається другий — 

тимчасовство. Наші губернатори втримувалися на посадах не 
більше двох років. Загальнодержавна ситуація не краща: на 
початок 2003 року серед перших керівників областей тільки три 
мали стаж роботи на цій посаді понад п'ять років, решта — до 
двох. 
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Ще гірше в районах. Половина голів районних 
адміністрацій працюють максимум рік-два. (Нагадаю: стаж 
молодого спеціаліста — три роки). Це, зрозуміло, лише сприяє 
подальшому падінню престижу владоможців, усвідомленню 
оточенням їх тимчасовості. Мовляв, ти не перший і не останній, 
нині пан, завтра пропав. Скільки разів уже бувало в наших 
областях, як раніш у відсталому колгоспі: не встиг керівник 
нагріти свого омріяного крісла, як поповзли чутки, що він тут 
ненадовго... 

За таких умов не до демократії. Неприємне відчуття 
тимчасовства змушує до поквапних пошуків екстрених засобів 
самоутвердження, бажання довести всім в області чи районі 
серйозність вибору, зробленого Президентом. Спостерігається, 
особливо в «господарників», просто вибух шаленої 
вимогливості до оточення, вони раптом стають такими 
патріотами своєї справи (читай: кар'єри), що краще триматися 
від них осторонь. 

Одначе, на превеликий жаль, та вимогливість 
виявляється ялова, економічно безрезультатна, бо основа 
діяльності тимчасовців — не глибокі демократичні реформи, 
скажімо, покликані допомогти регіонові перейти на засади 
саморегуляції в господарюванні, розумно провести реформу 
землі, задіяти економічні важелі впливу на кризовий стан і інші 
заходи, а рецидив голого адміністрування — круті кадрові 
перетасовки, ще крутіші, як не дивно, ніж це робили комуністи, 
буквально розгон тих, хто має власну думку, хто «не тягне 
воза», тобто не біжить покірно виконувати вказівки, що має 
переконати громадськість у максимально ревному вболіванні 
тимчасовців за добробут краян. 

Передбачаю, з яким презирством закопилить губу 
керівник того рівня, про який ідеться, якщо йому випадково 
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потраплять на очі ці рядки: «Спробував би ти на моєму місці 
побазікати про саморегуляцію та самостійне мислення! Де б ти 
тоді був...» Отож бо! І я про це ж саме кажу! Що то за 
демократія, коли керівник такого рівня не має права на власну 
державотворчу ініціативу або боїться про неї заїкнутися. Тут 
щось не так. 

На моє переконання, наші демократи на практиці 
виявилися амбіційніші, зліші, мстивіші від своїх попередників-
комуністів. За пожежними заходами гасіння економічних 
негараздів їм ніколи замислитися, що таке демократія і з чим її 
їдять. Поцікавтеся при нагоді в нинішнього «демократа», що 
означає демократія, і дуже скоро переконаєтесь, що він доволі 
туманно орієнтується в цій проблемі. Він не є демократом 
свідомим, цивілізованим, політично зрілим (не кажу вже — 
науково підкованим, бо куди йому до того). Скоріш за все він є 
демократом зоологічним, розуміння демократії в нього рівно 
стільки, скільки вділила йому матінка-природа, плюс набір 
ходульних фраз типу: «Треба нагодувать, одіть та обуть народ», 
«вжити заходів до піднесення (по піднесенню) добробуту»... 
Тому попри всі старання картина досягнень і в 
«господарників», і в «демократів» виходить однакова — 
громадськість доволі байдуже сприймає їх потуги. 

Як не дивно, ця байдужість загалу ведмедиків чи не 
найменше непокоїть. Бо водиться за ними ще один дуже вже 
недемократичний негатив: хронічний, невиліковний потяг до 
самозбагачення за наш з вами рахунок. Не знаю, чи знайдеться 
в Україні бодай один керівник (від районного до міністерського 
рівня) з кількарічним стажем, який би не зловживав посадовим 
становищем у напрямку власної кишені. Якщо є, то пропоную 
Генеральній прокуратурі висунути його кандидатуру на конкурс 
«Людина року». Хай би світ знав, що і в нас трапляються чесні 
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люди. Та якщо відкинути жарти, то Україна і в роки 
незалежності не перестала бути тим колгоспом, де щороку 
міняють голову правління: кожен наступний голова вже з 
перших днів роботи стурбований тим, що б то вкрасти собі, бо 
все одно скоро знімуть. Така категорія, як трудовий колектив, 
люди, народ у них мається заніц. Не для них наші владоможці 
добиваються керівних крісел. А що? Таке життя! Он гетьман 
Мазепа починав від збіднілого шляхтича, а закінчив як один з 
найбагатших феодалів Європи. Якби Генпрокуратура могла 
перевірити документи-декларації гетьмана, то чи всі маєтності 
він придбав за свою зарплату? На те і влада дається... 

Як бачимо, вже й оправдання є. Нема тільки дріб'язку —
совісті перед народом. Навіть своєрідний тариф хапатні 
утвердився: на рівні району крадуть десятки тисяч, області — 
сотні тисяч, на рівні столиці — мільйони. Гадаю, персоналій 
можна й не називати, їх і так усі знають — від Києва аж до 
Панами. Цей «тариф» (така в нас демократія) додає злодієві 
доволі гонору та пихи, але заслуг перед людьми катма. Жоден 
з голів західноукраїнських обласних адміністрацій так і не 
придумав чогось путнього щодо припинення спаду 
виробництва, виходу з кризи, прискорення земельної 
реформи, переходу спільноти на засади саморегуляції, 
соціального, культурного відродження України. Тобто в ділі не 
зміг потвердити ні свого патріотизму, ні навіть конкретних 
обіцянок, висловлених у газетних інтерв'ю та «тронних» 
промовах. 

Так вимальовується найприкріший негатив: наші нинішні 
керівники не мають достатніх політичних, інтелектуальних і 
моральних якостей, щоб поліпшити соціально—економічну 
ситуацію в регіоні. (І чи тільки в нас така ситуація?). Мабуть, 
уже й малі діти бачать, що Ведмідь наш не вміє добре будувати 
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державу, не відзначається високою мудрістю, мужністю та 
порядністю, зате ледь не геніально вміє дбати про власні 
інтереси. Подобається це нам чи ні, але той визначальний для 
нас принцип поведінки, коли кожен незрівняно більше дбає 
про власне корито, аніж про загальну справу, — яскраве 
свідчення нашої історичної нерозвиненості. Це не критика, не 
зумисне приниження українства, а гірка констатація 
очевидного. 

Мусимо з тим миритися, бо вибору гідних кадрів справді 
нема. То не наша вина, але наша біда. Ми не мали державності 
і, ясна річ, об'єктивно не можемо сьогодні мати вдосталь 
мудрих та чесних державників. 

Отже, кілька невеселих думок замість висновків. 
На жаль, доводиться констатувати, що за роки незалежності 
цілісної демократичної системи в Україні не створено. І, 
об'єктивно кажучи, не могло бути створено. Демократія в 
пристойному вигляді — це явише економічно розвинутого, 
стабілізованого, етнічно максимально монолітного суспільства. 
Ми такої спільноти ще не маємо. Герої нашого квартету — не 
єдинокровні брати. Ведмідь — симпатик північних країв. Осел 
— південних, Малпенко — західних. Лише бідолашного Цапа 
можна вважати автохтонним націонал—патріотом. Та як би він 
один тонко не грав—витинав, якщо інші фальшивлять, то 
ансамблю не буде. Поки що маємо лише потворний симбіоз 
стихійної демократії та чиновницької бюрократії, що став 
причиною чвар між різними гілками влади, джерелом корупції 
і злочинності. 

Причини того, що наша демократія не грає, мало для 
кого є таємницею. 

І. Забагато рудиментів старого тоталітарного режиму в 
нашому житті, забагато псевдодемократичних догм у наших 
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головах. Об'єктивна ситуація перехідного періоду. Поліпшити 
ситуацію може лишень зміна поколінь. І, можливо, не одного. 

2.Влада не поважає власний народ, а народ — владу. 
Перша всі сили нині витрачає на власне самозбереження, 
другий всі сили — на виживання. Кожен зайнятий собою. На тій 
частині планети, де притулилася Україна, населення 
традиційно скептично, а то й з неприхованою недовірою 
ставиться до влади. А що ви хочете, коли і за панування 
чужинців, і за незалежності українець однаково бідний. 
Нинішня влада мала би це усвідомлювати і повернутися 
нарешті обличчям до людей, подбати про створення умов, щоб 
боротьба населення за виживання обернулася на нормальне 
людське життя. 

3. Ми занадто всі рівні — аж до панібратства. А де всі 
однаково рівні, там ніхто нікого не поважає, там нема порядку, 
дисципліни і самодисципліни, принциповості й обов'язковості, 
взаєморозуміння і єдності, там бракує законопослушності, зате 
не бракує правового нігілізму, моральної розпущеності й 
злочинності. У нас нема кризи економіки, а є криза моралі. Ми 
ще не усвідомили, що в рідної неньки—України не можна 
красти, її не можна ошукувати. У такій ситуації демократія 
безсила. 

4.Після здобуття незалежності до демократів огульно 
були зачислені: всі палкі прихильники самостійної України, всі 
противники більшовицької колоніальної системи, всі запеклі 
антикомуністи і свідомі націоналісти, войовничі атеїсти і 
фанатичні віруючі, прибічники колективного господарювання і 
приватного перерозподілу майна, «тіньового бізнесу» і 
ринкової стихії, поборники західної цивілізації, західних зразків 
державного устрою і твердолобі реакціонери, язичники й 
богошукачі, до того ж різних національностей, нерідко 
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недоброзичливих до українства. Чи можна сподіватися скорого 
переплавлення цього світоглядного «вінегрету» в монолітну 
українську демократичну спільноту? 

5. У нас викривлене розуміння поняття «демократія». Під 
демократією сучасний світ розуміє два типи ставлення до 
влади — право громадянина на участь у владі і таке ж право на 
певну особисту свободу від неї, як від влади державної, так і 
від влади інших осіб. Ми ж так прагнули свободи, що, 
здобувши її, за інерцією, непомітно для себе самих, породили, 
як реакцію на тоталітаризм, тенденцію прагнення до свободи 
від обов'язку що на державному, що на особистому рівні, 
свободи від роботи, законопослушності, поваги до ближнього, 
свободи від культури, толерантності, навіть від перспектив на 
майбутнє... Однак справжня демократія таких «свобод» не 
визнає. 

6. Влада в Україні поділена між трьома відомими 
«гілками» — президентською, законодавчою та виконавчою, 
точніше, її силовими структурами. Всі вони, по суті, ведуть 
таємну війну проти демократії, бо фактично дбають лише про 
те, аби не дати більше влади суперницям, а народ їм потрібен 
тільки для демагогічних звинувачень на адресу котроїсь із 
суперниць. Самі ж тим часом міцно тримають одна одну за 
поли, аби хтось з них ненароком не вивищився, не посів чільне 
місце. 

У квартеті, створеному Малпенком, усі музики слухняні, 
законопослушні, чистосердєчно хочуть добре заграти, та й то 
не вдається, а уявіть собі, що би в них вийшло, якби вони ще 
почали ворогувати між собою за лідерство, краще місце та 
інструмент, штовхатися відкрито й нишком, уколами в спину, 
безлично інтригувати й підсовувати одне одному «свиню». Що 
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би то був за оркестр?! Чи не те ж саме маємо ми на нашому 
владному Олімпі?.. 

7. Отже, маємо розбалансоване суспільство. 
Розбалансоване в аспекті організації влади: гілки якої не 
можуть знайти спільної мови. 

Розбалансоване національно: невелика частина свідомих 
українських патріотів, приблизно така ж частина етнічних 
росіян та інших нацменшин, і денаціоналізована основна маса 
«громадян», котрим байдуже, якого вони роду-племені. 
Розбалансоване політично: патріоти прагнуть мати незалежну 
Україну, непатріоти, котрих значно більше, дивляться на 
незалежність крізь пальці, а антиукраїнці мріють про 
повернення в обійми російського Ведмедя. В такому 
розбалансованому суспільстві надзвичайно складно дійти 
згоди, досягти злагоди, єдності, віднайти об'єднуючі ідеї, 
визначити постулати і принципи національної ідеї, спрямувати 
в єдине русло енергію народу. Що вже тут казати про 
демократію... 

8. Як засвідчує політологія, не президент і уряд, а 
парламент і незалежний суд — справжні органи демократії. 
Характерний приклад: у жодній з країн, котрі в середині 
минулого століття пережили тоталітаризм (Німеччина, Італія, 
Іспанія, Португалія), не встановлена президентська форма 
правління. А ми що маємо? І не тільки ми — у більшості 
пострадянських країн (одна Білорусь чого варта!) утвердилося 
всевладдя президентів, а парламенти та суди перетворено в 
«підручні» їм контори, які в разі непослуху можна розігнати 
танками, закрити з допомогою силовиків у розбійницьких 
масках. Такими «конторами» в нас є і місцеві органи 
самоврядування — фактично периферійні відділення органів 
центральної влади. Саме цим і пояснюється низький рівень 
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участі громадян у розв'язанні місцевих проблем. Оце наразі й 
уся наша демократія. 

Як бачимо, проблем і труднощів — море, і жоден 
президент, навіть найгеніальніший, не скоро зможе дати їм 
лад. Кожен з нас розуміє: якщо безладдю надати ще більше 
свобод, то хоч це й демократично, але безладдя буде ще 
більше. Якщо не надати, то хоч це й недемократично, але 
безладдя буде менше. Який же вихід? 

Сьогодні політологи в один голос твердять, що перехід 
від тоталітаризму до розвинутої демократії неможливий без 
тимчасових авторитарних форм і методів управління 
суспільством. Та що політологи — кожен сільський дядько 
скаже вам, що тільки «сильна владна» рука в перехідний 
період може подолати негативні наслідки стихійної демократії, 
розгулу злочинності «дикого» капіталізму. Й неодмінно 
приведе в приклад Піночета. Більш освічені «політики» 
згадають, що авторитаризмом відзначалося президентство 
Рузвельта у США, де Голля у Франції, Аденауера в ФРН, Тетчер у 
Великобританії. Поширена думка, що тільки сильна влада 
здатна сьогодні протистояти масовому правовому нігілізмові й 
ринковій стихії. Досить нам, мовляв, на одне десятиліття 
«твердої руки» якогось мудрого диктатора — і все буде, як у 
пісні про червону калину співається. Ой чи справді? Чи не 
обернеться та «тверда рука» новою диктатурою? Адже 
справжня демократія залежить передусім від політичної 
зрілості спільноти, культури народу, від індивідуальної 
культури кожного громадянина зокрема. Чи є вона в нас? Чи 
можливий розквіт її в найближчі роки? 
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«ДЕМОКРАТИ» — НЕ ДЕМОКРАТИ, А «ГОСПОДАРНИКИ» — НЕ 
ГОСПОДАРІ 

 
І все ж у «демократів» та «господарників» не всі 

негативні риси тотожні. Є немало й відмінних рис. Чим 
найбільше вражають нас перші? Я про це писав не раз, та варто 
повторити. 

Сьогодні стало очевидним, що далеко не всі 
«демократи»-патріоти України. Патріоти таки зрозуміли б, що 
вперше в новітній історії незалежної України стали під знамена 
провідників народу, що за цю свободу, за це їхнє право народ 
заплатив ріками крові, життям мільйонів кращих синів і дочок, 
що те право стати під знамено волі чи сісти в керівне крісло, 
здобуте не ними, а всією нацією аж ніяк не для того, аби в 
ньому на радощах горілочку пити. Якби вони хоч це зрозуміли, 
то дорожили б своєю роллю провідників більше, ніж власним 
життям. 

Та вони не змогли, не захотіли зрозуміти. І то настільки 
не захотіли, що не один з нас і не раз задавався 
сакраментальним запитанням: а чи є в нас взагалі демократи? 
Покажіть їх нам! 

Знаю, щирим патріотам не сподобається мій різкий тон. 
Та що робити? Коли твої надії і сподівання топче чужинець, це 
не так боляче, бо що з нього візьмеш, але коли топче свій 
демократ — боляче вдвічі. 

Як це робили, наприклад, лідери Руху — персонально 
В’ячеслав Чорновіл під час попередніх виборів до парламенту в 
наших краях. Їм повертався язик заявляти з трибун, шо 
націоналізм нині не в моді, ОУН, УПА як «наці» час викинути на 
смітник, а Національний фронт — приший кобилі хвіст і т.д. Ми 
поважаємо Рух, але не даємо його лідерам права нам таке 
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говорити. Націоналізм (тобто патріотизм), ОУН, УПА — наша 
історична слава, найдорожче з героїчного минулого, що 
галичани мають. Як би то виглядало, якби ми стали 
роз'їжджати по Черкаській, скажімо, області й заявляти 
корінним козацьким нащадкам, що запорожці Хмельницького, 
Виговського, Мазепи — «наці», а козацька слава — історичний 
мотлох, місце якому на смітнику. Демократи так не роблять, 
позаяк тоді їх важко відрізнити від кадебістів. 

Тепер візьмемося за «господарників», що вже не в 
одному районі та області знову прийшли до влади. Найбільша 
їх вада — це люди вчорашнього дня. Ще не так давно то були 
справді непогані керівники. І нині вони — добрі кадровики, 
вимогливі адміністратори, мають непересічний життєвий і 
управлінський досвід, та не несуть з собою перспективної 
програми подальшого поступу того ж господарства, на основі 
якого виросли як господарники. їх здатність до 
реформаторства не перевищує нуля. Їхня програма складається 
ледве з двох пунктів: негайне усунення від влади 
«демократів», котрі нібито «розвалили нам усе, що ми з таким 
трудом напрацювали до 90—го року», і повернення до 
соціально-економічного рівня того ж року як нібито до 
вершини народного достатку. Суцільна безнадія, бо ні 
демократією, ні сучасним економічним прогресом та програма 
й не пахне. 

Витіснивши крайову «демократію» з авансцени 
суспільно-політичного життя, «господарники» перехопили 
важелі засобів масової інформації і намагаються з усіх сил 
вигідно сформувати свій імідж. Але чим? Голими обіцянками 
поліпшити (не вказуючи термінів) соціальну ситуацію, 
переконанням громадян у реальній результативності своєї 
діяльності, спрямованої на просто таки безмежне вболівання 
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за бідних і, зрозуміло, за повернення «боргів» селу... Стара, 
нудна пісенька. 

Як і слід було чекати, понад усе полюбляють 
«господарники» пропагувати й поширювати «передовий 
досвід» господарювання, дивним чином не усвідомлюючи, що 
з того досвіду нині, в умовах агонії колгоспного ладу, кури 
сміються. 

Є на Тернопіллі справді мудрий господар — керівник 
селянської спілки «Іванівська» Антон Білик. Два десятки років 
застерігає з високих трибун, що пропаганда передового 
досвіду при колективно—колгоспній формі власності — справа 
безплідна, що до нього за тим досвідом приїжджали вже сто 
делегацій, однак навіть у його ж таки районі жоден сусід-
керівник колгоспу того досвіду так і не запозичив. Говорить 
чоловік, як до глухих. Педагоги, ті давно зрозуміли: раз учень 
не має вроджених здібностей бути відмінником навчання, то 
ніякі вмовляння, погрози чи пропаганда «передового досвіду» 
відмінником його не зроблять. «Господарники» ще й досі не 
збагнули, що назад не буде вороття. Напрошується невеселий 
висновок: як «демократів» неможливо назвати істинними 
демократами, так і «господарники» — не господарі. 
 

НАЗАД ДО КОЛГОСПУ? 
 

Справжні господарі за роки незалежності таки знайшли 
би напрям розвитку агропромислового комплексу в нових 
умовах, щось придумали б у плані реформування землі й 
майнових відносин на селі (як, наприклад, китайські 
однопартійні), повернулися обличчям до матеріальних 
інтересів селянина, а не безликого колективу колгоспників, до 
європейського способу ведення господарки, до науково—
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технічного прогресу. Тут настільки широке коло можливостей, 
що є до чого повернутися обличчям! 

Про людське око вони ніби й не проти реформ, а в душі 
категорично не хочуть жодних змін, ніякого поступу, тільки — 
назад до колгоспних висот 90—го року! Але ж то тупик! Боже, 
хто нині піде відроджувати «славу» бурякових та кукурудзяних 
ланів, тваринницьких «містечок», хто погодиться задарма, як 
той раб-мутант, днювати й ночувати на свинофермах? І якими 
засобами відродити ті ферми і той людський інтерес до них? 
Для населення краю це тупик. Для тимчасовців-господарників, 
виявляється, ні... 

Які вони господарі, коли йде агонія милого їх серцю 
колгоспного ладу, а вони не можуть її спинити? Незасіяні поля, 
незібраний врожай, порожні ферми з видертими вікнами і 
дверима, розгромлені майстерні, випотрошені трактори... Хіба 
так господарюють? 

Ось кілька прикладів того нищівного (іншого слова й не 
доберу) господарювання. За перші ж роки свободи колгоспні 
керівники невідомо за яку провину злочинно позбавили 
Україну худоби громадського стада. Мільйони корів, телиць, 
бичків погнали в «ясир» до турків, греків, італійців, похапцем 
здирали з них шкуру, а кості викидали в Чорне море. Тамтешні 
люди немало дивувалися: чого це раптом українцям худоба 
стала геть не потрібна, але від такого щедрого дарунку який 
дурень відмовиться? 

Нам зухвало брехали, що вкрай потрібні гроші на 
енергоносії (очевидно, так свідомо було зроблено, аби інших 
коштів на ті носії в колгоспів не стало), і то ще добре, що 
покупці на ту «некондиційну», подіравлену ґедзями худобу 
знайшлися. Та, поклавши руку на серце, хто на світі може 
сказати, що масова різня худоби — справді щось добре, 
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особливо для українця, існування котрого не уявити собі без 
тієї вірної, невибагливої годувальниці — корівчини. І ще 
питання, куди пішло більше «зелених» з тих варварських торгів: 
на енергоносії чи в кишені хапуг? На жаль, за цей тяжкий гріх, 
за цей злочин проти невинних тварин і водночас проти 
українського селянства, як з усього видно, ніхто з них перед 
законом уже не відповість. Хіба перед Богом. Але у хапуг Бога 
нема... 

Раптом ловлю себе на химерній думці: а, може, 
коров'яча «гекатомба» — то провидіння Господнє? Може, в ній 
— наш порятунок у майбутньому? Адже із Заходу суне на нас 
страшна, невиліковна, однаково смертельна і для худоби, і для 
людей зараза — коров'ячий сказ. Сунуть віруси, так звані 
пріони, здатні перетворити мозок людини на купу гною. Багаті 
країни захистять себе дорогими дезинфекціями, що коштують 
мільярди доларів. А що було б з нами на випадок епідемії? 
Може, в тому винищенні великих стад худоби — Божий 
порятунок для нас, бідних? 

Відповіді ще ніхто не знає. Тому повіримо на хвильку, що 
справді бракувало коштів на пальне і довелося пожертвувати 
громадським стадом. Але чому тоді спорожнілі фермські 
приміщення (чимало з них недавно збудовані) досі 
розважливо та передбачливо не передані в оренду тим же 
фермерам та новим об'єднанням селян для утримання їхньої 
худоби, а по-варварськи руйнуються, розтягуються? Невже для 
того, аби ми перед епідемією «сказу» не відновлювали 
великих стад? Але ж це величезні матеріальні цінності сіл, що 
могли б ще десятки років служити нашим нащадкам, а тим 
часом вони нині мають вигляд, ніби по них пройшовся фронт. 
Якою логікою це продиктовано? Мовчать хапуги, бо ще 
побрехеньки не придумали... 
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У сумнозвісному 1939—му червонозорі люмпени 
безглуздо знищили в Галичині майже всі панські палаци, котрі 
донині могли слугувати приміщеннями для дитсадків, 
початкових шкіл, будинків відпочинку, санаторіїв. Зрозуміло, то 
була помста рабів триклятим експлуататорам. Виходить, історія 
нас нічого не навчила, і нищення фермських приміщень — це 
теж помста рабів? На цей раз колгоспних? Їй можна і треба 
запобігти! Але «господарники» чомусь мовчать... 

На початку 90—х років з решток колгоспної техніки вкрай 
необхідно було створити машинно-технологічні станції (МТС) з 
метою економного використання машин і пального (яких так 
бракувало!) для допомоги збіднілим господарствам, 
фермерам, новоствореним об'єднанням селян. Адже наші 
застарілі трактори та комбайни зовсім не цікавили ні турків, ні 
греків. Чому цього досі не зроблено? 

І таких — чому? — безліч не лише в сільському 
господарстві, а й у промисловості, на транспорті, у сфері науки, 
освіти, культури, охорони здоров'я... Просто не знаю, на чому 
зупинитися, де кінець тому трагічному переліку. То чи вміють 
наші Ведмеді будувати державу? 

А ось мої особисті враження від інтелектуального рівня 
«господарників». Понад тридцять років за службовими 
обов'язками журналіста, згодом керівника прес-центру 
облдержадміністрації мені випадало спостерігати за 
ментальністю секретарів обкомів партії, голів обласних рад і 
облдержадміністрацій на численних нарадах так званого 
господарського активу, а «пережив» я їх щось із двадцять і 
серед них були такі особистості, як майбутній заступник 
міністра праці і соціального захисту населення Григорій 
Шевчук, майбутній спікер парламенту Олександр Ткаченко, 
народні депутати України Богдан Бойко, Іван Бойчук... Понад 



133 
 

тридцять років я бачив, як усіх їх бісила одна і та ж проблема: 
небажання трудівників ланів і ферм виконувати як слід їхні 
керівні вказівки та завдання. Не хочуть чомусь славні 
працелюби вчасно орати, сіяти, підживляти посіви, жати, 
молотити, копати буряки, заготовляти корми, годувати свині, 
доїти корів, не поспішають готуватися до зими, не квапляться 
сплачувати податки, платити за використану електоренергію, 
за воду, за газ і тепло. Не хочуть нічого вчасно і добре робити... 

Тут би навіть кінь замислився: у чому причина масової 
інертності? Нема стимулу до роботи? Авжеж, нема. Але про той 
стимул, про економічні важелі, заохочення, про пошуки нових 
рішень, проведення якихось реформ, змін в оплаті праці на 
користь селян ніхто ніколи не згадував. І сьогодні не згадує! 
Навіть у ході тихоплинної земельної реформи! Не шукає 
підходів до селянина, не цікавиться його проблемами, його 
жалюгідним існуванням, а з дерев'яним серцем, усе тими ж 
старими вольовими методами підганяє його до роботи. На 
трибуни й далі виповзають старі ретрогради і довго й нудно, 
ніби нічого на світі та в Україні не змінилося, торочать про те, як 
краще готувати грунт до сівби, як краще сіяти горох, садити 
картоплю, сушити сіно, заготовляти сінаж, орати на зяб... Люди 
добрі! Щелепи зводить від тієї дерев'яної тупості! І безнадії...  

Усе пояснюється просто: агонія колгоспного ладу, 
державного капіталізму в цілому тягне за собою відмирання 
владних структур, тим ладом породжених. От наші 
«господарники» й метушаться, пересідають з крісла в крісло, 
латають діри, роблять штучне дихання системі, а вона щось не 
грає. Вони бісяться від безсилля чимраз частіше кидають у 
«прориви» правоохоронні органи. Та чи можна прокуратурою 
підміняти економіку? І демократію? Якщо нормальні, розумні 
люди вперто не бажають змін, значить, вони щось знають. 
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Значить, за ними стоїть якась могутня сила, що надихає їх на 
таку впертість. Сила ця, скажемо так, — в тупості. В дрімучому 
нерозумінні й небажанні усвідомити пріоритет інтересів особи 
над інтересами загалу. І чим скоріше люди, які цього не 
розуміють, зійдуть з господарської арени, тим краще для 
України. 

Увесь прогресивний світ нині прийшов до розуміння 
інтересу особи як основної рушійної сили прогресу людства. І 
процвітає на цьому розумінні. Нашим Ведмедям ця істина 
заскладна. Їм аби скоріше вернути панівні висоти 90—го. А 
інтереси особи — до бісової матері! Та даремно тужаться — 
повернення до «висот» 90—го не буде! 

У світі рушійна сила інтересів — основний людський 
капітал розвинутих країн. Наша влада до розуміння крайньої 
необхідності щирого, материнського сприяння процвітанню 
інтересів особи ще не дійшла. Задушити ті інтереси — оце будь 
ласка! А сприяти?! Ведмідь головою і чотирма лапами вперся в 
цей «нотний камінь» та ніяк його не подужає і бас його не грає. 
Бідолаху можна зрозуміти: сімдесят років з ведмежою люттю 
топтав інтереси особи в ім'я обожнюваного колективу, аж тут 
раптом треба повертати ту лють на 180 градусів. Нинішньому 
поколінню Ведмедів це навряд чи вдасться зробити. 

За сучасною економічною теорією ринок — це 
об'єктивність руху товарів і послуг, капіталів і робочої сили, 
спрямованих на задоволення приватних інтересів особи. Ринок 
— це, грубо кажучи, слуга людини. Не держави, не владної 
гілки, не окремої партії, а лю-ди-ни! Споживача! Ігнорування 
цього закону — ігнорування інтересів народу. Доки ми, моголи, 
не зрозуміємо цієї істини, жити краще не станемо. Повірте, я не 
критикую і не зловтішаюся, бо то не вина, а скоріше біда нашої 
влади. Біда, якої не тільки нам, а й нашим онукам вистачить. 
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Зловтішатися з неї — все одно, що насміхатися з нещастя свого 
народу, нації, держави. Однак і мовчки чекати, поки онуки самі 
доглупаються до суті справи, теж не годиться. 
 

ОЛІГАРХИ ЧИ КАРМАЗИНИ? 
 

Поки «демократи» і «господарники» чубляться між 
собою за владні крісла, з їхнього розбрату користає (і 
скористає!) третя сила, вірніше, третя хвиля претендентів на ті 
крісла. Це наші доморощені олігархи. 

Саме олігархи сьогодні впевненим (навіть 
самовпевненим) кроком ідуть до влади. Мусимо знати, хто 
вони такі, бо це нині наша тіньова влада, а завтра вона 
неодмінно вийде із затінку, щоб «законно» всістися нам на 
шию. Зараз ці ведмедики ще в берлогах, але вже добре 
начувають грішний запах своєї владної весни. Керівництво 
«обрізаних» (так у народі називають СДПУ (о) відверто заявляє, 
що їх партія — це партія влади, що саме з її середовища нібито 
має вийти новий президент та уряд. Це прогнозувалося ще на 
початку 90—х років, коли багатьом мислячим людям було 
зрозуміло, що Україна опускається до рівня країн так званого 
третього світу і для неї, цілком можливо, не буде винятком 
«колумбійський варіант». За рівнем багатств нові українці, 
можливо, уже й переплюнули багатьох вельмож західного 
світу, але чи можна назвати їх сучасними цивілізованими 
олігархами? Дозволю собі сумніватися.  

На моє переконання, наші олігархи — це скоріш за все 
доморощені кармазини. Оті самі кармазини (зажиріла 
козацька старшина), проти яких посполиті постійно 
бунтувалися ще з сімнадцятого століття. Це яскрава ілюстрація 
до тези, що історія нас нічого не навчила. 
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Олігархи нині панують у багатьох передових країнах — 
тій же Швеції, Франції, Японії чи США. Але це люди західної 
демократії. Тобто демократії з людським обличчям. Наші ж 
олігархи порівняно з ними попри всі свої багатства, державні 
посади та вчені ступені є, м'яко кажучи, людьми голотської 
психології, тобто елементарними кармазинами. 

Давайте простежимо, яка між ними різниця? Наш олігарх 
перебуває ще на тій стадії розвитку, коли йому дуже кортить 
гребти все під себе. Західний олігарх теж добрий хапуга—
буржуїн і теж волів би все, що може, під себе гребти. Але 
сувора матінка-історія жорстоко провчила його безконечними 
пролетарськими бунтами, повстаннями та революціями. І 
силоміць, явно проти його волі, зробила з нього істинного 
християнина, змусила полюбити бідного ближнього майже як 
себе самого і, тамуючи в душі відразу, ділитися з ним власними 
благами. 

Головне тут — уміння ділитися. Для чого? Щоб по 
можливості вирівнювати доходи населення, не допускати 
поляризації суспільства на супербагатих і супербідних, гасити 
класову ненависть останніх до експлуататорів. Оті потворні 
«акули імперіалізму», як ми їх ще донедавна називали, таки 
знайшли в собі сили стати благодійними християнами: не 
тільки добровільно віддають трудящим більшу частину власних 
доходів, а ще й, будучи при владі, свідомо приймають 
відповідні закони, що так воно і має бути. 
Рад-не-рад буржуї змушені проводити через парламенти, де 
самі ж і засідають, закони про «справедливий розподіл благ». 
Про те, що левова частка їхніх доходів має йти до бюджету, аби 
держава могла забезпечити трудящим «збалансовані» доходи, 
«гідну людини» заробітну плату. Вони добровільно мусять 
погодитись, що заробітна плата працюючого має становити в 
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середньому 60 відсотків від вартості виробленої ним продукції 
чи інших послуг. А щоб і про себе не забути, просто змушені 
активно розвивати, розширювати виробництво, постійно 
впроваджувати нові технології, освоювати «ходовий» 
асортимент, збільшувати випуск продукції, шукати додаткові 
ринки збуту, бо ні їх апетити, ні апетити трудящих не стоять на 
місці. 

Західний олігарх глибоко затямив, що як не стане 
ділитися з ближнім по-Божому, то тут же за воротами офісу 
його перестрінуть сатаністи Маркси та Леніни, а за ними 
неодмінно прийдуть ще й Гітлери та Сталіни і зітруть його в 
«табірний пил», але ні добробуту загалу, ні культури та 
демократії аніскільки не підвищать. 

Звісно, доходів олігархові залишається значно менше, 
ніж він хотів би мати, та нічого не вдієш, бо інакше взагалі не 
виживеш. Повторюю, цю просту істину західний олігарх засвоїв 
ще за життя Леніна, відтоді чітко вигранив її законодавчо і, як 
бачимо, на деякий час має спокій з трудящими. І вовк ситий, і 
вівці цілі. Більше того, в розумного олігарха і демократія грає: 
стимулюється освіта і наука, на грані фантастики розвиваються 
технології (а за рівнем технологій сьогодні, як відомо, 
визначають рівень цивілізованості нації), підвищується якість 
життя, люди живуть значно довше, народжують більше дітей, 
мають час і гроші на забави. Ще сто років тому барони не 
купалися в таких достатках та розвагах, як нині звичайні 
працьовиті люди в багатих країнах. І світ їх за це поважає. 

Наші ж кармазини ніколи не знали народної шани, бо 
свого народу ніколи не любили і нічого доброго для нього не 
зробили. Не роблять й по нинішній день. Християнської моралі 
їх ніхто не вчив, а самі піднятися до неї вони не змогли. Це 
олігархи в першому поколінні. 
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І все ж одна різниця між кармазинами і нинішніми 
олігархами таки є: перші були переважно українці за 
походженням, а другі — всілякі зайди... Які з них можуть бути 
патріоти? 

Ми ніколи не мали потомственої аристократії, лише зграї 
вискочок. За Гетьманщини були одні вискочки, за царів — 
другі, за більшовиків — треті, за незалежності — ще інші. І 
кожного разу то були як не Розумишині парубки, то пастухи та 
кухарчині діти. Не та генетика, панове. Потрібно три-п'ять 
поколінь, аби довести її до пуття, а історія такої можливості нам 
не давала. Тому кармазини наші ніколи не дозрівали до 
усвідомлення того, що з посполитими необхідно по-
християнському ділитися, ні в якому разі не допускати 
поляризації суспільства на супербагатих і супербідних, усіма 
силами й засобами гасити соціальну напруженість у країні, 
загортати прірву ненависті між пролетаріями і глитаями. Не 
допомагають їм ні університети, ні високі вчені ступені. Хтось з 
класиків мудро сказав: «З інтелігента в першому поколінні 
може вийти хіба куркуль...» 

Що найбільше дивує: наші олігархи якось надто легко 
забули, з психологією якого загалу мають справу. Адже всі 
покоління українців від тридцяти років і старші виховані в лютій 
ненависті до кармазинів, до «буржуїв-експлуататорів 
трудового люду, глитаїв та кровопивців», тим паче, коли ці 
покоління від злиднів буквально дичавіють, при повній 
свідомості перетворюються в напівлюдей, напівмутантів, яким 
втрачати нічого; тим паче, коли кровопивці персонально 
поіменовані і їх конкретно можна взяти за барки та хряпнути об 
брук головою. І дуже добре прислужиться нам у цьому 
славнозвісна українська заздрість до сусіда, в якого і хата біла, і 
корова здорова... 
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Кармазини явно граються з вогнем, ведуть бездумно 
справу до бунту (яких у нас було та було), до танків та бетеерів, 
але скажіть мені, добрі люди, де тут демократія? І поки ті 
покоління не вимруть, ненависть не минеться. У всякому разі 
перше покоління кармазинів не має шансів їх пережити. Та бач, 
робить вигляд, як звикле нечесні люди, що такої проблеми ніби 
й не існує. 

Гай-гай, панове! Затямте собі до кінця днів своїх: доки в 
нашому суспільстві вирує ненависть бідних до багатих, про 
демократію з людським обляччям шкода говорити. Заодно — і 
про культуру, цивілізацію, добробут, процвітання України. 

Наші кармазини вперто продираються до влади, адже 
пиха босяка, що розбагатів, не дає скромно сидіти в затінку. 
Але чи хто чув, щоб вони в парламенті, яким, до речі, керують, 
збиралися приймати закони про відрахування основної 
частини своїх доходів до бюджету, переведення вітчизняного 
виробництва на сучасні технології, про виведення, хай у 
перспективі, заробітної плати працюючих на світовий рівень, 
про підвищення рівня нашої зарплати до 60 відсотків від 
вартості виробленої продукції та сукупного національного 
валового продукту. Де там! За радянських часів нам платили 
від того всього 17 відсотків, рідна олігархізована держава 
платить 6—7 відсотків! І що ж, кармазинів це тривожить? Їм би 
тільки ціни на свою продукцію довести до світового рівня, аби 
до нитки обдерти народ. Ото і все, на що вони здатні. 

Ось що витворяє один з олігархів в енергетичній галузі. 
Закуповує на електростанціях струм по 7 копійок за кіловат, 
підвищує для населення (яке, до речі, десятиліттями платило за 
той же кіловат по 4 копійки) ціну до 17 копійок і з кожного 
кіловата 10 копійок кладе до власної кишені. Чи хтось чув, щоб 
він впроваджував в енергетиці нові технології, підвищував 
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зарплату бодай працівникам галузі? Аякже, дочекаєтесь! 
Місяцями енергетики сидять без зарплати, без матеріально-
технічного забезпечення. Тож чи можна порівняти цього 
кармазина з середньовічною свідомістю зі шведськими, 
французькими, японськими олігархами? Відповідь знаєте самі. 
Чому ми так боїмося олігархів-кармазинів? Висловлюю не 
стільки власну думку, скільки думку загалу, що її постійно чую 
від знайомих і незнайомих людей. 

Люди добре знають, як, коли і звідки взялися оті нинішні 
олігархи, магнати, меценати, мільйонери-спонсори. Люди 
добре знають, які «хресні батьки» до і після гекачепістського 
путчу вибирали зі своїх списків найздібніших, 
найблагонадійніших, оперативно розподілили між ними 
мільйонні кошти, золото, краще держмайно, сировину та 
матеріали, організували-заснували для них розмаїті фірми, 
спільні підприємства, відкрили «зелені вулиці й перелази» 
через митні кордони, захистили відповідними законами від 
контрольно-ревізійних служб (загадкова комерційна таємниця 
про реальні доходи фірмачів, анархічна непідзвітність органів 
влади нижчого рівня органам вищого рівня — і весь цей 
кримінал настирно видавався наївним громадянам за вершину 
демократії!). Робилося це з далекосяжною, чітко окресленою 
метою — прибрати до рук економіку країни, бо в кого 
економіка, в того і влада. Була і буде. 

Вони свавільно вчинили (і чинять) щонайменше чотири 
злочини, котрі в усьому світі підлягають під розстрільні статті. 
Розікрали і розкрадають далі народне добро. Розвалили і 
привласнили фінансову систему країни. Прибрали до рук 
основні засоби масової інформації (щоб вкрасти ще й наші 
душі). І готують державний переворот. А ми мовчимо, 
здивовано витріщивши очі: невже наші «добрячі та плохі» 
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українці здатні на таке? Аж не віриться! Значить, нехарактерну 
для нашої ментальності зухвалу хоробрість можуть проявляти 
лише люди, за якими хтось стоїть дуже могутній. І не тільки в 
нашій країні... 

Далеко не всі «підсадні капіталісти» виправдали довір'я 
своїх хресних батьків. Одні прогоріли на бізнесі, до якого не 
мали жодних здібностей, другі прокралися, треті 
перестрілялися. Але основне ядро таки досягло мети. Нині 
вони — магнати, депутати, голови партій, керівники галузей, 
відомств, банків. Чесно кажучи, ними можна тільки 
захоплюватись. Без елементарного досвіду, тим більше досвіду 
генетичного, без знань, без практики, без достатнього рівня 
культури — і досягати таких висот у бізнесі, в політиці! Що ми 
за люди? Чи нам на роду написано вічно когось доганяти та всі 
найбільші історичні подвиги починати з чистої сторінки — 
перехід від капіталізму до комунізму, побудову соціалізму «в 
одній окремо взятій країні», колективізацію, індустріалізацію, 
перебудову і знову раптовий перехід від соціалізму до 
капіталізму? І дивіться, справляються наші хлопці! Дива, та й 
годі! Яким талановитим має бути народ, щоб за одне століття 
натворити стільки подвигів! 
Об'єктивно судячи, це справді сила, перед якою, на наше 
загальне переконання, «демократи» — наївні безштаньки-
крикуни, а «господарники» — старі соціалістичні пер...ни, і 
хочемо ми цього чи ні, до влади в Україні ця сила неодмінно 
прийде — чи мирним шляхом, чи шляхом тихого державного 
перевороту (до слова, Москва відкрито говорить про 
переворот, навіть термін визначає). Прийде тому, що іншої 
рівносильної сили не маємо. Можете не сумніватися: 
силкуючись зберегти награбоване й узаконити своє панування 
та експлуатацію українського народу, кримінальні 
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космополітичні кармазини роблять (і зроблять!) добре 
сплановану спробу остаточного захоплення влади в країні. 

Чим страшні олігархи-кармазини? Тим, чим страшні 
люди, котрі відібрали у вас майно, вкрали ваші гроші, надію на 
краще життя, вас самих викинули за межу бідності й 
перетворили на наймита і жебрака, а якщо збунтуєтесь проти 
такої наруги, то ще й замовлять ваше вбивство. То люди, з 
якими чесний християнин смертельно боїться зустрітися на 
безлюдній дорозі...  

Олігархи невідворотно «куплять» наступний парламент і 
чергові за ним, відтак невідворотно приберуть до рук Кабінет 
міністрів, Адміністрацію Президента і самого Президента, хоча 
самі ще не виросли вище корита, за яке гризуться. Цим вони і 
страшні. 

Ще більше страшні тим, що ніколи не були патріотами 
України, а лише її запроданцями. А хто раз зрадив свій народ... 
Та за такі багатства, що неждано—негадано, без усяких 
особливих заслуг з їхнього боку далися їм до рук, вони все на 
світі зрадять та продадуть. То вам не шмат гнилої ковбаси. Що 
там державний переворот, накажи їм влаштувати другий 
Чорнобиль — влаштують і не перехрестяться. Україна для них 
— не рідна мати, не батькова хата, не велика рідня, а 
тимчасова гуртова база без географічної адреси. Не від одного 
нового українця можете почути: «Що би не сталося в Україні, 
мені начхати! З моїми грішми я можу добре жити, де захочу. 
Світ великий...» Знаєте, після таких слів навіть «демократи» й 
«господарники» здаються милішими... 

Прихід олігархів до влади (а вони у нас явно 
проросійської орієнтації) — це чергова перемога Росії над 
Україною. Це повторна ізоляція України від Європи, від 
європейської демократії і культури. Це чергове відкидання 
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українця назад у гнітючу атмосферу меншовартості, 
другосортництва, повернення до «общепонятного», 
матюкальної етики і хохлацтва. 

Перемога олігархів — це поразка української 
національної ідеї. 

Якщо ми змиримося з цим, то все залишиться по- 
старому: бідні — гнаними і голодними, а багаті — їхніми 
заклятими класовими ворогами. 

Одначе не поспішаймо з висновками. Якими би наївними 
не видавалися нам твердження світової політології про те, що 
найбільшими патріотами— націоналістами в кожній країні є 
представники панівної еліти, бо тільки коштом власного 
народу можна збагачуватися й панувати, а доля правди в тих 
твердженнях таки є. Закон цей сьогодні починає 
«переварювати» і наших кармазинів. Нагромадивши величезні 
багатства, розпаливши свої амбіціі «вибраних», вони, у всякому 
разі кращі з них, давно послали нафіг своїх хресних батьків. 
Вони вже мають чим дорожити і що втрачати. А навіщо 
втрачати? Завжди краще бути першим у Києві, Львові, Одесі, 
аніж останнім десь на задвірках Москви. Тобто, маючи в 
кишені критичну масу багатства, вони не можуть не 
еволюціонувати в кращий бік, у бік зрослого на цих багатствах 
українського патріотизму. Еволюціонізувати від «аристократів 
сауни» (свинячої пиятики і дешевих проституток) до 
аристократів духу. Ну, якщо й не вони самі, то в певній мірі їхні 
діти та внуки явно більше нагадуватимуть європейців, аніж 
українських куркулів чи «жирних котів». 

І все ж десь на самому дні душі клубок страху перед 
кармазинами залишається, бо нема гарантії, що серед них не 
знайдеться черговий Іванцьо Брюховецький, котрий за 
боярську дівку та підступно-улесливу чарку продав 
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московинам усі завоювання народу під проводом Богдана 
Хмельницького. Ось що найбільше страшить. Та як би там не 
було, а ми, видать, змушені й через це пройти і цей досвід 
набути. 

Між іншим деякий досвід ми маємо. Ось що писав свого 
часу видатний учений, ректор Українського вільного 
університету в Празі, наш краянин Станіслав Дністрянський про 
внутріполітичну атмосферу в Західно-Українській Народній 
Республіці: «Зітерлись засадничі різниці між партіями, а зате 
витворилась за плечима офіціального правління спеціальна 
«машина», неофіціальна, та зорганізована на підставі 
приватного бізнесу; вона зуміла всунутись між народом та його 
правлінням, перебравши безпосередній вплив на хід найбільш 
важливих державних справ, на розділ державних субвенцій, 
урядничих посад і т. д. Ця «машина» зі своїми чисто олігархі— 
чними «босами» опановує сьогодні структуру політичного 
життя... «Боси» роблять усе за гроші, та народ мовчить, 
молиться і платить... Великий єсть, як бачимо, авторитет 
Президента, але це тільки в невеликім числі справ, найбільш 
важливі політичні справи щоденного життя полагоджує так 
звана «машина» при помочі згаданих «босів». («Демократія та 
її майбутнє»). 

Чи не так само виглядає й нинішня наша дійсність? Чи 
процес олігархізації нашого суспільства — об'єктивний процес 
набуття демократичного досвіду? Зганьбилися наші 
«демократи», прокралися «господарники», тепер підемо в 
найми до олігархів? Ще вчора таких же свинопасів, як ми самі? 
І народ далі буде «мовчати, молитися і платити»? Веселі 
перспективи, нічого не скажеш... 

Проте не варто тішити себе ілюзіями, що той історичний 
досвід ми набудемо легко, скоро, ледь не за кілька років. 
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Історія — не рідна мати. Вона нікому не радить і не помагає 
обганяти час, перестрибувати через епохи та суспільні 
формації, нікого не влаштовує за протекцією на тепленьке 
місце. Ми мусимо бути готові до того, що свій досвід 
державотворення набуватимемо довго та важко. Важко тому, 
що нас, українців, у державотворчому ділі зупинили ще в роки 
Полтавської битви та скасування Гетьманщини, у розвитку 
ринкових відносин, звісно, у 1917 році, від Європи остаточно 
відвернули після скасування унії в 1946—му. Тепер виявилося, 
що в історії подальший розвиток потрібно починати з того 
місця і того рівня, на якому зупинилися. Так історія карає того, 
хто програв . 

Тож хай нікого не дивує, що наш досвід побудови 
держави нині перебуває десь на рівні вісімнадцятого століття, 
досвід ринкових відносин — на рівні непу, взаємовідносин 
конфесій — на рівні повоєнних років. Відродження нації та 
державності починаємо, по суті, ледве не з нуля і, як не 
прикро, чомусь переважно з помилок. Здається, ніби все 
відомо зі світової практики, а робимо помилку за помилкою, 
промах за промахом. Скільки нам ще треба обдирати собі лікті 
та коліна, набивати лоба об власні помилки, перш ніж засвоїмо 
давно відомі іншим народам істини? 

Як би ми не хитрували, а все ж мусимо пережити, 
перебо—літи, перестраждати всіма болями державотворців-
початківців, бо іншого шляху історія не знає. 

У незавидному становищі опинився і наш Президент. 
Йому теж призначено перехворіти усіма дитячими недугами 
початкуючого будівничого держави перш ніж набереться 
достатнього розуму і культури. Адже при належній політичній 
волі Президента-патріота олігархам були б непереливки. До 
слова, саме це й обіцяв народові Леонід Кучма під час 
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повторних президентських виборів. То як тепер зрозуміти той 
факт, що олігархів не тільки не поставлено на місце, а навпаки, 
їм дозволено душити мале і середнє підприємництво — основу 
економічного розвитку, становлення середнього класу і 
структуризації громадянського суспільства як необхідної умови 
побудови правової держави. Натомість ми є очевидцями, як 
олігархи разом з криміналізованими силовими структурами 
залюбки будують «колумбійський» авторитарно-поліцейський 
режим олігархократії. 

Процес олігархізації та колумбіїзації України триває. Наш 
кармазин поки що лише товстіє т а волохатіє, та будує собі 
барліг, щоб було де лапу ссати. Сподівання на те, що при ньому 
демократія заграє, малі. Якщо вважати правильною тезу, що 
ми маємо таких олігархів, яких заслуговуємо, то чи не час 
кожному свідомому українцеві замислитися: куди ми йдемо? 
Що чекає наших дітей і внуків? Що станеться з Україною? Якщо 
самі про це не подбаємо, то наша демократія може не заграти 
ніколи. Узурпувавши владу, кармазини можуть, самі того не 
бажаючи, штовхнути невдоволений, озлоблений народ на 
«последний и решительный бой» за «розвинутий соціалізм», 
за реставрацію комуністичних бурбонів на довгі-довгі роки... 

Отже, висновок. Нерідко можна почути: «Нам випало 
жити в суспільстві...» Але так кажуть чи пишуть люди, котрі, 
наче тимчасові гості, спостерігають те суспільство зі сторони та 
ще і мають нахабство якісь претензії до нього ставити. 
Правильніше казати, що ми, тобто усі 48 мільйонів душ разом з 
нашою владою не можемо, а ще більше не хочемо через 
власну нерозвиненість дати собі раду з побудовою 
демократичної держави. Окремо кожен з нас ніби прагне 
добра та справедливості, а як зберемося разом, то зробимо, як 
завжди... 
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Маємо уже трохи сяких-таких законів, але чомусь мало 
ними переймаємось, мовляв, валяються вони десь там у 
шухлядах прокурорів та суддів, то й нехай. Як не дуже 
переймаємось і християнськими законами, написаними, без 
сумніву, мудрими святими апостолами, мовляв, пліснявіють 
вони десь у церковних захристіях невідомо вже яких конфесій, 
то і нехай. Життя нас, значить, на інші дороги скеровує. Хочеш 
жити — то мусиш ближньому і ніжку підставити, і «свиню 
підсунути», й ошукати його та обікрасти, а то вбивство його 
замовити, і рідну матір продати за шмат гнилої ковбаси. Інакше 
в цій країні не виживеш. То ж звиняйте, шановні прокурори та 
апостоли, скільки законів ви не писали б... Як за старого 
режиму, так і нині права особи в країні ефемерні. Вас можуть 
посеред вулиці заарештувати без усяких пояснень, брутально 
кинути на землю, за чуба пхнути в міліцейську автомашину, 
піддавши коліном під зад з традиційним: «В управленії 
розберуться!» А там теж свавільно вас можуть кинути за грати і 
забути на півроку, потім без усякого вибачення випустити — 
без матеріальної компенсації, із зіпсованою репутацією 
злочинця. І поскаржитися нікому. 

З усіх кримінальних законів найпопулярнішим, якщо 
хочете, провокаційним став неписаний закон: «Не впійманий 
— не злодій». Будь-який бандит може вас пограбувати, 
покалічити, вбити, спалити вашу хату, зґвалтувати вашу доньку, 
підірвати автомобіль і якщо він, не будучи дурнем, не побіжить 
негайно до нотаріуса задокументувати свій злочин, а спритно 
замете за собою сліди, то й неодмінно залишиться 
непокараним. Порушник не впійманий, злочин документально 
не доведений, хоча вся громадськість знає, хто його скоїв, та це 
не аргумент, значить і говорити нема про що. Але ж бандит є! І 
злочин є! 
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Цей закон нашого кривосуддя не такий страшний своєю 
конкретною, сказав би, фізичною суттю, як диявольською 
розтлінною силою впливу на людей з варварською 
психологією, котрих серед нас, на жаль, немало. Він вчить: усе 
дозволено, тільки щоб ніхто не знав. А кожний злодюга 
впевнений, що він найхитріший, що він не телепень і в руки 
правосуддя ніколи не дасться. То чого ж вагатися? Можна 
вкрасти мільйон гривень, надійно сховати — і тобі ніщо не 
загрожує, бо документа з печаткою архангела Гавриїла нема... 
Можна вбити журналіста Гонгадзе, здерти з нього шкіру, 
вкрасти в трупа голову — і знову винних нема. Більше того, 
влада очевидячки зацікавлена в тому, щоб їх ніколи й не було. 
Але ж мільйон вкрадено! І Гонгадзе вбито! 

У демократичній країні винних може назвати тільки 
справедливий суд. Так, але він у нас є? І який суд? В Україні не 
сформоване громадянське суспільство, нема незалежної 
системи захисту прав людини, то й не може бути 
справедливого суду. За таких умов існуючий суд, залежний і 
далі від волі владоможців, від їх «телефонного права», при 
всьому своєму бажанні не може бути гарантом демократичних 
прав громадян, ні панацеєю профілактики правопорушень. 
Старі кадри суддів того гаранта не забезпечать. Вони настільки 
здеградували, що вже й не криються, натякаючи підсудним: 
«Найкращий суддя — це бакс». В цьому аспекті дуже показово, 
що наш демократичний, народний суд досі не засудив жодного 
відомого олігарха за злодійство. 

Значить, треба кардинально замінити ті кадри. А ким? Де 
нині взяти тисяч зо п'ять святих людей з юридичною освітою, 
які живуть за єдиним принципом: правда, правда і нічого, крім 
правди? Нема таких людей. То, може, Бог нам з неба на 
парашутах спустить кілька тисяч ангелів на ці посади? Може, 
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запросити стільки ж німецьких юристів, як робив цар Петро І, 
років на двадцять, відтак ще японських юристів років на десять, 
то, дивись, дали б лад справі. Бо з власного людського 
матеріалу морально забрудненого, зараженого вірусом 
вседозволеності й безпринципності, вірусом «нечистої руки» й 
нечистої совісті (аби тільки ніхто не знав) за такий час ми 
гідного, справедливого суду не створимо. Так ми, українці, 
існуємо вже не одне століття з єдиною надією тільки на Божий 
праведний суд. 

А тим часом маємо напівдемократичиу державу, 
напівдемократів, напівгосподарників, напіволігархів, 
напівправа людини, напівсправедливий суд. Усе в нашому домі 
перевернулося догори ногами. Злодії розкошують, чесні люди 
стають жебраками. Животіємо в морально брудному, 
небезпечному, кримінальному суспільстві, місцями жахнішому 
й гіршому від примітивного голлівудського поліцейського 
кінобойовика. Мабуть, наше телебачення тому так настирно 
демонструє ті бойовики, аби переконати нас, що і ми не кращі. 
Але ж ми, українці, не такі! Весь світ знає нашу мирну, 
доброзичливу, щиру вдачу! То що ж з нами сталося? Можливо, 
на перших порах переходу від тоталітаризму до демократії так 
воно і має бути?  

Можливо, на більше ми ще не заслуговуємо. Але нашому 
Ведмедеві таки доведеться відповісти за все це перед судом 
історії... 

 
«І ТЕЛЕПЕНЬ ОСЕЛ УХАТИЙ» 

 
Хто такий Осел? Істота, яка вперто відстоює свою точку 

зору. І вперто не поступається принципами. Саме на цю його 
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особливість марксисти і покладали найбільші надії в боротьбі 
за панування над світом. Та вони помилилися... 

Впертість Осла настільки велика, що від неї нічого не 
виграли ні комуністи, ні незалежна Україна, ні, що 
найсмішніше, сам Осел. Сьогодні це стало очевидним. 

Мимоволі напрошується висновок: невже марксисти 
зробили ставку не на того «гегемона»? Невже робітництво не 
має таких авангардних революційних якостей, котрі йому 
приписувалися? 

Чимраз частіше мене проймає сумнів: а чи був 
«гегемон»? Чи це часом не фікція, дутий пропагандистський 
жупел, черговий дурман більшовиків, котрі показушно 
видавали Осла за породистого коня за браком останнього? 
Вони майже переконали нас у тому, що робітництво — це 
навіть щось більше, ніж просто революційний клас, це немов 
окремий живий, монолітний, високоорганізований організм у 
суспільстві, це мудрий, вусатий, суворий, але справедливий 
батько, котрий вивіреним шляхом вів нас до «світлого 
майбутнього». 

Якщо це справді було б так, то де ж він тепер подівся? З 
цього приводу в мене є дві версії. Так званий «авангард 
людства» в наших краях, зокрема, становили переважно 
колишні селяни та їхні діти, що «організовано» вивтікали з 
колгоспного раю на заводи та фабрики у пошуках порятунку від 
«щасливого життя» і, ніколи не маючи робітничого (в 
марксистському розумінні) менталітету, а лише селянську 
зоологічну хитрість, так само «організовано» розбіглись з тих 
підприємств, коли і там стало непереливки. Друга версія: 
комусь у нас було вигідно, аби «гегемон» зник з політичної 
арени, розсіявся по португальському закордонні, бо його 
організована багатомільйонна сила в умовах загальної кризи 
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надто небезпечна. Чи, може, обидві версії злилися в одну? Але 
будемо вважати, що це моя суб'єктивна думка... 

Ще більші претензії до «гегемона» маємо сьогодні. Чому 
він пасивно спостерігає економічну кризу, розвал створеного 
власними руками виробничого потенціалу країни? А разом з 
ним і власний занепад, втрату авторитету будівника молодої 
держави? Чому не вживає рішучих заходів до порятунку 
національної економіки? 

Повторюю — це не легкобитна вигадка журналіста, а 
сердечний біль кожного патріота. Адже нашим негараздам не 
видно кінця-краю. Що би не вигадував Ведмідь про 
стабілізацію, та факт залишається фактом: економічна криза в 
країні триває і ще не досягла межі. Відбувається небачений в 
сучасному світі занепад господарської діяльності цілого 
народу. Біда не тільки в спаді виробництва — це зовнішній бік 
справи, про яку стільки торочать владні Ведмеді, щоб 
приховати від народу ще страшнішу внутрішню суть кризи, як 
лікарі приховують від хворого смертельну хворобу. А вона, ця 
суть, така. Україна катастрофічно втрачає свій економічний 
потенціал взагалі. Необоротно гинуть основні виробничі фонди 
— технічна база підприємств і колгоспів перетворюється в 
металобрухт, загрожуючи завалити собою життєдіяльність 
держави. Україна перетворюється на наймичку, котра хоч і 
живе на багатій землі, та не має власної господарки. її 
господарство випадає за межі інтересів світового ринку... 

А що ж Осел? (Цією назвою я позначаю не тільки 
робітництво, а й усю технократію з директорським корпусом, 
партією підприємців та відповідним міністерством на чолі). 
Байдуже хляпає вухами. Ще й сам нишком помагає розтягати ті 
злиденні фонди, сам собі копає яму. І хай він не дуже 
ображається на моє дещо фамільярне порівняння, бо його 
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зрада інтересів у таких муках відродженої держави, його втеча 
від допомоги бідній, одуреній пограбованій матері Вітчизні в 
такий нелегкий для неї час набагато образливіша для України. 

Спад виробництва ще півбіди, коли є на чому його 
відновити. Але коли нема на чому? Для структурної 
перебудови промисловості, для технічного переобладнання 
підприємств і господарств за сучасними вимогами потрібно 20 
років і 130 мільярдів доларів, що в кілька разів перевищує 
державний бюджет. Так дипломатично вирахували наші 
економісти. За оцінкою західних експертів при нинішніх 
можливостях України перебудова триватиме не менше ста 
років. Значить, ні ми, ні наші діти та внуки до повного 
економічного розквіту не доживуть? Це національна трагедія. 
Чому так сталося? Відповідь на це запитання треба шукати в 
сфері людських інтересів, зафіксованих світовою практикою. Де 
ці інтереси в пошані, там і люди живуть пристойно, де ні — 
вічно «доганяють Америку». Яскравий приклад: Німеччина 
(НДР і ФРН), Корея (Північна і Південна). Один народ, але різні 
права особи. І такі ж різні економічні здобутки, рівень життя. 
Чим удачливі народи перемагали кризи, депресії, стагнації? 
Перемагали силою, назва якій — інтереси. Законні інтереси 
особи. 

Світовий прогрес стояв і стоїть на інтересах. Тому криза в 
Україні не є суто економічною. Це криза інтересів 
несформованих, необгрунтованих, таких, що люди — 
переважна більшість — ще не знають, до чого їх прикласти. Це 
суспільна криза, незрівнянно складніша й важча за економічну. 
Припустимо, «гегемон» знає, як витягти Україну з кризи. 
Проблема в іншому: за рахунок чиїх інтересів? Своїх власних? 
Чи тих, хто на них паразитує і ними маніпулює? Ніхто не знає, 
для кого має старатися. Нема інтересу, нема мотивації праці. 
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Така реальність. Така наша біда. Й очевидна причина, чому не 
спиняється спад виробництва, не стабілізується економіка, не 
оновлюються основні виробничі фонди. І перспектив 
оживлення не видно... 

Поки Осел в сонній задумі тягне свою злиденну «лямку», 
наша соціально-економічна думка гарячково шукає виходу з 
кризи. Набалакано Говерли слів. Та «авангард» вони мало 
цікавлять. Він завжди був бідним, не міг здійснити своїх 
інтересів, тому й не дуже переймається, що там про нього 
говорять. Йому нині не до того. 

Як би там не було, питання залишається відкритим: чому 
наш «авангард» опинився в такому неприглядному стані? І 
кому це вигідно? Відповідь знайдемо, коли ненадовго 
заглибимось в історію робітничої революційної думки. 

Так ось: уже сто п'ятдесят років у світі змагаються між 
собою дві полярно протилежні тенденції розвитку робітничого 
руху — марксизм і опортунізм. Обидві теорії давно визріли й 
відплодоносили, тому по їх плодах навіть далека від політики 
людина може дати їм заслужену оцінку. 
Досить сказати, що обидві теорії пустили в світ балакуни, котрі 
ніколи не були робітниками. І ті, і другі, звичайно, хотіли тільки 
добра людям праці, але полярно протилежними методами. Що 
за експеримент намагалися зробити зі світом марксисти, ми 
знаємо, бо нам випала велика честь бути жертвами того 
експерименту: знищити «буржуазну» половину людства «до 
основанья, а затем» справедливо розподілити всі блага між 
пролетарями — гуляй, Іване! Фантастична перспектива, що й 
казати! Та найслабшим її пунктом була повна невизначеність, 
що робитиме Іван, коли проїсть і проп'є награбоване добро. 

Опортуністи застерігали світ від безплідності 
пролетарського розгулу, але войовничі марксисти на сто років 
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змели їх з політичної арени і суворо заборонили нам 
оглядатися в той бік. Однак нині опортунізм взяв реванш у 
всьому світі (навіть у ленінській Росії і маоїстському Китаї), то 
ми маємо нарешті можливість зробити те порівняння обох 
доктрин, в якому народжується істина. 

Отже, опортуністи завжди доводили безплідність 
революційної боротьби робітництва і обстоювали ідею 
мирного співробітництва суспільних станів та еволюційного 
переходу від капіталізму до соціалізму з «людським обличчям» 
шляхом реформ кредиту і товарообігу з метою встановлення 
справедливого обміну між товаровиробниками та між 
товаровиробниками і споживачами. Чи не це ми нині бачимо у 
світі? Де й поділася хвалена революційність «гегемона»? Як не 
дивно, дається чути хіба в країнах, що недавно стали 
незалежними і катастрофічно знизили життєвий рівень 
населення. Та навіть тут явна «революційність» опортуністична, 
економічна, а не політична... 

Саме опортуністи висунули теорію, за якою визволення 
робітництва від експлуатації можливе за допомогою 
виробничих, кредитних, споживчих асоціацій, акціонерних 
товариств, заснованих на принципі взаємодопомоги і 
справедливого розподілу благ. Саме вони ратували проти 
великих монополій, відстоюючи ідею дрібних приватних 
виробництв, не пов'язаних з експлуатацією найманої праці. 
Саме вони виступали за економічні реформи, з допомогою 
яких можна здійснити соціальну революцію мирним шляхом, 
на основі взаємної згоди всіх станів. І знову ті проблеми, в які 
ми вперлися лобом сьогодні. 

Питається: якщо опортуністи такі розумні, то чому ж 
комуністи так легко усунули їх зі світової арени майже на ціле 
століття? Відповідь проста: бідного трударя завжди більше 
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вабить ідея стати заможним та щасливим вже на другий день 
після революції, ніж ідея досягти цього блага шляхом столітньої 
тяжкої праці. Людська натура недолюбляє еволюційного 
розвитку, вона не має терпцю довго чекати журавля в небі, 
коли синицю можна вкрасти вже зараз. 

Та ніщо в житті легко не дається. І світова практика 
класової боротьби на кінець двадцятого століття безапеляційно 
довела, що опортуністи мали світліші голови, ніж марксисти, 
краще розумілися на психології робітництва, на історичних 
процесах розвитку людства. Що ми і бачимо нині на власні очі. 
Причина зрозуміла: марксизм об'єктивно не здатний поєднати 
інтереси любого йому колективу з інтересами ненависної йому 
особи, на що здатний опортунізм. Уярмлена колективом клята 
особа, борючись за виживання, тишком-нишком, як той 
шашіль, сточила дерев'яну» доктрину марксистсько-
ленінського соціалізму, причому за активної участі «гегемона». 
 

МУДРІСТЬ ПОБИТОГО 
 

Одного прекрасного дня наші комуністи (треба віддати 
належне їх здоровому глузду) остаточно усвідомили, що 
подальша боротьба з опортунізмом безглузда. Власні позиції 
сточені з середини. Не залишалося іншого виходу, як неквапом 
згорнути безнадійну боротьбу з світовим імпералізмом та 
почати гідний перехід на оті ненависні опортуністичні, 
реформістські позиції, в боротьбі з якими марно потрачено 
стільки часу і сил. Краще пізно, ніж ніколи. Це та мудрість, яка 
приходить по тому, як тебе добряче відлупцювали. Відбулася 
закономірна повна здача на милість переможця, аж до 
переходу на його банківські кредити, транші та гуманітарну 
допомогу. 
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Щоб не так образливо звучало, період капітуляції 
дипломатично названо «перехідним періодом», однак 
сором'язливо недомовляється, на що ж то саме ми 
переходимо. Насправді, це не що інше, як перехід в теорії з 
позицій марксизму-ленінізму на позиції опортунізму, а в 
суспільному житті — з економіки соціалізму на економіку 
капіталізму. 

Як розуміти перехідний період? Зовсім не так, що вчора 
увечері ми назавжди зачинили за собою двері «розвинутого 
соціалізму», а нині вранці відчинили двері до капіталізму. 

В суспільному бутті так не буває. Скоріше напрошується 
аналогія з переходом від зими до весни, коли після сонячних 
теплих днів ще не раз повертаються морози та сніговії. Нашому 
Ослові ще довго доведеться таскати на горбі тяжкі тюки нікому 
вже не потрібного мотлоху старого режиму. Робітництво це 
добре розуміє і тому не дуже тішиться перспективами, що 
відкриваються за другими дверима. 
Перша причина політичної пасивності: розгубленість. Непросто 
було йти сто років в одному напрямку і раптом, без 
попередження, без властивих Ослові довготривалих роздумів, 
повернути назворот. Виходить, з чим боролися, на те й 
напоролися? Такі повороти будь-кого зіб'ють з пантелику. 

Друга причина: поворот вийшов ніби на все готове. Всі 
теоретичні викладки про ринкові відносини, економічні 
реформи, неокапіталізм, інтереси особи, сучасні профспілки, 
залежність зарплати від продуктивності праці, асоціації 
взаємодопомоги і т.д. — ось вони, на столі перед очима. Чого 
ж галасувати дарма? Та й яке наше діло? — слушно думає 
українське робітництво, що збанкрутував не опортунізм, чого 
нам стільки років марно обіцяли, а збанкрутувала ідея 
комунізму, силоміць накинута нам російськими 
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колонізаторами як теорія утопічна, відірвана від реального 
буття. 

Воно й справді, навіщо затівати бучу (і з ким?), коли світ і 
так іде до «змішаної економіки», змішаної форми власності, 
повним ходом рухається до демократичного, гуманного 
людського співжиття. То для чого нові жертви, коли досить 
вчасно прилаштуватися в ногу до ходи історії (опортунізм і 
означає пристосовництво) і без всяких революційних затрат 
дістатися суспільства з «людським обличчям». 

Але тут кожного свідомого українця і починає непокоїти 
думка: чи готові ми до реформ? І до яких реформ? 

Ми добре розуміємо ідейні труднощі робітництва. Ті 
нібито готові теорії робітничого руху, наявні в сучасному світі, 
стосуються цілком і повністю класичного капіталізму і його 
«найвищих стадій» — імперіалізму та постіндустріального 
суспільства. А в Україні хіба імперіалізм? Чи неокапіталізм? Чи 
постіндустріальне суспільство? От і виходить, що жодних 
готових теорій то й нема! 

Український Осел розгублено завмер перед зворотним 
поворотом історії: вростанням капіталізму в соціалізм, а не 
соціалізму в капіталізм, як це робиться в теперішньому світі. 
Сам бачить, все в нас не як у людей. Бо який у нас був соціалізм 
(і чи був?), і який капіталізм треба в нього вживляти? Цього нам 
не скажуть ні класичні німецькі філософи, ні ще класичніші 
англійські економісти. То чого чекати від Пинзеника? От і будь 
мудрий! 

Друга, не легша, проблема: ні робітництво, ні весь народ 
разом узятий соціально—економічних теорій не творять і самі 
собою не правлять. За своєю природою вони інертні. От у нас 
негаразди, до критичної межі впав рівень життя — і що 
бачимо? Робітництво терпить мовчки — «може, так і треба», 
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самотужки дає собі раду, пристосовується до біди, шукає 
засобів до виживання, сподівається ліпших часів, але не 
організовується до боротьби з незгодами. Терпляче чекає, заки 
з'явиться рятівник, знайде вихід, виведе з ями. 

Ні народ, ні його «авангард» ніким не керує і нікого за 
собою не веде, як дурили світ комуністи. Постає питання: якщо 
народ керує, то ким? Самим собою? Якщо робітництво когось 
веде у світле майбутнє, то кого? Себе самого? Як цей абсурд 
практично може здійснюватись? Отже, робітництво не може 
замінити собою провідника, це не його функція і вимагати від 
нього такої заміни нерозумно. Воно завжди йде за 
провідником, чекає на дороговказ. А дороговказу нема... 

Комуністи на дороговказ уже неспроможні, бо в самих 
рильце в опортуністичному пір'ячку, та їм соромно в тому 
публічно зізнатися, тому вони чинять чисто ослячий опір, 
вперто не поступаючись змертвілими принципами, навіть тим 
кволим реформам, що їх пропонує влада. А владі нині не до 
дороговказів: їй з самими лише шахтарями клопоту по горло, а 
що було б, якби робітництво усіх галузей промисловості 
дружно рушило на Київ?.. 

Тут саме час висловити робітництву серйозні претензії. 1. 
Побитий долею й осоромлений в очах світу «гегемон» мав би 
бути трохи мудрішим, аніж він є нині. Що він таки позбувся 
своєї голотської революційності, то це добре, але що він геть 
запродав свій революційний дух за шмат гнилої ковбаси — це 
погано. Час «гегемону» спам'ятатися! Якщо вже несила дбати 
про «визволення світового пролетаріату», то хоча б про 
власний порятунок, про власну людську гідність, про діточок 
своїх подбати! Найвищий час перейти від розгубленої 
дезорганізованості до свідомого, організованого захисту своїх 
законних прав.Справді, де робітнича взаємодопомога? Де 



159 
 

робітнича самооборона? Де бажання й уміння «власною 
рукою» добиватися своїх прав? Невже й досі не зрозуміло, що 
як робітництво само про себе не подбає, то про нього ніхто не 
подбає? 

2. Не селянство, не інтелігенція, а тільки робітництво 
може спинити процес розвалу основних виробничих фондів — 
основи власних же робочих місць, відвернути вмирання 
національної економіки, випадання її із сфери інтересів 
світового ринку. Питання життя і смерті: або шановне 
робітництво збереже національну економіку і виведе її на 
дорогу прогресу, або Україна перестане існувати як держава. 

3. Наше господарство перебуває в «підвішеному» стані: 
чи то на інтересах народу і особи, чи то на домінанті інтересів 
владних структур? Його будівельний майданчик завалений 
грузами руїни старого режиму. Хто має розчистити його для 
закладання підвалин нових будівель, усунути заодно і 
домінанту влади з економіки — питання риторичне. 

4. Процес первинного нагромадження капіталів в Україні 
відбувається в основному як привласнення купкою шельменків 
результатів чужої праці. Ваших результатів, шановне 
робітництво! Ми не впізнаємо «бойового авангарду людства». 
Купка шахраїв грабує велетня, за спиною якого ціла епоха 
жовтневих революцій, класових битв, більшовицької відваги та 
мужності, а він, наче загіпнотизований, байдуже те споглядає. І 
не лише сам втрачає людську гідність, а й сприяє тому, що 
мільйони чесних людей втрачають патріотичні почуття до 
власної країни, бажання брати активну участь у 
державотворенні. 

5. У розвинутих країнах питома вага заробітної плати 
сягає в середньому 60 відсотків національного валового 
продукту. В нас ледве — 6—7 відсотків. Криза економіки — це 
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передусім криза оплати праці. Оплата така низька, що 
ставлення людини до праці стає чисто формальним. В українців 
настає атрофія бажання працювати — випадок в сучасній 
Європі небачений. Люди перестають поважати працю як 
основу основ інтелектуального і духовного розвитку. 
Переходимо до первісно-общинного комунізму? 

Це не перебільшення. В економіці нема випадкових 
законів. Будь-яке порушення їх обертається непередбаченими 
провалами. Не минеться безкарно і порушення у виплаті 
зарплати. Населення втрачає купівельну спроможність. Нема 
потенційного споживача — не буде й виробника, товари не 
матимуть збуту — згорнеться виробництво. Трудовий народ не 
має грошей і в процесі приватизації може претендувати 
щонайбільше на десять відсотків національного багатства. Ще 
20 відсотків «прихватизують» тіньовики. А решту хто? Як слід 
було чекати, база командно-адміністративної системи 
залишається, владні структури й надалі користуються правом 
на свій розсуд дотувати виробництво, «справедливо» 
розподіляти товари... 

6. Ступінь експлуатації робочої сили виходить за межі 
здорового глузду. Не перше століття світове робітництво 
бореться за свої соціальні права, але такого ступеня 
експлуатації, коли мільйони покірно трудяться безоплатно та 
ще й вдячні, що мають роботу, світ не бачив. Більшість 
населення країни усунуто від розподілу національного 
багатства і поставлено в ганебні умови — що вкрадеш, те твоє... 

7. Якість робочої сили. Наше робітництво часто нарікає, 
що вироблені ним товари ніхто не купує. Халтури і в Африці 
вже ніхто не купить. Так і хочеться запитати: «Що ви, шановні 
технарі, робили протягом піввіку технічного прогресу, що не 
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навчилися випускати доброякісну продукцію. Ви і надалі 
збираєтесь халтурити?» 

Нормальна людина не може мати співчуття до 
бракоробів. Передові країни реалізують свої інтереси в умовах 
ринку завдяки тісній взаємодії двох факторів — науково—
технічного прогресу та високої культури праці, що разом 
творять якість робочої сили. Якість праці нашого робітництва 
далеко не відповідає вимогам світового ринку. В очах 
сучасного німця чи того ж японця українські товари — це 
суцільний брак. Така робота вже нікому не буде потрібна. 

Треба щось робити. Перш за все нашому робітництву 
потрібно активно політизуватися. Політика — це доля. Від неї 
нікуди не втекти. Доведеться трохи струсити з себе того 
опортуністичного пристосовництва та угодівства, вийти з 
заціпеніння перед тяжкими змінами «перехідного періоду». 
Почати із створення на всіх підприємствах — державних і 
приватних — комітетів самооборони від масовик звільнень з 
роботи, щоб згодом їх активних членів об'єднати в потужну 
всеукраїнську робітничу партію. Селянство нині має дві партії. 
«Авангард» — жодної такої, як треба. 

Де, шановне робітництво, нові робітничі профспілки, 
покликані захищати ваші інтереси? Де асоціації робітничої 
взаємодопомоги? Хто їх вам мас створити? Це не риторичне 
запитання. Молода Україна вступає в епоху «молодого 
капіталізму», і робітництву доведеться виборювати свої права, 
як робили його попередники ще п'ятдесят-сто років тому. Для 
цього потрібна згуртованість. 

Єдність необхідна для тиску на нинішній наскрізь 
старорежимний «господарський корпус». Нині він масово 
губить свої «генеральські погони», відступає на маргінес 
політичного життя, втрачає владний голос. Ціла Україна бачила 
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телепередачі з Переяслава-Хмельницького, коли прем'єр-
міністр витрушував податки в «директорату». Спиті, ожирілі 
обличчя, посоловілі, байдужі очі. Їм кажуть, що народ на грані 
голоду, а вони дрімають. Вони не хочуть годувати народ. 

Чи можна довіряти людям, котрі відкрито заявляють, що 
для них «обузой является то, что приходится своим трудом 
кормить тьісячи бюрократов и пенсионеров». Розперезалася 
наша «демократія» до нахабства. Це все одно, якби кінь або 
корова відмовилися працювати і доїтися для свого господаря. 
Питається: навіщо тоді Україні ті смердючі заводи й комбінати, 
навіщо «господарський корпус», якщо вони не мають бажання 
працювати для свого народу? Зажиріли товариші... 

З такими патріотами Україні не по дорозі. 
«Господарський корпус» має бути перетрясений, перебраний 
на патріотичних засадах. Тобто політизований. Опортунізм — 
це пристосовництво, консенсус. Але консенсус до прогресу. До 
вмирання не може бути пристосовництва! 

Створивши власну потужну партію, оздоровивши і 
зміцнивши господарський корпус, робітництво зможе 
посилити тиск на владні структури з метою активізації їх 
діяльності, зламу кризового застою, виведення вітчизняної 
економіки на рівень світового розвитку. Лише тоді 
«директорський корпус» стане потрібною для України силою 
не меншою в економіці, як парламент у законодавстві. 

Розумію, що за нинішніх умов такі здвиги видаються 
майже нереальними. Ми перебуваємо на тій стадії злиднів, 
котра не гуртує, а скоріше роз"єднує людей. Та біда рано чи 
пізно змусить робітництво виконати свій історичний, 
суспільний, державний обов'язок. За нього ніхто не зробить. 



163 
 

Сто років «авангард» горланив на цілий світ: «Добьемся 
мьі освобожденья своєю собственной рукой!». То де ж, 
шановний «гегемоне», та рука? 

Доки цього нема, бідолашний «Осел як в діжку 
макогоном у бубон стукотить»... 
 

«ЗАВЗЯТИЙ ЦАП-СТРИБУН» 
 

Селянин-хлібороб спрадавен шанований світом. А як ми 
шануємо українського хлібороба? Як представника найнижчої 
соціальної верстви з відповідним ледачкуватим і 
злодійкуватим менталітетом. Хто довів мудрого сина матінки-
природи до такої ганьби? Колгоспна система. 

Диктатура лінивих, знищивши споконвічного сільського 
господаря (кого — до стінки, кого — в сибірську тундру з 
дрібними діточками) і силоміць зігнавши до колгоспу 
безсловесну, безтолкову бідноту, святкувала класову перемогу. 
Та мало хто тоді переймався тим, що саме з того часу почалася 
деградація переможців. Інтелектуальна, духовна, моральна. 

Українське село втратило працелюба, на якого могло 
рівнятися. Колгоспна зрівнялівка зробила всіх однаково 
бідними, однаково сірими, безініціативними і 
безвідповідальними. Найгірше — люди втратили потребу 
думати про своє хліборобське, громадянське покликання. 

Скажімо, в селі триста працездатних. До колгоспу всі —
один в один — тяжко сушили собі голови, як господарювати, 
аби забезпечити себе необхідним, аби вижити. Окраєць 
чорного хліба здавався тяжким, як камінь. 

У колгоспі з трьохсот селян про прогрес виробництва 
думали максимум тринадцять. Голова правління, агроном, 
зоотехнік, економіст, бригадир. Решті тяжкі думи про постійно 
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конфісковані в них врожаї та надої ні до чого. Нема 
матеріальної зацікавленості, нема мотивації праці —то й нема 
трудової ініціативи, ні інтелектуальної, ні фізичної. Нема 
відповідальності: не зробив я, зробить хтось інший. А не 
зробить, то й біс з ним. Колгоспному Цапові громадська справа 
«по цимбалах». 

Уявляєте: західний селянин і далі думав, як краще 
зорати, засіяти поле, удосконалити техніку, добрива, 
мікроелементи, придбати кращу породу тварин, сорт пшениці, 
аби мати вищі врожаї, надої, прирости. А колгоспникові з 
1933—го все те було чуже й немиле. Майже все селянство, — 
більш як половина (основна половина!) українського народу, 
— перестало думати про поступ своєї колективної господарки! 
А ми ще дивуємося, що наші села порівняно з західними такі 
жалюгідні, що люди в них втрачають людську подобу. Ще й 
хвалимося, що зібрали по 23 центнери зерна з гектара (втричі 
менше, ніж збирає західний хлібороб), що при власних 
комбайнових заводах цукрові буряки смикаємо вручну... 
 

Околгоспнення душі – ось діагноз деградації селянина 
 

Не всі люди були сліпими, не всі мовчали. Славетний 
Довженко у повоєнні роки записав у своєму щоденнику: 
«Погляньте на наші простори, на наші міста і села. Який 
кошмарно низький рівень життя! Який убогий рівень культури 
народних мас!» А звідки мали взятися при тій системі кращий 
рівень життя і культури? 

Український селянин не міг з власної волі прийняти те 
найшкідливіше ярмо: погодитися на духовне і моральне 
околгоспнення душі. Тобто коли з виду людина як людина, а 
душа в неї колгоспна. Сталінська система канчуками, 
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рукоятками наганів, розстрілами та голодомором скалічила, 
деформувала душу селянина, породила новий вид людини — 
колгоспного Цапа. Якщо це зарізко сказано, то заручуся 
підтримкою Михайла Грушевського. Околгоспнення душі — 
«це холуйство раба, котрого так довго били по лиці, що не 
тільки забили в нім всяку людську гідність, але зробили 
прихильником неволі і холопства, його апологетом і 
панегіриком...» Таким холопством вважаю ту необориму 
вірність, ту догідливість не за страх, а за совість, що її 
українське селянство донині виявляє до вищої стадії кріпацтва 
— колгоспного ладу. 

Справді, чим відрізняються нинішні умови життя і праці 
колгоспної доярки, їздового чи будівельника від умов праці й 
побуту кріпаків чи рабів стародавнього світу? І що за свій вік та 
доярка чи їздовий заробили, що цікавого для живої людини 
побачили, коли вони неприховано заздрять навіть 
гастарбайтерам. Ще донедавна не мали ні землі, ні майна, ні 
права вільно пересуватися всередині країни (класичний статус 
раба), бо не мали навіть паспортів. Тепер їм, як звикле рабам, 
не платять зарплати за роботу. Який прогрес! Яка демократія! 
Однак це лише соціальна деградація нашого селянина. Ще 
потворніша деградація моральна. 

Спрадавен селянина роздирають два протиріччя. Він 
вперто прагне, щоби земля і плоди його праці на ній в 
максимальній мірі належали йому і тільки йому і він міг вільно 
ними розпоряджатися. Влада ж прагне максимально відібрати 
в нього це право: націоналізувати землю, загребти основну 
масу продукції за сміхотворними цінами, не перекриваючи її 
реальної ціни субсидіями, а хліборобові залишити лише так 
званий прожитковий мінімум. (Сталінські економісти 
пояснювали символічну оплату праці колгоспника тим, що він 
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«дихає свіжим повітрям»). Влада завжди ставилася до 
селянина, як господар до коня: нагодував, напоїв, припняв у 
стайні і досить з нього, а плоди його роботи — собі. Але ж 
селянин — не кінь! 

Протистояння між віковічним прагненням селянина бути 
господарем на своїй землі і конфіскаційним ставленням до 
нього влади триває тисячоліттями. Пригадайте з історії 
селянські війни, повстання, заворушення — їм нема числа. 
Пригадайте, як ненавиділи селянина — «носія буржуазного 
духу» — вожді робітничо-селянської Країни Рад Ленін і Сталін. 
Селянин не міг любити грабіжницьку владу, та нелюбов давно 
закоренилася в його генах. Мало що змінилося й нині, бо 
колгосп тільки поглибив той процес. 

Та потяг уже «пішов». Молодому українцеві стає гидко, 
він колгоспник. Його ще можна бідою та безвихіддю деякий 
час тримати в такому ганебному стані, але працювати 
«самовіддано», дбати про розквіт того ладу він вже не дурний. 
Хто його таким зробив, хто навчив—виховав? Відповідь 
однозначна: комуністи! Згадаймо, яке гасло несли вони на 
своїх знаменах в роки революції: «Ми старий мир разрушим до 
основанья!..» Це гасло не комуністи придумали. І взяли його 
аж ніяк не із заповідей Божих, Святого Письма, християнської 
моралі, ні із скрижалей сякої—такої західної демократії, а як не 
дивно й не смішно, перехопили в своїх предтеч — російських 
анархістів Бакуніна, Нечаєва, князя Трубецького, головним 
політичним кредо яких і було: новий світ можна збудувати 
лише на голому місці, знищивши старий «до основанья» і 
навіть сміття його викинувши геть! Бо насправді російський 
революціонер про людське око вдавав із себе марксиста, душа 
ж його брала витоки з азійських степів чінгісханових та 
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тамерланових, душа завжди кохалася в романтиці нищення, 
руйнування «до основанья».  

У тих руїнах живемо й донині. Гонорова пані-історія, ніби 
забавляється нами, небораками, з нудьги: нумо, хлопці-
молодці, покажіть свою козацьку вдачу, розваліть усе, що 
маєте, до бісової матері! Ми й раді старатися. Ще й хвалимося 
дурним завзяттям: «Валити — не будувати!» 

Нині ми' дивуємося: колгоспний лад агонізує, та ніхто 
нічого серйозного не пропонує назамін, не дбає про 
організацію агроспілок власників землі, фермських 
господарств, машинно—технологічних станцій, кооперативів. 
Бо будувати — це не по-нашому. Спершу все має бути 
розвалено! Розкрадено «до основанья»! Щоб і купи сміття не 
зосталося від колишніх тваринницьких ферм, тракторних 
бригад та зернотоків. Аж тоді почнемо чухати потилиці й 
думати-гадати, що його робити далі. Бо так нас виховав 
колгосп. 

Як влада не заворушиться з назрілими реформами 
земельної власності, цінової політики на продукцію села, наша 
нива заросте чорполохом... 
 

ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДСТВА 
 

Колгоспний тракторист чи доярка ніколи не зрозуміють, 
чому за цілоденну працю їм платять втричі менше, ніж 
заводському токареві за зміну, чому літр молока втричі 
дешевший від літра бензину. Ах, тому, що вони можуть, як 
ніхто не бачить, прихопити собі трохи «дарів полів і ферм»! Так 
незаконно низькою оплатою праці радянська влада 
методично, рік за роком, штовхала селянина на крадіж, тобто 
розкладала його морально. На нинішньому, останньому етапі 
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животіння колгоспної системи крадіж набув просто потворних 
розмірів. 

Дехто, прагнучи вигородити систему, звинувачує народ: 
мовляв, злодійство в нас — ментальна риса. Ну, це вже просто 
злочинна брехня! В галицькому доколгоспному селі масового 
злодійства не зафіксували навіть наші вороги. 

Так, був на ціле село один злодій, всі його знали, батьки 
дітям на нього пальцем вказували: дивіться, що з вами 
станеться, як не будете чесно жити. Цей злодій навіть потрібен 
був для виховного процесу як ходяча наочність. В 
патріархальному галицькому селі люди дорожили репутацією 
чесного, працьовитого, побожного хлібороба. Досить нагадати, 
що всі діти в церкві привселюдно давали обітницю не 
порушувати заповідей Божих — не красти, не пиячити, не 
впадати в розпусту. Люди не крали у приватного власника, бо 
знали: чуже добро, набуте тяжкою працею, недоторкане. Але 
щоб усі селяни стали крадіями — такого звиродніння нравів, 
такого нищення душі добропорядних, чесних працелюбів 
цивілізований світ не знає. 

Сьогодні юридично доведено: винна колгоспна система, 
що відібрала в селян майно і не платила за їх працю. Ще в 
Святому Письмі сказано, що не платити людині за працю її — 
великий гріх. Ще видатний економіст Адам Сміт застерігав: 
«Ніщо так не розбещує працівника, як низька зарплата». 

Люди в колгоспах змушені були красти, щоб вижити. 
Фактично цілі покоління українців, що колись колоска, 
травинки з сусідського поля не порухали, кілька десятиліть 
змушені були керуватися злодійським принципом: «Не 
вкрадеш — не проживеш». Тепер матері насамперед цього 
«розуму» вчили дітей і немудро вказували пальцем на 
спритного злодія з абсолютно протилежною метою: не 
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вмітимеш красти, як він, — не вмітимеш жити. Так деградував 
наш селянин. 

Звертаю вашу увагу на те, як злочинна колгоспна мораль 
«навчила людей жити», на остаточний результат тієї «науки». 
Брудні, бідні села. Спиті, з синіми носами, чоловіки. Дебільні 
діти. Жінки невизначеного віку: чи їм сорок, чи шістдесят літ? 
Тільки великі, чорні, порепані руки та сумна безнадія в очах. Не 
люди — мутанти. Це про них пролетарський письменник 
Горький писав, що «людина — це звучить гордо»? 

Хтось мав би нині відповісти за економічний геноцид, за 
організоване духовне нищення мільйонів людей! 

Не претендую на оригінальність, але скажу, що думаю. 
Ми вже раз програли, що не провели суду над злочинністю 
компартії. Але суд над злочинністю колгоспного ладу 
необхідно провести. За незаконне відродження давно 
скасованого кріпацтва. За злочин проти людства — за 
інтелектуальне, духовне, моральне нищення самої основи 
української нації — нашого селянства протягом більш як 
півстоліття. Суд провести відкрито, на очах усього світу, під 
егідою Ради Європи. Інакше яка ж у нас демократія? 

Парадоксально, але факт; переважна більшість 
колгоспників буде категорично проти такого суду. Та 
дивуватися нічого: хто запродав душу колгоспному дияволові, 
то — рад-не-рад — мусить бути вірним йому до скону. Це 
клінічна ситуація і пояснюється вона просто: алкоголіки, 
наркомани, клептомани (тобто крадії) зазвичай категорично 
проти лікування від налогової хвороби. Вони не вважають себе 
хворими, їм добре так. як є. Тому лікування колгоспної душі 
потрібне примусове — соціально-економічними реформами на 
селі. 
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Треба чесно визнати: у колгоспі селянин менше 
трудиться, ніж на власній землі, а живе краще. Порівняйте: як 
трудився господар на власній землі і як лінується колгоспник на 
землі «нічийній». 

Перший вставав удосвіта, обходив худобу і коней, лише 
потім снідав сам, квапився в поле, до млина, до лісу, цілий 
день орав, косив чи молотив, увечері не лягав спати, доки не 
обійшов худобу. Трудився тяжко, а жив, по суті, бідно. Чарку 
брав до рук хіба в зимові свята, більше часу не було. 

Другий виїжджає в поле, коли сонце ген-ген на небі, з 
думою, як би то перекусити, а може, й чарку випити. Привезе 
корму на ферму — на друге доїння, собі скине, скільки треба. 
Сусідам «за пляшку підкине» корми чи дрова. Родичам 
підсобить. Увечері піде до кума «на пиво», про політику 
погомоніти, про курс гривні. Ні посуха, ні градобій його не 
лякають — пропаде то чуже, а «своє» він завжди візьме... 

Цілком серйозно констатую, що збулася нарешті одвічна 
мрія селянина: всі дари землі — його! Бери, що хочеш і скільки 
хочеш! Спільне, значить наше. «Виписати» можна буквально 
все — від соломи до корови. Обрані на загальних зборах «свої» 
голови правлінь, аби протриматись на посаді, доки самі не 
наживуться, задобрюють своїх виборців, як можуть, 
заплющують очі на крадіж. 

Чого шкодувати людям — все одно колгоспам недовгий 
вік. 

Нині ми маємо справу з колгоспною махновщиною. 
Великий анархіст Махно створював саме такі колективні 
господарства, де ні вставати вдосвіта, ні перевтомлюватись на 
роботі, ні відповідати ні за що не треба, а водночас усе твоє. 
Благодать, якої село віками не знало. Не платять зарплати? То й 
не треба. Самі собі заплатимо, хто як зможе. 
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Можуть багато і по-різному. Перший злодій у колгоспі 
(спілці) — це його керівник, він краде вагонами (половина 
«спаду» поголів'я худоби, половина зниклого з комори зерна і 
цукру — в його кишені). Злодій номер два — шофер, 
тракторист, їздовий — краде самоскидом, причепом, 
підводою. Злодій номер три — піший «несун» з мішком 
капусти, картоплі, комбікорму або «веретою» соломи на 
плечах. Останній, знаючи про масштаби злодійства першого, зі 
своїм мішком вже й не криється, а перший, уникаючи 
ускладнень, вдає, що нічого не бачить. 

Такої «демократії», повторюю, село триста літ не знало. 
Водночас воно добре розуміє: після реформування землі і 
майна так безтурботно жити не буде. Працювати доведеться! 
До сьомого поту. А кому такі перспективи милі? 

Аналіз «ідіотизму сільського життя» наштовхує на 
однозначний висновок. Наш народ не сприйняв колгоспного 
ярма. Він завжди був до нього в активній опозиції, хоч відкрито 
і не бунтувався. Зате послідовно і вперто всередині цього ярма 
відвойовував свої права і свободи, доки не розвалив таки 
самого ярма. Це звучить парадоксально, але це так. Після 
багаторічної непримиренної боротьби сформувався особливий 
тип переможця того ярма, основні риси якого такі: дисципліну 
праці — під ноги! Працюю, як хочу! Краду, скільки вдасться! 
П'ю, скільки влізе! І так мені добре! І не треба ніяких реформ! 

Що правда, то правда: таких «прав і свобод» не має нині 
жоден американський чи канадський фермер. Зате він має 
долари і великі маєтки. А наш колгоспник — тільки куфайку, 
кирзаки і самогон. Американський фермер, розбагатівши на 
старість, вільно роз'їжджає по світу, тішиться його красою. Наш 
колгоспник передчасно вмирає десь під жолобом від 
самогону... 
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Колгоспна махновщина — свідчення агонії старого ладу. 
Не може безкарно тривати ситуація, коли половина населення 
України покоління за поколінням виростає в злодійстві, 
пияцтві, лінивстві розуму і рук. Як не спинити цієї загрози 
судом над дурною системою, перемога залишиться на боці 
ворогів, котрі не бажали і не бажають незалежності України. 
Вони свідомо ліпили з доброго, щирого українця 
злодійкуватого Цапа і нині потирають руки, що цей Цап і далі 
краде, але вже з поля власної незалежної країни, що він 
категорично проти приватної власності на землю, проти 
впровадження сучасних методів господарювання. Такий 
деградований селянин господарем власної землі не стане... 

Не можуть цілі покоління українців жити в злодійському 
гріху: тягти з поля, з ферми те, що їм не належить, будувати 
свій добробут не на чесній праці, а на краденому. Не можуть, 
бо ми — люди! Не можуть, бо такий народ на світі не 
потрібний. Не гідний Богом даної землі. 

І все ж закінчувати аналіз околгоспненої душі на такій 
саркастичній ноті було б тяжким гріхом перед Богом за 
незаслужену образу нещасного українського селянина. Бути 
таким опущеним він ніколи не хотів, а отже, і без того глибоко 
ображений — і старим режимом, і новим. Може, новим навіть 
більше. 

Прошу шановного читача самостійно знайти відповідь на 
запитання: чому за роки незалежності України в нашому селі 
відбулося незрівнянно менше реформаторських змін, аніж, 
скажімо, у тому ж Китаї двадцять літ тому лише за три зимових 
місяці? Наш селянин не готовий до тих змін? Так, доля правди 
в тому є. А держава готова? 

Селянин — дитя природи. Його думки прості, логічно-
конкретні і по-дитячому справедливі. Не кримінально-
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політичні, не завуальовано—дипломатичні, не спекулятивно-
шкурні, а я б сказав, — біологічно справедливі. Сьогодні він має 
відповідну освіту і мислить доволі грамотно: під час 
колективізації у мене відібрали все — землю, сіножать, ставок, 
млинок, коні, худобу, воза, сани, насіння, реманент, будівельні 
матеріали, а мене з дружиною та дітьми погнали на примусові 
роботи до колгоспу за безцінь або мізерну плату. Я довго 
терпів те рабство, чекав кращих часів. 

І дочекався! Держава повертає мені землю. А де 
сіножать, ставок і млин, де коні, худоба, транспортні засоби і 
реманент, де насіння, добрива, будівельні матеріали? Нарешті, 
де банківські кредити — проценти—дивіденди за вироблену 
мною і моєю сім'єю в колгоспі продукцію? Кинули мені від 
напасті клапоть землі — і то на папері. І все? І що я маю з нею 
робити? Стругати дерев'яне рало, як у скіфські часи, запрягати в 
нього останню корівчину чи дружину з дітьми? Де ж 
справедливість? Партійні пани та чиновники кажуть мені: 
держава бідна, потерпи. А коли вона була багата? І коли буде 
багата? В те її далеке багатство така ж віра, як у комунізм, який 
ми вже бачили. Але нині, нині що мені робити порожніми 
руками? У порожній хаті, на пустому полі? Це, по—вашому, 
справедливо? Це така мені дяка за дармову працю в колгоспі? 
Селянин глибоко ображений. (Зневага з боку чужої влади 
менш болюча, аніж з боку своєї рідної). З кинутого йому 
відчепно шматка землі він обробляє, як може, стільки, скільки 
потрібно для прогодування родини та ще власної свинки чи 
птиці. А решту нехай «реформатори» обробляють.  

Виходить, що держава, сама того не бажаючи, силоміць 
змушує селянина дбати лише про себе. Таке ж право він чемно 
залишає і державі. Треба їй зерна, нехай купить собі в Канаді, 
треба картоплі, нехай купить у Польщі... 
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Отак ми господарюємо на кращих чорноземах світу... 
Світ широкими кроками йде до підвищення якості праці, 

вдосконалення знарядь і методів праці, а основна сила 
українства — наш прославлений хлібороб — котиться назад до 
злиденної общини з її безглуздим девізом: «Тато косять, а я ні, 
нафіга воно мені». Зарубіжний селянин перш ніж одержати 
ліцензію фермера, змушений здобути три дипломи — 
інженера, агронома (зоотехніка), економіста. Наш сільський 
дядько перед лицем прогресу наївно сподівається викрутитись 
з батогом і сапою в руках та... з мішком за плечима. Бо так нас 
виховав колгосп. Навряд чи така махновщина довго протягне в 
сучасній Європі. 

І це не просто слова. План очищення землі від колгоспної 
махновщини на Заході вже складений. Ще в 1994—му вчені 
всесвітньовідомого Римського клубу прогнозистів 
економічного розвитку Європи висунули доктрину, якою мала 
би бути Україна через 30 років. Підхід, чесно кажучи, цілком 
об'єктивний. Ви, українці, маєте кращі в світі землі і хвалитесь, 
що ви — хлібороби від Бога. Згода! Водночас ви не маєте 
особливих здібностей до розвитку науково-технічної думки. З 
огляду на це ми просто змушені віднести вас до зони «зелених 
технологій» (тобто аграрної). Сучасну техніку, сорти насіння, 
добрива, мікроелементи ми вам дамо. Вирощуйте, Божі 
хлібороби, пшеничку, годуйте ті народи, котрі мають більше 
здібностей до науково-технічного прогресу. Та ось заковика: 
щоби сільське господарство за низьких цін на його продукцію 
було рентабельним (а іншої господарки світ не визнає), в 
Україні до 2030 року має бути не більше 15 мільйонів 
населення. Решта — зайві роти... 

Ет, скажете, такі плани стосовно нас вже були. У Гітлера, у 
Сталіна. Де вони зараз? А ми є. Свята правда, якби не той факт, 
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що прогноз Римського клубу вже дає про себе знати: Україна 
втрачає населення чимраз швидшими темпами. Спад сягнув 
півмільйона в рік. Як дійде до мільйона — план здійсниться... 
Ох, дострибається наш «завзятий стрибун»! 
 

КУВІКАЄ, ЯК В ТИНІ ПОРОСЯ 
 

«На скрипці грає Малпенко Мартин, кувікає, пищить, як 
іноді буває, залізе порося у тин...» 

Малпенко Мартин, незаперчно, наймудріший, 
найактивніший серед партнерів квартету. Тут і сумніву нема. 
Саме йому належить ідея створення квартету, він найбільше 
прагне злагоди партнерів, шукає способів оптимального 
розміщення музик та інструментів і хоче, щоб оркестр заграв. 
Одначе успіху не досягає, бо і сам грає невлад. 

Інтелігент Мартин сповнений патріотизму, 
самосвідомості, відваги й громадянської активності, 
найбільший демократ і державотворець. Вічний ревізіоніст та 
революціонер. Це він, інтелігент, здійснив переворот в Росії, 
започаткував рух шістдесятників, організував «Празьку весну», 
польську «Солідарність», перебудову, український Рух, Живий 
ланцюг, референдум 1 грудня 1991—го. Але сьогодні і Мартин 
чомусь не грає, лише «кувікає», як в тині порося... 

Сьогодні, на зламі двох століть, ми с очевидцями 
загрозливого звуження ролі інтелігенції в державі, згортання чи 
маргіналізації діяльності тих кіл, котрі ще недавно відігравали 
роль будителів національної самосвідомості мас, роль лідерів 
патріотичних сил. Я б сказав, що сьогодні вони перебувають в 
стані задумливої розгубленості. 

Цe стосується передусім провідних всеукраїнських 
національно-патріотичних партій, Конгресу української 
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інтелігенції, творчих спілок, навіть окремих, ще недавно 
суперактивних письменників, діячів культури і мистецтва, 
вчених, економістів. Надірвали голос? 

Пригадайте, як настирно претендувала крайова 
інтелігенція на роль дорадника, критика, ментора владних 
структур, у всякому разі, на роль щирого друга, який не дасть 
схибити, підтримає, підставить плече у важку хвилину. Адже 
якраз у Галичині виникла чи не перша в Україні обласна 
організація Руху, потужна організація Української 
республіканської партії, Галицька асамблея... 

Замість рівноправного друга-порадника, здатного на 
конструктивний діалог з владою, наш Малпенко став черговим 
попутником-підспівувачем в обозі владних структур. 
Покололися, на жаль, крайові організації Руху, УРП, не 
виправдала надій на утвердження в ролі потужної структури 
організація Конгресу української інтелігенції, не можемо 
відновити втрачених позицій славних колись «Просвіти», Союзу 
українок, молодіжних спілок, Греко-католицької церкви. Навіть 
якщо об'єднання інтелігенції все ще виконують роль клубів за 
уподобаннями, іноді сприяють тим чи іншим культурно-
просвітнім «заходам» влади, то вони вже не є володарями 
дум, натхненниками політичної активності національної 
спільноти. 

Ви лишень подивіться, до якої ганьби докотилася 
Демократична партія України. Адже ця партія мала би бути 
провідною в країні, бо ми, українці, демократи від Бога. 
Натомість її спершу перетворили на клуб поклонників 
велемовного лідера, а згодом завели до «корчми», де на 
кожного колишнього демократа цілком можна ліпити акцизну 
марку «Артеміди»... 



177 
 

Дехто ладен трактувати цей ганебний для нації факт як 
прикру випадковість, явище тимчасове. Та давайте говорити на 
тверезу голову: чи серед нас хтось дуже побивається за 
пропащими у «корчмі» демократами? Ні. І, мабуть, тому що 
Малпенко Мартин ніколи не мав авторитету серед свого 
народу. Не мав і об'єктивно не міг мати. Бо підневільний 
віками народ колоніальної країни (і це підтверджує світова 
історія) не може поважати однаково чужу чи власну 
інтелігенцію — носія диктату та гніту чужинецької влади. Так і в 
цьому випадку: продалася купка інтелігентиків головній 
шинкарці України за чарку оковитої — то й біс з ними... 

Уважний спостерігач не може не помічати дивного 
феномену існування української інтелігенції. Таке враження, 
ніби вона існує сама собі, а решта населення сама собі. Коли 
Малпенко Мартин, нахапавшись третьорядних вершків 
європейської культури, силкується малпувати й демонструвати 
погляди та манери сучасного європейця (щось шукає в 
«Інтернеті», протестантських конфесіях, паризькій моді, поп-
мистецтві ets), то переважна більшість населення навіть не 
помічає цього і продовжує жити чи, вірніше, животіти, немов у 
позаминулому столітті, у світі прадідівських звичаїв, традицій, 
поганських забобонів (в одне свято жінка не має права першою 
зайти до чужої хати чи салону автобуса, в друге — чоловікові не 
можна зрізати головки капусти...). 

У чім річ? Насамперед треба визнати, що наша совкова 
інтелігенція зроджена штучно, через кесаревий розтин України 
тими, хто нами правив. А ту нечисленну національну духом 
інтелігенцію, що попри всі незгоди ми виплодили самі, «старші 
брати», вирізали, згноїли в гулагах, розвіяли по світу, — 
починаючи з родин Старицьких, Косачів, Крушельницьких, 
Курбаса, Ольжича, Теліги і аж до Володимира Івасюка і Василя 
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Стуса... Те ж, що мали на час здобуття незалежності і що маємо 
нині, не є плеканий вицвіт українства, лише вишколений 
адміністративно—плановим методом старого режиму загін так 
званих кадрів спеціалістів для забезпечення функціонування 
його інституцій та антинародного господарства. Потрібні були 
сякі-такі інженери, вчителі, лікарі, агрономи, зоотехніки, 
економісти для обслуговування механізмів старого 
колоніального режиму, от він і штампував їх на свій кшталт і 
розсуд, тоді як народ байдуже ставився до його проблем і аж 
ніяк не міг захоплюватися тим, що із свого середовища 
змушений постійно виділяти чимраз більшу кількість яничарів 
— своїх кращих синів і дочок — на своє ж подальше 
поневолення. Водночас і сама інтелігенція в підневільній 
Україні не могла не зрозуміти цього, як і не могла почувати 
себе щасливою. 

Її зневажливо називали «прошарком». Бо вона справді 
була сполучним суспільним елементом, покликаним 
пов'язувати класи власних робітників і селян із чужинською 
владою, тобто, кажучи простіше, припинати свого Осла та Цапа 
до чудого воза. З самого початку вона була приречена на гірку 
долю лакея—пасинка двох родичів — раба і його пана. 
Справді, як ще по—іншому назвати усіх тих затонських, 
маланчуків, щербицьких, ткаченків та їм подібних? 

Українську радянську інтелігенцію не поважав власний 
народ, бо вона не стільки захищала, як то мала би робити 
національна інтелігенція, скільки зраджувала його, будучи 
погоничем його ж у чужому ярмі, постійно нагадувала йому 
про ненависну чужу владу, віру, чужу культуру, яких у 
тоталітарному суспільстві годі було обминути та уникнути. 
Жодна чесна душа не могла сприймати того гніту, тим більше 
шанувати його «місіонерів». 
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Не маючи іншого виходу, народ замикався в собі, у тому 
світі, що мав, і волів існувати далі своїм окраденим духовним 
життям, відчуженим та відокремленим від життя власної 
зрадливої інтелігенції. Не любив її і чужинець, бо з причин 
власної духовної неповноцінності і відчуваючи до того ж 
недовіру з обох сторін вона просто не могла належним чином 
виконувати покладені на неї обов'язки. 

Отже, в підневільній країні інтелігенцію ніхто не цінує і не 
шанує. Водночас не здобуває вона слави, ні шани в очах тих, 
чию політику, культуру та звичаї так вірнопіддано наслідує. На 
світі ренегатів ніхто не любить. Слуга двох панів для обох 
залишається нікчемою. Чужаком залишається він і в рідній 
незалежній країні, якщо народ не має довіри до влади. А яка в 
нас нині та довіра? За соціальними опитуваннями — нижча 
критичної межі... 
Рядовий українець має всі підстави виставити інтелігенції 
суворий рахунок: ти, дорогенька (ну, не вся, лише якась 
частина, але більша частина чи менша — хто тепер буде 
з'ясовувати?) служила-продавалася то цареві й цісареві, то 
Пілсудському й Гітлерові, то Леніну і Сталіну, Хрущову і 
Брежнєву, а тепер, як кумирів не стало, підібгавши хвоста, 
крутишся біля корумпованих структур, олігархів, аби ще й їм 
продатися? Хто може нині аргументовано заперечити це? 

Перебираю в пам'яті відомих мені міністрів, депутатів 
парламенту, голів політичних партій, бізнесменів. На 
превеликий жаль, не тягнуть вони на роль патріотично на—
лаштованої державотворчої еліти, не видно серед них 
особистостей, яким можна довіритися, за якими хотілося б іти. 
Нема людям з кого брати приклад у жертовній справі побудови 
власної держави. Справді, з кого? З Суркіса? Волкова? 
Медведчука? Маленька надія на Ющенка. Ще менша — на 
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Тимошенко. Отакої! Ми шукаємо гідних наслідування 
достойників, а знаходимо не світочів-державотворців, лише 
заплямованих усякими гріхами, нечистих на руку і на душу 
махінаторів, авантюристів та демагогів. 

Отже, нація не має авторитетного провідника, 
авторитетної державницької інтелектуальної еліти. Є лише 
панівна меншість, котра знову, як традиційний 
експлуататорський клас, прагне одного — панувати, а народ 
мати за безсловесного раба. Народ без достойного провідника 
— це маса без голови. Він втрачає здатність до 
самоусвідомлення та самовизначення, до конкретної боротьби 
за гідне місце у світі. Суспільство без провідника розпадається, 
в ньому розвивається процес відчуження мас від національної 
ідеї, очевидцями чого ми є. Тому вже зараз можна з певністю 
сказати: бідолашного Малпенка чекають нелегкі часи і великих 
успіхів у близькому майбутньому йому сподіватися годі. 

Більше того, інтелігенція геть розгубила свій романтико-
героїчний пафос, бо саме її чи не найбільше серед інших верств 
населення вразили настрої песимізму, втоми й розчарування 
від безплідних зусиль у процесі державотворення. Доходить до 
того, що роль духовної еліти в регіоні сьогодні стає вакантною. 
Сталося те, що мало статися. Причин бачиться три. Перша, 
кадрова: штучнонароджена інтелігенція не змогла дати Україні 
свого Мойсея — вождя—пророка. Покликана бути керівною 
силою суспільства, вона сама опинилася в становищі 
некерованої. 

Друга, опортуністична: віддавши важелі влади в руки 
«вчорашнього партійно-господарського активу», інтелігенція 
знову чимраз більше впадає в залежність від його фінансової 
підтримки, яка катастрофічно зменшується. Як і слід було 
чекати, вчорашні партократи знову перетворюють інтелігенцію 
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в третьорозрядний «прошарок» з ганебною назвою 
«бюджетників», котрі навіть не заслуговують на зарплату. І 
вчорашній революціонер Малпенко мусить якось 
пристосовуватись, бо відомо ж: на чиєму возі їдеш, того й 
пісеньку співаєш. Коли соромно співати — тихенько мовчи. На 
практиці виходить ще гірше: стаєш жертвою певних сил у 
політичних кон'юнктурних іграх. 

Третя, визначальна: історична роль інтелігенції — бути в 
опозиції до влади. Так було, так є, так мусить бути. Світ давно 
знає просту істину: «Революції задумують романтики, 
здійснюють фанатики, а плодами її користуються негідники». 
Малпенко Мартин задумує створити квартет як романтик, 
б'ється над його життєздатністю як фанатик. Єдине, на що він 
не здатний — бути негідником. Бо негідник — не інтелігент, як 
чорт — не святий. 

Веду до того, що здача владних позицій інтелігенцією — 
історична закономірність. Бо її призначення — наперед 
прогнозований перехід на власні опозиційні позиції — 
трансформатора громадської думки, критика-арбітра 
діяльності владних структур, ініціатора нових, 
реформаторських ідей. Без такої позиції інтелігенція історії не 
потрібна. 
 

НЕМІЧНА ВЛАДА — НЕМІЧНА ОПОЗИЦІЯ 
 

Критики ніхто не любить. І влада, шляхетність якої хіба 
трошки вища від шляхетності базарної перекупки, завжди за 
цю критику ненавиділа й ненавидить інтелігенцію, шукала й 
шукає з-посеред неї «ворогів народу», ворогів незалежності. 
Ленін, сам будучи вихідцем з середовища інтелігенції, на 



182 
 

другий день по приході до влади називав її просто «говном», а 
Сталін, Гітлер, Франко, Мао залюбки розстрілювали. 

Але хіба українська інтелігенція — ворог незалежності? 
Все одно що сказати: мати — ворог власній дитині. Вона, 
інтелігенція, триста років боролася за незалежність, за 
створення власної держави, вона виносила, породила ту 
незалежність, як мати дитя. І як кожна мати, вона має право те 
дитя виховувати, повчати, наставляти, картати, навіть сварити, 
коли воно негідно поводиться. Це право дано матері від Бога. 

Тим паче, коли влада небезгрішна. А безгрішною у 
відношенні до людини вона не буває. З огляду на це нам 
важливо зробити свій висновок: доки влада небезгрішна —
інтелігенція змушена бути в опозиції до неї, аналізувати кожен 
її крок і гласно вказувати на помилки. То її історичне 
покликання і призначення. 

Той факт, що теперішня влада не платить трудовому 
люду зарплати, несвоєчасно видає пенсії, субсидії, інші 
соціальні виплати, не дбає про умови праці, про 
працевлаштування молоді — ще півбіди. Завтра заплатить, 
подбає — і все буде гаразд. Куди більша провина влади в тому, 
що вона не дає людям переконливої програми-надії і гарантій 
незабарного зростання добробуту, політичних, економічних, 
духовних гарантій виходу з кризи. Не дала і, як з усього видно, 
не квапиться давати нам головної ідеї — для кого і для чого 
будуємо державу, якою вона має бути і коли це збудеться. 
Тобто неспроможна дати нам національну ідею. 

З історії людства знаємо цілком протилежне: всі більш-
менш славні держави створювалися на основі великої 
об'єднуючої ідеї, котра впевнено вела народи до високої мети, 
додавала їм сил і віри в перемогу в нелегкий час. Таку ідею 
називаємо національною ідеєю. Її несли на своїх знаменах і 
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здійснювали ініціатори—державотворці. Петро І здійснив ідею 
створення Російської імперії, Вашингтон — США, Наполеон — 
Французької імперії; Ленін здійснив ідею пролетарської 
революції, Сталін — утворення імперії СРСР, Гітлер — третього 
рейху. Ефективні національні ідеї несли з собою Пілсудський, 
Масарик, Ататюрк, Мао Цзедун, Хомейні. Радянська влада, до 
речі, протрималась понад сімдесят років завдяки ідеї побудови 
соціалізму і прямої дороги до «світлого майбутнього — 
комунізму». 

Два українські президенти національної, об'єднуючої, 
надихаючої ідеї народові не дали. Незалежність несподівано 
звалилася з неба, а що з нею робити, ніхто не знає. Більше того, 
через рік по приході до влади Президент Леонід Кучма з 
дитячою наївністю прорік: національна ідея не «спрацювала». 
Отакої! Виходить, що не він, Президент, творець держави, мав 
дати народові об'єднуючу ідею і забезпечити її здійснення, а 
вона, ідея, сама мала «спрацювати» і піднести Президентові 
готові національні здобутки на тарілочці з голубою стрічкою, 
аби він, сердешний, не докладав «зайвих зусиль», як мовиться 
в одній примітивній телерекламі. 

А може, ідея не спрацювала, бо наші президенти нам її 
не дали? 

Бідолашний Малпенко і сам інтуїтивно відчуває, що 
перший варіант сформованої ним української влади виявився 
не зовсім вдалим, безнастанно іскрить на швах. Ні, задум ніби 
правильний, міжнародними світилами від політики схвалений, 
та от з кадрами виконавців скрута. Просить Мартин у Бога, щоб 
дав нам, українцям, Мойсея, але в натурі не з'являється не те, 
що власний Аденауер, Ергард, де Голль чи Тетчер, а хоча б 
скромний Гавел чи Квасневський. Якісь непевні типи правлять 
Україною, спілкуючись між собою нецензурщиною, затівають 
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чвари, «касетні скандали», махновські маскаради, авантюрні 
вибори та референдуми і безсоромно дурять народ. Брехня в 
них — замість національної ідеї... 

Від того неподобства бідолаха Малпенко втрачає голову і 
схиляється до згубної для України думки про необхідність 
чергової «пересадки» кадрів у своєму оркестрі, тобто до заміни 
форми правління в країні з президентської на парламентську, 
що свідчить лише про повну розгубленість нашого героя під 
пресом невдач та про тяжку кризу його психіки. Від того, що 
коїться в «оркестрі», у нього просто свідомість роздвоюється. 
Тут, справді, не до жартів. З одного боку, при збереженні 
президентської форми правління на найвище державне крісло 
раптом може видряпатися затаєний перевертень і, ніким не 
обмежений у своїх діях та припертий до стінки опозицією, 
самочинно запродати російському Ведмедеві наші й без того 
куці, але такою дорогою ціною здобуті вольності. То була б 
національна катастрофа. Однак, з другого боку, за умов 
відсутності в країні середнього громадянського класу, розумної 
політичної структуризації суспільства, двох-трьох потужних 
національно-патріотичних партій, як це ми бачимо в передових 
країнах, парламентська форма правління при різношерстному, 
розсвареному парламенті — не менше безголів'я, хаос і 
національна ганьба. Що робити, як бути? 

Досвід передових країн підказує: парламент ефективний 
тоді, коли він однопартійний, тобто сформований однією з 
правлячих партій в разі її перемоги на виборах. Коли ж це 
багатопартійний «вінегрет», як у нашому випадку, то це Лебідь, 
Рак і Щука навіть не в третьому, а в десятому ступені. Ставши 
головною владною структурою в країні, такий злодійський 
«сход», що складається з багатьох незмирних, ворожих одна 
одній фракцій, буде смертельною небезпекою для країни: він 
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нізащо не прийме необхідних Україні законів, він на роки 
загальмує її розвиток, призведе до повного занепаду. Це 
сьогодні і коні розуміють. 

І ще один момент. Частина депутатів, котрі ратують за 
парламентську форму правління, — не патріоти, а 
антинародний, антиукраїнський елемент, брудні душею 
шельменки, яким саме такої форми правління і бракує, аби 
остаточно паралізувати владу та розікрасти Україну. І тільки. 

Тож спам'ятайся, Мартине, молю тебе, благаю! Не роби, 
нерозумний сину, смертельних послуг Україні! Не прислухайся 
до підступних нашіптувань ліваків та законсервованих 
консерваторів про нібито вікову ментальну схильність українців 
до колективних рад, зборів та вічевих кіл, з чого висновується 
спекулятивний висновок, що і нині, мовляв, верховна влада 
теж має бути традиційно радівською. Не від ментальності, а від 
біди та безвиході в нас така схильність. Від прикрої 
необхідності простим людям самим давати собі раду, коли 
нема розумних керівників. Бо коли ми мали сильних князів та 
гетьманів — віча та ради були зайвими. 

Так, сьогодні ми не маємо сильного керівника, чим 
користуються спритні політикани-інтригани та авантюристи. 
Але не може такого бути, аби серед п'ятдесятимільйонного 
народу не знайшлася бодай одна мудра людина. В таке навіть 
австралійські аборигени не повірять. Тільки треба пошукати, 
Мартине. Пошукати сто, тисячу разів! Перш ніж робити 
фатальний крок... 

Отже, треба шукати. Як не серед оточення Президента, то 
серед опозиції. Та от заковика: де ж та опозиція? 

У дні найбільшого розпалу так званого «касетного 
скандалу» багатьох опозиційно налаштованих до владних 
структур людей глибоко розчарував той факт, що прем'єр 
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Ющенко підписався разом з Президентом і спікером 
парламенту під зверненням до народу із закликом не 
розхитувати основ держави, не розпалювати ворожнечі між 
людьми. «Ющенко нас зрадив! — галасували вони. — Ми йому 
вірили, ми сподівалися бачити його своїм прапором у боротьбі 
з кримінальною владою, а він зрадив!..» 

Та чи була зрада? На моє глибоке переконання, прем'єр 
повівся завбачливо і мудро. Він — не метушливий та 
галасливий політикан, не авантюрний інтриган, а вдумливий, 
розважливий політик, котрий уміє реально оцінювати нинішню 
ситуацію. Скажіть, будьте добрі, на яку серйозну силу міг би 
опертися такий політик, перейшовши на бік опозиції? Чиїм 
вождем та прапором він став би? Запитання потрібно 
сформулювати ще чіткіше: чи є у нас опозиція, гідна 
державного діяча такого рівня? І якщо є, то яка вона? 

Справжня опозиція буває у двох випадках. Перший — 
коли під час «соціального вибуху» народні маси стихійно 
виступають проти утисків влади, на захист своїх прав. Другий — 
коли у політично структуризованому суспільстві дві потужні 
правлячі партії чи блоки партій, конкуруючи між собою за 
владу, по черзі, залежно від успіху чи невдачі на виборах, 
переходять в опозицію одна до одної. А що ж ми маємо в 
Україні? Народ і влада існують (читай — виживають) окремо 
одне від одного. Влада не втручається в справи народу, а він — 
у справи держави. Чи майже не втручається. Воно й справді 
щирому патріотові, який щойно дочекався незалежної 
держави, з порога починати бунтувати проти неї якось не з 
руки. Потужні партії та блоки — в далекій перспективі. Сьогодні 
можемо лише пофантазувати: сильна, багатомільйонна партія, 
скажімо, об'єднаних соціалістів при владі, а не менш сильний 
Рух (теж об'єднаний) — в опозиції до неї і чекає своєї пори, 
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щоби на виборах здобути більшість голосів та сформувати свій 
уряд. За такої ситуації цілком можна вибирати собі «вождя», 
«прапора» і рушати на прю за владу. 

Однак відповідної ситуації у нас і близько нема. Що ж 
залишається робити прем'єрові? Кого очолювати? На яку 
серйозну силу опиратися? На купку екстремістів з марчуківської 
УНСО? Вуличних крикунів і дебоширів? На купку пенсіонерів-
комуністів нерідко неукраїнського походження? Чи на ватагу 
авантюрних молодиків, які за будь-яку ціну прагнуть зробити 
політичну кар'єру? Хіба це серйозна сила для державного діяча 
такого рівня? 

Потрібно відверто сказати: опозиція в нас ще примітивна 
і слабка. «Воно то так, — можуть заперечити затяті 
опозиціонери, — але якби Ющенко очолив наш опозиційний 
рух, ми скоріше увійшли б у силу!» І що ж далі? Революційний 
переворот, громадянська війна? Це ми вже проходили. 
Сьогодні ми свідомо відмовляємося від революційних методів 
політичної боротьби, а еволюційні методи розраховані на 
тривалий час. Одне слово, поки у нас визріють потужні 
правлячі партії та блоки — ще не один прем'єр зміниться. 

То чи міг Віктор Ющенко дозволити собі очолити бунтівну 
юрбу та розпочинати колотнечу в Україні? Хіба би зовсім 
розуму не мав... 

Ще одне немаловажне запитання, на яке важко знайти 
відповідь: чи можливий сам факт створення найближчим 
часом повноцінної опозиції? Не треба забувати, що маємо 
понад сто політичних партій усебічних орієнтацій, нерідко 
відверто ворожих одна одній. Спершу ми дуже принципово 
роз'єдналися на сто різних векторів, бо «де два українці, там 
три гетьмани», а тепер хочемо з того «ярмарку амбіцій» 
зліпити сильну опозицію? Так не робиться, панове! 
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У принципі нічого протизаконного у прагненнях 
опозиціонерів, здається, нема. Опозиційно до нинішньої влади 
може бути налаштованим і комуніст, і націоналіст, і 
християнський демократ, і соціаліст з лібералом. Усі вони —
люди і мають право не сприймати корумпованої влади, розгулу 
криміналітету, зубожіння чесних трударів, соціальної 
незахищеності, безробіття, невиплат мізерних зарплат тощо. 
Але спробуйте об'єднати їх тепер в один блок, в одну свідому 
силу! Нізащо не вийде! Вони не стерплять один одного навіть у 
праведному ділі. Хай лишень спробують вийти на вулицю 
разом, як і справа, і зліва, і з центру пролунає страшенний 
ґвалт: «Націоналісти з комуністами цілуються! Ганьба! 
Крайнощі сходяться! Ганьба!» І справді ганьба, бо як можуть іти 
пліч-о-пліч націоналісти із своїми катами комуністами, 
політв'язні й репресовані з колишніми кадебістами, 
помірковані християни з екстремістами? Як можуть в одному 
поході уживатися сині барви прапорів з червоними, жовті — з 
коричневими, портрети Леніна і Бандери?.. 

Одне слово, якої опозиції ми сьогодні заслуговуємо, таку 
і маємо. Півроку вона бігала по вулицях з домовинами та 
плакатами «Пахана — геть!», «Україна — без Кучми!», а в 
результаті Україна зосталася без кращого, що мала, — без 
Ющенка. Дурніше не придумаєш. 
 

Чи можемо створити кращу опозицію? Хіба що у 
«світлому майбутньому», адміністративним методом, на 
підставі указів Президента... 

До речі, якби Президентові вдалося якимось дивом 
створити потужну опозицію собі самому (!), то це було б 
великою його заслугою перед Україною у справі політичної 
структуризації суспільства. 
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ХТО ВЧИТЬ КРАСТИ І БРЕХАТИ 
 

Українець пасивний тому, що споконвіку обдурений і 
обкрадений. 

Ось був собі такий прокурор Потебенько. Не простий 
прокурор, а генеральний. Пишу його титул з малої літери, бо на 
велику літеру в титулі ще треба заслужити. Так ось, той 
Потебенько — ідеальна ілюстрація для заголовка цього 
підрозділу. 

Здавалося б, хто-хто, а прокурор такого рангу мав би 
пам'ятати, скільки віків Україна добивалася своєї незалежності, 
протягом яких її брутально грабували, морили голодом, 
ламали репресіями й оббріхували, а тому тепер, коли 
чужинського ярма не стало, саме він перший мав би закликати 
українців жити по правді — працювати чесно, казати правду, 
берегти в душі і захищати правду — і сам кожним своїм 
словом, кожним кроком та вчинком підтверджувати це. Бо хто 
ж, як не він? В очах пересічного громадянина генеральний 
прокурор — традиційно й безсумнівно — непідкупний жрець 
правди. На превеликий жаль, виявляється, наш жрець такий же 
лжець, як його комуняцькі попередники... 

Пригадаймо так званий «касетний скандал». Сьогодні у 
нашого прокурора журналіст Гонгадзе мертвий, завтра живий, 
післязавтра знову мертвий. Експертиза тіла то була, то її не 
було, а як була, то не та і не того тіла. І взагалі одна бабка 
сказала, що той журналіст живий, і труп його — ще не доказ, 
що він убитий. Це ж треба вміти так вибріхуватись! 

Мало того, після скандального викриття факту, що якісь 
(?) спецслужби підсунули німцям на експертизу «фрагменти» 
невідомо з якого тіла, стало очевидним, що генеральний 
прокурор знав про підлог, раз так упевнено доводив, що ніяка 
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експертиза нічого не доведе. Значить, він сам замішаний у цій 
кримінальній афері й свідомо каже неправду, аби заплутати 
справу. Ось вам і жрець істини! 

Пан Потебенько може зневажливо закинути мені: «Знаєш 
що, чоловіче, у тебе там у провінції одна мораль, а тут, у 
всевладній столиці — інша...» 

Е ні, пане прокуроре! У вас з елементарною освітою щось 
негаразд. Мораль та етика скрізь одна — і в провінції, і в 
столиці, і на глухому хуторі. Перед Законом Божим усі рівні — і 
президент, і жебрак. Якщо ви цього не визнаєте, то дозвольте 
запитати вас: яке моральне право маєте ви і всі ваші служби 
вимагати від інших людей казати вам правду і тільки правду, 
коли ви самі так не чините, а цілком протилежний приклад нам 
подаєте? Дозвольте ще серйозніше запитання: чи можна 
взагалі побудувати цивілізовану, демократичну державу на 
принципах справедливості й довіри з такою крутійською 
мораллю, що ви її репрезентуєте? 

Ні, не такого генерального прокурора чекала Україна. 
Зрештою, чого це я напосівся на чоловіка? Хіба він не 

такий, як ми всі? Хіба він винен, що народився серед брехні, 
виріс серед брехні, здобував освіту серед брехні, відтак, щоб 
зробити кар'єру, запопадливо засвоював брехливі ситуативні 
принципи моралі, все життя змушений був керуватися ними, бо 
так вимагала система. Хіба винен він, що й нині мусить вірою і 
правдою годити «хазяїнові», бо як не вгодить, то завтра він уже 
не генеральний. 

І все ж таки він винен! Винен у тому, що коли Україна 
несподівано для нього у день прийняття Декларації про 
незалежність, а тим паче в день референдуму 1 грудня 1991—
го змінила свою історичну путь, бідолашний Потебенько цього 
не зауважив... 
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А ще більше винен у тому, що будь—який 
правопорушник при такому прокуророві має моральне право 
заявити: «Чому це Потебенькові можна казати неправду, а мені 
ні?» Спробуйте з таким прокурором бути чесним на нашому 
державотворчому полі. 

Тут саме час сказати, що лжа, неправда, брехня — 
поняття не фундаментальні, а скоріше вторинні. Вони йдуть не 
попереду зла, а завжди позаду, як безпосереднє породження 
зла. Це як причина і наслідок. Спершу прогримить злочин і 
лише потім шириться луною камуфулююча його брехня. 
Спершу вбивство Гонгадзе, потім виверти Потебенька. 
Здається, тут усе зрозуміло. Одначе на думку спадає одне 
прислів'я: «Хто що зробить — все на свою голову». Що 
неправда до добра не веде, найкраще знають саме прокурори 
всіх рівнів. Погортайте сторінки обласних і районних газет — 
скільки там фігурує судових справ про розкрадання 
державного й недержавного майна, буквально заполонених 
фантастичною брехнею підсудних. Море крадіжу в океані 
брехні! 

Один провінційний молодий журналіст влучно назвав 
нашу країну «територією брехні», територією, на якій брехня 
стала своєрідним способом життя, основним чинником 
суспільних відносин і «рушієм» прогресу. Одні люди кривлять 
душею, аби вижити, інші давно стали залежні від того 
душевного наркотизму й по—іншому жити теж не можуть. 
Брешуть злочинці, розкрадаючи Україну, брешуть і судді, 
освячуючи неправедні вироки іменем народу України. Брешуть 
політики, нібито їхні державотворчі подвиги дають вагомі 
«паростки» піднесення економіки і рівня життя громадян. 
Брешуть «ліві» і «праві», «демократи» і «господарники», 
«консерватори» і «реформатори». Брешуть ті, хто до 1991—го 
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був «вірним ленінцем», а тепер раптом став таким же вірним 
«націоналістом». Липка брехня, зодягнута в шати 
псевдодержавотворення, проникає в усі клітини суспільного 
організму. Територія під назвою «Україна», — з болем 
констатує молодий газетяр, — оповита різнокольоровою 
павутиною брехні і її зловісна сіть стає дедалі густішою. Добром 
це не закінчиться... 

Водночас слід сказати, що сьогодні чимало щирих 
патріотів не сприймають отакого самобичування, доволі 
емоційно обурюються на неприглядну правду про нашу 
дійсність. Мовляв, годі ганьбити себе перед світом, ми і без 
того тяжко принижені «старшими братами». Навпаки, наші 
люди прагнуть високих ідеалів та позитиву. 

Я не мав би проти подібних закидів жодних заперечень, 
якби вони не попахували явною демагогією. Розумію, що влади 
без демагогії не буває. І все ж... Дуже по-українському у вас 
виходить, панове, — боротися проти наслідків, обминаючи 
причини. Що з того, що ви закликаєте називати купу сміття 
стіжком запашного сіна? Скільки не шукай в тій купі позитиву, 
сіном вона не стане. Ви ж чомусь не закликаєте боротися проти 
головної недуги суспільства — злодійства і брехні, а лише 
прагнете затулити рота лікареві, котрий хоче поставити діагноз 
недуги і, можливо, допомогти натрапити на правильний спосіб 
лікування. Навіщо ж дурити самих себе? Нарешті, хто більше 
шкодить Україні: той, хто, відкинувши гидливість, видавлює з 
хворого її тіла чиряки, чи той, хто по-фарисейськи приховує 
тяжку її недугу під фіговим листком компліментарності та 
фальші? 

Цікаво, де більше злодійства й брехні: на Східній Україні 
чи на Західній? Про першу взагалі не беруся судити, бо, на моє 
переконання, вірус тієї недуги там засіявся одразу ж після 
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Переяславської ради. Про другу можу сказати конкретніше, як 
очевидець і співучасник зародження брехні. У 1947—му, 
одразу після масової колективізації і Львівського 
православного лжесобору нескорені священики греко-
католицької конфесії відкрито проповідували в церквах (я чув 
це на власні вуха), що оскільки влада відібрала в людей землю 
і майно, майже нічого не платить їм за їхню працю, то вони 
мають лраво — і це не буде гріхом — брати як компенсацію за 
грабунок частину колгоспного врожаю та іншого добра для 
прожиття й утримання своїх дітей... 
Непокірних священиків скоро «застукали» й репресували, та 
їхня наука напрочуд швидко й глибоко вкоренилася в душах 
праведних і дала щедрі, аж надто щедрі плоди. Звичайно, не 
вина священиків, що вони такі «індульгенції» кидали в маси 
розгублених, заляканих людей. За римським правом, не 
відміненим донині, винен той, хто першим вдарив, а не той, 
хто борониться. Та навряд чи передбачали святі отці, якої 
моральної шкоди заподіяли вони своїми закликами цілим 
поколінням галичан, волинян, буковинців. Факт залишається 
фактом — навдивовижу скоро зазвичай законопослушні, 
зорієнтовані на консервативну європейську порядність і 
християнську мораль західняни не лише наздогнали, а й 
випередили в практичному «вмінні жити» своїх східних братів. 
Скажу більше: після поразки бандерівського руху і втрати у 
значній мірі сподівань на успіх національно-визвольних 
змагань для щирого патріота можливість заподіяти немилій 
державі бодай якоїсь шкоди стала чи не основною формою 
політичного протесту. Патріот той щодня повертався додому з 
роботи в доброму гуморі, якщо вдалося щось «прихопити», 
десь «закалимити», і в поганому, якщо не вдалося. В разі успіху 
дружина, діти, ціла родина мала його за героя. Знаю це не з 
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чужих слів, а із спостережень над рідними, близькими та 
знайомими людьми. 

Чи хотіли ми бути такими? Ні, тисячу разів ні! Одначе 
мусили. «Бо таке життя...» 

Симптоматично, що тогочасна влада якось неоднозначно 
ставилася до того явища. Наприклад, у 60—70 роках масово 
перебудовувалися наші села: глиняні хатки під стріхою 
замінялися цегляними під бляхою чи шифером. 

Здається, всі знали, що далеко не кожен господар має 
документи на придбання цегли, матеріалів, використання 
транспорту. Тим не менше тодішні ідеологи і преса на всі 
заставки вихваляли «бурхливе зростання добробуту 
селянства». Не раз, голову взявши в руки, думалося: «Боже, що 
то за зростання?!» Але багатьом крадіям така позиція держави 
була, як благословення... 

Після здобуття незалежності цієї аномалії в психології 
населення ніхто не врахував. Ми темні і наші правителі темні. 
Як ті папуги — тільки і знають крякати: «Економіка! Економіка! 
Нагодувать і обуть народ!» Це вони на словах. А на ділі більше 
дбають, як би то собі щось вкрасти, адже вони — плоть від 
плоті «патріотів-несунів». Куди їм до розуміння психології, 
морального здоров'я чи нездоров'я нації. От і маємо: 
катастрофічне масове зубожіння населення сьогодні ще 
більше, аніж за колоніального режиму, штовхає його на 
злодійський гріх. От тільки радості від того у щирих українців не 
відчувається. Понуре невдоволення і гіркота... 

Не менш цікаво простежити, як співвідносяться такі 
фактори, як злодійство, брехня і демократія. В якому 
суспільстві більше крадуть — тоталітарному чи 
демократичному? З цього приводу пригадується мені один 
анекдот. Запитують українського злодія Івана, чию владу він 
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поважає більше: польську, російську чи німецьку? Звісно, 
німецьку! — відповідає Іван. — Бо поляк просив мене: «Красць 
нє вольно, то єст гжех!», але я крав. Москаль грозився: 
«Воровать ніззя, в кутузку засажу!», але я далі крав. Німець 
нічого не казав, а лише вгатив мене рукояткою револьвера в 
писок, аж п'ять зубів випало! І я більше не крав. Ото влада! 

Цей старий анекдот дуже близький до істини, бо і нині 
немало наших громадян цілком серйозно вважають, що 
боротися з безладдям та злодійством у слов'янському світі 
взагалі і в Україні зокрема інакше не можна, як тільки 
тоталітарними методами і фізичними розправами над 
порушниками. Та чи розумна така позиція? Чи мудра та влада, 
яка спершу сама вчить і змушує людей красти та брехати, а 
відтак сама ж карає кращих своїх «учнів». Чи не пора державі 
дати людям нарешті добру роботу й гідну зарплату, аби їм не 
треба було дрібними крадіжками забезпечувати своє 
існування? Скільки років, чорт забери, ми ще маємо чекати 
такої влади? 

Українець нещасний ще й тому, що ніколи не знав влади, 
яка його не дурила б. Не має її й нині. Навряд чи знайдеться 
краще підтвердження сказаному, як ситуація, що склалася в 
економіці, зокрема навколо сільськогосподарського 
машинобудування. 

Скільки ми наслухалися за перші роки незалежності 
нарікань владоможців найвищих рівнів, що з розпадом Союзу 
фатально обірвалися міжрегіональні економічні зв'язки й тому 
бідолашна Україна ніяк не може в провідних галузях народного 
господарства звести кінці з кінцями. Хоч сядь та плач, хоч 
стоячи реви. Але це далеко не так. 

Найбільш обдуреним і окраденим виявилося 
багатостраждальне село. Посудіть самі: Україна вийшла із 
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Союзу, маючи потужну й самодостатню базу 
сільськогосподарського машинобудування. Україна мала все 
своє! Заводи-гіганти, сировинну базу, досвідчені кадри. Харків і 
Дніпропетровськ могли (і можуть!) випускати сучасні трактори 
та двигуни різних модифікацій, Тернопіль і той же 
Дніпропетровськ — бурякокомбайни, Херсон — 
кукурудзозбиральні комбайни, Кіровоград — сівалки, Біла 
Церква — кормозбиральну техніку, Олександрія — 
зернозбиральні комбайни. Було достатньо власних 
металопрокатних, трубопрокатних, підшипникових, шинних та 
інших заводів — всього понад 250 підприємств, спроможних 
випускати стільки техніки для села, що на три України 
вистачило б! Навіть відповідна Національна програма (правда, 
на папері) була складена. То про які обірвані зв'язки мова? 

Як ви й здогадалися, справу з тріском провалили. Бо 
«діячі» вищих і середніх ешелонів влади розікрали кошти, 
виділені під цю програму, а розгубленим селянам академіки з 
дуже мудрими лицями навішали локшини на вуха про оті самі 
обірвані зв'язки та втрачені перспективи. Так наше село 
казнокради поставили на грань технічного обвалу, а народного 
годувальника — перед перспективою повернення до сапи та 
лопати. 

Наслідки антиукраїнської аграрної політики нашої 
«демократії» перед вами, шановні громадяни. Село нині не 
має й половини необхідної йому для нормального життя 
техніки, а та, що залишилася в експлуатації з радянських часів, 
— доживає останні дні, відпрацювавши не передбачені 
жодною механікою амортизаційні терміни. З кожним роком 
селянам чимраз важче виорати поле, засіяти землю: то бракує 
пального, то виходять з ладу латані—перелатані агрегати і 
механізми. А жнива — це взагалі національна ганьба. 
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На моє переконання, акти про обстеження ходу жнив у 
країні час передавати на розгляд Верховного суду. Ще краще — 
в Міжнародний арбітражний суд. Бо в тих жнивах чимраз 
виразніше проглядається факт антидержавних дій, 
спрямованих на підрив економіки країни, заодно й на 
дестабілізацію суспільного життя у великому європейському 
регіоні. Спеціалісти, вчені, засоби масової інформації давно 
стверджують та застерігають, що втрати зерна через брак і 
недосконалість жнивної техніки обчислюються в нас у мільярд 
доларів щороку. Просто страшно вдумуватися в суть того 
злочину: Україна з її чорноземами принизливо, втрачаючи 
власну гідність в очах культурного світу, виклянчує у 
закордонних грошових мішків кілька сотень мільйонів доларів 
на закупівлю хліба, а сама в той же час губить мільярд на 
бездарно організованих жнивах... 

Хто має очі, той бачить: сьогодні в Україні є сили, котрим 
така ганьба вигідна. їм на руку, що селяни добивають рештки 
старої техніки. Значить, є слушна можливість випрошувати по 
закордонах кошти начебто для нагального придбання нової, 
вкрай необхідної (бо ж, мовляв, хліб насущний гине на пні!) 
імпортної збиральної техніки. Що вона втричі дорожча за 
вітчизняну — не має значення! На все підеш, аби врятувати 
хліб! Насправді, щоб половину коштів привласнити... 

Нема сумніву, що так діяти можуть лише антидержавні, 
антиукраїнські сили. Ось вам підтвердження. Попри 
фінансовий голодомор машинобудівники за інерцією, без надії 
сподіваючись, за останні десять років створили значно кращі 
від попередніх конструкції тракторів, комбайнів, сівалок, 
ґрунтообробної техніки — понад дві тисячі найменувань 
машин, хоч сьогодні готових до запуску в серійне виробництво. 
Однак запуску не передбачається ні сьогодні, ні в найближчій 
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перспективі, бо ті, хто випрошує долари в закордонних банках, 
не такі дурні, аби з кимось ділитися. Віддати вижебрані долари 
машинобудівникам — це ж собі нічого не залишити! А 
хлібороби? Хлібороби потерплять, то їх проблеми. За 
підрахунками вчених, за такого фінансування машинобудівної 
галузі наші хлібороби терпітимуть стільки років, аж доки самі 
не перестануть існувати. 

Якби то ситуація з тим машинобудуванням була 
поодиноким прикрим випадком! На біду, подібними 
ситуаціями нині просякнуті всі сфери суспільного буття — від 
економіки, торгівлі до релігійних конфесій включно. Фальші, 
неправди, нечестивості накопичилося стільки, що їх 
матеріальна кількість уже послідовно переходить у нову 
духовну якість — зневіру населення в існуючій владі. Процес 
цілком закономірний та прогнозований. 

Зневіра — депресія нації. Діагноз недуги з кожним днем 
прочитується чимраз виразніше. Як громадянин я маю право 
про нього заявити. 

Наш народ не може повірити, що він має таку Україну, 
про яку мріяв. 

Наш народ ніколи не повірить, що Україна мусить бути 
такою бідною, якою вона є нині, а він, народ, на своїй багатій 
землі мусить бути таким жалюгідним. 

Наші люди не вірять, що владоможці і далі не 
розкрадають національні багатства, що Державний бюджет 
становить лише 42 млрд. гривень. 

Люди не вірять, що нинішня влада справді щиро дбає 
про їхній добробут, що в країні почалося економічне 
піднесення. 

Люди не вірять, що парламент серйозно переймається 
інтересами суспільства. 
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Люди мають усі підстави не вірити обіцянкам кандидатів 
у народні депутати. 

Люди не вірять, що вибори до парламенту відбуваються 
чесно. 

Люди не вірять політичним партіям, бо не знають, ким і 
для чого вони створені. 

Люди не вірять, що за всі роки незалежності в країні не 
можна було провести необхідні економічні, адміністративні, 
правові реформи і вивести її з кризи. 

Люди не вірять, що керівники держави і правоохоронних 
органів кажуть правду, що не знають, хто і за що вбив 
журналіста Гонгадзе. 

Люди не вірять, що керівники підприємств, селянських 
спілок, приватних фірм не можуть, якби хотіли, забезпечити їм 
гідну заробітну плату. 

Люди не вірять, що як один колишній партократ замінить 
в керівному кріслі країни, області, району, села іншого 
колишнього партократа, то від того щось зміниться на краще. 

Це далеко не повний перелік симптомів тяжкої недуги, 
але і їх досить, щоб зробити найнебажаніший для нас 
висновок: наші люди не вірять, що в Україні найближчими 
роками можна сподіватися кардинальних змін на краще, що в 
ній скоро настане заможне, культурне життя... 

У що ж тоді залишається вірити? І скільки років, чорт 
забери, ми ще маємо слухати побрехеньки нашої влади? 
 

УКРАЇНУ БУДУЮТЬ АНАРХІСТИ? 
 

Майже всі політичні партії перейняли централістські 
тенденції владних структур, максимально піднявши роль 
центрального партійного керівництва. Роль регіональних 
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відділень в їх політичних програмах, у керівному складі 
другорядна, якщо не відверто декоративна. Молода українська 
багатопартійність чимраз менше керується гаслом свободи, 
рівності, братерства, а чимраз більше надає перевагу гаслу 
протилежному, недемократичному: «Вождь думає за всіх». 
Насправді, «вождь» думає не про всіх, лиш виключно про себе 
в президентському чи міністерському кріслі. А людям що з 
того? 
Амбіційність партійних «князьків» тим смішніша, що серед них 
нема жодної мудрої голови, нема пророка, котрий би коротко і 
ясно сказав нам, що ми за нація, яку державу маємо будувати і 
як саме це потрібно робити. 

Головним фактором нації (на відміну від марксистської 
економічної метафізики) сьогоднішній світ визнає духовну 
спільність її громадян. Наша нація складається майже в рівній 
мірі з національно свідомих патріотів, національно байдужих 
хохлів і національно ворожих (самі знаєте хто) і, на жаль, ще не 
становить собою самодостатньої духовної спільності. 

У державі, що будується, забагато будівничих, які не те, 
що не можуть, а категорично не хочуть (ще й хизуються своєю 
дурнуватою окремішністю) трудитися разом для спільної мети. 
Коли окремі наші Ведмеді свідомо стають під прапор держави, 
що нищила українську націю, чваняться її орденами, 
врученими за яничарську вірність, виступають за союз з нею, за 
«єдиний економічний простір, за державний статус російської 
мови», самі демонстративно говорять чужою мовою, то це 
означає одне: серед нас не просто національний непотріб, 
серед нас — ворог. У кращому випадку — недолуге безголів'я, 
вірне ідеям Леніна-Сталіна. Чи можна уявити, щоб сьогодні, 
скажімо, в Чехії чи Польщі нормальні люди були вірні ідеям 
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Гітлера, закликали до об'єднання з Німеччиною, до складу якої 
колись входили. 

Німецьке, японське, корейське економічне «диво» 
будувала одна політична сила — націонал-патріоти. Українську 
державу будують анархісти. Коли окремо, то — соціалісти, 
комуністи, націоналісти, християнські демократи, рухівці, 
трудовики та соборники. Разом — анархісти. 

В Україні так склалося, що її адміністративним органам 
доводиться діяти через старі інституції, призначені аж ніяк не 
для здійснення національних цілей. Зрозуміло, що останні геть 
непридатні, а нерідко навіть шкідливі для нових завдань. Тепер 
ми маємо проблему: або категорично відкинути старі 
інституції, або покірно та злочинно спостерігати, як вони 
виживають і заходяться деформувати нові сили, які змушені 
діяти через них, що не може не призвести та й призводить 
чимраз частіше до небажаних спотворень у процесі 
державотворення. 

Друга проблема: інтелігенція достеменно не знає, яку 
державу будуємо. Президентсько-парламентську республіку? 
Це формально. А фактично? Всі ми дуже хотіли би жити при так 
званому шведському соціалізмі. І знаєте, такої долі ми, 
українці, цілком справедливо заслуговуємо більше, ніж інші 
народи. Ми стільки натерпілися на своєму віку, нікому не 
роблячи шкоди, ми такі мирні, скромні, щирі, доброзичливі, 
демократичні, рівноправні, не зіпсовані всілякими класовими т 
а расовими розмежуваннями, що Бог мав би змилосердитися 
над нами і, крім незалежності, підкинути нам оту «шведську 
модель». Ми ж наче для неї створені! 

На жаль, наш Малпенко Мартин ще тільки збирається 
починати діловий діалог з державою. Таке враження, що це 
право він залишає своїм онукам. Значить, нинішні покоління 
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українців при «шведському соціалізмі» не житимуть. То коли ж 
тоді добро в нас буде, Мартине, га? Коли ж то буде? 

Не треба дурити себе ілюзіями. Політичний поступ 
України можна передбачити, коли окинути оком хід політичних 
процесів у країнах центрально-східного європейського регіону. 
Аналіз показує, що колишні комуністи тут давно 
«винатурилися» в соціал-демократію класичного західного 
зразка. В Угорщині — в соціалістів, у Польщі, Чехії — в соціал-
демократів. Фактично в цих країнах на політичній арені бачимо 
три сили — соціал-демократичні, правоконсервативні та 
ліберально-демократичні. Вони і ділять між собою владу. 

Ці три сили більш—менш структуризуються і в Україні. 
Висновок: саме їм, мабуть, історія доручить вести нас в 
«революцію далі». З тією різницею, що ми відстаємо в 
політичному поступі від згаданих сусідів на добрий десяток 
років. І, можливо, не на один... 

Інші політичні партії та рухи придатні лише для 
«вимощування» шляху тим трьом основним силам. Це 
природний процес. Згадайте, як росте дерево: гілки, життєво 
необхідні в молодому віці, з часом втрачають свою роль, 
залишаються далеко внизу, приречені на відмирання. Добрий 
господар відсікає їх, аби не заважали рости головним гілкам. 
Ми ж і далі заростаємо хащами. Тобто новими партійками та 
громадськими організаціями... 

Третя, чи не найважча з точки зору рядового 
громадянина проблема інтелігенції (інтелектуальної верстви) 
— невміння навести порядок у країні, дати лад в 
повсякденному бутті. 

З вини немудрого Малпенка Україна ніколи не мала й не 
має чесної влади. Нами керують в кращому випадку випадкові 
люди, а в гіршому — Шельменки: демагоги, круті, 
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інтелектуально обмежені, коли йдеться про інтереси держави, 
народу, колективу, і надто розумні, коли йдеться про власні 
інтереси. Обмеженими називаю тих, хто у своєму розвитку не 
піднявся вище рівня турботи про себе до рівня громадянської 
турботи про державу і суспільство. Ринкову економіку молодої 
України хапуги, рвачі й несуни не збудують. 

Людей цього типу в стародавні часи недарма називали 
«ідіотами». Словом «ідіот» у грецькій мові античного періоду 
величали людину високого рангу, яка вчинила злочин проти 
держави, живучи лише власними амбіціями й інтересами, 
замість служіння загальному добру. Не перевелися «ідіоти» і в 
наш час. Одна група їх деградувала в homo ekonomicus і 
постачає суспільству низької культури, совісті, патріотизму і 
нечистих на руку «господарників» та «командирів 
виробництва» (один Павло Лазаренко чого вартий!); 
представники другої групи, навпаки, самозванно відносять 
себе до елітарної культури, — йдеться про інтелектуальних та 
естетичних снобів та чваньків (яскравий представник — 
пасквілянт Олесь Бузина), котрі вважають, що їхнє мистецтво 
існує «лише для мистецтва» та невеличкої купки 
естетонаркоманів і більше ні для кого — ні для народу, ні для 
країни. Ото і є справжні ідіоти. І не треба ображати нещасних 
хворих в божевільні. 

Занепад держави, як відомо, починається з розвалу 
фінансової системи. Що у нас за влада, коли половина 
грошової маси обертається поза обліком банківської системи, а 
вона благодушно споглядає це з таким виглядом, що, мовляв, і 
«тіньовикам» треба, і нам вистачить. Не вистачить! Навіть у тій 
же Швеції держава рахує кожну крону і то кінці з кінцями не 
сходяться — видатки завжди переважають над доходами. 
Зріжте їй бюджет наполовину — і шведи підуть з торбами. А в 
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бідній Україні вважається нормальним розікрасти половину 
бюджету і з серйозним видом базікати про «припинення 
спаду», «початок зростання темпів виробництва», «піднесення 
добробуту». Що за люди нами правлять і на чию довіру 
розраховують?! 

Загальна криза в Україні пояснюється трьома словами: 
криза оплати праці. Економіка розвалюється, продуктивність 
праці падає, бо люди не хочуть — і не можуть! — працювати 
запівдарма. Відтак деградує свідомість, культура, мораль. 
На жаль, життя підтверджує сумну гіпотезу: вихований у 
нестатках та злиднях, заздрісний українець українцеві доброго 
заробітку не дасть, аби той часом не запанів. Так і капаримо. 

Щоби комусь не прийшло в голову звинуватити мене в 
критиканстві чи зумисному нагнітанні чорних фарб, застерігаю: 
панове Малпенки, протріть окуляри і самі побачите, що Україна 
підійшла до своєї третьої руїни... 
Причин руїни бачу три. 

1. Україна руйнується сама собою, гниє, як передчасно 
зірваний незрілий та ще й уражений хворобами плід. 

2. Україну руйнуємо ми самі своїм невмінням і 
небажанням її будувати. 

3. Україну «помагає» руйнувати якась стороння сила. 
Перший варіант відпадає як несерйозний. Наївна та людина, 
котра гадає, що все навколо робиться само собою, без 
чийогось мудрого задуму і керівництва. 

Ближчі до істини дві наступні причини разом узяті. Що ми 
не вміємо і не хочемо будувати власну державу, нікому 
доводити не треба. Але що є зовнішні сили, дуже зацікавлені, 
аби те наше невміння й небажання поглиблювалось, — теж не 
підлягає сумніву. 
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Колишні «старші брати» добре вивчили наш менталітет і 
знають, як підливати масла в вогонь, аби вигідні їм вади того 
менталітету були зверху. Бо як ще розуміти такий факт? Чимало 
чесних людей з колишніх і теперішніх керівників управлінь і 
об'єднань визнають, що напередодні здобуття незалежності і в 
перші її роки їхні «наставники» настирливо вимагали від них 
розвалу очолюваних систем. Нема сумніву, що з роками 
подібних зізнань буде більше. 

Наслідки — перед нами. Стоять тисячі заводів і фабрик — 
і щось не віриться, що на всіх тих підприємствах такі безталанні 
керівники. Шахтарі Донбасу страйкують чомусь одночасно з 
шахтарями Воркути і Кузбасу. Ціни на промислові товари такі 
високі, що більшість громадян їх не можуть купувати. 

Справжня розруха в сільському господарстві. Чимраз 
більше колгоспів і спілок не мають худоби, свиней, овець, не 
орють і не засівають поля. Вперше, мабуть, в історії країни 
український хлібороб байдуже залишає під снігом зернові, 
картоплю, цукрові буряки, бо ціни на продукцію, на противагу 
цінам в промисловій галузі, такі низькі (кілограм молока і цукру 
вдвічі-втричі дешевший від кілограма бензину), що просто не 
вигідно орати, сіяти, збирати врожай, доглядати худобу. І що 
найдивніше: людям вперто накидається думка, що так і має 
бути. 

Наші батьки і діди пишалися тим, що створили в 
галицьких селах дійову систему споживчої кооперації, а нині в 
сільських крамницях сови виють. Розвалена система 
побутового обслуговування, зачахає пасажирський транспорт. 
Гадаєте, для чого вбито Вадима Гетьмана? А для того, щоб 
позбутися свідка руйнації нашої фінансової системи, щоб 
справити обвал гривні й остаточно підірвати надії України 
вибитися з кризи... 
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Злий умисел загадкового руйнівного феномену легко 
спостерігається в системах, найближчих до кожного з нас, — у 
сфері охорони здоров'я та освіти. Сьогодні хвора людина може 
звертатися до лікаря лише за порадою, взявши з собою ліки, 
постіль, харчі, калорифер і навіть ліжко, бо в лікарнях подекуди 
все розтягнуто до голих стін. Подобається це комусь чи ні, але я 
утверджуюсь на думці, що в системі охорони здоров'я діє 
тенденція: українство має вимирати за графіком Римського 
клубу... 

Ще страшніша інтелектуальна деградація нації. Вчителі 
не отримують зарплати, і в той самий час щось загадкове 
твориться із шкільними програмами. Чимраз більше завдань з 
основних предметів уже з шостого класу не поступаються за 
трудністю завданням студентських програм. Насправді ж, за 
нинішньої ситуації в країні такі «вимоги» скоріше нагадують 
приховане шкідництво. 

Давайте глибше вникнемо в ситуацію. Сільські діти зараз 
змушені більше допомагати позбавленим зарплати батькам у 
домашній господарці: обробляти збільшені в ході паювання 
землі присадибні наділи, доглядати худобу — треба ж селянам 
якось жити. Тим дітям важко долати поглиблену програму. З 
другого боку, вчителі, що по рокові не бачать зарплати, крізь 
пальці дивляться на успішність своїх вихованців. Сумні наслідки 
«Грицевої шкільної науки» не важко передбачити. Комусь дуже 
не хочеться, щоб той бідолашний Гриць мав можливість добре 
вчитися. 

Українство і раніше не відзначалося особливим потягом 
до освіти. В 1989 році за рівнем освіти ми займали серед 15 
союзних республік лише 11 місце. При цьому середній термін 
освіти населення становив менше десяти років, тоді як у Японії 
— 14, у США — 15 років. 
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Однак у 1960 році в країні було 37,7 тисячі шкіл, а 
сьогодні їх залишилося менше двадцяти тисяч. Малі села вже 
не мають навіть початкових шкіл. При зловмисно ускладнених 
навчальних програмах, втраті трудового ентузіазму вчителів, у 
чимраз гірших умовах навчання в холодних, брудних класах 
прямо пропорціонально падає якість знань учнів. Приймальна 
комісія Національного медичного університету імені 
Богомольця бідкається, що половина абітурієнтів не в змозі 
розв'язати екзаменаційних задач з фізики. Зачекайте, панове, 
ще з п'ять років —тих задач не розв'яже і друга половина... 

Різко падає і без того невисокий престиж вищої освіти, 
диплом про яку не гарантує відшкодування затрачених на неї 
сил, здоров'я і часу. З усіх професій скорочується конкурс на 
вступних іспитах до університетів, академій, консерваторій. І це 
тоді, коли вузи можуть прийняти лише 30 відсотків 
випускників, тим часом як цей показник у розвинених країнах 
перевищує 80 відсотків. В умовах катастрофічного зубожіння 
населення викликає тривогу запопадлива комерціалізація 
вищої освіти, коли затрати на навчання студента в кілька разів 
перевищують заробітки його батьків. Ця форма навчання має 
настирну тенденцію до розширення здирства, що в кінцевому 
результаті викине за рамки вищої школи переважну більшість 
молоді. 

У нормальних країнах держава надає студентові для 
навчання довгостроковий кредит. Наша влада робить вигляд, 
що нічого про це не знає. Хтось дуже продумано веде справу 
до того, щоб доступ до освіти мали лише нащадки панівного 
клану і таких же панівних кримінальних структур. 

Масове навчання молоді у вищих школах було чи не 
єдиною надією на економічне, культурне, духовне 
відродження України, вихід її на європейський рівень 
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цивілізації. Тепер уже всім стає очевидним, що надії цій не 
суджено збутися. 

Уже не в колоніальній, а в незалежній Україні 
поглиблюється диференціація в оплаті інтелектуальної праці не 
на користь останньої, що чи не найбільше відбиває в молоді 
бажання продовжувати освіту. Чим ще можна пояснити той 
факт, що всесвітньо відомий народний артист чи академік 
отримує ледве 269 гривень пенсії, а якийсь бездара, скажімо, 
колишній начальник районної податкової інспекції — в десять 
разів більше. За які такі заслуги перед світом, перед народом? 

Ще приклад. Найбільший вклад у здобуття незалежності, 
без сумніву, зробила інтелігенція творчих професій: 
письменники, вчені, журналісти, артисти, вчителі. Саме ті люди, 
котрі нині мають принизливу кличку «бюджетників» і 
животіють на мізерну зарплату та пенсію. Жодних їхніх заслуг 
Україна не визнає, державними службовцями не вважає. Тим 
часом статус державних службовців, а з ним і пенсії (нерідко 
вищі від зарплати) мають відверті чи приховані вороги 
незалежності — колишні партійні, радянські, комсомольські 
бюрократи, костоломи карних органів. Як це розуміти: 
Українській державі десять років, а колишній кадебіст має 
тридцять років «державного» стажу. Якої то держави стаж? 

З усього сказаного я маю право зробити висновок: 
комусь дуже хочеться довести українство до повної 
інтелектуальної і духовної деградації, до рівня тупого волячого 
існування й нового ярма. Щоб воно не мало власної 
інтелектуальної еліти, не могло йти в ногу з науково-технічним 
прогресом, не розвивало економіки, конкурентоспроможних 
технологій, не забезпечувало на сучасному рівні 
обороноздатності країни, лише покірно, бездумно сіяло гречку 
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та пшеничку для нових панів, а для цього високих наук не 
треба... 

 
ДОМАГАТИСЯ КРАЩОГО ЖИТТЯ — ГРОМАДЯНСЬКИЙ 

ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ 
 

Прошу читача задуматися над таким фактом. Скільки 
років ми балакали про національне відродження. І що ж? Ми 
можемо скільки завгодно вдавати, що те відродження 
відбувається, але коли бути щирим, то мусимо визнати, що 
ніякого справжнього відродження сьогодні ми не 
переживаємо. 

Що відроджується? Українська нація, національний дух, 
рідна мова? Приватна власність, європейський спосіб 
господарювання, сільське господарство? Батьківські традиції, 
наука, культура? Національна церква? То що ж? Я скажу що! 
Відроджуються злидні. А за ними — злодійство, пияцтво, 
бандитизм, проституція, безкультур'я, самогубства... Це таке 
наше відродження? Мене пече сором, що я українець... 

Україну знову треба рятувати. Щирим патріотам 
найвищий час бити в усі дзвони, будити зневірені серця 
громадян, вкладати в їх свідомість ясні думки про те, що 
Україна знову, як і в 1991 році, опинилася перед дилемою — 
бути чи не бути? — і як її не порятувати, то четвертого 
відродження вже не буде. 

Це історичний, громадянський і просто людський 
обов'язок інтелігенції. Її доля. Інтелігенції час спитати себе, що, 
крім скигління про зарплату, вона зробила за роки 
незалежності держави? Чому байдуже, похнюпившись, 
споглядає прогресуючу загальну кризу? Чому ще в день 
грудневого референдуму 1991—го не вирішила, що для 
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молодої держави потрібно зробити в промисловості і 
сільському господарстві, у фінансовій системі і в побуті, в 
ідеології, науці, культурі — і за рік—два не організувала 
здійснення цих наміток? Чому чеські, словацькі, польські, 
латиські, естонські колеги змогли, а вона ні? Час чесно визнати 
перед народом свою поразку. 

Якщо інтелігенція ще має совість (без совісті нема 
інтелігенції), то їй час подивитися в дзеркало і спитати себе: я 
— інтелігенція, провідна верства молодої української 
державотворчої спільноти чи інертний третьорядний 
«прошарок», жебрак—бюджетник, нахлібник трудового 
народу? Політичний провідник нації чи її обозник та коритник? 
Як не прикро, доводиться констатувати, що в останні роки 
позбавлені зарплати «бюджетники» опортунізувалися на рівні 
з робітництвом і селянством. Далебі, хто чув, щоб працівники 
науки, культури, освіти виступали з політичними вимогами, 
реформаторськими пропозиціями? Тільки й того, що: «Кучма, 
віддай зарплату» та «Хто з'їв моє м'ясо?..» 

Повний опортуністичний аполітизм! Але ж аполітичний 
інтелігент — не інтелігент! Це пародія на інтелігента! Бути 
аполітичним — бути взагалі байдужим до становлення власної 
держави. Аполітичному, значить, її не треба. Тоді закономірно 
запитати: чи заслуговує такий інтелігент навіть тієї мізерної 
зарплати, яку йому кидають, аби не вмер з голоду? 

Якщо інтелігенція хоче мати пристойну зарплату і гідне 
людське життя, вона сама мусить добитися цього. Сама! Такий 
об'єктивний закон природи і суспільства. Не чекати милості від 
держави, а щодня домагатися від неї кращого життя собі і 
дітям — громадянський обов'язок українця. 



211 
 

Починати слід не з мітингів та пікетів (це добре на 
жіночий розум), а зі створення потужної політичної сили — 
Партії українців. 

Не знаю, як кому, а мені здається, що щирий, свідомий, 
порядний український патріот — велика рідкість у власній 
державі. Як родовитий аристократ, яких у нас давно нема. 
Основна маса — воляча байдужість до всього, крім корму, — їй 
не до патріотизму, лиш би вижити, кожен дбає про себе. 
Розбудити, згуртувати, окрилити її може велика національна 
ідея. Та ідея чогось варта, коли вона потрібна масі. Зробити її 
потрібною — святий обов'язок отих рідкісних, щирих, порядних 
українців. Отже, потрібна ПАРТІЯ УКРАЇНЦІВ! 

Про це я писав в одному з попередніх розділів, одначе з 
огляду на важливість ідеї вважаю за необхідне ще раз 
наголосити: потрібна єдина українська народна партія. 
Великий народ, що зводиться з колін, заслуговує мати велику 
партію, здатну звести його з колін, а не купку галасливих, 
метушливих, різноголосих політиканів, практично ні на що 
серйозне не здатних. Партію, що як Свята Покрова, захистила 
би собою знедолене українство в тяжкий час. 

Це — партія інтелігенції. Виключно з етнічних українців. 
Вона мала би добряче перебрати, перетрусити всі патріотичні 
партії, об'єднати блоки «Наша Україна» з «Нашою 
Батьківщиною», Демсоюз з Союзом підприємців, бо різниця 
між ними хіба в особистих амбіціях лідерів, вибрати передусім 
молоду генерацію, перевірених на ділі патріотів і в такий спосіб 
об'єднати їх в одну велику силу, а «партіям пенсіонерів» 
залишити почесну можливість спокійно доживати в своїх 
«клубах за політінтересами» і бавитися у «вечорниці для 
престарілих». 
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Партія українців вбере у свою програму все краще з 
програм націоналістів, консерваторів, соціал-демократів, 
лібералів, створить бойову, наступальну програму, здатну 
полонити молодь романтикою боротьби за новий порядок, за 
престиж українця у світі, боротьби з наймитською психологією 
тих, хто нині німцеві годує свині, грекові миє туалети і 
проситься до турецького борделю. 
Молоді імпонуватиме, як партія, бодай у перші роки, буде 
діяти з диктаторських позицій: не вмієш — навчимо, не хочеш 
— викинемо геть. Вона категорично заборонить таку милу 
серцю українця гризню і фракційність, групові амбіції й 
«самобутні» погляди, а спрямує всі свої зусилля на мобілізацію 
державотворчого потенціалу нації, піднесення її престижу в 
світі. Всякий елемент, що заважатиме цьому, буде безжально 
вимітатися назад у «клуби політімпотентів за інтересами». 

Нова партія ні в якому разі не повинна будуватися на 
горезвісних засадах української благодушності та щирості: 
заходьте, мовляв, добрі люди, всі ви бажані гості! Бо знову до 
неї напхається всякої шушвалі... Навпаки, всупереч нашій 
розхлябаності й благодушності, вона має будуватися на 
добровільно-примусових засадах, на вольовому доборі і 
залученні до її лав перспективної національно свідомої молоді, 
в атмосфері суворої дисципліни, спартанської моралі, 
добровільного визнання пріоритетів держави і нації над 
власними інтересами. 

Головою партії не може бути політичний кар'єрист, 
одержимий маніакальною мрією про депутатський мандат чи 
міністерське крісло, а після здійснення мрії готовий покинути 
партію за порогом парламенту чи міністерства, як непотріб. 
Головою може бути лише той, хто вірою і правдою служитиме 
партії, доки вона не стане головною політичною силою в країні 
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і не прийде до влади з волі вдячного їй народу на всіх рівнях. 
Якщо ж вона не стане такою силою, значить Україні краща доля 
не судилася. 

І ще одна категорична засада. Партія українців неодмінно 
мусить мати надійну службу безпеки, щоб до її лав, як майже 
до всіх існуючих партій, не проникали всілякі пройдисвіти, 
провокатори, агенти чужих спецслужб і не розкладали, не 
запаскуджували її, останню нашу, надію, із середини нам на 
ганьбу, а ворогам на потіху. При прийомі кожного кандидата 
слід серйозно перевірити в картотеці Служби безпеки, що та 
людина робила до незалежності. У власній державі українець 
має на це повне право! Приймати гласно, на сходах громад і 
зборах колективів, аби вберегтися від всіляких блатняків. 
Врешті-решт, можуть українці створити бодай одну справжню 
партію чи ні?! 
— О Господи! — вигукне наївний обиватель. — Ще одна 
партія? Але ж маємо їх аж 124! Для чого ще 125—а? 
Не 125—а, а перша! І потрібна насамперед для того, аби 
скоротити тих 124 партії щонайбільше до семи. А самій стати 
першою. Потрібна для того, аби подати руку допомоги матері-
Україні, що зводиться з колін, бо ті 124 за всі роки незалежності 
так і не здогадалися подати. 

Справа в тому, що ці партії вже здеградували, 
здискредитувалися в очах людей і абсолютно неспроможні 
структуризувати суспільство для повнокровного політичного, 
державотворчого життя. Це старий мотлох, який набрид, до 
того ж не всім зрозуміло, ким і для чого створений. Потрібно 
починати заново, поклавши надії на нову, створену руками 
патріотів Українську партію. 

Така партія на часі, бо ми додержавотворились до того, 
що вже вкрай потрібно збирати загони Народного Фронту — 
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для самозахисту народу, що вигибає. Єдина Українська партія 
мала би стати бойовим авангардом Народного Фронту, його 
запорозькими козаками, гайдамаками, січовими стрільцями 
доби незалежності. 

В історичному аспекті було б справедливо, якби Партію 
українців створили-започаткували галичани. Саме Галичина 
може першою високо піднести над Вітчизною прапор Партії 
українців. 

Ми добре знаємо: партія тоді чогось варта, коли 
користується довірою народу. Є тільки один шлях здобути 
довіру в час побудови держави — самовіддано і твердо 
відстоювати права народу, чого, на жаль, не робить жодна з 
отих 124—х. Народи передових країн добре знають: права 
ніколи не надаються державою добровільно. Самі громадяни 
— покоління за поколінням — виборюють у держави для себе 
права і свободи, змушують державу рахуватися зі своїми 
вимогами, визнавати необхідність надання таких прав. Те, що 
люди в тих країнах живуть заможно та культурно, заслуга 
передусім їх самих. Ми це тільки вчимося розуміти. І 
навчителем нашим має бути Партія українців. 

Партія українців гарантовано матиме довіру й успіх за 
трьох умов:  

1. Коли навчить державу поважати народ.  
2. Коли допоможе робітництву здобути свої економічні 

права, а селянству — стати повноправним господарем землі. 
 3. Коли об'єднає в потужну силу здорові національно-

патріотичні сили. 
Партія українців покликана взяти під свій безапеляційний 

контроль справедливість виконання основних законів, твердою 
рукою очистити Україну від злодійства, розкрадання, 
бандитизму, хабарництва, морального бруду, виховання юних 
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поколінь у злодійському дусі. Такий час обов'язково настане! 
Український патріот у власній країні має право нарешті знати 
про все, що донині потай робиться за його спиною: за чий 
рахунок збагачуються різних мастей олігархи, для яких 
категорій громадян і партій імпортних товарів завжди є 
«зелена вулиця» через митні кордони, на кого працюють 
сумнівної репутації бізнесмени? Люди давно чекають того часу! 
По суті, ми животіємо за якогось Тимчасового уряду з його 
розгнузданою демократією й криміналітетом, не відаємо, що 
діється за нашими спинами, а тому знудилися за рішучою 
силою, здатною дати країні лад. Такій силі люди будуть 
довіряти. 

Зрозуміло, вона не хапатиме за руку кожного злодія, 
лише твердо, методично, іменем українського народу усувати 
причини, що того злодія породжують. Причини загальновідомі. 
Влада, що платить трудівникові копійки, свідомо робить з 
нього злодія та бандита. І ще: так звані «тіньові структури», 
планово створені на гроші компартії та комсомолу, якраз і 
призначені бути живильною базою злодійства і бандитизму. 
Ось в якому г... опинився нині бідний, добрий та тихий 
українець. Вирятувати його з отих нечистот, крім інтелігенції, — 
нікому. Вирятувати Україну з трясовини анархії, похабщини, 
подонщини спроможна лише національно свідома Партія 
українців... якщо Україна ще здатна народити таку партію. 

Українська інтелігенція просто зобов'язана помогти 
роз'єднаному, покинутому напризволяще робітництву стати на 
рівні ноги, згуртуватися у супільну потугу, здатну вирішити 
основні економічні проблеми, провести необхідні реформи, 
покласти край «придворній» приватизації, забезпечити високу 
якість праці, а собі — гідну сучасного робітника заробітну 
плату. Ми ж однієї матері-України сини! 
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Зрештою, що тут дивного? У нас не тільки інтелігенція 
живе сама собі. У нас і робітництво виживає само собі, і 
селянство деградує само собі. Для становлення держави це 
руїна. Хтось бо має людям допомогти! 

Без такої допомоги саме робітництво, як з усього видно, 
не зможе виборсатися з своєї опортуністичної злиденності, 
створити «Єдину робітничу партію України». У нього до 
всіляких революцій вже виробився стійкий імунітет. Ті 
революції хіба остаточно переконали робітника, що обіцяна 
демагогами свобода — це для нього всього-навсього свобода 
послуху. І тільки! Що би ви, панове, не торочили про 
демократичні свободи, а робітникові після всіх революцій 
знову доведеться ставати до верстата та й точити гайки так 
само, як точив до того. З тією хіба різницею, що точити треба 
було ще більше за меншу плату. Робітник чекає, коли та 
демагогія нарешті скінчиться. 

Точнісінько таку ж «свободу послуху» дарували 
революції і селянину. Після них знову треба було брати в руки 
вила та викидати від худоби гній. Він теж по горло ситий 
демагогією свободи. Ситуація нині в нього така: і боротися за 
свої права з вилами в руках нема сенсу, і гній з ферми викидати 
— теж. Так не може довго тривати. 

Саме поняття «революція» стало мішенню для 
глузування. Дивовижний парадокс нашої політичної сліпоти 
засвідчує знаний зі шкільних років вірш Павла Тичини «На 
майдані». Поет оспівав революцію? Насправді, він її 
саркастично висміяв, ще й досі на тому світі, мабуть, сміється, 
що тисячі «замполітів» і мільйони зубрил цього не помітили. 
Пам'ятаєте: «На майдані коло церкви революція іде...» 
Посудіть самі: що це за люди, що за християни, котрі коло 
церкви революцію затіяли? Святе діло? Яке ж воно святе, коли 
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революціонери, як злодії до розбою, беруться до нього вночі? 
«Хай чабан, — усі гукнули, — за отамана буде!» Якщо за 
отамана чабан, то революціонери хто? Барани та вівці? Гірше 
про революцію і сказати годі. 

Та минулося! Нас більше цікавить, чи є сьогодні 
можливості для повторення таких «революцій». Слава Богу, 
здається, нема. Бо, по-перше, нема чабанів на пости отаманів. 
По-друге, вівці у колгоспах майже повністю винищені. А от 
барани є. І немало... 

Проти вистражданої, здобутої потом і кров'ю мільйонів 
власної незалежності революція не проходить. Одначе як 
пустити на самоплив теперішню соціально-політичну ситуацію 
в країні, то скоро ні чабанів, ні баранів не залишиться. Час 
владно висуває нові вимоги і методи боротьби. 

Воля для селянина, треба знати, — це щось зовсім інше, 
ніж просто право продавати свою робочу силу. Ще Маркс в 
безпорадності зупинився перед феноменом вартості землі і на 
тому перестав писати «Капітал». Адже селянин обома ногами 
стоїть на землі і якщо вона не може бути його власністю, 
значить, він не має свого місця в житті. Тому то за «землю і 
волю» в усі часи піднімалися на боротьбу мільйони людей. Бо 
ціна землі — ціна волі. За «ринок і товар» ніхто не повставав. 

Тільки власність на землю дає селянинові право на 
свободу. Не колгоспний пай, а приватна власність. Це аксіома! 
Своя хата, в якій своя правда і воля, мас стояти не на чужій, а на 
власній землі. Інтелігенція зобов'язана помогти селянинові 
добитися нарешті того права, помогти створити авторитетну в 
народі Селянську партію України. Це теж аксіома. 
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ЯК НЕ ІНТЕЛІГЕНЦІЯ, ТО ХТО? 
 

У країні, де інтелігенцію ніколи не поважали і не 
поважають, вона може добитися гідного життя, відповідного 
матеріального забезпечення, солідного авторитету тільки й 
тільки власними силами. Допомоги ждати ні від кого. Потрібно 
політизуватися! Кожен з нас зі шкільних років пам'ятає 
Франкового «Вічного революціонера» — про волелюбний дух 
нації, «що тіло рве до бою,., за поступ, щастя й волю,.. і о 
власній силі йде». Поет-пророк застерігав: наш національний 
дух «о власній силі» має до перемоги йти, а не чекати чужої 
допомоги, бо хто покладається на чужу допомогу, той сам на 
себе кує кайдани. Носієм і генератором цього духу є наша 
інтелігенція. Тільки вона може відродити честь і гідність всіх 
суспільних станів, відродити честь України. 

Замість того, щоб марно скиглити за втраченою 
зарплатою та годувати німецькі свині, мити турецькі туалети, 
слід у кожній школі, кожному культурному, лікувальному 
закладі, сфері науки, техніки, мистецтва створювати потужні 
осередки власної партії і власні профспілки, тобто політичну 
силу, з якою влада мусить рахуватися. Нині рядовий українець 
підійшов до межі, коли можна відверто говорити, що його 
життя — це знущання над людиною. Від злиднів та безвиході 
нидіє інтелігенція, нидіє робітництво і селянство. І всі чекають, 
що хтось про них подбає. Не вони самі про себе, а хтось. Може, 
Кучма, може, Лазаренко, може, Симоненко... І це в країні, де 
спрадавен кожен дбає лише про себе. Чекайте, чекайте... 

Тим часом я ще раз нагадаю про досвід народів 
передових країн: права ніколи не надаються державою 
добровільно. Самі громадяни виборюють для себе права і 
свободи, змушують державу рахуватися зі своїми вимогами. Це 
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аж ніяк не означає, що ми маємо боротися проти власної 
держави, про яку стільки мріяли, за яку віддали життя стільки 
поколінь патріотів. Але ми заслуговуємо того, щоб держава нас 
поважала! 

Український інтелігент нині цілковито беззахисний. І буде 
беззахисний, доки не створить власну партію, власну 
профспілку. Власну! І своїми силами не убезпечить свої права. 
Так само інтелігенція зобов'язана посприяти робітництву і 
селянству у створенні на кожному підприємстві (на більшості з 
них робітники і так мають багато вільного часу, умови 
надзвичайно сприятливі), в кожному селі потужні осередки 
Робітничої і Селянської партій з тією ж метою. Передові народи 
давно поминули цей етап, ми ж тільки починаємо. Це 
елементарний соціально-політичний процес. 

Гадаю, ніхто не сумнівається, що як інтелігенція здійснить 
ці завдання, посприяє в політичній структуризації суспільства, 
знайде взаємовигідне порозуміння з державою, то довіра 
народу їй буде гарантована. 

Про щиру, тісну спілку інтелігенції з селянством, про 
славну Партію хліборобів мріяли корифеї національної 
ідеології Михайло Грушевський і В'ячеслав Липинський. 
Перший у книзі «На порозі Нової України» писав у 1918 році: 
«Публіцистика, школа, література, агітація живим словом, 
взагалі всі засоби повинні піти в тім напрямі, щоб підняти в 
селянстві самопочуття, навчити його дивитися на себе не як на 
послідніх людей — якими їх зробив старий режим (автор ще не 
міг знати, якими їх зробить новий сталінський режим — А.П.), а 
як на хазяїв землі». 

«Чи є в Україні хліборобська ідеологія? — запитував ще в 
1926 році В'ячеслав Липинський, ініціатор створення 
Хліборобської партії України. — Що заміняє її? Факт лиш в тім, 
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що хліборобська ідеологія займає сьогодні в Україні 
положення ідеології переможеної, позбавленої впливу і 
значення... А де провідники нашого селянства? Хто потрафить 
дати провід і організацію її кількісній силі, поведе її до 
перемоги своєю відвагою, прозорливістю й самопожертвою?». 
Сказав Липинський своє вагоме слово і про земельну реформу 
(тодішню — не теперішню): «Земельна реформа лежить не 
тільки в економічних, а й в національних інтересах українського 
народу, бо вона усуває від володіння землею ворожих їй 
паразитів, а сприяє приватному веденню господарства... 
«Націоналізм» хлібороба зветься патріотизмом. Нація і земля в 
понятті хлібороба — це синоніми. Він невідривний від своєї 
землі. Хлібороб, котрого батьківщиною є будь-яке пристанище, 
а не земля батьків, — перестає бути патріотом». 

Свідомі своєї мети єдині партії української інтелігенції, 
українського робітництва і селянства (а не ота покруч 
«прогресивно-соціалістично-демократична» або «демократи-
но-соціалістично-прогресивна») — це надія і запорука нашої 
незалежності. Для її повної перемоги були і будуть потрібні два 
фактори: збереження на максимально тривалий час пат-
ріотичного духу референдуму 91—го і підведення під цей дух 
національної єдності надійного соціально-економічного фун-
даменту, на що сподівається все свідоме українство. 

Наш «тимчасовий уряд» не мав права допускати 
всезагального зубожіння та збайдужіння українців до побудови 
власної держави. Провал другого фактора роздавив під своїми 
руїнами перший фактор і веде до втрати незалежності тим 
самим шляхом, що й за часів Центральної Ради. 

Не можна випускати з уваги, що наше робітництво і 
селянство вкрай залякане безголів'ям і несправедливістю 
нинішніх соціально-економічних перемін. То не їх вина, пани 
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Малпенки. І ви б злякалися, якби вас притискали до стінки: 
негайно міняй свій спосіб життя і навіть свою психологію! Чи це 
не наруга над людиною, над її законними правами? 

Людей треба заспокоїти. Розважливо, по-братськи 
роз'яснити їм, що економіка може працювати тільки за двох 
умов. Перша: чітка і ясна система приватної власності. І друга 
— конкуренція. Коли обидві умови дотримані, система працює. 
Коли хоч одна з них порушується, система не працює. Цю 
просту істину знає весь світ. 

Боятися нам треба... самих себе. Нашого шахрайського 
ставлення до об'єктивних законів економіки, нашого капарства 
і крутійства. Чіткої і ясної системи приватної власності ми не 
створили, значить, не може бути й конкуренції. Переважна 
частка майна і далі перебуває в державній власності, більшість 
дрібних підприємств самоприватизувалися. Державні 
структури не вміють своєю власністю управляти, очікуваних 
надходжень до бюджету нема. Голова уряду вміє лише 
скрушно зітхати, що казна порожня. В таку розхлябану 
економіку хіба дурень наважиться вкладати інвестиції. Тому 
нам вже нема часу боятися перемін. Насправді, боятися треба 
того, що без негайних перемін економіка України догниє до 
краю... 

Ні в якому разі не слід забувати, що найбільше 
противників реформ є серед голів селянських спілок і 
директорів підприємств, для яких нинішній стан економічної 
анархії — золота пора безвідповідальності й самозбагачення. 
Не можу не привести ще одного прикладу, як влада вчить 
красти і брехати. 

Середня врожайність зернових культур у наших краях за 
радянських часів перевищувала 30 цнт/га. Відтак з кожним 
роком стала падати вниз — 29 цнт, 27... Торік впала до рівня 19 
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цнт/га. Якщо ви гадаєте, що то правда, то ви наївна людина. 
Адже земля наша гіршою не стала. Є кондиційне насіння, 
мінеральні добрива. Ну, догляд тепер дещо гірший, ніж раніше, 
але не настільки, аби втрачалася третина врожаю! 

Скринька загадок відкривається просто: голова 
селянської спілки змушений частенько давати «конверт на 
лапу» районному начальству за те, що «тримає» його на такій 
вигідній посаді. Треба також перекрити втрати від 
грабіжницьких операцій з комерційниками, бо можуть і 
підстрелити за непослух. Ну і про себе подбати. І голова, 
користуючись безконтрольністю з боку влади щодо визначення 
врожайності, свідомо занижує показники, передає до 
статистичного управління фальшиві цифри, аби мати лишки — і 
немалі — для самозбагачення. Заодно й довірливим 
пайовикам менше дати. Мовляв, не вродило... 

Аналогічний приклад з цукровими буряками. За 
радянських часів середня врожайність їх сягала 280—300 цнт/ 
га. Тепер — менше 180 цнт/га. Так, догляд дещо погіршився. 
Але ж не настільки, щоб втрачалася третина врожаю! Куди ж 
вона щезає? Читай схему із заниженням врожайності зернових. 
Від «сільських поміщиків» не відстають сучасні «заводчики», 
передусім з переробної галузі. На цукрових, спиртових, 
горілчаних, масло-сирзаводах, м'ясокомбінатах та інших 
підприємствах постійно занижують показники прийому 
сировини і випуску готової продукції з відповідним уникненням 
сплати податків до бюджету, забезпеченням заробітної плати 
працівників. Мета та ж — самозбагачення директорів. 

А ми чекаємо від цих брехунів і злодіїв реформ... 
Якщо не спинити їх, смоктатимуть останню кров з 

економіки України аж до її загину. Що ж, мабуть, доведеться 
влаштувати не в Переяславі-Хмельницькому, а в центрі Києва, 



223 
 

на Хрещатику, «марш-парад» корпусу ожирілих директорів і 
голів селянських спілок, залучивши телеоператорів усіх 
телепрограм, аби народ побачив, хто з'їв його м'ясо... 

 
БІЛЬШЕ ПОЛІТИКИ, БІЛЬШЕ РЕВІЗІОНІЗМУ! 

 
Для  оздоровлення  нинішньої української влади потрібна  
повноцінна, здорова опозиція. 
Опозиція — не ворог народу, не кубло злочинців-

запроданців. Навпаки! Опозиція в Україні — це народна 
заступниця від тиску державного пресу на людину, на народ, 
особливо коли той прес забувається, що під ним свій власний 
народ. 

Опозиція — це ревізіонізм. Той самий ревізіонізм, що 
його з піною на губах проклинали радянські ідеологи і громили 
радянські танки — в Будапешті, Празі, Баку, Тбілісі, Вільнюсі. Не 
допомогло, бо танки — не аргумент в філософських дискусіях 
про поступ людського духу і думки. 

Отже, Малпенко Мартин має стати повноправним 
ревізіоністом. 

Ревізіонізм — історичне покликання інтелігенції, на яке 
вона лише здатна. Це природна здатність розумної людини 
співчувати, мислити, сумніватися в закостенілих істинах, в 
досконалості досягнутого і шукати способів його поліпшення. 
Бити інтелігенцію за ревізіонізм — все одно, що бити селянство 
за вирощування хліба. Топтати ревізіонізм — топтати потяг 
людини до пізнання світу, забороняти розвиток людської 
думки і духу, палити на вогнищах тих, хто доводить, що земля 
крутиться. Топтати ревізіонізм — бути інквізитором поступу. 
Виявляється, в усі віки інквізиція однакова, що єзуїстська, що 
комуністична. 
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Це не стільки наше досягнення, скільки набуток світової 
практики: ревізіоністи таки правильно передбачали і 
множинність моделей соціалізму, і свободу партійних фракцій, 
і світоглядний плюралізм (ще двадцять років тому це слово 
бралося в лапки, як лайливе), і опозиційні сили в тоталітарному 
суспільстві. Ревізіоністи не визнавали притаманних 
комунодиктатурі стимулів до праці (а ми їх визнавали?), 
сумнівалися в ефективності товарно-грошових відносин в 
соціалістичній економіці, в життєздатності взагалі 
соціалістичної економіки як такої. Вони устократ були праві, 
коли на перший план висували національні особливості 
розвитку країн. 

Час повністю підтвердив їх правоту. Навіть комуністи-
ортодокси сьогодні змушені визнати: найбільшого прогресу 
досягають народи, яким притаманний економічний 
націоналізм. Приклад: Японія, Південна Корея, США... 

Якщо двома словами означити наш нинішній соціально-
економічний провал, то головна причина його — брак 
економічного націоналізму. Надто ми національно 
розслаблені, розібрані, благодушні й лояльні до власної 
немічності, невміння вдарити на негаразди монолітною силою, 
показати перед світом, на що ми здатні, аби нас поважали. 
Невиправдано самороззброєні перед вимогами доби. Гадаємо, 
що досить куфайки, кирзаків та самогону — і можна гідно жити 
в «народів вольних колі». Але ті народи чомусь і самі так не 
живуть, і нас поважати не хочуть. Робимо вигляд 
найдемократичніших, найсумирніших, а з нас сміються. Бо 
фактично це недбалість до власної долі, яку не можна 
виправдати жодними постулатами демократії. 

Чому я так настирно закликаю до політизації українства, 
тоді як наші лідери, а надто короткоголові «господарники» 
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криком кричать про нібито надмірну заполітизованість 
населення (передусім галичан), яка дуже заважає їм будувати 
державу. Язик у них, звичайно, без кісток. Це зайвий раз 
доводить, що наші лідери — не політики, отже, і не 
державотворці, бо неспроможні елементарно аналізувати 
очевидні факти. А вони такі: український народ навіть за час 
незалежності не став і ще й нині не є творцем історії, її 
суб'єктом, а надалі залишається об'єктом у руках недружніх 
йому сил. Наша держава постала не як витвір свідомої волі 
народу. Рішення про її появу на карті світу приймалося на 
вищих рівнях міжнародної політики. Переважна більшість 
громадян не відчула активної причетності до здобуття 
незалежності. В результаті маємо державу, де панує швидше 
аполітичність та безідейність, аніж заполітизованість. Не стало 
зовнішніх ворогів, нема й ворогів внутрішніх у прямому 
значенні цього слова. Аж раптом виявилося, що найбільші 
вороги України — ми самі... 

Теперішня загальна криза не є власне кризою 
економічною. Це передусім криза духовна, криза моральна. 
Чи, як ми кажемо, комплексна. Наші негаразди здебільшого 
породжені моральними проблемами та гріхами, закоріненими 
в нас самих. Україна страждає не стільки від матеріальних 
злиднів, скільки від духовної сліпоти і крутійства. За таких умов 
нинішня наша політика не може бути бездумним 
продовженням вчорашньої аморальної колоніальної 
економічної політики. Це — безперспективний мотлох. 

Одначе на місце старого мотлоху ми, творці держави, 
якщо справді ми такими є, зобов'язані поставити нову ідею, 
тобто чітко окреслити та усвідомити мету, до якої прагнемо. 
Ідея ця – в усвідомленні та реалізації національно—
патріотичних засад економіки. Безідейна економіка не має 
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шансів вийти з кризи. Бо шлях аполітичності, не—
патріотичності, безпринципності й дрібнокорисливості вже 
довів нас до прірви і втрати людської гідності, він 
безперспективний і в корені антинародний. Невже ми цього 
досі не збагнули? Лише самореалізація в національній ідеї 
виводить нас на світлий шлях — чесна праця, чесна зарплата і 
чесні, рівні можливості кожного громадянина бути людиною на 
рідній землі. А такі проблеми скоріше вирішуються не в 
економічному, а в морально-політичному полі. 

Та де ж ті цінності, де ж та ідея? Чи ми знову маємо 
анекдотичну ситуацію: скільки українців — стільки й 
національних ідей? 

Демократичний світ відкрито звинувачує українську 
владу в порушенні прав особи, переслідуванні інакодумства, 
втручанні у виборчі процеси, корупції, хабарництві, кумівстві, 
цинічному ставленні до моральних засад, тобто в тому, що 
залишилося у спадщину від сталінського режиму. Комісії з Ради 
Європи інкримінують нам повсюдне порушення законів, 
недемократичне управління, подвійну бухгалтерію, що стала 
візитною карткою багатьох економічних новоутворень, а 
заодно — подвійну мораль і дволичність чиновників, 
шулерство «нових» шельменків, схильність до дрібних 
авантюр, злодійську зацикленість злидарів. Ми як манни 
небесної чекаємо приходу зарубіжних інвесторів, аби дали нам 
шматок хліба, а вони сміються, що не дурні йти в злодійське 
кубло. 

Я не раз дивуюся: як довго і важко до людини пристає 
щось добре, яке воно тендітне та нетривке, і як швидко та 
глибоко вкорінюється у свідомість все дикунське те 
блюзнірське, наче перше — це щось штучне, чуже, силоміць 
нам накинуте, а друге — своє рідне, з молоком матері 
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засвоєне. Такою є людина? Лише п'ятдесят років ми, галичани, 
відсиділи в «тюрмі народів», де панувала сталінська паханська 
мораль, — і ось після десяти років незалежності все в нас не 
перестає бути сталінським — колгоспи, підприємства, місцеве 
самоврядування, бізнесова мораль, ставлення до чужої 
власності, до європейської цивілізації взагалі, до економічних 
законів, якими нібито можна крутити, як заманеться, до прав 
людини і свободи слова, до церкви як відділу пропаганди 
райдержадміністрації і навіть до... комп'ютера (він може 
працювати тільки чесно, а ми настирно хочемо, щоб він 
брехав!). Що ж тоді вимагати від українців східних регіонів, 
котрі відсиділи в зоні «тюрми народів» майже триста літ. 

Тих, кого обурює таке «очорнення» нашої дійсності, 
відсилаю до офіційного документа — «Подання комітету 
Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 
злочинністю прем'єр-міністру В.А.Ющенку». Так ось, комітетом 
«встановлено, що нинішній стан дотримання законності в 
забезпеченні прав і свобод людини в роботі Міністерства 
внутрішніх справ не відповідає Конституції України як правової 
держави. Рівень злочинності в країні загрожує національній 
безпеці України». 

За даними Національного банку позабанківський обіг 
гривні в державі у 2000 році збільшився до 50 відсотків. 
«Внаслідок злочинної діяльності в Україні з часу проголошення 
незалежності було отримано і потім «відмито» незаконних 
прибутків на суму понад 100 мільярдів доларів США, а 
нелегальна валютна маса сягнула 8—16 мільярдів доларів 
США, або 40—80 мільярдів гривень, що приблизно в 2—4 рази 
більше, ніж державна готівкова грошова маса». 

«Парламент констатував, що за цей час в країні не 
розкрито близько двох мільйонів злочинів, у тому числі лише 
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за минулий (2000—й) рік не розкрито 102 тисячі. Не розкрито 
14 випадків бандитизму, 6234 умисні убивства, 19112 умисних 
тяжких тілесних ушкоджень, 15873 розбійні напади, 148300 
грабежів, 418167 розкрадань державного, колективного 
майна, 909573 крадіжки приватного майна. 

До цього часу в країні не розкрито жодного замовного 
вбивства державних діячів. Не розкрито вбивства відомого 
журналіста Г.Гонгадзе, громадського діяча М.Бойчишина, 
народних депутатів України Є.Щербаня і В.Гетьмана та спроба 
вбивства народного депутата В.Бортника, викрадення сина 
народного депутата В.Альохіна, причини загибелі народних 
депутатів В.Бойка та В.Чорновола...». 

Тут кожен запитає себе: чому тих злочинів так багато? 
Адже жити в Україні вже просто страшно! Іноді ловлю себе на 
думці: чи справедливо звалювати на владу безкультур'я та 
варварську дикість населення, бо ж грабіжники та убивці — не 
державні службовці! Але думка ця нікчемна і не має права на 
існування. Світ давно знає: влада, що зробила народ злидарем, 
не платить зарплати за роботу, не поважає прав особи ні 
приципів моралі, сама свідомо, методично й цілеспрямовано 
штовхає людей на порушення законності. 
Україна деградує? 

Як бачимо, нашому Малпенкові для протистояння цій 
деградації явно бракує «заполітизованості». Бракує твердості 
національного характеру, не кажучи вже про його очевидні 
вади. Тому й скрипка його не може видобути з себе бадьорої 
мелодії, лиш жалібно пищить, як в тині порося... 

Перша проблема інтелігенції — національне питання. 
Опудало національної доктрини, яким захаращували нашу 
історію комуністи, викинуто на смітник, але на звільнене місце 
нічого путнього не покладено. Це взагалі «стиль» нашого 
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державотворення: завзято валити старе і нічого не 
пропонувати назамін. А так не можна робити. За Святим 
Письмом то великий гріх перед Богом і шкода для людей. 

За роки незалежності не з'ясовано питання: хто має вчити 
українців бути українцями. Чи, може, не треба? 

Роль провідників, здавалося б, мала б належати 
націонал-патріотам. їх політична платформа найближче стоїть 
до розв'язання національної проблеми. На жаль, і на диво, 
націоналісти теоретичними пошуками себе не затруднюють. В 
Україні займатися теорією, кажуть, ніколи. 

Насправді, нема кому. Цілі партії (КУН, ОУН з усіма їхніми 
«відрогами») поспіхом відмовилися від постулатів Донцова, 
головним чином за твердість його політичного характеру (а 
рівного йому теоретика й близько не видно), пішли в науку до 
німців. Буквально за Шевченком: «Хай скаже німець, ми не 
знаєм». За вчителя вибрали Шпенглера. Але ж то німецький 
патріот, а не український! Одна справа — інтернаціональна 
економічна теорія, і зовсім інша справа — національний 
менталітет, самобутня психологія нації. Ми ж не німці! 
Коментарі тут прозорі: жила бідолашна політеміграція в 
Німеччині, от і вибрали собі в учителі німця; сказано ж: на 
чиєму возі їдеш... Чи може Шпенглер навчити українця бути 
українцем? Чи не пора своїх учителів мати? 

Та де їх візьмеш, коли в нас теорія взагалі не в пошані. 
Ми — любителі практики «без філософій». Ми, з одного боку, 
настільки бідні на видатних теоретиків, а з другого боку, і саме 
з цієї причини настільки неорганізовані, непослідовні в 
практичних діях, поступливі перед потугою влади через 
політичну незрілість, що вже й наші «правозахисні партії» 
втрачають своє обличчя, сповзають під вплив владних структур, 



230 
 

видряпуються на їхнього воза, вплітають свої ренегатські 
голосочки в їх хор. Або перетворюються в мафіозні клани... 

Сьогодні маємо в країні понад сто політичних партій. Як 
гадаєте:багатопартійність — це свідчення нашої демо-
кратичності чи бездумне (що межує з злочинністю) 
розпорошення, розтягування національно-патріотичних сил? 
Це користь чи шкода для України? 
Правда, у світі зі своїми стома партіями ми далеко не 
рекордисти. Порівняйте: у Польщі донедавна було 147 партій, а 
в маленькій Болгарії аж 205. Суть не в кількості... Я сам був 
співзасновником однієї з партій, тому маю право сказати 
наступне. Серед сотні голів всеукраїнських партій (про обласні 
організації вже не йдеться) навряд чи знайдете справжнього 
політика, політолога-теоретика-аналітика, не кажу вже 
провидця-пророка. Жодного, хто став би врівень з Донцовим, 
Грушевським, Липинським, Бандерою. Чи чули ви, щоб хтось з 
сучасних лідерів створив програму дальшого поступу нашої 
держави, підказав вихід з кризи, заявив про себе як провідник 
народу? В натурі ці лідери — переважно спритні ділки від 
політики з амбіціями гетьманчуків, а не власне політики. Як 
кармазини — не олігархи. Принцип той же. 
За своїми спостереженнями наші гетьманчуки — це скоріше 
виконроби та бригадири від політики, секретарі канцелярій від 
політики, начальники жеків, директори фірм, завідувачі 
гуртожитків від політики, голови правлінь відкритих 
акціонерних товариств від політики і т.д. Найбільшою 
популярністю серед них користується — хто б ви думали? — 
тип тамади від політики. Нещодавно в одному з галицьких 
обласних центрів переобирали голову президії національно-
патріотичного блоку партії. Найпереконливішим аргументом на 
користь новообраного голови було те, що він краще за всіх уміє 
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влаштовувати... фуршети. А ви чекаєте від нього дороговказних 
програм... 

От вам і здорова опозиція... 
 

ЧИ Є У СОЛОВ'ЇНІЙ УКРАЇНІ СОЛОВ'Ї? 
 

Ми  вже знаємо:  ні робітництво,  ні селянство,  ні навіть 
інтелігенція самі собою керувати не можуть. Потрібні лідери, 
провідники, здатні згуртувати навколо себе ці сили, надихнути 
їх об'єднуючими ідеями і спрямувати до конкретної мети. 

Водночас ми знаємо, що потрібні три умови, за яких 
визволений з неволі народ здобуває свої права. Перше —коли 
він має лідера. Друге — коли він усвідомлює свої цілі. Третє — 
коли дуже хоче ті цілі осягнути. 

На жаль, не маємо ні лідера, ні ясного бачення цілей, ні, 
що найгірше, особливого бажання їх осягнути. 

Маємо ситуацію — точну копію відомої глібівської байки 
«Музики». Бідолашний невдаха Малпенко Мартин 
(алегоричний образ нашої інтелігенції) і хотів би якимось 
чином зорганізувати оркестр, та інертний Ведмідь (влада), 
сонливий Осел (робітництво) і безталанний Цап (селянство) 
попри всі свої старання не можуть знайти спільної мелодії і 
оркестр не грає. Бо не з'єднані, не злиті в єдиний ансамбль 
спільним духом, провідною ідеєю. Якщо відкинути алегорії, то 
це наше суспільство, наша демократія і державотворення не 
грають, бо всі соціальні верстви не здружені, не зцементовані 
національною ідеєю. Чи справді так? 

Останнім часом керівники держави, політики, публіцисти 
багато говорять і пишуть про те, спрацювала чи не спрацювала 
національна ідея, про занепад у країні націоналістичного духу і 
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т.і. Хто, крім інтелігенції, внесе ясність у цей розбрід думок? А 
внести вкрай необхідно! 

По-перше, якщо український народ здобув незалежність, 
то національна ідея вже спрацювала! По-друге, якщо 
український народ здобув незалежність, то націоналістичний 
дух просто змушений згаснути, бо проти кого він діятиме у 
власній державі? Отже, цілком закономірно сьогодні ці 
проблеми відходять на другий план, бо цього вимагає 
об'єктивна хода історії. 

Сьогодні на місце національної ідеї нам вкрай потрібно 
поставити національну державницьку ідеологію. Потрібна вже 
не ідея, а ідеологія. Що далеко не одне і те ж. Потрібна 
ідеологія відродження української нації, ідеологія побудови 
держави, ідеологія налагодження зв'язків із зовнішнім світом. 
Ось це, на жаль, справді не спрацьовує, як би нам хотілося. 

Але ж маємо президентські структури, парламент, безліч 
міністерств, академій, університетів, «директорський корпус», 
понад два десятки голів обласних і сотні голів районних 
адміністрацій. Вас не дивує, що ця гора чиновників, 
владоможців, учених за стільки років незалежності не 
породила власного провідника нації, власного Мойсея, ні 
творця економічного «дива»? Німеччина мала свого Ергарда, 
Китай — Сяопіна, Аргентина — Кавальо, Польща —Бальце-
ровича. А ми? Легіон безініціативних у стратегічному, безликих 
у тактичному плані, вихованих колгоспами пристосуванців — та 
й тільки? Нині ми в скруті, бо просто не знаємо, як 
трансформувати суспільство... 

За існуючої демократії кращих особистостей і сподіватися 
годі. Варто, скажімо, комусь з міністрів чи голів ОДА зробити 
крок убік від «генеральної лінії влади», як наступного дня вони 
вже не вони... 
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І все ж надія є. В запасі маємо ще п'ятого героя байки — 
Солов'я! 

Того, хто сміливо критикує квартет музик, вказує їм на 
причини невміння добре грати. Такий Соловей мав би бути в 
кожному краї, кожній області. Тобто, надія на захищених 
законом про місцеве самоврядування голів обласних і міських 
рад. Який нам потрібен Соловей? 
Уявімо собі, що в галицькому краї появився безстрашний, 
Богом даний реформатор. Він не чекає, коли запрацюють 
поснулі реформи, а згуртовує, прикриваючись законом, як 
щитом, навколо себе групу голів сусідніх областей Західної 
України, керівників патріотичних партій і створює нову Народну 
Раду на зразок Народної Ради з Павличком, Драчем, 
Брюховецьким, котра свого часу так настирно напрошувалася 
помагати колишньому Голові Верховної Ради УРСР Леонідові 
Кравчуку прискорювати перебудову. 

Рада ініціює прийняття на обласних сесіях рятівних 
реформаторських рішень і постанов (щодо реформування 
власності, землі, податкової системи, паритету цін, заробітної 
платні, банківських кредитів, ПДВ та акцизу, боротьби з 
контрабандою й організованою злочинністю тощо) і 
наполегливо пропонує Президентові свою допомогу та 
підтримку в оперативному втіленні їх у життя, не чекаючи, доки 
парламент, що став місцем «розборок» лобістських каналів, 
зволить прийняти відповідні закони. 

Відваги та настирності треба буде чимало, бо ні для кого 
не секрет, що в Києві діячів—західняків за рівних собі ніколи не 
вважали і не вважають. Президент, якщо він справді прагне 
реформ, просто не зможе не підтримати ентузіастів, інакше 
народ його не зрозуміє. Може, тоді наша демократія й заграє... 
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Такий голова-реформатор зміг би піднести Галичину на 
відповідний для неї рівень українського «п'ємонту», увійшов би 
в нашу історію як рятівник держави і нації, заслужив би 
безсмертну славу і пам'ять вдячних нащадків. При умові, якби в 
солов'їній Україні знайшовся такий Соловей... 

Перечитав написане і запитав себе: чи вірю я сам у 
можливість здійснення того, що пропоную? Якби в житті все 
було так просто, то Леонід Глібов не написав би згаданої байки. 
Відтоді минуло понад століття, а змін, як бачите, небагато. Та 
як не подбаємо про зміни, то мрії Шевченка, Грушевського, 
Липинського та багатьох мільйонів українців про «свою правду 
в своїй хаті» можуть залишитися лише мріями, можливо, й 
нездійсненними. 

Допускаю, що декого з читачів вразить моя різка критика 
та іронія, не сподобається далеко не оптимістичний настрій. 
Але я, услід за Михайлом Грушевським, «не вважаю за 
можливе в такий тяжкий час загортати гірку правду в солодкий 
облаток, щоб нею зраджувати собі і дурити людей, нібито 
життя наше є кращим, ніж насправді». («На порозі Нової 
України»). Зрештою, як добре, що є на світі чесний суддя — час. 
Він усе поставить на місце. Все буде так, як буде, навіть коли 
все буде не так... Час нарешті зробити висновки, чому наша 
демократія не грає. Бо: 

«Ведмідь товстий та волохатий», відчувши смак крові 
влади, «грає» переважно під себе і від того ще більш страшніє 
та волохатіє... 

«Телепень Осел вухатий» впав у глибоку задуму — до 
кого б то за межами власної країни найнятися на роботу в 
якості тягла... 
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«Завзятий Цап-стрибун», ставши безприв'язним після 
занепаду колгоспів, хитрим оком стриже довкола, у чию б то 
капусту вскочити... 

Ну, а безталанний Малпенко Мартин спересердя 
поламав свою скрипку, бо натворив стільки оркестрів, даруйте, 
політичних і аполітичних партій та партійок, громадських 
українських та антигромадських антиукраїнських організацій, 
що геть заплутався в тому багатопартійному частоколі, як в тині 
порося... 

Це коли говорити алегорично-метафорично. А коли на 
простий розум, то ситуація така. Ніде на світі не зафіксовано 
прямого переходу від тоталітарного режиму до повноцінної 
демократії. Не могло бути такого дива і в нас. Потрібен 
тривалий реабілітаційний перехідний період. 

Потрібна з одного боку демократія, а з другого — тверда 
рука керівника держави, щоб завести ту демократію в 
пристойні рамки. 

Керівник нашої держави, як бачимо, такої руки не має. Та 
вона йому й не дуже потрібна. Він зумів — і це в нього не 
відбереш — поставити себе так, що роль «твердої руки» 
виконує поліцейський апарат. Загадкові дорожньо-транспортні 
пригоди з Чорноволом, Марчуком, «загублена» голова 
Гонгадзе, нарешті, масований удар свіжими огірками по 
Тимошенко переконливо засвідчують, що ця роль апаратові 
чимраз більше до смаку. А гарант демократії може собі тим 
часом спокійно відпочивати в Криму чи Карпатах, роз'їжджати 
по світу, вчити свистіти на пальцях президентів сусідніх країн. 
Так що «тверда рука» в нас є і тільки сліпі її не бачать. То чи 
може демократія заграти на «поліцейських» інструментах? На 
моє тверде переконання, — може! Бо перехідний період не 
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вічний. Та ще й не такі тяжкі часи ми, українці, переживали. 
Переживемо й поліцейську демократію... 

2003р. 
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НАШЕ ВІДРОДЖЕННЯ – В САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
 

Гортаючи підшивки старих обласних газет, натрапив на 
цікаву кореспонденцію. Якось голова відомого на Тернопіллі 
колгоспу «Поділля» Стефанія Тислицька гостювала у своїх 
польських приятелів. Повернулася додому, скликала збори 
«трударів» і каже: «Люди добрі! Чому ви нічого не робите? У 
польському селі, де я побувала, на кожних третіх воротах є 
вивіска про те, що господар виготовляє меблі, вози, ремонтує 
авта, годує свині, робить ковбаси, ковалює, слюсарює, зводить 
бляшані дахи, шиє одяг, взуття і інше, а в нашому селі й на 
кожних тридцятих воротах такої вивіски нема. Чого ви чекаєте? 
Що держава й далі даватиме вам роботу, зарплату, житло, а 
колгосп задарма годуватиме? Але ж ті часи минулися!» 

Хто би що не казав, але розумна жінка гостро відчула 
різницю в свідомості селян країн-сусідів і чітко висловила 
головну вимогу нашого «перехідного періоду», суть якої — в 
якнайскорішому переході від регульованого державою 
способу життя суспільства до саморегуляції на засадах 
самоврядування, від злиденного існування на утриманні 
держави до повного забезпечення потреб на власний розсуд, 
як, до речі, і живуть нині — і непогано! — люди в 
демократичних країнах. Залишається зауважити, що ця вимога 
актуальна не лише для колишнього колгоспу «Поділля» чи 
однієї Тернопільської області, а для України в цілому. 

Минуло кілька років. Колгосп розпався, його майно і 
землі розпайовані. Стефанія Тислицька — заступник директора 
солідної агропромислової фірми. Під час однієї зустрічі 
цікавлюся, чи прислухались односельці до її поради, чи 
побільшало в селі приватних малих підприємств? Стефанія 
Антонівна лише скрушно похитала головою: 
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— Скільки я людям добра зробила, скільки хат їм збудувала!.. 
Та й що з того? Колгосп геть зіпсував селян, відібрав у них 
навіть страх за власну долю. Якась байдужість і, я б сказала, — 
нахабна безвідповідальність панує в селі. Оце приходить до 
мене один колишній «працелюб». Висипав тухлу гречку в 
туалетну раковину, вона там набубнявіла і загатила 
каналізацію, а він мені докоряє: «Ти туалет той будувала, то 
тепер бери і прочищай!..» Я ніколи не любила слова «ганьба». 
Тепер зрозуміла, що дарма не любила... 

Бачу — гірко людині. І не так від дурнуватого докору 
«працелюба», як від того, що здорові зерна її порад не 
знайшли благодатного грунту в свідомості односельців. 

Справа набагато серйозніша, ніж може видатися на 
перший погляд. Від того, як вона вирішиться, залежить наш 
завтрашній день. 

І тут мені нагодився ще компетентніший співрозмовник, 
визнаний фахівець із сфери саморегуляції — голова 
Бережанської районної ради Роман Висоцький. Керівник нової 
генерації, досить авторитетний на «гілці» своєї влади, що 
засвідчують два дипломи про вищу освіту і часті залучення до 
складу делегацій з вивчення перспективного для нас досвіду 
польських та німецьких органів самоврядування. Не так давно 
Роман Костянтинович саме повернувся з Польщі, де «переймав 
досвід роботи гмінних та повітових органів влади, 
налагоджував взаємовигідні зв'язки». Голова ради люб'язно 
погодився відповісти на три запитання. Що доброго, 
позитивного із закордонного досвіду самоврядування можна і 
треба перенести на український грунт? Які наші сьогоднішні 
здобутки в цьому напрямку? Що найбільше заважає процесу 
саморегуляції суспільного життя? Ось виклад нашої бесіди. 
 



239 
 

ЩОБ МАТИ, ТРЕБА ЛЮБИТИ 
 

Польща сьогодні у своєму розвитку випереджає Україну 
щонайменше на 10—15 років, хоча в перші роки незалежності 
починала з тих же проблем, які зараз переживаємо ми. Той же 
обвальний спад виробництва, масове безробіття, 
катастрофічна інфляція і як наслідок — різке пониження 
життєвого рівня населення. 

І все ж Польща швидко та впевнено подолала притаманні 
постсоціалістичним країнам «перехідні» хвороби. Які ж 
джерела та витоки цього очевидного успіху? 

На першому місці — високий дух нації, національний 
патріотизм, що живе в серці кожного поляка від дитинства і до 
старості. Національна ідея піднесення авторитету Польщі в 
очах цілого світу — головний цементуючий націю 
державотворчий фактор, найсильніше патріотичне почуття, 
яким пронизані конкретні діла кожного урядовця і бізнесмена, 
господаря, усього народу — від президента до школяра. 
Глибоке патріотичне почуття любові до своєї країни, поваги до 
свого народу, відповідальності за його долю, помножені на 
трохи вищу, ніж у нас, індивідуальну культуру особи, не на 
словах, а на ділі очищає душі поляків від такої знайомої нам, на 
жаль, трутизни розбрату і чвар, самоїдства і зневаги один до 
одного. 

Саме вроджене почуття честі і гідності, непоборне 
бажання виглядати не останніми серед народів світу помогло 
полякам дружно повернутися обличчям до Європи, 
прислухатися до рекомендації Європейської хартії про місцеве 
самоврядування (з якими нам, відверто кажучи, і досі ліньки 
ознайомитися) й провести адміністративну реформу. Біда 
навчила діяти оперативно, бо без цієї реформи навіть дуже 
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своєчасна, розумна й ефективна «шокова терапія» 
Бальцеровича призвела до ситуації, коли віз опинився 
попереду коня. Адміністративна реформа і поставила все на 
відповідні місця. 

Ці дві реформи — економічна й адміністративна — 
відкрили шлюз для приватного підприємства, коли кожен 
громадянин в межах чинного законодавства має право 
проявляти свої здібності, де може і як тільки може. До того ж, 
при повному сприянні з боку держави, яка без бюрократичної 
тяганини, хабарництва і самодурства чиновників надає 
працьовитим людям необхідні ліцензії, вигідні кредити, сприяє 
в збуті продукції. 

Польська економіка не знає рудименту командно-
адміністративної системи — державних виконавчих органів. 
Громадяни обирають депутатів рад усіх рівнів, ради самі 
формують свої робочі органи — виконавчі комітети (без слова 
«державні»). При перекладі на нашу мову це виглядає так, що 
районні чи обласні адміністрації — це лише виборні органи 
місцевих рад. Вони ніким не командують, «перспективних 
програм розвитку» нікому не нав'язують, директорів 
промислових чи сільськогосподарських підприємств не 
звільняють і не призначають, бо розпоряджатися 
приватизованою економікою не мають права. Хоча їм 
підпорядковані всі служби, крім правоохоронних органів, вони 
дбають передусім про інтереси регіону, дотримання 
Конституції і наповнення бюджету. 

Те, що громада сама формує як законодавчу, так і 
виконавчу гілку влади, — надзвичайно важливо. Бо як наш 
голова облдержадміністрації призначається Президентом, то 
він мало підзвітний громаді області. Або підзвітний на два 
фронти — і перед Президентом, і перед громадою. Якщо в 
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нього справи не ладяться, люди всю вину покладатимуть на 
нього і на того, хто його призначив. У Польщі такого нема. Який 
би не був староста повіту, кожен громадянин розуміє: ми самі 
такого обрали, такого і маємо, і президент Кваснєвський нам 
нічого не завинив. 

«Верхи» не втручаються в діяльність низових органів 
самоврядування, наділених самодостатніми повноваженнями, 
бо нема потреби підганяти людей, які працюють для власної 
вигоди. Нікого не викликають у повіт, воєводство чи у Варшаву 
для якихось вказівок чи «розносів». Усім править закон, інтерес 
регіону і людини. 

Дехто з наших громадян старого гарту може 
запротестувати: «Та це ж анархія і хаос! Як ніхто нікому не 
підпорядкований, то й слухатись не буде!» Що ж, для людей із 
злодійською і варварською душею це справді анархія, але для 
людей цивілізованих і законопослушних це на нинішній день 
вища форма демократії і гуманізму. Можливо, вона й не 
ідеальна, але кращої людство ще не придумало. 

На цьому шляху Польща, безперечно, випереджає 
Україну, оскільки перша перейшла на засади саморегуляції, 
перед порогом якої ми довго і безплідно тупцюємо. На цих 
засадах нині успішно розвиваються суспільства всіх передових 
країн. Принцип саморегуляції назагал є знаковим для ділового 
світу на початку третього тисячоліття. Хто його сприйняв – живе 
по-людськи, хто ні — скніє в злиднях. Нині не так важливо, яка 
країна має більше запасів вугілля, нафти, металу, лісу, худоби 
чи риби, а яка краще розвиває свій добробут на засадах 
саморегуляції. 

По суті, це є «шведська модель соціалізму» в сучасному її 
вирішенні: законопослушна особа шукає в житті максимальної 
вигоди, а держава створює їй усі умови, захищає від біди і 
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застерігає від збочень та правопорушень. У результаті добре і 
державі, і людині. В саморегулюючих суспільствах люди живуть 
по-людськи. В суспільствах, неспроможних усвідомити 
переваги саморегуляції, панують диктатури, безправ'я, злидні, 
загальна відсталість. І люди там нещасні. 

Недовірливим громадянам потрібні конкретні приклади 
переваг самоврядної «анархії». Прикладів не бракує і то досить 
вражаючих. Річний бюджет польської гміни (сільської ради, яка 
об'єднує п'ять сіл) становить понад 14 мільйонів злотих 
(приблизно 17 млн. гривень). Річний бюджет міста Бережан — 
один мільйон. (Сільрадівські бюджети щось не хочеться 
називати). Річний бюджет німецького міста з 
двадцятитисячним населенням (завбільшки з Бережани) на 
наші гроші сягає 168 мільйонів гривень, аналогічний бюджет 
міста Тернополя — 41 мільйон гривень. Причому в німецькому 
містечку дороги, тротуари, система освітлення, реклама, 
каналізація справні, фасади будинків сяють новизною, 
снігоочисна техніка в повній готовності. А що є в Тернополі — 
самі знаєте... 

Середньомісячна зарплата в Польщі — 200—250 доларів. 
Ткаля німецької текстильної фабрики (ця робота тут 
відноситься до розряду найважчих) отримує на місяць 9700 
марок. (Не хочеться навіть рахувати, у скільки десятків разів це 
більше від заробітку тернопільської ткалі). Безробітні поляки 
(їх, щоправда, багато) отримують 80—100 доларів (більше, ніж 
наш учитель, лікар, інженер чи журналіст). Середні пенсії —
понад 110 доларів. 

Звідки в країні, котра за своїми природними ресурсами 
значно поступається Україні, беруться такі завидні грошові 
надходження? Ось тут ми і підступилися до суті проблеми... 
гроші «карбує» саморегуляція! Тобто розважлива, масова, 
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розумними людьми ініційована, державою підтримувана і 
захищена організація вільної підприємницької діяльності 
громадян. Польська гміна об'єднує в середньому 14 тисяч 
жителів або три тисячі дворів, у яких кожен третій господар має 
мале приватне підприємство. А ще на території гміни є середні 
й більші фабрики та заводи, підприємства сфери послуг, різні 
копальні, родючі землі, ліси та водойми, інші багатства. 
Значить, є з кого брати податки. Розширюючи можливості 
приватного підприємництва, держава відповідно розширює 
своє податкове поле. 

Джерела грошових надходжень можуть бути 
найнесподіванішими. Наприклад, не митниця, а гміна реєструє 
автомобілі і видає державні номери, що теж дає немалу 
копійку. 

Бо серед поляків модно мати гарне імпортне авто. А який 
підприємець обійдеться без автомобіля та ще й не одного? 
Досить сказати, що щороку поляки купують понад півмільйона 
автомашин. Порівняйте можливості гміни з можливостями 
нашої нужденної сільради. 

Шістдесят відсотків податків залишаються в регіонах 
(порівняння знову ж не на нашу користь). І ще поляки не 
знають, що таке «латання дір», «гасіння соціальних пожеж», 
«розкрадання бюджетних коштів в особливо великих 
розмірах». Система контролю за їх раціональним ви-
користанням надзвичайно сувора. Навіть гміни мають свої 
рахункові палати. На обліку кожна копійка, призначання якої — 
приносити дохід. 

Треба визнати і той факт, що польських селян не 
зіпсувала колгоспна система, якої вони так і не сприйняли, вона 
не відібрала в них почуття власника, не навчила цілі покоління 
їх красти, розтягати громадське майно, жити чужою працею, 
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вона не довела їх до такого ступеня деградації, коли молода, 
сповнена сил людина не здатна прочистити власного туалета, а 
лише вимагає, щоб це за неї зробила держава. Польський 
селянин не розгубив вікових господарських традицій і рідна 
земля не стала для нього мачухою, від якої він тікав би, куди 
очі бачать, та виганяв своїх дітей на заробітки в чужі світи... 

На початках земельної реформи поляки теж допустили 
роздрібнення її на малі клаптики, що унеможливлює 
впровадження сучасних технологій, сівозмін, економне 
використан ня техніки. Та навіть усвідомлюючи 
безперспективність роздріблення землі, держава, ініціативні 
підприємці оперативно подбали про забезпечення власників 
приватних наділів відповідною технікою: міні-тракторами, міні-
сівалками, культиваторами, іншим реманентом, придатним 
для обробітку землі — від однієї сотки до багатогектарного 
лану. 

У невеликому огляді неможливо висвітлити всі переваги 
саморегуляції польського суспільства, але вже цього 
останнього прикладу досить, щоб зробити остаточний 
висновок: поляки живуть, як люди, бо господарюють і 
працюють, як розумні люди. І роблять вони це тому, що над усе 
люблять свою країну, свій рідний народ, люблять трудитися 
для його блага, його престижу у світі, люблять свою роботу як 
запоруку гідного прийдешнього свого і своїх дітей. А хто 
любить і дбає, той і має. 

 
ДОКИ БУДЕМО ВІДСТАВАТИ? 

 
Ні Стефанія Тислицька, ні Роман Висоцький не є 

полоніофілами, не схиляються перед способом життя поляків і 
тим більше не виконують чийогось політичного замовлення, як 
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це могли б собі подумати деякі «квасні патріоти». Насправді, 
вони не стільки захоплюються чужими успіхами, скільки 
вболівають душею за наші невдачі, шукаючи засобів для 
подолання їх. І якщо в близького нам за слов'янським 
походженням і менталітетом сусіди є чому повчитися, то ні 
вони, ні я не бачимо причин, які мали б тому завадити. А що 
поляки нині перебувають на вищому щаблі соціально-
економічного розвитку, ніж ми, не заперечить навіть їх 
заклятий ворог. 

Ми не прислухалися своєчасно до рекомендацій 
Європейської хартії про місцеве самоврядування, не провели 
адміністративної реформи, як зробили це наші сусіди, і маємо 
тепер недосконалу структуру управління, що породила 
психологічно несумісне двовладдя. Ради в нас безправні і тому 
бездіяльні, а виконавська влада в плані реформ — 
безініціативна, тому що далі, і це очевидно, живе спогадами 
про коман дно-адміністративний стиль керівництва. І не тільки 
зітхає за ним, а й фактично послуговується ним. Одне слово, у 
нас надто довго віз застоявся попереду коня. 

Ясна річ, що для цього, висловлюючись бюрократичною 
мовою, були і є об'єктивні причини. І перша з них — брак 
досвідчених патріотичних кадрів. 

Навіть у Галичині спроби національно-патріотичних сил 
замінити «партократів» своїми людьми найчастіше 
закінчувалися (і закінчуються) невдачею. Треба визнати чесно: 
радянська влада перебрала на керівні посади все краще з 
моло—цих спеціалістів, загартувавши їх у своєму дусі. 
Галасливі запевнення націонал—патріотів, що вони нібито 
мають легіони готових управлінців, здатних взяти в свої руки 
всю повноту влади, не витримали перевірки життям. 
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Поцікавтеся, скільки в Галичині (та й в усій Україні) за 
десять років незалежності голів райдержадміністрацій, інших 
керівників-демократів під тиском обставин знову замінено на 
старих досвідчених «партократів», а від останніх годі чекати 
реформаторських ініціатив, ба навіть бажання ознайомитися з 
Європейською хартією. Не для образи буде сказано: в їхньому 
мозку для цього відповідної звивинки нема. Люди «дотягають» 
до пенсії, запасаються на «чорний день», доживають віку, 
навіщо їм ще якісь реформи... 

Не менш серйозна причина: ми все робимо надто 
повільно, половинчасто, довго і нудно. 

Чи то від природи, чи від надмірно довготривалого 
колоніального існування, але нам відчутно бракує 
принциповості й рішучості у розв'язанні важливих проблем. 
Унаслідок цього марно втрачаємо час, сили, настрій, віру в 
успіх. А практика показує, що найбільшого успіху з колишніх 
радянських республік і соціалістичних країн добилися якраз ті, 
котрі в економіці рішуче й принципово пройшли етап «шокової 
терапії». Так вчинили Чехія, Польща, країни Балтії — і вже 
вийшли з кризи. Хто ж «тягнув гуму» — успіху не має. Де 
псевдо-реформи проводилися м'яко, ліберально — порядку 
катма. Зате є олігархія, мафія, корупція, тіньовий капітал — і як 
наслідок — загальне зубожіння переважної більшості 
населення. 

По суті, ми сьогодні і живемо в умовах безтермінової 
«шокової терапії», що триває вже понад десять років. 

У принципових сусідів «шок» тривав два-три роки, людям 
чітко було сказано, що після цього настане гарантоване 
поліпшення економічного становища, а через п'ять років вони 
будуть нормально жити. Сказано — зроблено. У нас же важко 
сказати, чим керувалися державні мужі, пропонуючи щадливі, 
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ліберальні, а фактично — самоплинні темпи реформ. І сьогодні 
ніхто нам не скаже, доки триватиме той «шок». Проводячи 
банківську реформу, Бальцерович одним розчерком пера 
звільнив з посад усіх працівників старшого віку, натомість 
набрав нових, передусім молодих, не зіпсованих духом старого 
режиму. Результат принципового підходу до справи — за два 
роки банківська система Польщі вийшла на сучасний 
європейський рівень. 

Ми ж далі продовжуємо стягати з печі старих ветеранів 
праці і благаємо їх утримувати відсталі підприємства та немічні 
організації «на плаву». Всіма правдами і неправдами вони 
якось утримують. Сьогодні. А що буде завтра? 

Правди ніде діти, ми часто відгукуємося про менталітет 
українця у досить принизливому тоні: він і ледар, і крутій, і 
байдужий, і не готовий до суворих вимог сьогодення. Роман 
Висоцький з цим категорично не погоджується. Менталітет 
українця нічим не гірший від менталітету іншого європейця. От 
тільки умови життя не ті. На Заході умови життя сприяють тому, 
щоб людина мала можливості для самореалізації, у нас же 
лише починають заходитися сприяти. Мудрий діалектик тут 
дорікнув би, що який менталітет людей, такі й умови їх життя, і 
навпаки, але це вже тема іншого дослідження. 

Ще одна наша ментальна риса з розряду тих, що 
гальмують процес саморегуляції, — недовіра до керівництва 
навіть тоді, коли воно пропонує розумні речі. Чесно кажучи, 
воно часом заслуговує такого ставлення, але та роз'єднаність, 
розсвареність, розпорошеність наших сил, викликана 
недовірою, на думку Романа Висоцького, приносить українству 
куди більше шкоди, аніж окремі вади окремих керівників. Це 
той випадок, коли тактичні промахи обертаються стратегічними 
поразками. 
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Обрали сусіду Степана головою міста, — значить його треба 
поважати. Можна не любити, це право кожного, але поважати, 
виконувати його розпорядження без злоби, чвар і бунтів — це 
обов'язок. У нас же керівника або панічно бояться, або 
норовлять витерти об нього ноги, коли він чимось не догодив. 
Скажімо, розпорядився Степан виполоти бур'ян коло хати. 
«Ага, я за тебе голосував, а ти мені бур'яном очі колеш?!» І 
поваги як не було, а от чужий «дядя» з Вологодщини, навіть 
набагато гірший від нашого Степана, сказав тобі «мать-
перемать» — і цього досить, щоб його слухати. Як це назвати? 
Не інакше, як результатом нашої демократичної рівності. Коли 
всі однаково рівні — авторитетів не може бути. Нема 
авторитетів — нема послуху. Нема послуху — нема порядку в 
державі. 

Справедливість вимагає визнати, що до пониження 
авторитету нашого керівництва добряче приклали руку і засоби 
масової інформації. У гонитві за дешевими сенсаціями вони з 
гідною подиву зацикленістю дошукуються компромату на 
кожну видатну особу, постійно нагнітають думку, що в країні 
нема порядку, все погано, все не як у людей. Що ж 
залишається думати простому громадянинові: великі пани 
крадуть мільйони доларів, купують вілли за кордоном за 
вкрадені в народу гроші, а я чого маю бути дурнішим? От 
візьму й посуну свій тин на «п'ять сантиметрів» у бік 
громадської ділянки. 

Вихоплюючи окремі «смажені» факти вельможних 
правопорушень, засоби масової інформації чомусь не роблять 
остаточного висновку: якщо в країні крадуть перші особи, то за 
ними крадуть усі, хто може. А це вже не держава. Звідси й 
починається той хаос і безладдя, які чимраз глибше пускають 
брудне коріння в нашу моральність і спонукають кожного 
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нікчему робити все можливе й неможливе, аби ту державу 
обдурити. Нерідко бачиш: працює наш громадянин абияк або 
торгує на ринку, через півроку купує «Форда», але доходи 
декларує такі, аби якраз вистачило на субсидію! 

Отака подвійна мораль, подвійна правда, подвійна 
економіка до добра не доведе. Дуже шкода, що ми не можемо 
позбутися її. Особливо шкідлива вона для молоді. Коли тато 
каже вдома, що заробив за місяць 150 гривень, а невдовзі 
купує нове авто чи імпортні меблі, то діти, що вміють рахувати 
більш ніж до ста, починають замислюватися: наш тато каже 
неправду, але так треба... 

Тут доречний невеликий відступ. Останнім часом мені 
все частіше хочеться звернути увагу громадськості на зміст 
публікацій державних, передусім обласних та районних газет. 
Що вони друкують? Де глибоке, яскраве висвітлення процесу 
нашого державотворення? Нашого національного 
відродження? З яких публікацій видно, що ми активно будуємо 
власну державу? 

Якщо ж процес державотворення йде, як мокре горить, 
то де глибокі аналітичні публікації з визначенням причин, що 
гальмують процес відродження нації, реформування 
суспільства, де нищівна критика осіб, винних у зриві цього 
процесу? Як розуміти, що держава в державних засобах 
масової інформації не захищає своїх державних, життєво 
важливих інтересів? 

Що натомість психічно нормальний читач-патріот 
знаходить щодня на шпальтах газет (від Ужгорода до 
Луганська)? Дешеві сенсаційки про крадіжки, хабарі, вбивства, 
зґвалтування, проституцію, самогубства, аварії, а на додачу ще 
секс, сороміцькі анекдоти, вкрите струпами сніду тіло Христа 
(краще б матерів своїх редактори тих газет так виставляли), а 
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ще ціни на горілку і ковбаси, черепи з зубами вампірів 
вперемішку з нахабною рекламою памперсів та геморойних 
свічок. Уся ця пошлість за словами інтелектуально й морально 
недорозвинених редакторів має забезпечувати 
«читабельність» їх нудотного чтива. Ще бракує бордельних 
тарифів для малолітніх, розцінок на аборти чи клізми? Нічого! 
Невдовзі будуть. Дійшло до того, що відомий поет-публіцист 
Віталій Коротич відкрито називає бульварну газету «Бульвар» 
однією з найкращих українських газет, а перший президент 
України Леонід Кравчук пишається своєю участю в редколегії 
бульварної газети. Для Коротича, звісно, чим газета менш 
українська, тим вона краща, але що забув у бульварній 
рептильці перший президент? 

Цікаво, що скажуть нащадки про таке 
«державотворення»? Де знайдуть підтвердження нашого 
національного відродження? 

Сьогодні в нас погана заробітна плата. На тлі заробітків 
трудящих західних країн просто ганебна. Та пригадаймо, чи 
п'ятдесят років тому вона була краща? Навпаки, гірша. Весь 
народ цим розтривожений, обурений, невдоволений. Та чи 
знайдете в наших ЗМІ розважливі тлумачення, чому так 
сталося, хто в тому винен, які є можливості зростання рівня 
зарплати, коли його сподіватися? 

Нарешті, після тривалих ослячих роздумів, зрушила з 
місця довгождана земельна реформа. Так вона йде чи не так, 
це дуже складний процес, інакше класики української 
літератури не написали б про нього стільки творів. Тим не 
менше реформа просувається вперед, селяни отримують 
державні акти на право володіння землею. Не все робиться 
мудро. Наприклад, тваринницька галузь колгоспів зазнала 
небажаного розгрому. Фермські комплекси справляють 



251 
 

враження, ніби всю худобу разом з обслуговуючим 
персоналом хтось алярмово вивіз на Сибір, як у сорокових 
роках сталіністи вивозили заможні селянські родини, а їхні 
садиби залишали на розграбунок. Віконні й дверні рами в 
приміщеннях вирвані «з м'ясом»», дахи зіяють дірами та 
провалами. Якщо перейти на сучасніші аналогії, то стан 
тваринницьких комплексів у селах чимось нагадує вибіркове 
бомбардування Америкаською авіацією промислових об'єктів 
Югославії: всі сільські будівлі цілі, лише фермські приміщення 
розгромлені. Невідомо тільки, в чому провина громадського 
тваринництва. 

Тернопілля донедавна славилося механізованими 
тваринницькими комплексами. На Качанівському від-
годівельнику доглядали десять тисяч свиней. Копичинський 
нетельний комплекс «Маяк» давав щороку шість тисяч елітних 
теличок парувального віку. Тепер на руїнах першого гнітюча 
тиша, а в другому бригада електрозварників з сусідньої області 
вирізає металоконструкції для приватної фірми. На Тернопіллі 
свого призначення вони не знайшли. Повне мамаду, панове! 

А тепер спробуйте дошукатися в обласних і районних 
газетах глибокого аналізу всіх цих процесів, перспектив їх 
подальшого розвитку, конкретних порад розумних людей, як 
ефективніше здійснити реформи землі та майна, аби скоріше 
отримати бажані результати. Не знайдете! Бо теперішні 
редактори — не редактори в серйозному розумінні цього слова 
(редактор — передусім політик), не реформатори і не трибуни. 
Це радше комерційні директори пресових фірм, технічні 
організатори набору текстів, яким чомусь більше до смаку 
проблеми сексу, криміналу, байки про вампірів та чаклунів, 
русалок та злих духів, аніж життєві реалії селян. 
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Зрештою, чого ганити самих лише редакторів? Ми ж 
маємо добру сотню керівників різних партій, кілька сотень 
академіків, докторів наук, окремі інститути філософії, 
політології, соціології, але чи ведуть вони з парламентської 
трибуни, у ЗМІ мову про нагальну необхідність переходу 
суспільства до саморегуляції, про підготовку і проведення в 
країні цієї важливої перебудови нашого способу життя, без якої 
українець не може вважати себе повноцінним європейцем, не 
може дати собі ради, без якої не проглядається світло в кінці 
кризового тунелю. Про це, на жаль, взагалі нема мови. Навіть у 
«тронній» промові новообраного прем'єр-міністра Кінаха — 
жодного слова... 

 
СТОЇМО ЗАДОМ ДО ЄВРОПИ, АБО СЕЛО САМО НЕ 

РЕФОРМУЄТЬСЯ 
 

Страшні наслідки руйнівної політики держави, що вчить 
громадян красти і брехати, чи не найкраще простежуються на 
сьогоденному становищі розгромленого «колгоспною 
демократією» і здеградованого селянства. 

Уявімо собі майже неможливе: з нинішнього дня 
вступила в дію повна земельна реформа. Всі землі розпродані, 
стали приватною власністю конкретних людей і власність ця 
недоторкана, круто захищена законом. Ні конюшини для 
корови не підкосиш, ні капусти на зиму не «візьмеш», ні зерна 
курям, ні навіть соломи, Та це ж трагедія для доброї половини 
села! Скрута і голод! Точнісінько як у 1861 році, коли після 
скасування кріпацтва був голод, бо селянство виявилося не 
готовим до самостійного господарювання. 

Чому нині такий сплеск розтягання колгоспної власності? 
1. Держава не платить за роботу.  
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2. Квола, «потьомкінська» реформа не дала господаря 
землі.  

3. Вісімдесят відсотків селян переступило межу бідності. 
Раз господаря нема, а жити якось хочеться (рядовому 

трудівникові по-своєму, голові правління по-своєму), то 
нічийну власність просто мусиш розбирати. Так завжди на світі 
велося. Так і є. 

Чи можна в умовах нинішньої демократії спинити розвал 
колгоспного господарювання старими командними методами, 
— нарадами, накачками, закликами, погрозами? Відповідь 
одна: «поїзд пішов...» 

Ось доказ. У 1996 році молодий, амбітний рухівець дуже 
багатообіцяюче починав свою діяльність на посаді голови 
Тернопільської облдержадміністрації. Як справжній націонал-
патріот, відкрито заявляв, що найбільша мета його життя – 
повернути людям колгоспну землю і цим історичним кроком 
навічно вписати своє ім'я в біографію краю. Поривався спинити 
спад громадського поголів'я худоби, взяти під найсуворіший 
контроль продаж колгоспами зерна і цукру. У кожного голови 
району і селянської спілки мала бути на столі «Книга бартерних 
операцій». До контролю за виконанням своїх розпоряджень 
залучав усі правоохоронні органи ледве не до Національної 
гвардії. І що ж? Ефект вийшов нульовий. За півроку діяльності, 
переконавшись в наївності своїх закликів, накачок і погроз, 
голова тихенько змовк. Бо в час реформ хотів забагато 
реформ... 

Керівники районів і особливо колгоспів за роки 
«радянської демократії» настільки звикли до безконечних 
накачок, що втратили здатність на них адекватно реагувати. 
Послухають байдуже або з іронією в очах, що там кричить вічно 
крикливе обласне начальство, навіть схвально, для годиться, 



254 
 

покивають головами, а вийдуть за двері високої зали, 
посміються між собою з безсилля того начальства та й 
розійдуться далі робити своє. Ніби за них усіх дотепно 
висловився в одному газетному інтерв'ю популярний 
російський телекоментатор Сергій Доренко: «Коли начальство 
притискає мене до стінки, я поводжуся в кращих традиціях 
хитрого українського селянина: обіцяю... і не виконую». 

Командна система в колоніальній Україні була завжди —
російська, польська, радянська. Цілі покоління українців 
народжувалися уже з готовою хитрістю, про яку каже Доренко. 
До того ж, нині всім відомо: в демократичному світі ніхто 
селянинові-господарю, власникові землі не влаштовує накачок 
та розносів. Держава ввічливо, мовчки дбає лише про вигідний 
збут його продукції, І про те, аби він мав під рукою все 
необхідне для роботи. Тому в незалежній, демократичній 
державі адміністративні методи керівництва, спрямовані на те, 
щоб у селянина якнайбільше взяти і якнайменше йому дати — 
старий, безплідний, антидемократичний мотлох, місце якому 
на смітнику історії. 

Уявляєте картину: прем'єр зібрав у Переяслав-
Хмельницькому районі все колгоспне селянство України — 
мільйонів з п'ятнадцять, — поселив у палатки і став умовляти та 
погрожувати, аби вони дружно повернулися до своїх колгоспів 
і самовіддано трудилися для повної сплати всіх податків і 
максимального наповнення бюджетів. Ото сміху було б! 

Світ давно знає: економічні проблеми можна 
розв'язувати лише економічними методами. Не командно-
вольовими, а економічними важелями. Світова практика також 
остаточно довела, що найбільший ефект дає не общинна, не 
колективна, а приватна власність на землю. Кращої форми 
власності людство ще не придумало. 
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Однак щоб збагнути цю просту істину, виявляється, треба 
міняти психологію, менталітет половини населення країни. 
Бачите, досить було москалям повернути нас задом до Європи 
і вже треба міняти менталітет, аби знову стати нормальними 
людьми. Колгоспник уже не може відірватися від колгоспу, бо 
«не вкрадеш — не проживеш». Він щасливий хіба тому, що не 
розуміє, який він нещасний. Він втратив здатність бачити, як 
жалюгідно виглядає порівняно з європейськими людьми. 

«Переваги колгоспного ладу» настільки глибоко в'їлися в 
печінки селянинові, що демократичні свободи незалежності 
він механічно сприймає як свободу від роботи взагалі. Кожної 
осені є реальна загроза того, що значна частина площ цукрових 
буряків може піти під сніг. Колись галицький хлібороб колоска 
в полі не залишав; нині його нащадки з байдужим серцем 
залишають під снігом сотні тонн зерна, картоплі, буряків. Бо не 
бачать, для кого старатися. Земля державна, господарка 
громадська, робота «договірна», зарплати вже не перший рік 
нема. Цукор розкрадуть партійні й мафіозні шельменки. Це для 
них старі сільські пенсіонери повинні в студенному полі, під 
дощем і снігом, накладати рештками свого здоров'я? У нас 
демократія? От є понад сто партій політиканів — нехай менше 
балакають, а вийдуть дружно в поле та покажуть, як треба 
вручну збирати врожай. 

Усе це означає, що з нинішнім сільським способом життя 
треба щось робити. І якнайскоріше! Це означає, що сільську 
людину треба рятувати — не стільки від економічної кризи, 
скільки від духовної деградації. Це означає, що земельна 
реформа не тільки бажана, вона нагально необхідна. Для 
порятунку нації. 

Ясна річ, то тільки здається просто — погратися 
циферками на комп'ютерах, перехопити з господарської 
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практики інших народів, що вигідніше, викинути зайве, 
наскладати планів-заходів, штучно наплодити в селах 
фермерів, акціонерів і готувати гаманці під прибутки. Та скільки 
не говориться про це — безрезультатно. Результату й не може 
бути. Доки земля державна, доки селом правлять голови 
колгоспів, а селянам все «по цимбалах», зміни неможливі. Ні 
перші, ні другі не настільки дурні, аби добровільно відсунути 
від себе дармове колгоспне корито. Переймати сучасний 
досвід західного селянина захочуть і зможуть тільки власники 
приватної землі. Тільки незалежні господарі. На чужому для 
нього колгоспному грунті ніякий приватний досвід не 
приживеться, як не приживається дерево, пересаджене без 
коріння. 

Отже, успіх залежить від того, наскільки селянству 
вдасться змінити спосіб життя. Не окремим прожектерам, 
бухгалтерам чи плановикам — усьому селянському роду. Чи 
готовий він до цього психологічно? Відповідь проста: Цап не 
готовий. Людина готова. 

Розумію скепсис компетентного читача: говорити про 
необхідність змін з теплого кабінету легко, а як село не захоче 
їх — тоді що? Скоріше за все так воно й буде, село тихо 
догниватиме в колективному багні ще не один рік, а то й 
десяток років... 

Що ж, вмирати нікому не заборонено. І світ не дуже 
плакати буде. Але як село захоче жити, мусить знайти в собі 
сили для здійснення земельної реформи і зміни своєї 
психології. Для тих, хто захоче жити, реформа неминуча. 

І все ж скептик недалекий від істини: покинуте 
напризволяще село само не реформується. За браком сил. 
Наше робітництво незрівнянно потужніше: у нього молодь, 
великий загін інженерно—технічних кадрів, вищий освітній 
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рівень. А чи багато може старече, пенсіонерсько—самогонне, 
малограмотне село? 

Ніде в Європі нема такої примітивної форми 
землекористування, як у нас. Сотні років після скасування 
кріпацтва (в Іспанії воно скасовано ще в 1505 році, в Англії — за 
часів Кромвеля, у Франції— Наполеона) ніхто там не робить із 
жнив проблеми. Люди живуть, як люди, жнива відбуваються 
тихо, спокійно, непомітно для незайнятого в них населення. 
Кожен займається своїм ділом, фермери збирають урожай, 
студенти вчаться. Ніхто не проводить язичеських гульбищ 
«стиглого колоса», хіба що іспанці влаштовують «день 
помідорних боїв», коли тих помідорів вродить забагато... 

У нас же, як за первісного ладу: дав Бог урожай — що 
стихійне лихо. Ґвалт, гам, тарарам! Метушаться комбайнери, 
метушаться злодії! Один на комбайні днює і ночує, другий під 
комбайном горілку п'є. А все тому, що не маємо мудрого 
керівництва. 

Здається, зовсім не важко придивитися через межу, 
тобто кордон, як господарюють польські, чеські, словацькі, 
угорські селяни, та й собі робити так само. Ми, галичани, ще 50 
років тому були такі ж! Здається, дуже просто з першого січня 
оголосити про повну приватизацію землі, вручити кожному 
членові колгоспу (спілки) пам'ятки, аби до весни остаточно 
визначився, як має господарювати. В Китаї, приміром, де 
населення більше, ніж в цілій Європі, цей захід досить вдало 
зуміли провести за три зимових місяці. 

У нас зробити цього нема кому. Не те, що ніхто не вміє, а 
просто не хоче вміти. За десять років проведено лише 
паперове паювання землі, що за статистикою становить ледве 
десять відсотків земельної реформи. Тобто маємо десять 
відсотків видимості реформи. А галузь гниє і розкладається... 
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У таких випадках кажуть: розумний вчиться на чужих 
помилках, дурень — на власних. Наші ж керівники належать до 
третьої категорії «учнів» — не вчаться ні на чужих, ні на власних 
помилках. Не хочуть. А відомо ж: як людина чогось не хоче, то 
це ще гірше, ніж не може. 

Недавно газета «Голос України» розповіла про рішення 
селян Шумського району Тернопільської області «йти з 
серпами і косами штурмувати тих», чия «розумна політика» 
призвела до занепаду України». Гайдамацький «серповий» 
похід до адміністрації Президента і Кабінету Міністрів — то як 
останній крик. У надії, що його ще хтось зможе почути і 
зрозуміти... 

Гряде нова коліївщина? Серпи і коси як засоби боротьби 
— ще один доказ жалюгідного безсилля знищеного 
колгоспною системою селянства. 

Допомогти селу повернутися обличчям до Європи, вийти 
з кризи на світлу (з твердим покриттям) дорогу поступу має 
держава. Стара держава його в ту безвихідь завела, нова, хай 
буде така ласкава, зобов'язана вивести. Інакше для чого вона? 
Щоб байдуже спостерігати, як село занепадає? 

Реформування власності на селі держава повинна 
провести адміністративними методами? — скрикне від 
несподіванки демократ-ортодокс. Значить, тут потрібно внести 
ясність. Насправді, є два види адміністративно-командних 
методів, різницю між якими людям досі чомусь не роз'яснено. 
А суть така: адміністративно-командні методи, спрямовані на 
грабіж села (ми їх добре знаємо!), ми категорично відкидаємо. 
Однак адміністративні методи, спрямовані на допомогу селу в 
його біді, було б нерозумно не вітати. 

Їх цілком визнає цивілізований світ. Цими методами в 
післявоєнній Японії проведено демонополізацію та 
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денаціоналізацію державного майна, лібералізацію економіки 
в Чилі й Південній Кореї, земельну реформу в Китаї, 
реорганізацію гірничої промисловості в Англії. Результати 
загальновідомі.  

Наша держава має сама провести денаціоналізацію 
землі, посприяти у створенні акціонерних товариств, 
колективів власників, машинно-технологічних станцій, 
фермерських господарств, заготівельних пунктів, бірж, 
Селянського кредитного банку, всієї інфраструктури, необхідної 
для вирощення врожаю і збуту продукції за взаємовигідними 
цінами. Самі селяни цього не зроблять. Та влада, котра чекає, 
поки селяни самі створять МТС, біржі, Селянський кредитний 
банк, мабуть, підступно чекає лише остаточного вимирання 
села. Нарешті, держава повинна гарантувати селянинові, що ні 
в нього, ні в його дітей та внуків землю ніхто не відбере. 

Якщо держава не надасть такої допомоги і гарантій, наша 
земля не матиме господаря. Буде колгоспний Цап. 

Хто він такий — справжній господар землі? Це 
високоосвічений і досвідчений селянин, у якому щасливо 
злилися воєдино три якості: повноправного власника землі і 
майна, організатора процесу сільськогосподарського 
виробництва і активного виконавця основних робіт. Світова 
практика визнає фермера за такого господаря землі. Одначе 
фермерську ліцензію у західному світі видають лише тим, хто 
має три вищі освіти: агрономічну (зоотехнічну), технічну та 
економічну або бодай три середні спеціальні за цими ж 
профілями. Плюс до того — багаторічний досвід роботи в 
агробізнесі. А нам де взяти таких людей? Більшовики 
винищили справжніх господарів землі, як скажених вовків, 
злобно називаючи їх «куркулями» та «ворогами народу». 
Тепер ми просимо Бога, аби дав хоч трохи тих «куркулів», бо 
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інакше пропадемо з голоду ще до закінчення реформи землі. 
Дурна наша історія, ох дурна... 

Давайте говорити правду, якою вона є. Хто нині гальмує 
земельну реформу? І чи можуть селяни взяти землю? 

Реформу зверху гальмують ті владоможці, хто найбільше 
про її необхідність говорить, але конкретно для цього нічого не 
робить, а знизу — голови колгоспів, які про реформу найменше 
говорять, але найбільше роблять для того, аби її не було. 

Ще один парадокс українського життя: держава хотіла би 
(про що не раз говорив у роки свого першого «пришестя» до 
Кабміну віце-прем'єр Пинзеник), щоби селяни викупили в неї 
землю. Бо інакше, мовляв, цінувати її не будуть. А селяни 
хочуть, аби держава заплатила їм за те, що вони візьмуть 
землю. 

У чому причини цієї тяганини з реформуванням 
земельних відносин на селі? Ніхто не питає селянина — 
реального господаря землі, — що він думає про реформу. Чи 
хоче і чи може він взяти землю і що він хоче і може з нею 
робити? 

Головна причина інертності селян має конкретне 
пояснення. Коли проводилась насильницька колективізація, 
селянин віддавав державі все, що потрібно для налагодження 
процесу сільгоспвиробництва. Тепер, коли держава нібито має 
намір повернути землю, селянин чекає, коли вона теж поверне 
йому необхідне для налагодження приватної господарки. 
Держава бідна, не має що дати? А хто їй винен? Селянин? 

Так було би справедливо. І саме так робилося в 
культурних країнах, коли ділили поміщицькі та монастирські 
землі. Приміром, аграрна реформа в Іспанії 1936 року. Селянам 
безоплатно було роздано землю, насіння, 
сільськогосподарську техніку, інвентар. Держава ще й 
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створювала окремі селянські банки, щоб вигідними кредитами 
допомогти майбутнім господарям стати на ноги. 

Ми ж не вміємо по-людськи провести реформу. Гадаємо, 
ось кинули селянинові шматок голої землі — і цього досить, і 
вже прикидаємо, як би побільше податків з нього стягнути. 
Така робота, коли відповідальність намагаються звалити на 
когось, а там хай трава не росте, по-українськи називається 
відсебеньками. Люди дуже добре відчувають і розуміють 
облудне ставлення до себе. 

Розумні люди застерігають: паювання землі — не 
парцеляція, не поділ великого поля на дрібні наділи, що їх 
можна обробити конем. Така «реформа» й справді була б 
великим економічним провалом. 

Повернення назад до сапи, ручної праці і кінської тяги — 
це кінець української хліборобської слави. 

Селянин у непевні ігри бавитися не бажає. Він хоче знати, 
що вже з завтрашнього дня має з тим розпайованим наділом 
робити, що, скільки, чим і для кого вирощувати, кому 
продавати? Хто його підтримає фінансами на перших порах? 
Він чекає відповіді на ці непрості запитання. І тільки тоді 
зробить правильні висновки. Чи можна дорікати йому за це? 

Селянинові нині не дорікати, а допомоги треба. 
Час перестати страшити людей. Час спершу подумати, а що ми 
поставимо на місце розваленого колгоспу. Адже добрий 
господар, перед тим, як розбирати стару будівлю, обов'язково 
подумає, яку на тому місці він хоче і може поставити нову. 
Чому ми так скоро забули мудрий досвід наших дідів і прадідів, 
котрі спочатку зводили нову хату, стодолу, обору, а тільки потім 
розбирали стару, коли та вже була непотрібна. 

Селяни не беруть землю, бо не знають, що їх чекає, що 
вони з нею мають робити, чим обробляти. Їм не запропоновані 
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нові форми господарювання — колективні, приватні чи 
акціонерні. Треба організувати справу так, щоб кожен вже 
завтра знав,що має робити з своїм паєм, куди йти, до кого 
приєднуватися, яке діло починати. Чи залишиться у спілці, чи 
створювати пайгосп, окреме об'єднання власників? Чи 
переходити в об'єднання при цукровому заводі, при 
відгодівельному підприємстві, машинно-технологічній станції. 
До речі, всі ці об'єднання мають бути оперативно створені, щоб 
люди бачили вихід, щоб мали вибір. Якщо цього не зробити, то 
всі наші розмови про реформу — порожні слова. 

На моє переконання, котре, сподіваюсь, підтримає 
більшість населення краю: якщо селянин буде відчувати, що 
про нього думають, йому допоможуть, не дадуть пропасти, то 
він землю візьме. Якщо такого відчуття не буде, реформа може 
занидіти напівдорозі. 

І все ж я з оптимізмом дивлюсь на перспективу розвитку 
земельної реформи. Бо ми вже мали приватну землю. Наші 
діди і прадіди мали право землю купувати, продавати, 
передавати дітям у спадок. Не бачу причин, чому б ми, 
нащадки, не мали таких прав сьогодні. 

Не треба заново видумувати велосипед. Досить 
відродити психологію власників, яку ми вже мали. Лише 
вільний селянин заграє на своїх цимбалах мелодію прекрасну, 
як рідна українська земля. 
 

ОДВІЧНЕ НАШЕ ПИТАННЯ — ЩО РОБИТИ? 
 

Які ж конкретні вимоги саморегуляції до громадянина, до 
громади, до держави? 

Саморегуляція на рівні особи: кожен громадянин 
зобов’язаний випробувати всі доступні йому законні способи 
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досягти успіху і лише в разі повної невдачі має моральне право 
звертатися до держави по допомогу. Це принцип сучасного 
бізнесу. Кожен сам повинен уміти розв'язувати свої проблеми, 
випробувати свої можливості, сили та ініціативи з метою 
самозабезпечення, а не починати з нарікань, що держава йому 
чогось не дає. 

Ми ж поки що переважно вміємо лише нарікати: от якби 
нам дали роботу, от якби дали добру зарплату... Але ніде в світі 
робочі місця не висиджують в інкубаторах. Ініціативні люди 
створюють їх для себе самі. Практично виходить так: 
громадянин, який має хист до бізнесу, створює робочі місця 
для тих, хто не додумався, як розв'язати свої життєві проблеми. 
Останній повинен чітко усвідомлювати і спокійно сприймати 
різницю між ним і удачливим роботодавцем (бо хто ж винен, 
що він не король), інакше не уникнути руйнівної анархії та ще 
більших злиднів. 

Можна назвати цей принцип жорстким, негуманним, 
недемократичним, як кому заманеться, але ніхто ще на світі, 
навіть Маркс з Леніним, не придумали нічого кращого. Поки 
що в житті набагато корисніше бути мовчазним трудоголіком, 
аніж бездіяльним скиглієм. 

Саморегуляція на рівні громади. Друга вимога 
Європейської хартії самоврядування органічно випливає з 
першої — це законопослушність громадян. Починаючи від 
власника садиби до президента включно перед законом усі 
рівні. 

Зізнаймося чесно, що з цією послушністю у нас є 
проблеми. Надто довго ми керувалися цілком протилежним 
принципом: раз держава не забезпечує нам роботи, бажаної 
зарплати, гідного рівня життя, то ми залишаємо за собою 
моральне право дурити її та обкрадати. З чужою тіткою так не 
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обходяться, а тут з рідною ненькою! Аж страх бере, що завтра 
сталося б з Україною, якби правоохоронні органи з якоїсь 
причини склали свої повноваження, уповаючи на совість 
громадян. Більшої «хапатні», мабуть, світ не знав би... 

Радянські офіцери, котрі служили в частинах, 
розквартированих у НДР, часто розповідають аналогічну 
історію. Командир частини вирішив «з—під поли» продати 
місцевим жителям лишки пального, цементу чи інших 
матеріалів, аби заробити трохи марок. Знайшов Ганса-покупця, 
вночі тишком-нишком завіз йому товар. Та не встигла 
автомашина повернутися на базу, як до комендатури 
зателефонував сусіда Фріц і повідомив, що «совєти» з Гансом 
порушили закон. На такий крок його штовхає не заздрість до 
удачливої оборудки сусіди, а тверде переконання, що ніхто не 
має права порушуєм чинного законодавства. У нас подібні 
випадки теж можливі, але продиктовані вони радше не 
повагою до закону, а зневагою до сусіда... 

Одне слово, з чистотою нашого менталітету треба щось 
робити. Як і з чистотою території, на якій проживаємо та 
господарюємо. Про любов німців до чистоти складаються 
легенди. Роман Висоцький розповідає про це з власних 
спостережень. Німецький господар сам прибирає територію 
навколо власного будинку три рази на тиждень: у понеділок, 
середу і суботу. Якщо заможний, наймає підмітача. Він ніколи 
не викине сміття в канаву чи в кущі і буде стояти з мітлою біля 
воріт, доки не прибуде сміттєвоз і все акуратно не підбере. 
Така поведінка продиктована контролем за діяльністю кожного 
громадянина і воднораз його великою відповідальністю перед 
громадою. Для німців успішний бізнес починається з чистоти — 
моральної, фізичної, технологічної. 
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І в Польщі нині дороги в чудовому стані, в селах тротуари, біля 
жодного двору не побачиш сміття, не тече з подвір'я гноївка, 
хоча господарі утримують худобу. В лісопарках не накидано 
пластикових пакетів, пляшок, одноразових склянок. У селах є 
очисні споруди, чого донині не мають багато наших 
райцентрів. Та що порівнювати, коли згадаєш, як наші міста і 
села обростають, наче оборонними мурами, купами сміття... 
Бруд має здатність принижувати репутацію не тільки окремих 
людей, а й цілих народів. 

Саморегуляція держави. Вимоги ті ж, що й до окремої 
особи, тільки, звісно, на державному рівні: максимально 
використати всі законні можливості та потенціали для 
якнайповнішого самозабезпечення і процвітання. 

Здається, все просто і зрозуміло. Та ось ідеш по Києву і 
ледь не на кожному перехресті бачиш «Макдональдс». І 
зрозуміти це вже не просто. Ми відкинули радянський спосіб 
життя, бо він нам не сподобався. Тепер впроваджуємо 
західний спосіб життя. Навіщо? Адже маємо свій – український. 
Це добре, що в бананах є калій, дуже потрібний дітям. Але в не 
меншій кількості він є і в наших яблуках. То навіщо схилятися 
перед чужим, коли маємо своє не гірше? І що в тому 
«Макдональдсі» особливого? Простенький бутерброд з 
дешевим, типу самогону, шотландським віскі. Чому ж не 
розгорнути власну мережу «Шинок» та витіснити шотландця з 
нашого ринку власною смачною ковбасою, салом з чорним 
хлібом з тміном і пшеничною горілкою з перцем? Звичайно, не 
за втричі вищими цінами... 

Що заважає зробити це? На моє переконання, саме тут 
криється найбільша загроза нашій саморегуляції. Ми завжди 
шукаємо найлегших способів розв'язання проблем. Це дуже 
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делікатно сказано порівняно з тим, що накипіло на душі, бо 
йдеться про речі справді доленосної для українства проблеми. 
Кожен знає, що ми маємо природних багатств, корисних 
копалин більше, ніж Польща, Німеччина чи Японія. Але ж до їх 
використання треба докласти праці і праці. Набагато легше 
під'єднатися до російської нафтової труби — викрасти трохи 
енергоносіїв чи купити їх втридорога. Аби менше мороки. 
Навіщо розробляти підземні скарби Охтирки, Шебелинки, 
будувати Одеський термінал, навіщо в Карпатах шукати нафту і 
золото, коли все це легше купити за чужі кредити. А відмовка 
заготовлена заздалегідь: нема коштів, нема кадрів, нема 
ініціаторів. Насправді, нема бажання зробити добро для 
України, якщо це пов'язано з деякими труднощами. 

Збігнев Бжезінський застерігає: «Ступінь незалежності 
України залежить від ступеня її незалежності від російських 
енергоносіїв». 

Керівники нашої держави і самі це усвідомлюють. Десять 
років тільки усвідомлюють. Тим часом темні сили, скрадаючись 
за російською нафтовою трубою, чимраз глибше вкорінюються 
в нашу господарку. Чим це закінчиться, як ви гадаєте? А чим 
воно може закінчитися, коли то прем'єр Лазаренко вкраде 
сотні мільйонів доларів, яких би вистачило для початкового 
становлення вітчизняної нафто-газової промисловості, то 
чергові вибори «з'їдять» решту коштів. Здається, якби 
Президент попросив нас віддати по сто гривень з наших 
мізерних річних доходів на розвиток цієї промисловості, то на 
його прохання відгукнувся би не менший відсоток людей, ніж 
було учасників грудневого референдуму 1991—го, і проблема 
зняття нашого майбутнього з російського нафтового крана була 
б розв'язана назавжди. Якщо в найближчі роки вона не буде 
розв'язана, значить Україна не вийде на європейський рівень 
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саморегуляції, не досягне повної незалежності і тоді гріш ціна 
усім нашим президентам, парламентам і урядам.  

Яких би успіхів саморегуляції не досягло українське 
суспільство, вони не будуть переконливими, доки не вдається 
досягти оптимальної саморегуляції в паливно-енергетичній 
сфері. Інакше нас чекає... польський варіант. 

Це не обмовка, а доказ того, що ми не ідеалізуємо 
реформаторський досвід поляків, не створюємо собі з нього 
ілюзорної панацеї, лише об'єктивно оцінюємо його кращі 
сторони і добре бачимо сторони гірші. 

Полякам завжди дуже кортіло (такий у них, очевидно, 
менталітет) бути в Європі чи не більшими європейцями, ніж, 
скажімо, французи, а тому, як тільки нагодилася така 
можливість, вони надто емоційно відкинулися від східного 
сусіда (тут ми ще можемо їх зрозуміти) і так само емоційно, 
некритично та необачно розкрили обійми перед сусідами 
західними, за що й поплатилися. 

За кілька років Польщу заполонила продукція західних 
фірм, передусім німецьких та голландських, краща й дешевша 
від її власної, внаслідок чого чимраз більше місцевих 
підприємств втрачають ринки збуту. Доходить до курйозів, 
коли поляки змушені бунтуватися проти тієї ж Європи, до якої 
так прагнули. Якось угорські фермери ризикнули завезти до 
Польщі на продаж трохи пшениці. Місцеві фермери, котрим 
власного зерна ніде збути, на кордоні перекинули угорські 
вантажівки і зробили просто на дорозі загату із зерна, щоб до 
них більше ніхто нічого не завозив. Але процес пішов і 
зупинити його тепер проблематично. Цей процес економічної 
експансії Заходу може мати для країни фатальні наслідки: 
Польща катастрофічно втрачає економічну незалежність. 
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Для нас це серйозна засторога. Закони ринку 
невблаганні, і якщо перед ними не встоять поляки, то прийде 
наша черга. Не забігаючи наперед (все в руках Божих), мусимо 
погодитись, що негативний досвід сусідів для нас чи не 
цінніший від решти позитивного досвіду. Це справді серйозна 
пересторога для нас: якщо ми, українці, маємо голови на 
плечах — не колінкуймо ні перед Сходом, ні перед Заходом, не 
кидаймося в обійми «благодійникам», бо закони ринку серця 
не мають: або ми економічно незалежні, або наймитами... 

Що ж заважає нам зробити правильний вибір і впевнено 
йти до своєї мети? На нашу думку, найбільше — брак почуття 
національної гідності. Скажімо, Іспанія до війни теж була 
відсталою, а тепер вона — серед найбільш прогресуючих країн. 
Бо був у неї мудрий чоловік — філософ Ортега-і-Гассет, який 
звернувся до співвітчизників зі словами: «Іспанці! Невже вам 
не соромно так бідно жити?» І гідність в іспанців знайшлася. 
Вони подбали, щоб їм не соромно було називатися іспанцями. 
Коли ж у нас з'явиться свій Гассет і нам не соромно стане 
називатися українцями? 

Перш за все нам потрібно відвикати від самопринижень 
—«всенародних» осудів, «всенародних» гонінь і витирання ніг 
об керівників, яких самі обираємо. Можливо, окремі 
владоможці й заслуговують такого ставлення, але на те є 
парламентська трибуна, преса, Конституція врешті-решт. 

Мусимо краще думати, кого обирати до владних органів, 
аби після виборів не чухати потилицю, що дали маху. Вибір має 
бути свідомим, сім разів відміряним, а не накинутим наївним 
людям за п'ять хвилин до голосування. Та коли обрали 
керівника, то закон вимагає поважати його і добросовісно 
виконувати видані ним розпорядження. 
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Мусимо навчитися поважати власні закони, принципово 
дотримуватись їх, чітко, свідомо виконувати. Слід чесно 
зізнатися, робити цього ми ще не вміємо. За словами Романа 
Висоцького, нинішній голова сільської ради має повний «пакет 
законів», щоб ефективно боротися з самогоноварінням, однак 
майже не робить цього. Мовляв, час ще не прийшов, громада 
не дозріла, селяни не мають грошей для розрахунку за різні 
роботи і змушені використовувати самогон як основну 
«валюту». Таких прикладів можна навести багато. Виходить, 
Конституція наша не діє і парламент працює на вітер. Чи буде 
лад в Україні з таким дотриманням власних законів? І про яку 
саморегуляцію тоді можна говорити? 

Поляки не надсилають своїх скарг (тим паче анонімок) на 
ім'я президента, не їдуть до воєводства (по-нашому — 
обласної ради) зі скаргою на сусіда, що переорав межу. Всі 
претензії вирішуються на місцях, на рівні гмін і повітових 
староств. Найвища інстанція — суд. Світова практика засвідчує, 
що такий спосіб залагодження громадських спорів — 
найефективніша засада саморегуляції. 

Органи самоврядування зобов'язані чітко визначитися зі 
своїми рішеннями та обіцянками, аби щоразу не пе-
реінакшувати їх залежно від волі того чи іншого керівника. 
Генеральний план розвитку регіону повинен відзначатися 
доцільністю, постійністю і цілеспрямованістю. Якщо 
громадськість визначила, що регіон надається для розвитку 
важкої промисловості, то там не треба будувати будинки 
відпочинку, якщо ж для розвитку туризму, то там не може бути 
місця для хімкомбінату. І ніякий тиск з будь-якого напрямку не 
може змінити генерального плану. Це убезпечує місцеві органи 
самоуправління від крутійства, що завжди призводить до 
негативних наслідків. 
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Великим гальмом саморегуляції є недосконала 
податкова система. У західних країнах, до речі, податки 
набагато вищі, ніж в Україні. У нас не податки зависокі, а 
доходи громадян занизькі. Зате ніде в світі нема стільки пільг. 
Одна з «тяжких» провин колишнього прем'єра Віктора Ющенка 
у тому, що роздавав на забезпечення пільг забагато бюджетних 
коштів. 

Однак треба визнати, що податків у нас забагато. І ще 
більше податкового крючкотворства. Щоб сьогодні молода 
людина змогла започаткувати свій бізнес, їй доводиться кілька 
місяців зубрити податкове законодавство, інакше вона нічого 
не доб'ється. У Польщі, навпаки, з податками все настільки 
просто і зрозуміло, що жодної попередньої підготовки не 
потрібно. 

Однак ці труднощі — дрібниця порівняно з тим, що чекає 
початкуючого підприємця далі. Не всі початківці — генії, 
одному вдається відразу заробити трохи грошенят, більшість 
же ледве зводить кінці з кінцями. А податківці тут як тут, 
забирають останні рештки коштів, а з ними і сподівання на 
успіх. 

Наша податкова система фанатично руйнує малий бізнес 
в Україні, день за днем, методично завалює трупами 
розтоптаних нею надій молодих підприємців шлях суспільства 
до саморегуляції. 

У передових країнах податки стимулюють виробництво, 
допомагають бізнесменові розбагатіти, сприяють збільшенню 
робочих місць. В Україні податки нічого не стимулюють, не 
допомагають і не сприяють. 

Мої знайомі відповідальні працівники 
облдержадміністрації якось вирішили заснувати малі 
підприємства. Здавалося б, досвідчені економісти з діловими 
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зв'язками, які й не снились молодим підприємцям, зуміють 
досягти успіху. Через рік—два тихенько повернулися назад до 
своїх кабінетів. Якщо вони не витримали випробування на 
бізнесменів, то що говорити про недосвідчених молодих 
людей. 

Нива нашого підприємництва ще не готова давати 
прогнозований урожай, і бажання багатьох людей надто часто 
не співпадають з їхніми можливостями. Ось «життєва правда», 
яку найчастіше можна почути від розчарованих бізнесменів—
невдах. Щоб виготовити, скажімо, добротні меблі, потрібен 
сучасний інструмент, а він дорогий. Потрібні високоякісні 
матеріали, а вони теж не дешеві. Зрозуміло, що самі меблі теж 
будуть дорогими. А населення неплатоспроможне. Збуту нема. 
Коло замикається. Доводиться продавати вироби за ціною, 
нижчою від собівартості. Серед приватних виробників це 
називається «бізнесом по-українськи». Невеличкий заробіток 
«з'їдять» податки — і банкрутства не уникнути. За статистикою 
у США є 27 мільйонів малих підприємств. Скільки їх в Україні, 
важко сказати, бо добра половина з них не діє. На 
Тернопільщині на 10 тисяч міського населення зареєстровано 
37 малих підприємств, на 10 тисяч сільського — 13. Тобто в 
середньому по одному на село. Це все одно, що нічого. 

За високих доходів населення США може дозволити собі і 
високі податки. Польща йде іншим шляхом. Вона дотримується 
гуманнішого, стимулюючого оподаткування. Тут діє категорійна 
шкала податків залежно від величини доходів, успіху 
бізнесової справи. До підприємств нафто-газової галузі, звісно, 
вимоги більші, до туристичних організацій — менші, до 
культурного сектора — ще менші. Держава підтримує тих 
підприємців, які розвивають комплекс потрібної для населення 
інфраструктури. Все робиться розумно, з вигодою для людей. 
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Наприклад, у сфері охорони здоров'я на достатніх 
відрахуваннях від доходів підприємств, середнього і малого 
бізнесу процвітає система «Каси хворих». І ми, галичани, мали 
її до 1939 року. Нині ж відродити не можемо, хоча знаємо, як 
це здійснити. При теперішньому рівні зайнятості, безробітті, 
низьких доходах підприємств робити відрахування до «Каси 
хворих» майже неможливо. На Бережанщині один лише 
склозавод міг би дозволити собі такий захід для свого 
колективу. І більше ніхто. Тому сьогодні не дай, Боже, 
захворіти. Хворим пропонують зачекати, доки економіка не 
запрацює... 

При розумній організації сил та засобів вона й справді 
могла б запрацювати. Район цей має чудові можливості для 
розвитку промисловості будівельних матеріалів: два потужних 
цегельних заводи, завод будівельних конструкцій, вапняний 
завод, кар'єри вапняні, піщані, глиняні. Якби все це розумно 
пустити в діло, можна забезпечити будматеріалами півобласті, 
мати значні доходи, наповнювати місцевий бюджет, скоротити 
безробіття, підвищити зарплату вчителям, пенсії ветеранам 
праці. Та поцікавтеся, скільки коштів є в бюджеті району на 
розвиток матеріально—технічної бази цієї галузі. Майже 
нічого. 

У Польщі приватизація державного майна назагал 
завершена і дає постійно зростаючий ефект. У нас ця справа 
досі робиться по—злодійськи. Спершу підприємства роками 
свідомо розвалюють, щоб знецінити основні фонди і засоби, а 
відтак за безцінь розхапати їх. Як наші енергокомпанії 
захоплюють підприємства? Виставляють борги за 
електроенергію за найвищими тарифами, терпляче вичікують 
кілька років, щоб глибше запустити «пазурі в печінку», доки не 
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виявиться, що розкрадена фабрика коштує не більше від суми 
боргів. Отже, можна «прихватизувати» її на законних підставах. 
Що робиться нечесно, добром не закінчується. Здається, ніщо 
не заважало ще в 1993 році здійснити повне розпаювання 
колгоспного майна, видати селянам державні акти на 
володіння земельними наділами, зберегти від розтягання 
тракторні бригади, реформувавши їх у машинно-технологічні 
станції, зберегти фермські приміщення, створити в в селах 
великі приватно—орендні підприємства, спроможні виробляти 
товарну продукцію в зерновій, буряківничій, тваринницькій та 
інших галузях. Досвідченими спеціалістами села в той час були 
забезпечені повністю. Та нам явно забракло голови на плечах, 
нічого ні чесного, ні доброго не було здійснено, а що 
здійснено, то в найгіршому варіанті. Натомість з високих 
обласних та районних трибун чуємо дурні заклики до селян 
«перебирати кожну грудочку рідної землі власними руками»! 
Повертаємось до кустарного господарювання дев'ятнадцятого 
століття? Особисто я сприймаю такі заклики, як брутальну 
наругу розкрадачів колгоспного майна над обдуреними ними 
ж селянами. 

Ще проблема — плата за орендовану землю. 
Починається вона чомусь з одного відсотка. Але ж земля 
здається в оренду в повній родючій вартості! Наші предки в 
чужого пана жали пшеницю за десятий сніп, тобто за десять 
відсотків урожаю, коли ж пан вимагав жати за дванадцятий 
сніп, починалася «коліївщина». Чому ж у нинішнього «пана» 
така мізерна плата за оренду? Трудодень давить на свідомість? 
Чи новий власник не може забезпечити високого врожаю тієї ж 
пшениці? Але в переважній більшості випадків це той самий 
колгоспний спеціаліст, який ще недавно на тих же землях 
вирощував п'ятдесятицентнерні врожаї пшениць. Що з ним 
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сталося, що нині він опустився до п'ятнадцятицентнерних 
врожаїв? За роки незалежності навчився ще спритніше 
вибріхуватись та обкрадати своїх же людей? Та й яке діло 
селянам до його творчих злетів і моральних падінь? Раз ти 
назвався господарем і взяв наші земельні наділи в оренду, то 
будь добрий забезпечити обіцяний результат, а не дури людей. 
На думку Романа Висоцького, ми катастрофічно запізнилися з 
прийняттям адміністративної реформи і добором кадрів 
державних службовців, психологія яких відповідала б духові 
часу. Сьогодні чиновник уже не повинен бути наглядачем, 
контролером, каральним мечем та... збирачем хабарів. У 
прогресивному світі він — передусім порадник-методист. Той, 
хто сприяє справі, а не душить її, або «тягне час» з потайним 
розрахунком «набити собі, ціну» й отримати за сприяння 
більшого хабара. 

Є в нас досі обласні й районні управління сільського 
господарства, управління економіки. Вони вже не повинні 
займатися збором статистичних даних (для цього ж є 
управління статистики), скільки голів худоби було в регіоні 
десять років тому, скільки є зараз, не контролювати, хто коли 
посіяв цукрові буряки і коли почав їх збирати, а мали б радити, 
як створювати нові агрооб'єднання, закладати малі 
підприємства, провадити бізнес, добирати кращі породи 
тварин, сорти насіння, застосовувати нові технології 
виробництва товарів і продуктів. Робота польських працівників 
аграрних управлінь, приміром, оцінюється за рівнем залучень 
інвестицій до своїх регіонів. Наші ж управлінці скоріше 
нагадують пенсіонерів, які відбувають на посадах останні 
місяці чи роки і не бажають нічого чути про зміну стилю 
роботи. Найгірше те, що інтелектуально й професіонально вони 
не відповідають вимогам нової доби, мало що можуть 
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допомогти молодим підприємцям, бо самі небагато вміють. 
Раніше не багато вміли, а тепер і поготів. 

Про професіоналізм чиновників районного рівня свідчить 
такий факт. Приїхав якось до Бережан польський бізнесмен з 
«інтересом» за сто тисяч злотих відкрити в місті невеликий 
готель. Попросив протягом дня оформити йому необхідні 
документи, провести конвертацію злотих на гривні, щоб він міг 
уже завтра приступити до роботи. По суті, чоловік хотів знати, в 
якому правовому полі може провадити свій бізнес, чи матиме 
гарантії, що наша митниця дозволить йому завезти необхідне 
обладнання, чи після чергових виборів новий керівник району 
не перекреслить його договору, чи має він захист від злодіїв. 
Цілий день радилися районні юристи, економісти, фінансисти, 
податківці, та так нічого й не врадили. Поляк іронічно 
посміхнувся і сказав, що пошукає собі місця для готелю в більш 
цивілізованій країні... 

Як тут не згадати похвального кроку Бальцеровича із 
заміною банківських працівників? 

Уже з цього порівняння не важко зрозуміти, чому Польща 
активно прогресує в соціально-економічній сфері, а Україна 
розгублено скніє серед злиднів. Причина: сусідня держава 
принципово й оперативно провела необхідні реформи, — 
приватизаційну, бюджетну, адміністративну, кадрову, 
продумано підготувавшись до вимог часу, рішуче рушила 
вперед. Ми ж марно вичікуємо, доки визріє суспільство, 
перестануть чубитися провідники, прозріють громадяни й самі 
дадуть собі раду. Однак без владного втручання держави в 
процес визрівання суспільства воно може визрівати до кінця 
світу. 

Під час одного із заходів, організованого партією 
«Реформи і порядок», директор Інституту політики, відомий 
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політолог Микола Томенко на моє запитання, коли ж, нарешті, 
всі гілки влади знайдуть спільну мову та подбають про 
поглиблену структуризацію суспільства, про скоріший перехід 
його на засади самоврядування й саморегуляції, як цього до—
сягли наші більш удачливі західні сусіди, відповів так (подаю 
його відповідь у скороченому варіанті): 
— Ця проблема стала однією з причин відставки прем'єра 
Віктора Ющенка. Пригадуєте, він зробив спробу провести 
бюджетну реформу — змінити порядок формування 
децентралізованих регіональних бюджетів, надавши більшої 
незалежності містам обласного підпорядкування. Одночасно 
він намагався провести адміністративну реформу, котра мала 
би відповідати вимогам Європейської хартії про місцеве 
самоврядування. Це викликало шалений спротив з боку голів 
облдержадміністрацій, яких реформи позбавляли реальної 
влади в регіонах. Вони дружно кинулися шукати захисту в 
Президента, і він їх підтримав, бо втрата повноти влади 
губернаторами означала для нього і втрату контролю за 
підготовкою до наступних виборів. І Ющенкові показали на 
двері. Одне слово, за нинішньої влади про процес переходу 
суспільства до саморегуляції важко говорити. 

У колишнього прем'єра не вистачило політичної ваги й 
реальних сил, щоб змінити структуру нашого суспільства на 
європейський лад, як це зроблено в Польщі, Чехії, Угорщині, 
робиться в країнах Балтії. Ющенко не мав ні переконливої 
парламентської більшості, ні підтримки Президента та 
широкого спектру політичних сил, щоб зламати опір 
регіональних владоможців, тому й зазнав поразки, в якійсь мірі 
скомпрометувавши добру справу, бо немало людей може 
подумати, що наші реформи передчасні. Пам'ятаючи про його 
невдачу, не насмілився порушувати цих проблем і прем'єр 



277 
 

Анатолій Кінах. Тобто без широкої підтримки прогресивних сил 
навіть найкращий прем'єр не зможе змінити існуючу систему 
суспільних відносин. 

Отже, спроба наздогнати сусідню Польщу в справі 
реформування суспільних відносин на європейський лад 
переноситься на невизначений час? 

Іноді можна почути сердиту думку, що наздоганяння 
Європи, механічне запозичення її культури і способу життя, — 
не панацея для нашого поступу. Не зосереджуючи всіх сил на 
творенні самобутньої культури, а тільки з причин власної 
відсталості без особливого ентузіазму наздоганяючи Європу, 
ми нерідко не відчуваємо органічного зв'язку з тими 
запозиченнями і власними ідеями, внаслідок чого вони 
засвоюються поверхово або взагалі не засвоюються. У цьому 
ділі українець скоріше нагадує несерйозного учня, який не 
вивчив глибоко домашнього завдання, а лише на перерві між 
уроками похапцем прочитав матеріал з чужого підручника, 
навіть може тут же переповісти його зміст на посередню 
оцінку, яка, до речі, цілком його задовольняє, але після уроку 
він уже мало що з того пам'ятає. Таке навчання, звісно, 
самообман. 

Однак і не скористати з того, що в світі є ліпшого і 
розумнішого від того, що маємо, — теж не діло. Чимраз більше 
стає очевидним, що Україна, опираючись лише на власні 
набутки і сили, не витримає конкуренції з сильнішими 
європейськими державами. Щоб уникнути сумної ролі 
наймички і смітника Європи, вона мусить дорівнятися їм своєю 
соціальною структурою, економікою, культурою, 
гарантованими правами особи, вільного підприємництва, 
своїм потужним і заможним середнім класом, без якого їй 
проблематично буде втриматись «на плаву» в світовому 
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співтоваристві. Цього їй не поминути, хоч як би не 
протестували наші ретрогради. 

Чому Україна віками була підневільна? Вона не мала 
надійного, фундаментального середнього класу, цього 
станового хребта нації, необхідного для незалежного її 
існування. Вона, як той корабель без баласту, була підвладна 
стихіям і течіям світового політичного шторму, не маючи 
надійної опори на власній землі, без кінця хилилася на всі боки 
(до Польщі, Росії, Туреччини) на непевній каруселі історії. І 
хитатиметься далі, як не подбає про становлення опорного 
середнього класу. Лише поява в країні великого прошарку 
такого класу — класу, що робить суспільство стійким у світових 
бурях — дозволить сформувати і як слід зцементувати 
економічну, політичну, соціальну, культурну основу держави. 

Зусиллями лише самих державних органів, окремих 
партій чи категорій людей середнього класу не зростити. Його 
плекає ціле суспільство усіма своїми силами на засадах 
гарантованих демократичних прав особи, високого ступеня 
самоврядування і саморегуляції. А зродитися й утвердитися 
середній клас може тільки на основі вільного середнього й 
малого підприємництва, якому держава максимально сприяє в 
його розвитку. 

Час покаже, що в розумінні цього принципу Віктор 
Ющенко був ближчий до істини, аніж його опоненти. 

Отже, саморегуляція економічного життя суспільства — 
це сьогодні найвірніший шлях до самозбагачення широких 
верств населення, підвищення загального добробуту народу. І 
не треба казати, що в нас нібито менталітет не той. 
Об'єктивним законам економіки ці вигадки байдужі. Принцип у 
них один: перейдемо до розумної, ефективної саморегуляції, 
самі дамо собі раду — піднімемо з колін Україну і будемо 
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жити, як люди; не перейдемо до саморегуляції — не піднімемо 
і не будемо. 

Тепер, коли ми назагал знаємо наші сильні й слабкі 
сторони, можна приступати до пошуків конкретних відповідей 
на одвічне наше питання — що робити? 

У сфері національної ідеї. Не слід захоплюватися 
ілюзіями про месіанство і виняткове Боже покликання 
українства, бо нинішній тверезий світ не сприймає всерйоз за 
месію того, хто ледве навчився читати й писати. (До того ж, 
скільки на світі існує народів, стільки й претендентів на 
месіанство). Програма—мінімум національної ідеї — це вихід 
України на позиції високорозвиненої, цивілізованої 
європейської держави. Самореалізація України неможлива без 
самореалізації її громадян, а самореалізація громадян 
неможлива без рішучого переходу суспільства на засади 
саморегуляції за максимального сприяння з боку держави. Тож 
завдання нашого народу і держави — створити сприятливі 
умови для саморегуляції. Дав би Бог, щоб на здійснення цієї 
програми нам вистачило ста років. 

У сфері внутрішньої політики. Не можна допустити 
перетворення України в закрите автократичне суспільство з 
авторитарною, кримінальною владою і зубожілим, безправним 
народонаселенням, перетворення, очевидцями якого ми вже 
є. Така Україна нікому не потрібна, навіть самим українцям. 
Україна має бути відкритим, демократичним, цивілізованим 
суспільством, де кожний громадянин користується широкими 
правами і можливостями сучасного європейця в досягненні 
своїх законних цілей. 

Після десятка років державотворення час би подбати і 
про вихід народу із злиднів. Для цього слід рішуче припинити 
чвари між владними структурами і всередині них, слід нарешті 
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відійти від ситуації, коли наша влада виживає сама собі, а 
народ сам собі. Заодно слід припинити розбрат між 
політичними партіями, заходитися консолідувати патріотичні 
сили для більш важливих національних, державних завдань, 
аніж ті витребеньки, якими вони сьогодні переймаються. 
Такими завданнями є стимулювання природного розвитку 
суспільства на засадах регіонального, місцевого 
самоврядування як важливого елемента системної політики, 
корегованої національними пріоритетами і моральними 
принципами. Такими завданнями є раціональне спрямування 
людських і матеріальних ресурсів на створення умов для 
саморегуляції і саморозвитку суспільства з метою 
самозбагачення підприємливих людей, а заодно й піднесення 
добробуту цілого народу. 

У сфері освіти. За прогнозом ЮНЕСКО, досягти 
національного, економічного і культурного розквіту зможуть 
лише ті країни, де 40—60 відсотків працюючих мають вищу 
освіту. США та Японія до 2010 року планують довести цей 
показник до 90 відсотків. Це дасть їм зростання економічного 
ефекту виробництва в 4—11 разів. Коротше кажучи, основою 
економічного розвою країни є культура народу, а основою 
культури — освіта. 

З огляду на те, що в Україні наведений показник на рівні 
8—10 відсотків, то питання про причини наших негараздів 
відпадають самі собою. Додайте до цього труднощі з платним 
навчанням у вищих школах і працевлаштуванням їх 
випускників в умовах загального зубожіння населення і такої ж 
убогості приватного підприємництва — і наші мрії про вихід 
України на рівень цивілізованої світової держави можуть 
видатися примарними. 
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У сфері виховання. Україна ніколи не мала достатньої критичної 
маси національної еліти. За умов побудови власної держави 
обійтися без неї просто неможливо. Наше безталання в тому, 
що 99 відсотків українців у першу чергу дбають про власні 
коритні інтереси і в останню — про інтереси України. 
Національна еліта — це сучасні молоді люди з відповідною 
освітою, високим почуттям патріотизму і бажанням у процесі 
побудови держави всього—навсього трохи більше дбати про 
Україну, аніж про власну вигоду. Можливо, такі люди в нас є... 

Щоб мати національну еліту, треба змалку виховувати 
дітей в атмосфері любові до України, до всього українського. 
Українська земля найкраща в світі, українська природа 
найчарівніша, наші люди найдобріші і наймудріші, наша влада 
робить багато добрих справ, наша політика найгуманніша, віра 
найсвятіша, кухня найсмачніша, строї найбарвистіші. Досить 
нам ганити своє! 

Україна — це рідна навічно земля, іншої не маємо. її 
багатства — священна власність народу. Час принципово 
ставитись до тих, хто й далі дивиться на народне добро, як на 
нічиє, де можна двері зняти, ручку відкрутити, розетку вирвати 
зі стіни. В жодній культурній країні патріоти так не ставляться 
до громадського добра. 

Національна еліта не виростає з тих, хто не має почуття 
власної гідності, активної, патріотичної життєвої позиції, 
громадянської сміливості відстоювати свої законні права. На 
початку минулого століття наші предки, не боячись заборони 
окупаційних властей, ночами зводили в селах клуби, хати-
читальні, а тепер їхні нащадки не соромляться просити районну 
владу прибити дошку, що її вітер зірвав зі старого (нерідко 
«того самого») клубу. На вулиці селяни дружно протестують 
проти нечистого на руку голови агроспілки, а прийдуть до залу 
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голосування, мовчки втягнуть голови в плечі й дружно 
проголосують за нього. Значить, нам ще довго доведеться 
заліковувати духовні рани, заподіяні віковою бездержавністю. 
Сьогодні Україна переживає «дитячі хвороби» свого 
державного становлення. Це нормальний процес. Головне, 
вийти з нього з новими силами, новим баченням 
перспективних економічних обріїв і національних ідеалів. Шлях 
безпринципності й дрібнокорисливості має назавжди зали-
шитися в минулому. Цей шлях привів нас до прірви і втрати 
людських достоїнств та матеріальних благ. Після нашого 
одужання перед нами неодмінно відкриється кращий шлях — 
чесної праці, чесних заробітків, чесного, заможного життя на 
засадах добра і справедливості, осяяних глибокою повагою 
влади до людини і народу. 

І останній штрих до теми. Відомий англійський історик 
Тойнбі так доволі образно змалював поступ народів до вершин 
прогресу. Величезна гора, оперезана численними терасами. На 
них юрмляться всі народи планети. Сильніші й дружніші з них 
купаються в сонячних променях, теплі і добрі на вищих терасах, 
слабші скніють в темряві, холоді й голоді на нижніх. Звісно, всі 
народи прагнуть за всяку ціну дістатися бодай на одну терасу 
вище, адже до вершини гори ще далеко. Зробити це 
неймовірно важко, скальні стіни гори майже прямовисні, і 
немало сміливців розбилося на смерть, зриваючись з них. 
Успіху досягають народи здружені, зцементовані однією 
«національною ідеєю» доп'ятися таки до вищої тераси. У них 
молодші покоління спинаються на плечі старших, а ті в 
нелюдському напруженні й терпінні поволі випростовуються, 
доки верхні ряди не вихопляться на нову терасу і не підтягнуть 
за собою нижніх. Коли ж у народі нема єдності, люди 
розсварені між собою, не стільки помагають, скільки шкодять 
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одні одним, удачливих сміливців, що вихопилися вперед, 
заздрісники стягають назад, тоді верхні ряди, як правило, 
обвалюються донизу і наступним поколінням усе доводиться 
починати заново. Тоді вони нарікають на долю, шукають 
винних... 

Україна сьогодні перебуває на одній з нижніх терас гори 
прогресу. Про її можливості та перспективи дістатися вище не 
важко здогадатися... 
 

ОТЖЕ, НАШЕ ВІДРОДЖЕННЯ – В САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
 

Сьогодні Україна потерпає від злиднів, масового 
безробіття, втрати значною частиною населення економічних і 
соціальних орієнтирів у житті. Українство розповзається на всі 
чотири сторони світу в пошуках хоч якогось заробітку, в 
пошуках елементарних засобів до існування, як розповзалася в 
часи лихоліть після поразок визвольних війн Хмельницького, 
Мазепи, Петлюри, втрачаючи національну самобутність, честь і 
достоїнство. В умовах масового зубожіння проблема 
працевлаштування і пов'язаного з ним заробітку рівнозначні 
проблемі фізичного виживання взагалі. Цей смертельний для 
нації процес ставить під загрозу саму ідею побудови 
незалежної держави. Він не може тривати безконечно. Від 
того, як скоро нам вдасться зупинити його, залежить 
завтрашній день України, кожного з нас зокрема. 

Який бачиться вихід із цієї загрозливої ситуації? Вихід є, 
він — у структуризації суспільства на засадах самоуправління і 
саморегуляці. Це той шлях, на який за останні роки 
організовано й з очевидною вигодою для себе ступили наші 
західні сусіди — угорці, чехи, поляки, словаки, прибалти. Ми 
також хочемо жити заможно, як і вони, але за десять років не 
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спромоглися структуризувати суспільство, тупцювали майже на 
місці, не маючи поняття, що таке саморегуляція і в яких 
тлумачних словниках шукати пояснення цього терміну, не 
маючи, як показує практика, ні в низах, ні у верхах навіть 
бажання зацікавитися ним. Наші люди донині не знають, як 
дати собі раду. 

Суть проблеми — у повному переході суспільства від 
регульованого державного способу життя до саморегуляції на 
засадах економічного, соціального, правового 
самоврядування, самоуправління, самофінансування, від 
злиденного існування на утриманні держави до повного 
забезпечення потреб на власний розсуд, звичайно, при 
розумній підтримці держави, до самозбагачення кожного 
працелюба, підприємливого громадянина, як, до речі, і живуть 
нині — і непогано! — люди в багатьох країнах. 

Принцип саморегуляції є визначальним для ділового 
світу початку XXI століття. Хто його сповідує — живе по-
людськи, хто ні — скніє в злиднях. Без такої трансформації 
нашої спільноти не обійдемося і ми, якщо хочемо називатися 
європейцями. Як виглядає саморегуляція, скажімо, на 
низовому рівні? Хто мав нагоду побувати в польських, 
словацьких, угорських селах, той бачив: на кожних третіх 
воротах є вивіска, що господар виготовляє меблі, ремонтує 
авта, годує свині, робить ковбаси, слюсарює, виготовляє 
будівельні матеріали, шиє одяг, взуття, надає інші послуги. У 
наших селах і на кожних тридцятих воротах такої вивіски не 
побачите. На ціле село (кожен може назвати своє) — один 
кравець, один механік, один ковбасник — і все? Така ж сама 
підприємницька неміч і в наших містечках. І таке ж 
безпросвітне безробіття. 



285 
 

Жителі сіл і містечок сусідніх країн виробляють товарну 
продукцію, надають платні послуги, заробляють гроші, 
збагачуються самі і наповнюють місцеві бюджети. На їхніх 
теренах широка база оподаткування, річні бюджети їх сільських 
управ (у переводі на гривні) у 10 разів більші від річних 
бюджетів наших райцентрів, а середні заробітки у стільки разів 
вищі від середніх наших. Чому? Бо, скажімо, на 10 тисяч 
сільських жителів Галичини за статистикою є лише 17 дрібних 
підприємств (та й то половина з них — на папері), тоді як у 
сусідній Польщі на таку ж кількість населення їх у десять разів 
більше. Причина: наші підприємливі люди не мають коштів, 
аби відкрити своє діло, не можуть збувати свою продукцію, бо 
населення неплатоспроможне, а хто має і може це робити, того 
додушать податками. І коло замикається на безвиході. Чи 
треба дивуватися, що більшість західноукраїнських областей 
зароблять собі на злиденне прожиття лише половину 
бюджетних коштів, а другу половину рік за роком вижебрують 
у держави. У владних верхах виношується хибна ідея 
розформування окремих наших областей, що лише поглибить 
проблему безробіття і зубожіння місцевого населення. 

Так не повинно бути, бо в даному випадку ми маємо 
справу не з об'єктивними законами економіки, а лише з 
елементарною незрілістю суспільства, з безголів'ям і у верхах, і 
в низах. Справді, чого чекають наші сільські люди? Що держава 
і далі даватиме їм роботу, зарплату, житло, а з колгоспних 
полів і далі можна буде красти на прожиття? Але ж ті часи 
минули! А чого чекають наші владоможці? Що наша економіка 
сама реформується, суспільство само структуризується, що 
злидарі без гроша в кишені самі масово займуться бізнесом? 
Але ж час здійснення тих реформ та трансформації хтось мав 
би організовано приближати! 
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Де нині молода робоча сила Галичини? В Італії, Іспанії. 
Португалії? Може, всі ми подамося туди на заробітки, а Україна 
нехай пропадає? А розбагатілі злодії нехай і далі граються у 
виборчі кампанії та парламентські фракції? Доходить до того, 
що молоді українки—заробітчанки виходять заміж за 
кордоном повторно і не мають уже бажання повертатися 
додому, до своїх дітей, — до бруду і злиднів нашого реального 
життя. Зубожілі родичі людини, що занедужала, отримавши від 
лікарів рецепти на ідіотськи дорогі ліки, за воротами лікарні 
мовчки викидають ті рецепти на сміття, виносячи таким чином 
— не зі злої волі, а винятково з причини безнадійної бідності — 
смертний вирок близькій людині. Самогубства з тих же причин 
стали явищем, яке вже нас не хвилює. Процес занепаду 
української нації чимраз більше набирає трагічних рис... 

По суті, ми сьогодні живемо в умовах безтермінової 
«шокової терапії» (в народному розумінні цього терміну), що 
триває понад десять років і кінця їй не видно. Хто може 
сказати, скільки вона ще триватиме? Ні з трибуни парламенту, 
ні з уст міністрів ми не чули на цю тему жодного слова. Чи вони 
усе добре усвідомлюють, але чомусь мовчать, чи самі нічого не 
знають? 

Як сталося, що наші західні сусіди на шляху структуризації 
суспільства на засадах самоуправління і саморегуляції набагато 
випереджають нас, хоча в перші роки незалежності починали з 
тих же проблем, з тієї ж «шокової терапії», що й ми? Той же 
обвальний спад виробництва, масове безробіття, астрономічна 
інфляція і як наслідок — різке зниження життєвого рівня 
населення. І все ж вони швидко й упевнено подолали 
притаманні постсоціалістичним країнам «перехідні хвороби». 
Пояснення одне: вони усвідомили, які переваги людям 
забезпечує фактор саморегуляції суспільного життя, а ми ні. Ми 
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й далі витаємо в світі мертвих псевдосоціалістичних догм — 
деморалізуючій спадщині тяжкого бездержавного, 
колоніального минулого, змарнувавши перше десятиліття 
незалежності. Скільки ще треба десятиліть, аби керівники 
нашої держави, політичні партії, усі патріоти України 
усвідомили це? 

Одвічне наше питання — що робити? Те ж саме, що й 
наші західні сусіди — повернутися лицем до рекомендацій 
Європейської хартії про місцеве самоврядування (з якими нам, 
відверто кажучи, і досі ліньки ознайомитися, а може, ми ще не 
усвідомили, що треба ознайомитися?) і провести через 
новообраний парламент уже в перший рік його роботи пакет 
вкрай необхідних реформ. Насамперед адміністративну, 
бюджетну і податкову реформи. Без цього годі сподіватися, що 
запрацює економічна реформа, на яку ми покладали стільки 
надій, а насправді вийшло, що віз опинився попереду коня. 

Адміністративна реформа поставить коня і віз на свої 
місця. Вона очистить економіку від рудиментів колоніальної 
командно-адміністративної системи і її функціонерів — 
державних виконавчих органів, а наші голови — від безплідних 
псевдодемократичних догм. Громадяни незалежної України 
мають самі обирати депутатів усіх рівнів, місцеві ради самі 
формують свої робочі органи — виконавчі комітети. Вони ніким 
не командують, керівників підприємств не призначають і не 
звільняють, бо розпоряджатися приватною власністю не мають 
права. «Верхи» не втручаються в діяльність низових органів 
самоврядування, наділених самодостатніми повноваженнями, 
бо нема потреби підганяти людей, котрі працюють для власної 
вигоди. Нікого не треба викликати в район, область чи до Києва 
«на килим», для вказівок, розносів чи «впровадження 
передового досвіду» хоча б тому, що більшість старих, ще 
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«совкових» управлінських структур відмирають як непотрібні. 
Усім править закон, інтерес регіону, колективу і людини. 
Культурні, цивілізовані, законопослушні колективи 
підприємств, фірм, селянських спілок трудяться вільно, як один 
добре відлагоджений механізм, без окрику і підстьобування 
зверху (підганяють до роботи рабів), працюють на власну 
вигоду, власні прибутки, а через це — на вигоду усієї спільноти. 
У них, як казав поет, «в своїй хаті й своя правда, і сила, і воля». 
Завдання «верхів» — дбати передусім про інтереси трудових 
колективів, аби вони могли ефективно працювати, дбати про 
інтереси регіону, дотримання закону і наповнення бюджету. 
Отже, суть адміністративної реформи — в переході влади до 
місцевих рад і їх виконавчих комітетів, що цілком відповідає 
ментальності українства. 

Це і є основний принцип, основний механізм 
саморегуляції — трансформації суспільного життя в ринкових 
умовах на сучасний лад, який сьогодні в розвинутих країнах 
дає найвищий економічний ефект. 
Адміністративна реформа — перший крок до трансформації 
спільноти. У комплексі з нею потрібна і бюджетна реформа, і 
Закон про всебічне сприяння в розвитку масового 
підприємництва. 
Наші українські заробітчани в Італії, Португалії, США дивуються, 
що заробітки тамтешніх працівників такої ж, як у них, 
кваліфікації в десятки разів вищі від заробітків в Україні, хоча 
вони працюють ні в десять, ні навіть утричі більше. Ця 
соціальна несправедливість не буде усунута, доки не 
здійснимо бюджетної реформи, за якою процес формування 
місцевих бюджетів йде знизу догори, від низових владних 
ланок до центральних. Сільські, селищні, районні, обласні 
органи самоврядування повинні мати право встановлювати 
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розміри необхідних для їх розвитку бюджетів, фондів 
заробітної плати і лише оптимально визначений відсоток 
коштів віддавати до державного бюджету. В демократичних 
країнах центр не відбирає в регіонів усі кошти, щоб відтак вони 
випрошували в нього дотації на фінансування власних потреб 
за залишковим методом, бо пора нарешті зрозуміти: що 
фінансується за залишковим методом, так само і розвивається. 
Але необхідні кошти надійдуть до місцевих бюджетів лише 
тоді, коли на місцях запрацює широка мережа середніх і малих 
приватних підприємств, а отже, появиться широка база 
оподаткування. А широкою вона буде (з огляду на реальні 
можливості населення), коли цьому посприяє держава — 
Президент, уряд, парламент. 

Справді, щоб зрушити з місця наш кризовий застій, нашу 
стагнацію злиднів, навіть економічної, адміністративної та 
бюджетної реформ замало. Вкрай потрібно, щоб парламент 
негайно прийняв ще й новий Податковий кодекс, бо існуючі 
методи оподаткування лише душать та нищать малий бізнес і, 
без сумніву, зведуть нанівець усі результати названих вище 
реформ. 

Сьогодні наше податкове законодавство таке, що 
працювати в бізнесі, не порушуючи закону, майже неможливо. 
Воно змушує підприємців ховати гроші в тінь, а податківцям 
дає можливість на цьому спекулювати. Саме через це 
податкова реформа прогальмовується парламентом, бо стара 
існуюча система вигідна олігархічним партіям, які рекетують 
підприємців. 

Якщо держава справді мас бажання дбати про добробут 
народу, вона не повинна видирати в підприємця, що ледве 
звівся з колін і сам ще не знає, як йому жити на світі, останню 
копійчину і таким чином душити його і без того кволий бізнес, 
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а навпаки, надбати йому необхідну фінансову, технічну, 
технологічну, методичну допомогу і правовий захист, як це 
давно робиться в демократичних країнах. В один час з 
проведенням реформ потрібно створити мережу кредитних 
банків, фондових бірж, подбати про ринки готової продукції, 
відповідно до обсягів виробленого валового продукту 
збільшувати в обігу грошову масу, нарешті подбати про 
підвищення заробітної плати працюючих, хай не в десятки 
разів, як у багатих країнах, а для початку бодай у два-три рази. І 
не треба говорити дурниць про неготовність широкого загалу 
до цих реформ, про винятковий український менталітет, бо 
відколи існує світ, таке піклування держави про людину усіма 
менталітетами сприймається однозначно. 

Із чужої, і з власної історії ми знаємо, що населення само, 
без цілеспрямованої допомоги держави, на жаль, не 
структуризується належним чином в оптимальні терміни, а 
буде розгублено тупцювати на місці, як тупцює нині. Сумний 
приклад — земельна реформа, коли селяни із своїми паями на 
володіння земельними наділами покинуті напризволяще. 

За прогнозами Інституту соціології НАН України (та ми і 
самі це добре бачимо) соціальні перспективи нинішнього 
українського села лише трохи кращі від безнадійних і ще дуже 
далекі від того рівня добробуту, якого ми хотіли б. Батьки 
передають дітям те, що вміють самі, а вміють вони тільки 
копати, сапати, косити і кидати. На узбіччі сучасних аграрних 
технологій передумов, аби діти селян жили краще за них, 
немає. 52 відсотки батьків воліли б, щоби діти мали власний 
бізнес, але хто їм допоможе в цьому? 

Сучасні технології дають можливість підвищувати 
продуктивність праці на селі не на відсотки, а в рази. Так було в 
50—60 роках минулого століття в Західній Європі, коли там 
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відбулася аграрна революція, пов'язана з приходом нових 
технологій, техніки, наукової організації виробництва. У нас 
аграрна революція відбулася, але прихід нових технологій та 
наукової організації виробництва не те що не відбувся, а 
навпаки, стався відступ до ще довоєнного рівня 
господарювання. 

Ми не тільки не наближаємо того приходу, а навпаки, 
панічно його боїмося. Бо в колишньому середньому колгоспі 
трудилося від 200 до 500 селян. За нових технологій переважна 
більшість з них стануть (вже стали!) безробітними. А цього лиха 
у нас і так більш ніж досить. Тому й виходить так: роздали 
людям паї — і мовчимо. Дивною є й заборона на купівлю-
продаж землі. Якщо земля дана державою у власність 
громадян, то заборона на угоди із землею є не що інше, як 
порушення конституційних прав громадян. 

До речі, навіть Молдова випереджає Україну в 
просуванні земельної реформи. Земля там віддана сільським 
радам, вони здають її в оренду всім бажаючим на конкурсній 
основі. Орендна плата поповнює місцеві бюджети, дає 
можливість поліпшувати життєдіяльність свого села. В Молдові 
не є новинкою створення муніципальних підприємств на 
сільських теренах. Власник землі — найслухняніший платник 
податків, тому що його власність найбільше піддається обліку 
та контролю. В Україні вихід із ситуації бачиться в тому, щоб 
якекоріше збулася мрія тих 52 відсотків селян, котрі хочуть 
бачити своїх дітей власниками, підприємцями, фермерами—
бізнесменами. 

Отже, без проведення реформ, про які йдеться, 
повторюю ще раз, не запрацює в нас на повну силу економічна 
реформа. Значить, не буде високих темпів піднесення 
економіки, наповнення бюджету, розв'язання проблеми 
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безробіття, ні зростання добробуту населення, збагачення 
людей праці. Справді, звідки ж наші сусіди (Польща, 
Словаччина, Чехія), котрі за природними ресурсами — разом 
узяті! — значно поступаються Україні, черпають до своїх 
бюджетів такі високі надходження, звідки їх громадяни мають 
незрівнянно вищу заробітну плату? Ось тут ми і під ступилися 
до суті проблеми: гроші «карбує» саморегуляція економічного 
життя. Себто розважлива, масова, розумними людьми 
ініційована, державою підтримувана і захищена організація 
вільної підприємницької діяльності громадян, спрямована на 
повне задоволення потреб людини, яку та держава поважає. У 
нашому випадку вона має бути спрямована на порятунок 
українства від злиднів, припинення процесу розповзання його 
молодих продуктивних сил по закордонах у пошуках кращої 
долі, повернення їх в Україну і залучення до процесу 
державотворення на рідній землі. Цей пакет законів і реформ 
наш парламент зобов'язаний прийняти найближчим часом, не 
пізніше як до кінця цього року, інакше нам не розв'язати 
гострих соціальних проблем і за наступне десятиліття. 

Коли держава посприяє у забезпеченні цих умов, то наші 
люди, гнані нестатками, а тому беручкі до роботи, вже дадуть 
собі раду на рідній землі, не тинятимуться по закордонах у 
пошуках шматка хліба і з великим задоволенням 
працюватимуть на себе, на свій достаток, а заодно — на 
процвітання України. 

Ось, на мою скромну думку, основне завдання 
майбутнього парламенту вже на перший рік його роботи, якщо 
він справді буде зацікавлений (в чому є великий сумнів), щоб 
українство вибилося із злиднів, зажило по-людськи. Досягти 
цього можливо лише в умовах політичної, економічної, 
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соціальної структуризації суспільства, за законами якої сьогодні 
живе цивілізований світ. 

Одначе ми були б дуже наївними людьми, якби 
сприймали наші сподівання за можливий доконаний факт. 
Реалії, що їх маємо в Україні, не обіцяють, на превеликий жаль, 
скорого успіху, якого ми стільки років чекаємо. На шляху до 
саморегуляції нас підстерігають щонайменше два височенних 
бар'єри, які, дай нам, Боже, сили, мусимо якось подолати. 

Бар'єр перший. Серед нас є надто багато людей, котрі 
криком кричать про те, що ми, виявляється, нібито не можемо 
переймати досвід інших країн, бо в нас, українців, мовляв, інша 
доля, інша ментальність, інша самобутня культура, інше, геть 
відмінне світосприйняття і бачення перспектив та неповторне 
історичне призначення. Все це насправді не більше, як 
примітивна демагогія або комусь дуже вигідна лжа. Досвід 
людства епохи соціокапіталізму універсальний та об'єктивний, 
як об'єктивні закони економіки взагалі і ментальність та 
самобутність того чи іншого народу тут ролі не грає. До слова, 
ідеї шведського соціокапіталізму з однаковим успіхом 
розвивають і канадці, і південні корейці. 

Проблема в тому, на який культурний, цивілізаційний 
рівень народу, на який рівень політичної, соціальної, 
економічної зрілості суспільства, а також на який рівень 
індивідуальної культури та моралі кожного його члена зокрема 
лягає запозичений досвід. Коротше кажучи, якщо добірне 
зерно лягає в благодатний грунт, воно дає щедрі сходи. Якщо ж 
падає в багно, — нидіє і гине. Прикро, але рівень зрілості 
нашого суспільства, рівень культури кожного з нас ше такий, 
що з найкращих ідей на нашому грунті, з-під наших рук 
зазвичай виходить глевкий млинець. Навіть коли хочемо 
зробити якнайкраще — виходить як завжди. Неможливо й 
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полічити, скільки слушних ідей, «передових досвідів» 
загублено, дискредитовано, скажімо, за останні радянські 
десятиліття, хоча далеко не всі з тих ідей були поганими. 
Причина: бездержавний, віками гноблений, хронічно бідний 
народ цивілізованим не буває, високими ідеями не 
переймається. Йому не до того. 

Якщо не подбати про значне піднесення добробуту 
народу за допомогою реформ, про які йдеться, то зубожілий 
люд і надалі буде ставитись до високих ідей державотворення, 
як до «панських жартів». Керівникам держави час усвідомити 
це. 

Бар'єр другий. Переважна, якщо не максимальна 
більшість керівників наших владних структур — це діти 
колишніх бідняків. А психологія бідняка відома: спершу думати 
про себе, а потім про Україну. (Тепер настав їх злодійський 
зоряний час і тому вони чинять шалений спротив будь-яким 
позитивним реформам). Ця психологія — бич українства. Коли 
рік тому прем'єр Віктор Ющенко зробив спробу провести через 
парламент адміністративну й бюджетну реформи, голови 
обласних державних адміністрацій дружно кинулись до 
Президента: «Батьку, рятуй!» Люди з бідняцькими душами не 
думали ні про Україну, ні про зубожілий народ. Лише про себе. 
Адже адміністративна реформа відбирала в них «повноту 
влади», а бюджетна реформа — гроші. Доля прем'єра Віктора 
Ющенка була вирішена. Тому бідному, тисячу разів одуреному 
українцеві важко повірити, що навіть таке реформування 
спільноти може дати скорий позитивний результат. 

І все ж і цей бар'єр, яким би грізним він не видавався, 
можна подолати з допомогою того ж пакету реформ. І потрібно 
для цього не так уже й багато: національно-патріотичним 
силам здобути перемогу на парламентських виборах. 
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Здійснити це потрібно під прапорами блоку «Наша Україна». А 
ще краще, щоб під цими прапорами зблокувалися всі наші 
національно-патріотичні сили. Тільки перемога національно-
патріотичних сил (не менше 226 депутатських мандатів) дасть 
змогу сформувати в парламенті більшість свідомих 
державотворців і нарешті прийняти ті реформи, яких уже 
стільки років чекає наш народ. 

Якими не виявилися б результати виборів, котрийсь з 
наступних парламентів буде поворотним в історії України. 
Якщо патріотичні сили здобудуть 226 депутатських мандатів — 
відбудеться поворот до виходу із загальної кризи, до скорого 
зростання добробуту широких верств населення, становлення 
України як заможної, демократичної, європейської держави. 
Якщо ж наші сили зазнають поразки — відбудеться поворот до 
ще тяжчих злиднів, остаточного перетворення України в 
кланово—крим—інальну, наскрізь корумповану і безнадійно 
відсталу країну, аж до повної втрати її незалежності. Це 
означає, що всі ми, виборці, хочемо того чи ні, мусимо зробити 
свідомий вибір. 

І ще один важливий фактор. Загальновідомо, що 
Галичину називають (хто серйозно, хто з іронією) «українським 
П'ємонтом». Правильно називають. Досить згадати Січових 
стрільців, ЗУНР, «Просвіту», УГА, ОУН, УПА, дисидентів-
шістдесятників, перші обласні організації Руху, «Меморіалу», 
Живий ланцюг, масові пропагандистські акції галичан 
напередодні Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. 
Який з регіонів у двадцятому столітті мав більші заслуги перед 
нацією?! Та минуло небагато часу і Галичина стала втрачати 
роль політичного лідера серед українських регіонів, 
«п'ємонтські» прапори її поникли — на радість нашим ворогам. 
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На провідні ролі вибилися економічно потужніші регіони. Так, 
Галичина не може рівнятися з ними за своїм економічним 
потенціалом, але багатство її не в економіці. Вона була, є і буде 
багатшою від інших регіонів національно свідомим, 
патріотичним духом, своєю політичною самодостатністю. 
оскільки стоїть найближче до центрів європейської цивілізації і 
з її теренів краще видно, куди йде прогресивний світ. 

Сьогодні Галичина покликана знову високо піднести свій 
прапор «українського П'ємонту». Це прапор боротьби за 
структуризацію суспільства на засадах саморегуляції 
політичного, економічного, соціального життя широких верств 
населення, метою якої є самозбагачення всіх громадян, 
очищення їх від бруду бідності, байдужості й безнадії, 
зростання добробуту народу і процвітання України. 

За цим прапором підуть усі регіони України. Іншого 
шляху до піднесення добробуту народу немає. 

2003 р.  
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БАГАТОВЕКТОРНИЙ УКРАЇНЕЦЬ, 
або ЧОМУ БЕЗСИЛА НАША ОПОЗИЦІЯ 

 
Що ж, блок "Наша Україна" парламентські вибори 

програв. Шановне українство не підтримало доленосної ідеї 
його лідера Віктора Ющенка здобути більшість у парламенті. Та 
кількість народних депутатів, яку блок має нині, лише 
жалюгідна третина від того, що йому треба мати. 

Програв Віктор Ющенко — програла Україна. А винним 
роблять одного Ющенка: "Не борець, не трибун, нерішучий, 
м'якотілий..." Даремно роблять, бо насправді таким 
м'якотілим, нерішучим не здатним до боротьби за згідну 
людську долю нині є все українство. 

Отже, є проблема, яку можна назвати суто українським 
лихом. Частині українців (незначній) дуже образливо й 
соромно щодня бачити рідний народ покірним стадом під 
управлінням нікчем та злодіїв, самовдоволених мафіозних 
блатняків, торгашів і "тлустих котів" од грошового мішка. Та ще 
прикріше бачити, що переважній більшості співгромадян це 
байдуже... 
Лихо в тому, що однозначного розв'язання цієї проблеми 
неможливо віднайти окремо ні в економічній, ні в соціальній, 
ні в моральній сферах. Вона — у такому широкому й далеко не 
для всіх зрозумілому понятті, як єдиний культурний тип, до 
якого ми належимо. 

Доводиться констатувати: ми не належимо до західної 
культури, бо все, що має відношення до неї, виникло у площині 
між Варшавою, Віднем, Лондоном і Лісабоном. Не належимо і 
до культури східної, бо не маємо ніякої духовної спорідненості 
з Узбекистаном, Китаєм, не кажучи вже про Японію. Правда, до 
західної культури не належить і Росія з Білорусією. Але від того 
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не легше. І якщо ми вряди-годи тішимо себе ілюзіями, що "і ми 
— в Європі", то західноєвропейці категорично не поділяють 
наших претензій і не вважають нас частиною своєї культури. Не 
вважають і не цікавляться нами, особливо після навали 
нелегальних українських заробітчан на їхні терени... 
— Яка така велика різниця між нами і ними?! — запитає 
сварливий українець. — Он я — вчитель з університетською 
освітою, працював у португальського фермера з початковим 
рівнем освіти! 

Сварливому українцеві варто би знати: саме в тому 
різниця, що наш дипломований вчитель змушений 
наймитувати в їхнього малограмотного фермера. А ще різниця 
між "нами і ними" в тому, що ми об'єктивно, з дуже поважних 
причин не можемо належати ні до західного європейського, ні 
до східного азіатського типу культури. Або, навпаки, на свою 
біду, належимо одночасно і до одного, і до другого типу. Бо 
Україна — подвійна окраїна цих двох культур. Із заходу — це 
окраїна західної культури, зі сходу — східної. І якщо відверто — 
це країна вічних уніатів (дозволю собі таке порівняння). Тобто 
люди, які в ній проживають, приречені на точнісінько таке ж 
уніатство (в сенсі поєднання, переплетіння, взаємо-
проникнення впливів різних культур) в усіх сферах суспільного 
буття, як і в релігійній сфері. Отож і поділяються вони на уніатів 
західної культури і уніатів культури східної. Розділені 
посередині берегами Дніпра. 

Очевидна, корінна, безсумнівна відмінність між цими 
двома культурами — у ставленні до людської особистості. Для 
першої людина — самодостатня мета, найвища цінність. Для 
другої — підручний засіб для цілей держави, колективу, роду. 
Перша найбільше цінує в людині розум, творчу діяльність, 
обдарування, особисту ініціативу отого підприємливого 
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спритника із Христової притчі про таланти, котрий п'ять своїх 
талантів зумів збільшити до десяти, за що Христос найдужче 
хвалив його; тому західна культура постійно випереджає інші, 
відкриваючи нові й нові можливості людини. 

Друга — понад усе цінує безсловесне підпорядкування 
особи владі, колективу, "Івану Івановичу", а звідси — нікчемам 
і бандитам, мафіозним блатнякам і "тлустим котам", що 
завжди обертається рабською покірністю, відставанням і 
волячою апатією. (Пригадайте третього героя Христової притчі, 
котрий у рабському страху перед господарем (паном, 
начальником, шефом) закопав у землю свій єдиний талант, аби 
не загубити, бо як тоді відзвітує про нього). Притаманна 
українцям неповага до особистості ("Ще мені один!") свідчить 
про незаперечний вплив на нього цивілізації східного типу. 

Наша самозневага має надто глибоке коріння. Століттями 
жителів праукраїнських земель продавали в рабство (цим 
промислом грішили навіть деякі київські князі) — і ніхто 
особливо не протестував. Століттями степові орди гнали в ясир 
цвіт нашого народу — і ніхто особливо не боронив. Мільйони 
жертв громадянської війни, сталінських репресій, 
колективізації і голодомору, воєнні перемоги над фашизмом 
ціною страхітливих втрат солдатів ("Этого дерьма у нас всегда 
хватало" — маршал Жуков), фальсифікація виборів усіх рівнів 
за принципом: "головне, не як люди проголосували, головне, 
як порахували голоси", дикунство і брутальність, що з легкої 
руки нашої влади чортополохом розцвіли навколо трагічної 
загибелі журналіста Ґонгадзе, — все це незаперечні, 
неспростовні прояви — наслідки культури, до якої належимо. 

Зрештою, работоргівля в нас ведеться й нині. Поцікавтеся 
в одеських, львівських, волинських митників (вони, напевно, 
мали би знати), скільки тисяч наших дівчат, молодих жінок за 
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роки незалежності контрабандним шляхом продані в борделі, 
в нічні кубла сумнівних розваг, у наймички — рабині туркам, 
грекам, італійцям, арабам. Задумаймося над фактом: чи 
німець, турок, чи той же араб відпустив би свою беззахисну, 
обвішану торбами дружину на такі заробітки в чужі краї? А 
українець відпускає з легкою душею та ще й пиячить—
веселиться на зароблені таким паскудним способом гроші. І 
докори сумління його не мучать, і голосу протесту не подає. Та 
якби й подавав, хто його слухатиме. 

У нас не прийнято зважати на голос особи, навіть якщо 
осіб тисячі. Он телебачення щовечора передає, як жителі 
Кіровограда та Чугуєва добиваються правди стосовно виборів 
мерів цих міст: люди місяцями мітингують, протестують, 
перекривають транспортні магістралі — хтось їх чує? Не чує, бо 
для нас це характерно, рецидивно і симптоматично, цілком 
вмотивовано тисячолітньою неєвропейською культурою. 
Люди, які вимагають від влади поважати особистість, у нашій 
культурі завжди мали ярлик "політичних", потрапляли під 
блюзнірське визначення "паршивої вівці, що ціле стадо псує" і 
насправді відігравали мізерну роль в культурі, яка вважає 
можливим підривати ракетами житлові будинки, бомбити 
театри, музеї, університети, винищувати цілий чеченський 
народ тільки за те, що спромігся на протест проти 
поневолення. Але голосу "паршивих овець" ніхто не слухає. 

Ще приклад. Американці, по суті, випробовують на 
бідних афганських пастухах ефективність своїх нових пекельних 
бомб, а мусульманський світ мовчить. Такий феномен 
азіатської ментальності: мовляв, замість загиблих сьогодні-
завтра нові виростуть. Ідеальний приклад такого феномену 
свого часу подав Мао Цзедун. Як відомо, Столітня війна в Китаї 
забрала життя двох третин населення, живих залишилося не 
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більше ста мільйонів. "Ну і що? — кепкував Мао. — Сьогодні 
маємо понад мільярд! Чи Китай щось втратив?" Говорити з 
таким про права людини в умовах "культурної революції" — 
марна справа. 

Якщо права людини не поважаємо, то, може, життя її 
цінуємо більше? Спробуймо порівняти єврейський голокост і 
український голодомор. Для уряду Ізраїлю, для всіх євреїв, для 
західної культури голокост — глобальна трагедія, з якої євреї 
нині витискають максимальні вигоди для себе в цілому світі. 
Голодомор же українською владою і народом фактично 
забутий. Того і чекай, що невдовзі якийсь високопоставлений 
йолоп скаже: "А чи був той голодомор?!" 
Хто поверхово мислить, може заперечити: "От я побував у США 
і бачив на власні очі: там на вулиці хоч помирай, ніхто тобі не 
допоможе". Ні, шановний, головного ви там, на жаль, не 
побачили. Там держава цілком гуманна і давно вирішила, так 
би мовити, стратегічні проблеми піклування про людину: 
високий рівень соціального забезпечення, заробітної плати, 
якості життя, освіти, охорони здоров'я, умов для бізнесу, для 
реалізації здібностей, високий рівень гарантій громадянських 
прав і свобод. Оце і є справжня повага до людини. На такому 
тлі окремий прикрий випадок, що трапився з перехожим на 
вулиці, може сприйматися як дрібниця. 

У нас же гідного людини рівня життя, економічного, 
соціального, культурного забезпечення ніколи не було і в 
найближчому майбутньому не передбачається, а те, що ми 
нібито дуже чуйно співчуваємо нещасним співгромадянам на 
вулиці, — фактично нічого не вирішує. Це не є перевагою 
нашого способу життя чи слов'янського менталітету, а лише 
бідняцькою солідарністю нікому не потрібного народу... 
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Ще дохідливіше: суть переваги західної культури в тому, що в її 
умовах людина — вільна. Як те дерево, що виросло не в 
густому лісі, а на вільному просторі, вона має міцний хребет і 
твердо стоїть на ногах. Має більше можливостей для 
самореалізації. А головне, може мати і має те, чого хоче, що 
потрібно мати, аби бути задоволеною своїм життям. Людині в 
тому світі в рамках законності все дозволено. Це не означає 
вседозволеності, йдеться лише про запити нормальної, 
порядної, законослухняної людини і про державні гарантії їх 
реалізації. Українець майже ніколи не мав і не має нині того, 
чого він хоче. Він наче жив і живе в якійсь невидимій неволі, 
наче той явір в густому лісі, де він не може мати міцного 
хребта, не може твердо стояти на землі і бути впевненим у 
завтрашньому дні, а мусить гнутися разом з усіма, куди вітер 
віє, де все дозволено в рамках беззаконня, а в рамках закону 
— мізерія. 

Надто багато українців так і не змогли і нині не можуть 
здобути бажаної освіти, не мають гідної людини заробітної 
плати, забезпеченої старості. Вічно нам не вистачає 
найнеобхіднішого, вічно чогось не можна. Постійні негаразди, 
нестатки, невдачі деформували свідомість, породили 
недовірливо-озлоблене ставлення до влади, навіть своєї 
власної — незалежної, як до сили, з якою можна тільки 
змагатися, хто кого більше обкраде. Отаку і маємо нині 
"державотворчу культуру"... 

 
ЧИ ЗДОЛАЄ УКРАЇНЕЦЬ КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА? 

 
Така культура накладає свою брудну пляму на наше 

державотворення, пронизує до основ усі сфери життя 
українства. Найбільш близький і зрозумілий для кожного 
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приклад — побутова сфера. А в цьому прикладі ще 
характерніший приклад — дачні кооперативи. Наші дачні 
масиви — це не старі дідівські села. Це в основному виплід 
культури сучасних освічених людей з майже європейським 
якщо не практичним, то принаймні теоретичним досвідом 
домобудування та господарювання. Тут частіше, ніж у селі, 
побачите будинки нового архітектурного стилю, майже 
екзотичну садовину та городину.  

Та чомусь не радість розпирає наші груди, а сум та 
гіркота заполонюють душу, коли бачиш у тих кооперативах на 
кожному кроці безлад і безголів'я, недомуровані, 
недоштукатурені триповерхові "хатинки", біля них купи сміття 
та гною, довкола — хмари бур'янів, безпородні дерева і кущі в 
садках, немічну рослинність на грядках. При зустрічі цікавлюся 
в знайомого голови обласного товариства садівників, як 
виглядають дачні кооперативи в європейських країнах, де йому 
пощастило побувати. 

— У Німеччині, — каже, — ви заходите на територію 
садового кооперативу, як у рай. В Австрії кооперативи майже в 
центрі міст; учителі проводять там із школярами уроки 
культури городництва, садівництва, квітникарства. Так само в 
Чехії. У Польщі дещо гірше, але про порівняння з нашими 
кооперативами і не питайте. Ми — діти колгоспної культури і 
наші дачні кооперативи — її об'єктивне віддзеркалення. 

У тих країнах, розповідають очевидці, дачники не 
потерплять, аби котрийсь із сусідів не обробляв належним 
чином свою ділянку та засмічував їх ділянки насінням бур'янів. 
Не потерплять, щоби хтось засмерджував неприкритим гноєм 
цілу околицю, розводив птицю на "безприв'язному" утриманні. 
Не потерплять, щоб хтось із сусідів не вийшов у наперед 
визначені дні на оприскування картоплі від колорадського 
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жука, коли, до речі, кооператив виділяє кожному необхідні 
препарати та прилади. В цих країнах взагалі сади регулярно 
оприскують хімікатами з літаків, навіть не питаючи на це 
дозволу господарів. Так прийнято. 

Зрозуміло, чому німець чи чех почувають себе на дачі, як 
у раю, тоді як українець далі порпається в гною, давить 
пальцями колорадського жука без надії на перемогу над ним, 
їсть сливи з черв'яками... 

Дуже принциповий факт для роздумів: як ви гадаєте, чи є 
в українства сили та організаційні можливості здолати 
колорадського жука в досяжному майбутньому? Дозволю собі 
— не без іронії — ще одне порівняння за аналогією: українство 
власними силами не змогло відбитися від нашестя 
ненажерливих орд половців, татарів, турків, росіян, тепер 
потерпає від нашестя таких же ненажерливих орд 
картопляного шкідника, а сутність його немочі та ж сама — 
брак злагоди, бажання одностайно стати на супостата, брак 
вміння організуватися на "останній і рішучий бій", байдужість 
до долі наступних поколінь... 

Може, комусь така аналогія видається несерйозною? 
Мені — ні. Тому й запитую: чи здолає українство 
колорадського жука? Якщо таке відчуття в нас є, то є і надія, що 
за рівнем культури ми ще можемо дорівнятись до 
європейських народів... 

Та чи хочемо ми до Європи? Тут я мушу не менш 
принципово запитати самого себе: а чи хочемо ми рівнятись на 
західних сусідів? Чи маємо в серці те, що кличе нас до Європи? 
Он наші сусіди поляки мали його і раніше, і нині мають. Росія 
теж взяла Польщу, як і нас, на аркан, прив'язала до своєї 
"тєлєгі" і майже два століття тягла до Азії. Та як тільки поляки 
вирвалися із соціалістичного "табору", вони притьмом побігли 
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до "своїх" навздогін за Європою — до НАТО, до ЄС — 
надолужувати втрачене. Якщо десять років тому нам 
здавалося, що ми разом вийдемо на дорогу, що веде до храму 
західної цивілізації, то тепер з прикрістю бачимо, що наше 
відставання від поляків набирає розмірів прірви, Мине ще 
кілька десятків років — і пан поляк знову не захоче сісти з 
бідним українцем за один стіл... 

На наше нещастя, ми дозволили "старшому братові" так 
твердо поставити нас задом до Європи, що зараз повертатися 
до неї обличчям вже ніби нема кому і нема що. Одна Галичина, 
здається, зберегла в пам'яті поколінь, як далекий сон, ті часи, 
коли навіть класики марксизму відносили її до територій з 
європейським способом господарювання, однак "проде-
сяткована" більшовиками на предмет очищення від "схиляння 
перед буржуазним Заходом", вона сьогодні не має сил, щоб 
потягти за собою в Європу цілу Україну. Здається, навіть надії 
на повернення нема, бо "окраїні" Європи категорично не 
дозволить зробити цього "окраїна" Азії. Тобто самі ж українці, 
без силування зі сторони, схоплять галичан за штани та 
потягнуть назад "до небоги..." 
 

ПРОКЛЯТТЯ КНЯЗЯ ІГОРЯ 
 

Культурний обскурантизм не є ментальною рисою 
українців. Але ми проживаємо на такій території (буквально по 
обидва боки реального розлому несучих плит земної кори, що 
тягнеться від Києва аж до Криму), де не одне тисячоліття 
зіштовхуються між собою, смертельно ворогують, категорично 
розмежовуються, то миряться та взаємно переплітаються, 
часом вдало доповнюючи кращі риси суперниці, а часом 
спотворюючи їх, дві незмиренні цивілізації. 
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І як у цій круговерті ворожих одна одній культур має 
знайти себе, має жити пересічний українець? Як він може 
твердо стояти на землі, коли сама земна кора під ногами 
розламується, як може мати тверду життєву позицію, 
непохитну віру, чітке бачення принципів побудови власної 
держави, її орієнтації у світовому співтоваристві, якщо його 
ровесник із сусідньої області, міста, села, його сусіда чи 
співпрацівник, ба навіть рідний брат чи сестра часто-густо 
мають цілком протилежні погляди. 

З нашої історії знаємо: київський князь Ігор загинув 
мученицькою смертю від рук своїх підданих, роздертий двома 
пригнутими одне до одного могутніми деревами. Дуже хотів 
би помилитись, але мені чомусь здається, що відтоді над нами 
висить княже прокляття. Кожен з нас на цій землі — князь Ігор і 
кожен приречений бути розп'ятим на двох непримиренних 
світах, до свого останнього подиху роздиратися їх штучно 
притягнутими до себе протиборчими культурами. 

До речі, київські князі були... королями. Ми, українці, 
спрадавен мало переймалися своєю історією, тому 
елементарна реальність минувшини нерідко обертається для 
нас сенсацією. Виявляється, володарі Київської Русі були 
королями, а не князями! Ольга, Святослав, Володимир 
Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах мали 
офіційний титул королів, визнаний тогочасною Європою. 
Збереглося достатньо історичних, літописних документів, у 
яких німецькі, французькі, чеські, угорські, польські, грецькі 
(візантійські), ватиканські, арабські історики засвідчують їх 
королівські титули. 

Збереглися документальні свідчення їх урочистого 
коронування. Королева Ольга — дочка болгарського царя 
Симеона, котрий певний час був візантійським імператором, 
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тому і вона, і її чоловік Ігор їздили до Царгорода на 
коронування. Ярослав Мудрий мав титул імператора — саме 
такий титул був вибитий на одній із головних внутрішніх стін 
Софіївського собору на честь його коронування. Інакше й не 
могло бути, адже Київська Русь була найбільшою в Європі 
імперією. А імперією не могли правити князі — великі, середні 
чи малі, як ми донині їх зневажливо називаємо. Князями 
насправді титулували володарів невеликих уділів. Володар же 
усієї Русі автоматично, за правом спадкоємності ставав 
королем. 

Переконливий доказ — королівський титул Данила 
Галицького. Він коронувався аж ніяк не тому, що Ватикан шукав 
його прихильності, а, так би мовити, за протоколом, бо після 
зруйнування Києва монголами офіційно став єдиним 
повноправним володарем Русі. Так само і його син Лев, онук 
Юрій. Ще доказ: дочки Ярослава Мудрого та його наступників 
були королевами Франції, Данії, Норвегії, Швеції, Угорщини, 
Чехії, Польщі, а європейські королівські двори з удільними 
князями не ріднилися. 

Тут доречно запитати: як воно могло статися, що ми досі 
цього не знали? Дозволю собі контрзапитання: а що ми 
достеменно знаємо з власної історії? Навіть про головні, 
доленосні її події? Що ми знаємо про справжні мотиви вибору 
Володимиром Великим грецького обряду для хрещення Русі, 
про фактичні умови угоди Хмельницького з Москвою, про 
«зраду» Мазепи, про те, хто стояв за гайдамацьким рухом в 
Україні, за більшовицьким переворотом у Росії? Чого більше в 
нашому знанні про ці події: правди чи неправди? 

Неправда, що кріпосне право було для селян тяжчим, ніж 
колгоспне ярмо. Неправда, що Четвертий універсал 
Центральної Ради був зачитаний на Софіївському велелюдному 
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майдані (насправді, його зачитали в приміщенні Ради для 
вузького кола міністрів і широкі верстви населення про нього й 
не чули). Неправда, що день Червоної армії встановлений з 
нагоди перемоги петроградських червоноармійців над 
німцями під Нарвою (насправді, перемогу тоді здобули 
білогвардійці). Неправда, що на «вічному приколі» на Неві 
стоїть та сама «Аврора», що книжку «Як гартувалася сталь» 
написав паралізований Микола Островський. Неправда, що 
Сталін не готувався першим напасти на Німеччину. Тих неправд 
стільки, що ми досі всіх не знаємо. А що ми знаємо про те, хто 
стояв за розвалом Союзу? Маємо в головах лише фальшиві 
кліше, які нам, щирим та довірливим, утрамбувала туди 
імперська ідеологія Москви. 
Такими методами і з такою ж метою діяла й імперська 
ідеологія Візантії, її правителі на той час, маючи за плечима 
величезний культурний і політичний досвід стародавніх Греції 
та Риму, на три голови перевищували простодушну Русь в 
інтригах, в експансивності, умінні проникати у внутрішні справи 
сусідніх держав. І робили це не мілітарною, а духовною 
зброєю, нав'язавши Русі після прийняття християнства кабальну 
угоду про грецьких патріархів, які століттями обставляли наші 
князівства переодягнутою в священицькі ризи імперською 
агентурою. Не треба думати, що тільки Російська імперія 
насаджувала в наші церкви свою агентуру, — греки вміли 
робити це не гірше. 

Наші славні літописці — та ж грецька агентура. Той же 
Нестор був грецьким цензором. І, звісно, сумлінно виконував 
завдання своїх «шефів». Завдання мав чітко визначене: 
компрометувати в очах наступних поколінь русичів їхніх 
володарів, принижувати їх роль в історії, показувати їх 
невміння керувати державою, пороки, амбіції, чвари, 
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міжусобиці, щоб підготувати маси темних аборигенів до 
переконання, що без мудрих греків вони нічого не варті. Таким 
чином переслідувалася мета духовно прив'язати Русь до 
колісниці своєї імперії як її сировинну базу, з якої грекам — 
природженим торговцям — дуже вигідно було вигрібати 
величезні багатства: хліб, мед, віск, хутро, прядиво, рабів. 
Греки принципово не визнавали королівських титулів наших 
володарів, присвоєних не ними, а Ватиканом чи імператорами 
Священної Римської імперії. Вони свідомо принижували їх до 
рівня князів — тобто незначних, непопулярних володарів 
окраїнних земель свого протекторату. Зазвичай 
дискредитували в очах сучасників і нащадків тих наших 
королів, котрі опиралися їхній експансії, як це робив Ярослав 
Мудрий, за що дуже шанований нами Нестор у «Повісті 
времяних літ» помстився імператорові, описавши його похорон 
як не варту уваги незначну подію. 

Західні історики, дипломати—очевидці описали її так: три 
дні в Києві був траур, дружина, військо прощалися зі своїм 
великим полководцем, кияни в горі не покидали вулиць та 
площ ні вдень, ні вночі під безнастанне подзвіння всіх 
столичних церков і поминальні пісні монастирських хорів. А 
шпигун Нестор обмежився одним реченням: син Ізяслав 
загорнув тіло князя (не короля! не імператора!) у ряднину, 
поклав на сани, привіз до Десятинної церкви і запхнув у 
домовину... Чи не так само наші вороги описували славні 
діяння Хмельницького, Мазепи, Центральної Ради, Степана 
Бандери? 

У всіх імперій один норов. Не встигла занепасти на півдні 
одна експансивна імперія, як на півночі стала на «диби» друга. 
Московських князів ніколи ніхто не коронував і королями не 
вважав і, ставши на зруйнованій монголами Русі головними 
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володарями, вони самі присвоїли собі титули царів. Це означає, 
що вони знали про владні традиції Русі, як і про фальсифікацію 
їх грецькими літописцями та цензорами, однак ця брехня їх 
цілком влаштовувала. По-перше, вони ніколи не були 
прихильниками західної культури і всі оті коронації під егідою 
Ватикану та європейських монархів вважали підступною 
провокацією і ставились до них вороже. По-друге, назвавшись 
царями, аж ніяк не бажали признавати, що в якомусь Києві 
могли бути володарі вищі від них за рангом. 

В ідеологій усіх імперій один почерк. Відтепер головними 
правителями Русі мали вважатися тільки і тільки московські 
царі. І вони дуже ревниво дбали про те, аби назавжди затерти 
славу Києва, підігнати його правителів під свій принизливий 
аршин. Про імперські амбіції московитів свідчать їх подальші 
вчинки: вони викрали з Києва старовинні королівські ікони 
(якими коронували тутешніх володарів), трон Володимира 
Великого з усіма королівськими аксесуарами, зруйнували тут 
усі церкви, в яких були написи на честь королів, привласнили 
собі Київський патріархат, а в XVIII ст. забрали з Десятинної 
церкви ще й мощі королеви Ольги і невідомо де поділи. Для 
чого? Щоб стерти з пам'яті українців останні сліди про нашу 
славну минувшину. 

А що ж ми? «А ми були малі та голі», безправні й безсилі 
в чужому ярмі: «Якби то знаття! Може, так воно і було?..» А що 
ж славетний Михайло Грушевський, куди він дивився? Тільки 
туди, куди дозволив «старший брат»: у російські архівні 
документи, давним-давно відцензуровані київськими та 
московськими «несторами». До архівів європейських країн він 
права доступу не мав. 

Добре, що знайшлися в нас історики, може, не такі 
славні, як Грушевський, але з правом доступу до королівських 
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архівів Англії, Швеції, Норвегії, Франції, Данії, Ватикану, 
Угорщини та інших країн, і зуміли відстояти нашу правду. Щоб 
не бути голослівним, відсилаю читачів до праць професора 
М.Чубатого «Історія християнства Руси—України», «Жінка і 
держава» І.Кузича-Березовського, «Історія України» 
О.Субтельного. 

До чого веду? До того, що все краще в нашій історії 
сфальшовано, заплямовано зміїною отрутою недругів. 
Сфальшована славна королівська минувшина. Сфальшована 
Хмельниччина і Гетьманщина. Сфальшована Українська 
помісна церква. Спаплюжена ідея вольності України гетьмана 
Мазепи і саме ім'я його двісті років паплюжилося в церквах, 
немало з яких він же і збудував. Дискредитовані визвольні 
змагання Центральної Ради, Директорії, ОУН—УПА. Що 
чистого, святого залишилося нам, аби ми могли передати його 
як найдорожчий скарб своїм дітям та внукам? Де той цілющий 
«дух нашої давнини», за яким так побивався Дмитро Донцов? 
Здавалося, із здобуттям незалежності ми в першу голову 
очистимо рідну історію, національний дух од фальші та брехні, 
вигранимо їх, як найкоштовніший самоцвіт, щоб сяяв святою 
правдою наступним поколінням. 

Та не так сталося, як гадалося. Знову наші безхребетні 
«ідеологи» біжать до Москви узгоджувати, яку історію мають 
вивчати в українських школах українські діти, знову біжать до 
Варшави узгоджувати, як краще поставити пам'ятник 
окупантам, котрі розстрілювали наших батьків і дідів. Ми 
опустилися до того, що дозволяємо недругам цензурувати 
нашу історичну пам'ять і національну душу, і водночас 
плачемо, що в нас обмаль патріотів. Та патріотів так не 
виховують! Народ, який не цінує і не пам'ятає своєї історії, не 
має власного Храму, в якому живе його національна, священна 
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правда, — не є державним народом. Без твердого 
національного духу не може бути міцного національного 
хребта. Ось чому тисячу літ ми були рабами, які лише час від 
часу міняли своїх рабовласників. 

Ні, ми бунтувалися проти поневолювачів! Хто скаже, що 
ні? Ми затято бунтувалися, повставали, билися-рубалися, не 
шкодуючи життя! Жодна слов'янська нація, либонь, не має в 
своїй історії стільки бунтів, повстань, заворушень, скільки 
маємо ми, українці. Нехай той чи інший історик сяде та порахує 
на пальцях ті повстання — від Наливайка і до Бандери! Не 
вистачить йому пальців! Ні на руках, ні на ногах! А результат 
був один: не підготовлений тактично та стратегічно, не 
забезпечений мілітарно, замішаний на нетривких емоціях 
юрби, бунт неодмінно зазнавав поразки, після чого неволя 
закономірно ставала ще тяжчою. 

Причини поразок поясню на такому прикладі. Коли 
лісоруби йдуть до лісу за деревиною, то, як правило, 
вибирають та вирубують найкращі дуби, залишаючи старі, 
криві дерева, безвартісну покруч. Найчастіше саме ті немічні 
кривулі і дають насіння та життя наступним поколінням дерев. 
Зрозуміло, що з того насіння чимраз рідше виростають красені-
дуби. Усякі зайди-людиноруби приходили в Україну, як 
правило, під час наших бунтів-буреломів. Ми наче їм привід 
давали, наче сигнал подавали, що готові до вирубки. І 
людиноруби діловито вирізали з-посеред нас, українців, 
останнє, що ми мали кращого, глибоко пошкодивши наш 
генофонд. Звичайно, з часом природа виправить варварську 
шкоду, заподіяну тими людинорубами, але на те потрібні роки 
та роки. 
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ТРИЗУБ — СИМВОЛ ВІЧНОГО РОЗДВОЄННЯ? 
 

Багато націй світу мають на своїх стягах—штандартах 
хрести. Герб України — тризуб — це теж у своїй основі хрест. 
Центральний стержень, поперечина. Та чомусь у 
перевернутому стані. На кінцях поперечин неначе крила — 
такий собі хрест у польоті. Чи, може, це руки, благально 
зведені до Бога? Чи руки, капітулянтськи підняті догори перед 
завойовниками? 

Є й інший варіант. Михайло Грушевський стверджує (і 
йому нема причин не вірити), що тризуб — це родовий герб 
Рюриковичів і зображує сокола в піке. Нібито ватаги варягів 
мали на своїх знаменах такий знак, що відбивав їхню 
ментальність: робити блискавичні нальоти на свої жертви, як 
це робить сокіл на здобич. (Засвідчую особисто: коли яструб 
пікірує згори на горобця, він складається точнісінько так, як 
виглядає тризуб). 

Що ж, сокіл так сокіл. Багато держав мають на своїх 
штандартах зображення хижих птахів. Візантія, Німеччина, 
Польща, Росія (аж з двома головами). У нас цілком може бути і 
сокіл. Але чому головою донизу? Не в злеті, а в падінні? 
Візьміть німецького гербового орла, відріжте дзьоб, 
перекиньте головою донизу — і отримаєте нашого сокола! 

Під час такого експерименту мимоволі приходить до 
голови сакраментальна думка: чи не тому ми не можемо 
вибитися з негараздів, що позначені печаттю падіння, самі 
переставлені з ніг на голову і все, що робимо, так 
переставляємо? Досить повернути тризуб «головою» догори — 
і все тут же зміниться на краще? І будемо мати герб — символ 
стрімкого злету? 
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Сподіваюся, нікому не треба пояснювати, що я аж ніяк не 
наполягаю на проведенні таких експериментів над нашою 
національною святинею і чесно зізнаюсь, що зазвичай не вірю 
в таємничу силу всіляких сакральних, символічних, тотемних чи 
масонських знаків, тим паче не збираюся пов'язувати з ними 
доленосні переміни в житті суспільства. І все ж є якась загадка 
в тому, чому саме такий знак став нашим національним 
символом. 

Пригляньмося до тризуба ще раз. Горизонтальна 
«підвалина» його — наша рідна українська земля. 
Центральний стержень — ми самі, наш народ. Вертикальні лінії 
праворуч і ліворуч — це два незмирні світи — західний і 
східний — як дві паралельні, що ніколи не перетинаються. 
Народ обома руками судорожно вхопився за них, бо між ними 
йому призначено жити, виживати, існувати і без кінця хитатися, 
не маючи ні сил, ні одностайного бажання бодай у 
прийдешньому пристати до котроїсь з паралелей. Так, мабуть, 
виглядав і князь Ігор, розіп'ятий головою донизу між двома 
деревами у свій трагічний час. Невже Божим Провидінням 
вибраний саме такий знак, щоб стати символом вічної 
боротьби і страждань, падінь і злетів нашого народу? 

 
ТАК, УНІАТИ – МИ 

 
Ми погано знаємо власну історію, навіть такий 

незаперечний факт, що церковна унія виникла на Західній 
Україні не випадково, не на голому місці чи зі злої волі 
підступних єзуїтів. Нам варто знати, що греко-католицька 
конфесія закоренилася в Галичині і на Волині ще... за сто років 
до хрещення Русі Володимиром Великим. І була вона 
первозданною, тобто не розколотою на «православну» і 
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«кривославну». А прийшла до нас з Моравії, куди принесли її 
слов'янські святі Кирило і Мефодій. Мала вона тоді в 
Перемишлі, Старому Самборі, Бересті та інших містах своїх 
єпископів, сотні храмів, десятки монастирів, богослужіння 
рідною мовою, а не староболгарським суржиком, що 
документально підтверджено. 

Це цілком закономірно, бо наші предки-галичани і 
волиняни могли скоріше переймати нову віру від більш 
цивілізованих західних сусідів, ніж їх східні брати язичники. Це 
— природне взаємопроникнення культур за часів, коли про 
демаркацію кордонів і «залізну завісу» ніхто поняття не мав. На 
жаль, Володимир Великий знехтував досвідом і можливостями 
західних українців, з політичних міркувань пішов на поклін до 
греків, впустив у свою країну візантійських митрополитів — 
агентуру імперських спец—служб, чим започаткував поступову 
залежність Русі від імперських зазіхань Візантії і нерозумне, 
програшне з усіх точок зору протиставлення її західному 
світові. 

Берестейська унія — не капості підступних єзуїтів, 
польської шляхти, не зрада вузького кола єпископів-
запроданців, як дехто ще й сьогодні помилково думає. Унія — 
це повернення до своєї, української церкви, з українською 
мовою богослужіння, з українськими ієрархами (а не з 
грецькими патріархами-резидентами чужої нам імперії). Таке 
ж відродження, як відновлення державності в 1648, 1917,1991 
роках. 

Одначе на теренах, приречених протиборством двох 
незмиренних світів на вічний розкол, цей славний історичний 
акт національної свідомості спричинився лише до ще більшого 
розбрату між українцями західними і східними, розбрату, 
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підступно використаного нашими зовнішніми ворогами для 
заподіяння непоправної шкоди Україні. 

Це не песимізм, а проста констатація факту. Українець 
західний віками жив по сусідству з європейцями — поляками, 
чехами, угорцями, австрійцями і не міг не відчувати впливу їх 
ментальності, культури, віри, способу життя. Чи є в тому його 
вина? Українець східний віками жив по сусідству з азіатами—
половцями, монголами, татарами, росіянами. Природно, 
відчував вплив їх ментальності, культури, віри, способу життя. І 
це не його провина. Галичан не змогли змінити і п'ятдесят 
років тоталітарного режиму. Не уявляю собі, щоб хтось 
переконав мене, галичанина, перейти бити поклони до церкви 
Московського патріархату. Так самісінько мій тезка чи 
однофамілець з Харкова, Луганська, Херсона не перейде з тієї 
церкви до греко—католицької. Це майже неможливо, бо в нас 
«багатовекторні» хребти... 

Так, ми — уніати. Обидва. Тільки я західного штибу, а він 
східного. 

Така наша історична доля і така національна недоля. 
Ми — вимушені уніати. І даремно думати, що тільки в 

релігійному аспекті. Наше уніатство давно перестало бути 
явищем суто релігійним. Наше, уніатство так само давно стало 
явищем морально-психологічним і соціально-політичним. 
Народ, який проживає в євроазійському міжпростор'ї, не може 
бути ментально монолітним. 

Ми — уніати в економіці й господарюванні (приватна й 
колективна власність, індивідуальний і общинно-колгоспний 
метод господарювання), уніати в торгівлі (ось приклад 
роздвоєння по-тернопільськи: в центрі міста Grand-Базар. У 
назві супермаркету перше слово французьке, друге — 
татарське. Повна відповідність між назвою і змістом закладу: 



317 
 

товари в ньому західного походження, методи торгівлі — 
східного). Уніати в культурі, в принципах державотворення, 
демократії та парламентаризму, в поглядах на минуле, 
сьогодення й майбутнє. 

Ми — уніати в політичному, громадському й родинному 
житті і в дружбі, і в вірності, і в зраді. Чи може бути 
красномовніший приклад, як наше ганебне ставлення до рідної 
мови: половина українців душею за нею страждає, половина 
знати її не бажає, добровільно перейнявши чужомовне 
уніатство сусідньої країни. Отже, моя порада: якщо хтось зі 
східних українців в'їдливо назве вас, галичанина, уніатом, 
спокійно відповідайте: «Від уніата чую!»І дотепно поясніть 
неофітові, що ви обидва два чоботи — пара, тільки наставилися 
вони носками в різні боки: правий на захід, лівий на схід. І 
гризтися один з одним за віру, культуру, мову, спосіб життя, 
висміювати за схиблену ментальність — все одно, що глухому 
сміятися з німого, а кривому — з горбатого. 

Обидва уніати — і західний, і східний — нещасні люди 
без стійкого національного хребта, без повноцінної 
національної ідеології. Навіть за роки незалежності ми так і не 
змогли визначити свою національну ідею. 

Ось причина, чому на парламентських виборах 2002 року 
половина українців віддала голоси за уніата-західнянина 
Ющенка, половина — за уніатів-східняків Симоненка і Мороза. 
Ось причина, що за десять років незалежності не досягнуто і, 
мабуть, ніколи не буде досягнуто взаєморозуміння між 
ветеранами-фронтовиками і ветеранами визвольних змагань у 
Західній Україні, хоча і перші, і другі не шкодували життя за 
волю рідної Вітчизни. І перші, і другі — вірні сини України, 
кращі її сини. Але ненавидять одні одних, бо вони є уніатами 
різних культурних типів. Це наше безталання. 
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Без примирення уніатів обох культур в Україні не буде 
злагоди. І це сьогодні на нас, її патріотів, покладена 
відповідальність за те, що суспільство наше ніяк не може 
перетворитись на політичну націю. Та як примирити людей, 
котрі не поважають, не бажають чути одні одних? Он Петро І 
спробував «влізти» через вікно в Європу, та бажаного 
результату не досяг. 
І все ж справа не безнадійна. 

Нині ми є очевидцями активного проникнення паростків 
однієї цивілізації в іншу (негритянська музика Америки, 
японська електроніка, спорт, сприяння демократичним 
перетворенням). Принаймні політичні лідери різних країн 
декларують процес «європеїзації», впровадження валюти євро, 
єдиного економічного простору тощо. 

До того ж, була в нас і друга спроба європеїзації. І то така, 
що змусила песимістів та скептиків змінити свою точку зору. 
Відомий англійський історик А.Тойнбі переконливо довів, що 
навіть комуністичний переворот у Росії — це акт сто-
відсоткового запозичення східною культурою інтелектуальних 
досягнень та ідеологій (марксизму) західної культури з 
подальшим її «збагаченням» ріками людської крові. А якщо в 
росіян нічого путнього з того запозичення не вийшло, то це 
наслідок слов'янської духовної роздвоєності: коли уніати-
західняни намагаються, «задерши штани», бігти за світовим 
прогресом, уніати-східняни тут же тягнуть їх за штани назад... 

Сьогодні ми переступили поріг третьої спроби. Не треба 
бити «вікон Європи», не потрібно кривавих переворотів, 
досить зробити все демократичним, парламентським шляхом, 
відкритим голосуванням народних депутатів — кращих з 
кращих синів і дочок України, 
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Кожному з нас не завадило б поміркувати, чому це в нас, 
незалежних, демократичних українців те, про що мріяли, не 
виходить. А заодно і про те, якою національною катастрофою 
це все може закінчитися. Бо уникнути її під загальну неприязнь, 
нерозуміння, недовіру, розбрат та чвари навряд чи вдасться. 
Нам потрібно якомога глибше усвідомити хибність поділу 
співгромадян на уніатів західних і східних, на тих, хто знає, як 
єдино правильно жити по-європейськи, і тих, хто знає, як жити 
по-азіатськи, але не знає, як розумно і чесно жити по-
українськи. Такий поділ ніколи не посприяє досягненню 
злагоди в суспільстві. Ми знаємо, до чого це призводило в 
минулому. Загроза поділу України на Правобережну і 
Лівобережну ще аж ніяк не минула. Час би нам зробити 
висновки. Щоб безхребетні не виховували безхребетних. 

Великі нації ніколи не забували, що тільки патріотично 
вихована молодь — гарантія їх майбутньої слави та величі у 
світі. Саме так виховують своїх дітей французи, німці, англійці, 
японці, євреї і навіть поляки та росіяни. Наша нація, мабуть, 
невелика, бо донині не має чіткої програми патріотичного 
виховання підростаючих поколінь. 

На виховання дітей, поза сумнівом, найбільший вплив 
мають батьки. Відтак — школа, громадськість (держава) і 
церква. Хто може сказати, який у нас реальний виховний 
потенціал цих сил і чи є вони надійними союзниками? 

Дати дітям глибоке національне виховання спроможні 
передусім національно свідомі та активні батьки, котрі самі 
мають принципову (а не безхребетну) політичну позицію, 
добре знають рідну історію, самовіддано люблять свій народ, 
його добру, щиру, зболену душу і вміють прищепити цю любов 
дітям чистою українською мовою, а не базарним суржиком. Чи 
багато у нас таких батьків навіть серед тих, хто добре володіє 
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рідною мовою? Наша школа не має міцного національного 
хребта. Вона «уніатська», в кожному регіоні по-своєму, 
працюють в ній педагоги з «багатовекторними хребтами». 
Звичайно, є серед них «значний відсоток» патріотів, але є 
немало й таких, хто в душі досі не сприймає незалежності 
України. Чого вартий один лише факт: віце-прем'єр 
Семиноженко їде до Москви узгоджувати з колишніми нашими 
колонізаторами (аби часом вони не образились!), як 
висвітлювати в шкільних підручниках з історії України угоду 
Хмельницького з Росією про співдружність і стратегічне 
партнерство, «зраду» гетьмана Мазепи, отамана Петлюри, 
голодомор, жертовну боротьбу повстанців ОУН—УПА. 

Такого національного холуйства ще треба пошукати на 
світі. Ви можете уявити собі, щоб євреї сьогодні «узгоджували» 
з колишніми гітлерівцями принцип висвітлення в своїх 
підручниках історії голокосту, аби ненароком не образити 
останніх?! Це ж треба було синам і внуками тих, кого за дану 
Богом любов до рідної землі на смерть морили голодом, 
гноїли в тюрмах, розстрілювали без суду, розривали 
гранатами, розпинали на хрестах, виколювали очі, відрізали 
носи й вуха, закопували живими в землю, щоби нині якийсь 
Семиноженко «узгоджував» з колишніми їхніми катами 
«правду історії», як ті сини і внуки мають з барського 
благовоління та під цензурою «старшого брата» розуміти суть і 
значення жертовної боротьби своїх батьків і дідів. 

Україна збирається й надалі виховувати козацьких дітей 
безхребетними, зденаціоналізованими холуями... 

Молодь постійно чує від владоможців усіх рівнів гарні 
слова і постійно бачить їх погані діла. Патріотичний вплив 
громадських організацій обернено пропорціональний їх 
безликій кількості. Як і за Союзу, у владних структурах панує 
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тенденція невідповідності слова і діла, коли думається одне, 
говориться друге, а робиться третє. Переконливий доказ 
безхребетності влади... 

Ось громадськість обурюється, що з кіно-телеекранів на 
молодь щодня виливається лавина жорстокості, кривавого 
бруду американських кінобойовиків. І що ж? «Високочолі» 
йолопи з Міністерства культури та ще якихось парламентських 
комісій просто відбріхуються: мовляв, демонструвати ту 
варварську кінопродукцію вигідно (!), бо Україні за те платять 
високий податок на додану вартість (ПДВ). Мовою здорового 
глузду це означає, що ми продаємо чистоту душ своїх юних 
громадян за брудні гроші. (До речі, мої знайомі із США 
стверджують, що ту варварську кінохалтуру там майже ніхто не 
дивиться. Виходить, знайшли дурніших?). А пересічний 
українець з цього приводу має свою думку: Україну 
розграбували до такої міри, що вона змушена заробляти на 
хліб діячам від культури отаким шкідливим для здоров'я нації 
способом. Де він тут бачить турботу держави про виховання 
дітей? 

І це ще не все. Протягом останніх років наші телеекрани 
«окупували» бойовики російського виробництва, що втричі 
перепльовують американські за своєю дикістю, жорстокістю, 
кривавістю та розпустою. Росія не така країна, аби доплачувати 
нам за їх показ ПДВ. Навпаки, в мене є підозра, що оті 
московські задолизи з міністерств та комісій ще їй доплачують 
за розтління юних душ нашого народу. 

Українця нерідко звинувачують у відсутності почуття 
відповідальності, обов'язковості, єдності слова і діла. Відповідь 
на це однозначна: в нашій країні для кращого виховання 
людини умови ще не створені. 
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ЯК ЦЕРКВА БЕЗ ВІВТАРЯ 
 

Здається, храмів у нас нині більше, аніж інститутів, 
університетів, академій разом узятих, але половина з них 
належить церкві чужої держави. Усі ми багато говоримо про 
чужі військові бази на нашій території, а храми, монастирі, 
лаври Московського патріархату — хіба це не духовні бази 
чужої країни? Ще невідомо, котрі з тих баз шкідливіші. 

«Командири» московських духовних баз (серед їхніх 
монахів чимраз більше колишніх кадрових офіцерів) і сьогодні 
пориваються співати анафему Мазепі навіть попри офіційну 
заборону, а вже про виховання нашої молоді в національному 
дусі з ними і говорити неможливо. Спробуйте зайти до храму 
тієї ж Почаївської лаври і заторкнути цю тему, як дужі «качки» в 
монаших хламидах з чисто азійською ментальністю візьмуть 
вас під ручки і викинуть геть... 

Друга половина храмів теж наполовину не українська і 
національні проблеми «місцевого населення» їх служителів 
просто не цікавлять. 

Отже, вплив української церкви на духовне відродження 
нації, значення її як союзника батьків, школи, громадськості у 
справі виховання молоді поки що бажає кращого. Порівняйте з 
потужним впливом на суспільство польського костьола, заслуги 
якого у розвалі соцтабору та відродженні вільної Польщі 
визнані цілим світом. 

В умовах незалежності Україна втрачає національний дух. 
Вона не має достатньої кількості носіїв національної ідеї, а 
власне, того Бога, в якого би всі однаково глибоко вірили і 
жертовно йому служили. Україна має поки що лише форму 
держави, не наповнену національним духом, без якого вона 
виглядає так само сиротливо, як церква без вівтаря. 
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Але ж у своїй недавній історії ми вже мали гідний 
наслідування приклад славної співпраці наших виховних 
інституцій. Результатом цілеспрямованих зусиль батьків, 
школи, церкви, громадських патріотичних організацій 
Галичини в першій половині минулого століття стало виховання 
нової людини — героя визвольних змагань, якій судилося 
врятувати в очах світу національну гідність українства в 
боротьбі за власну державність. І як би хто не ставився до 
ОУН—УПА, але, поклавши руку на серце, не може не визнати: 
таких самовідданих лицарів національної ідеї ми нині не 
маємо. А жаль... 

Коли нині кажеш молодим українцям, що для України 
потрібно жертвувати собою, як жертвували їх ровесники-
оунівці, що для цієї благородної праці потрібна незаплямована 
совість, чисті руки, а в серці — свята національна ідея, то на 
тебе в кращому випадку дивляться, як дехто на нові ворота, як 
на такого, що «впав з печі» і не знає життя, бо тільки круглий 
ідіот може жертвувати собою за отой «бардак», який панує 
довкола... 

Та глибоко помиляється той, хто вважає, що сьогодні такі 
герої не потрібні. Україна ще не стала повністю незалежною. 
Якщо до 1991—го вона залежала від зовнішнього ворога, то 
тепер так само, якщо не більше, залежна від ворога 
внутрішнього, котрий поставив її багатство «на потік» 
розкрадання, банкрутства і розпродажу чужому капіталу, а її 
народ — на межу злиднів, безправ'я і вимирання. Такі герої 
потрібні для нелегкої боротьби за людські, громадянські права 
українця, за економічні, соціальні, політичні його права, яких 
йому навіть у незалежній країні ніхто добровільно не дасть, 
доки він сам собі їх не здобуде. 



324 
 

Ви подивіться на ту ж саму Галичину сьогодні. Вона має 
всі ознаки руїни. У занепаді промисловість і сільське 
господарство, соціальна сфера і культура, законність і мораль. 
80 відсотків населення не мають засобів для гідного людини 
життя. Бюджетна сфера забезпечується власними силами на 
30—40 відсотків, решту вижебрує у держави. Порожніють села 
і містечка, молодь, працездатні люди покидають рідну землю, 
виїжджають на наймитські заробітки за кордон. Батьки, матері 
— в наймах, на брудних безпросвітних базарах, залишені 
напризволяще їхні діти виростають пустоцвітом — пияками, 
наркоманами, повіями. Що з ними буде через десяток років? І 
що буде з усіма нами? Вважайте, як хочете, а мені чимраз 
більше здається, що така бойова, героїчна партія, якою була 
ОУН, сьогодні нам навіть потрібніша, ніж вона була потрібна в 
30—40 роках... 

Запам'ятаймо: без соборності духовної не буде в нас 
соборності політичної. А Храму соборності ми ще не збудували. 
Пригадую нашу розмову з митрополитом Філаретом під час 
установчої конференції Української партії в київському Будинку 
кіно. На моє наївне запитання, чому так виходить, що київські 
князі, козацькі гетьмани усвідомлювали державотворчу роль 
помісної Української церкви, ходили в походи під святими 
хоругвами, подаючи приклад духовної єдності народу, а 
президенти нової України ніби не усвідомлюють цього і не 
збагнеш, чи то вони такі затяті атеїсти, чи взагалі поклоняються 
чужим богам? У відповідь мудрий митрополит тільки сумно 
розвів руками... 
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ВІЧЕВІЗМ — ВІЧНА НЕЗГОДА 
 

З дитинства ми шанобливо слухаємо розповіді старших 
людей про вічеві традиції предків як прояв народної мудрості і 
правдивого демократизму. Насправді, тими традиціями нам не 
варто дуже пишатися, бо це анахронізм з доісторичних часів, 
свідчення громадської «самодіяльності» відсталої спільноти за 
відсутності розумного керівництва. Європа, переконавшись у 
шкідливості для суспільства такого устрою правління, відкинула 
його ще за часів Римської імперії. Головна вада вічевого 
принципу — постійна незгода, некеровані вибухи емоцій, 
чвари, протиборства і, як наслідок, гальмування процесу 
державотворення, розвитку суспільства. 

Найкращою ілюстрацією до цього твердження є сумна 
історія вічевого Новгорода. Для керівництва вічем новгородці 
щороку обирали двох посадників. Чому двох? А ви запитайте в 
наших рухівців, чому в їхніх обласних організаціях по 2—3 
співголови і по стільки ж заступників? Бо така психологія юрби, 
де за відсутності «твердої руки» кожен хоче бути «гетьманом» 
(саркастичний афоризм: «Де два українці, там три гетьмани» — 
це закономірний наслідок вічевого демократизму). Два 
посадники так само мирилися між собою, як тепер миряться 
голови представницьких і виконавських органів влади. 
Психологія юрби не терпить одноосібного правління і силоміць 
перетворює співголів на інтриганів, руйнівників спільної 
справи, а щорічні вибори посадників (згодом кошових, 
гетьманів, голів колгоспів еts) лише породжували психологію 
тимчасовців, що більше дбали про власні інтереси, аніж про 
державні. 

Сьогодні ні для кого не є новиною, що вічевий устрій 
погубив Київську Русь, Новгород і Запорозьку Січ. Коли Батий 
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стояв під Києвом, а московський князь Іван III під Новгородом, 
у тих містах засідали галасливі віча. До спільної думки так і не 
прийшли, бо у вічевому хаосі вона не може народитися. Не 
може тому, що демократизм віча — це та мутна вода, в якій 
завжди вирують опозиційні амбіції, в якій ворог завжди може 
розплодити свою агентуру, сформувати за гроші свою фракцію, 
партію, п'яту колону для розколу тієї демократії зсередини, 
нав'язання їй вигідних для себе рішень чи неприйняття 
невигідних. 

Підкуплена московитами новгородська чернь вже 
відчиняла брами міста, а віче все ще сварилося, що робити. 
Підкуплені Батиєм євреї відчиняли брами Києва, а віче все ще 
сварилося. Підкуплений росіянами протоієрей на козацькому 
колі намовив кошового Калнишевського здати останнім Січ без 
бою, бо росіяни, мовляв, брати по вірі, нічого поганого козакам 
не зроблять. Нещасний кошовий повірив... 

Лише перехід у системі управління з позицій вічевого 
безголів'я на позиції абсолютизму міг порятувати Новгород, 
Київ, Січ від загибелі. На жаль, цього не сталося з причин усім 
нам добре відомих: нам завжди бракувало розумних, сильних 
особистостей, здатних надовго встановити абсолютну владу, як 
це вміли робити золотоординські хани, турецькі султани, 
російські царі. Абсолютизм — не панацея, але погодьтеся: якби 
Україна ще від київських королів зберегла абсолютну 
монархію, то значно менше мала б «вічевого демократизму» і 
«народовладдя» та й не стала б такою руїною, якою є сьогодні. 
Народна маса поза вічевим колом за своєю природою інертна. 
Які би громи емоцій та блискавиці закликів не вирували на 
мітингу, після його закінчення майже ніщо не змінюється. От у 
нас негаразди, до критичної межі впав рівень життя — і що 
бачимо? Населення мовчки терпить «може, так і треба?», 
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самотужки дає собі раду, пристосовується до біди, покірно 
шукає засобів до виживання, сподівається ліпших часів, але не 
організовується ні до боротьби з тими, хто брутально викинув 
його за межу бідності, розікрав і далі розкрадає народне 
добро, ні з тими, хто в цій ситуації свідомо не хоче нічого 
змінювати, щоб собі не зробити гірше. Терпляче чекає, коли 
з'явиться рятівник, знайде вихід, виведе з ями. 

Населення в нас яке є, таке є і буде. Воно не може 
замінити провідника, це не його функція, і вимагати від нього 
такої заміни нерозумно. А провідника нема. Натомість на його 
святе місце набивається ціла юрба (у нас же народовладдя!) 
демократична, соціалістична, (об'єднана), комуністична, 
ліберальна (кримінальна), якій, як і кожній юрбі, знову ж таки 
потрібен провідник. А його і тут нема. І так далі, немов у тій 
пісеньці «У попа була собачка...» 

До речі, за світовою статистикою цивілізоване обличчя 
сучасного суспільства на 80 відсотків залежить від провідної 
еліти і лише на 20 відсотків — від народонаселення. Каменярі 
теж спричиняються до побудови храму, — писав філософ 
Сковорода, —але не вони творці його. Храм будує той, хто 
виносив у голові його задум, склав проект, організував процес 
будівництва. Без нього всі задуми, проекти, будівельні 
матеріали залишаться мертвою купою, а каменярі без роботи. 
Ми не мали і не маємо політичних геніїв, бо самі — вічеві 
демократи — страшенно не хотіли і не хочемо їх мати. Тільки 
не стало Хмельницького, як полковник Пушкар з кошовим 
Барабашем підбурили голоту проти цвіту нації — тих 
Богданових соратників, котрі мали європейську освіту, бойовий 
досвід учасників 30—літньої війни в Європі і переможних битв 
з польською шляхтою. Вирізали, «аби не були дуже розумні...» 
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А росіяни, треба визнати, люди кмітливі, скоро підмітили 
глибоку «священну ненависть» українців до всього кращого, 
що вони мали, та й цілком логічно вирішили: чому б не 
помогти «молодшому братові» в його «праведних ділах», котрі 
їм так на руку. Ініціювали гайдамацький рух, аби остаточно 
позбавити українців голови, тобто навіть тієї мізерної, 
порівняно з іншими народами, освіченої, національно свідомої 
панівної верстви, яку ми ще мали. Коли ж і їм набридло те 
«мокре діло», подбали, щоби ті голови взагалі не виростали. 
Щоб жодного більше Мазепи і Петлюри! А темна маса нехай 
собі «тусується» на вічах, зборах, сходах, нехай оті природжені 
вічовики викричаться досхочу, випустять «пару» та завтра 
знову йдуть до своїх волів та колгоспів. 

Свого зневажливого ставлення до нас росіяни не міняли 
ні за царів, ні за імператорів, ні за генеральних секретарів. 
Майже ціле минуле століття українським школярам вбивали в 
голови, що найбільш національно свідома українська еліта — 
запеклий ворог свого ж народу. Те ж саме зневажливе 
ставлення бачимо, коли Москва домагається усунення з посад 
зорієнтованих на захід міністра Бориса Тарасюка, 
«американського підкаблучника» Віктора Ющенка, погодження 
текстів наших шкільних підручників з історії. 

Що ж, росіяни, як усі нормальні люди на світі, цілком 
справедливо в душі зневажають тих, у кого нема почуття 
національної гідності і честі. 

А що ж наш парламент? Наші політичні партії? Чому не 
протестують? Чи не через синдром вічевізму? Та наш 
парламент — це постійно діюче віче, наскільки крикливе, 
настільки й безплідне. А незліченна кількість і незмиренність 
наших політпартій — з того ж поля ягоди. Цілком очевидно, що 
в них є достатньо вічевого елементу, здатного через власні 
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розгнуздані амбіції, з чужої намови чи на чужі гроші витворяти 
те ж саме, що зазвичай витворяли в нашій історії підкуплені 
ворогами запроданці. Там є достатньо вічевих охлократів, 
готових ініціювати колотнечу, колотися на непримиренні 
меншості, об'єднуватися в претензійні, але безплідні більшості, 
продаватися з одних фракцій в інші й у такий спосіб нівелювати 
та гальмувати прийняття парламентом життєво важливих 
законів, украй необхідних для активізації економічних реформ. 
До речі, як на те навіть офіційний друкований орган Верховної 
Ради називається... «Віче». 

Прийняття яких законів сьогодні вкрай необхідне для 
України? Маємо готовий і доволі переконливий приклад наших 
західних сусідів — поляків. Кілька років тому вони як розумні 
люди спокійно і виважено прийняли в сеймі та започаткували 
на практиці цілий пакет назрілих реформ: адміністративну, 
бюджетну, податкову, банківсько-кредитну, земельну, 
підтримки і правового захисту малого та середнього бізнесу. І 
що принципово важливо: провели люстрації — перевірки 
громадян (аж до президента) на причетність в минулому до 
колишніх спецслужб. У результаті цих реформ вийшли на 
широку дорогу суспільної злагоди і розвитку і впевнено 
прискорюють крок свого поступу І це не є якийсь специфічно 
«польський досвід», закони розвитку суспільства об' єктивні й 
універсальні для всіх. Не розуміє цього лише розумово 
недорозвинена людина. Але спробуйте послатись на успіх 
поляків на нашому вічі, мітингу, зборах. У кращому випадку вас 
просто не зрозуміють. 

Маємо новий склад парламенту. Чому б йому за 
прикладом сусідів ще до кінця цього року не прийняти цих 
законів, сформувати під їх оперативне впровадження новий 
уряд та нарешті витягти Україну з кризи? Запевняю вас, що він 
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не зробить цього. Можу навіть запропонувати чіткий критерій 
оцінки парламенту: прийме він до кінця року пакет названих 
законів — значить це парламент наш, український, йому болить 
доля народу, не прийме — доля народу йому байдужа. Є в 
мене ще страшніша здогадка: Україна нині настільки 
розграбована, розвалена та занедбана, що навіть прийняття 
найкращих законів не гарантує їх ефективності. А знайомі 
високопоставлені працівники обласних рад та адміністрацій і 
не приховують: при існуючій владі ці закони прийняті не 
будуть... 

Звідси висновок: якщо новий парламент — обличчя 
нашого суспільства, то це обличчя чимраз більше набирає рис 
вічевої розгнузданої морди як об'єктивного віддзеркалення 
нашого життя — безхребетного, незгідливого, безтолкового... А 
ми, телепні, ще загадуємо: чи не перетворити б нам 
президентську форму правління в парламентську... 

 
ЗРАДА ВІРИ І ВОЛІ БАТЬКІВ 

 
Кожен народ має від Всевишнього таку долю, якої 

заслуговує. Святе Письмо тисячоліттями застерігає християн, 
що Бог не прощає людям зради віри і волі батьків і тяжко карає 
винних. На нещастя, в нашій історії тих зрад не бракувало. І 
Божої кари теж... 

Як гадаєте, скільки разів Україна приймала християнство? 
Відкинемо той факт, що багато хто серед нас його ще й досі не 
прийняв, а згадаємо лишень офіційні факти хрещення. 

Першим засіяв зерна християнства на Русі князь Аскольд 
—уславлений військовою доблестю данський лицар, 
посаджений хозарами на київський престол для збору для них 
данини з місцевих племен. За літописом, 1 жовтня 860 року 
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князь хрестив свою дружину (військо) і челядь. Сьогодні важко 
сказати, навіщо це було ставленикові хозарів (останні 
сповідували юдаїзм), та якби задум Аскольда вдався, Україна 
за фактом хрещення випередила б чимало європейських країн. 
Однак «правовірний» язичник воєвода Олег не зрозумів хитань 
князя між хозарським та християнським світами, самого 
Аскольда вбив, хозарів розгромив, християнські общини 
розігнав і на ціле століття «закрив» справу європеїзації Русі. 

Аж через сто років спробу знову «відкрити» справу 
зробила королева Ольга. Поза сумнівом, сама була 
християнкою, але Царгорода, що гнобив її рідну Болгарію, не 
любила, тому в 962 році попросила імператора Священної 
Римської імперії Оттона І прислати до Києва єпископську місію 
для переговорів за «круглим столом» стосовно «європейського 
вектора» Русі. 

Не судилося. Рідний син (чи внук?) Святослав зрадив віру 
і волю матері, брутально вигнав єпископа Адальберта з Києва, 
наказавши в дорозі вбити кількох місіонерів, аби скоріш 
«виміталися» з його володінь. Після того «міжнародного 
скандалу» німецький історик записав, що русичі — нечесні 
люди і з ними не варто мати справу. 

Минуло ще чверть століття. Коли Володимир Великий 
хрестив Русь, то добре усвідомлював, що прийняття народом 
нової віри — справа не одного року, але і він не міг 
передбачити, як довго вона триватиме. Ви тільки подумайте: у 
написанім через двісті років(!) після хрещення «Слові о полку 
Ігоревім» жодним словом не згадано християнського Бога, 
саму цю віру, церкву, її святих та служителів. Релігійна основа 
поеми — поганська! А з Чернігова до Києва — рукою подати! 

Берестейська унія — благородне прагнення патріотів 
рідної землі мати помісну Українську церкву. Не польську, не 
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російську, а українську! Що би ви не казали, а греко- 
католицька церква на ділі довела, що вона була і залишається 
найбільш національною з усіх християнських церков в Україні. 
Російські імператори знищили «неблагонадійну мазепинську» 
церкву і силоміць перехрестили українців на віруючих 
Московського патріархату. Силоміць чи ні, бо фактор зради 
українцями віри батьків, зради національної церкви на користь 
чужої тут теж присутній. 

У 1946 році на Львівському свято-беріївському соборі 
галичан «дохрестили до ноги». В 1991—му беріївські 
недобитки відхрестилися назад, але вже далеко не всі — 
багато хто з власної волі зрадив віру батьків. Скажіть, шановні 
братове, передусім ті, хто за гроші готовий міняти конфесії, як 
старі панчохи, — скільки разів «щирого українця» можна 
хрестити? 

Із зрадою віри батьків усе зрозуміло. А як із зрадою 
батьківської волі? Імператор Ярослав Мудрий мав аж вісім 
синів. Перед смертю звелів їм заприсягнути на Євангелії, що 
жоден з братів не посягне на землю брата і не піде війною на 
брата. Та вже наступного дня по похороні батька старший син 
Ізяслав ламає присягу і кладе початок безнастанним 
братовбивчим війнам між князями. Божа кара за зраду 
батькової волі не забарилася: це був початок занепаду імперії 
під назвою Київська Русь. 

Богдан Хмельницький окремого заповіту не залишив, але 
всім було зрозуміло, яку політику він провадив і що заповідав 
нащадкам своїми героїчними ділами, скількох жертв народних 
коштувало те, чого досяг. І що ж? Один його наступник — 
Виговський — зрадив волю батька Хмеля на користь поляків, 
другий наступник — Брюховецький — на користь московитів, а 
рідний син Юрась вибрав собі за духовних батьків турків. 
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Таке Богданові і в страшному сні не приснилося б! 
Заслужена кара не забарилася не тільки для запроданців, а й 
для всього козацького роду. 

Про гетьмана Мазепу — інша мова. Так, він невдало 
підготувався для боротьби з Петром І, чим спровокував 
національну катастрофу, загубив і ті вольності, що їх тоді ще 
мала Україна, остаточно штовхнувши її в невільниче ярмо. Але 
сталося це не тому (і я наполягатиму на такому твердженні), що 
Мазепа зрадив свій народ, а тому і тільки тому, що народ 
зрадив Мазепу. Не зрозумів чи не захотів зрозуміти його 
патріотичних намірів, не запалився його ідеєю самостійності, 
не відгукнувся на заклик до бою за волю, не усвідомив 
історичного, доленосного значення моменту, слушності нагоди 
остаточно утвердити власну державу. 

Колись французький письменник Меріме зауважив про 
Хмельницького, щоб той був великим полководцем, але не 
зажив світової слави, бо належав до темного народу, а темний 
народ — поза політикою. Це ж саме можемо сказати і про 
Мазепу. 

Моя підозра утвердилась, як в історичних матеріалах тієї 
доби натрапив на такий факт: напередодні Полтавської битви 
запорожці ночами в'язали сонних шведів і... продавали 
москалям за горілку! 

Навіть коли за рік до Полтави москалі дощенту спалили 
столицю Батурин, вирізавши всіх стариків, жінок і дітей, у їхніх 
чоловіків та батьків (мабуть, від тієї московської сивухи) не 
появилося цілком природного бажання відплатити ворогові за 
наругу. 

Натомість знайшовся психопат Ґалаґан, що під час 
приступів «білої гарячки» особисто показував московським 
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«командам зачісткі теріторії», де ховаються козаки-втікачі з 
полтавського поля бою... 

На моє глибоке переконання, незалежна Україна мала би 
попросити в гетьмана Мазепи прощення за зраду. За те, що 
відвернулася від нього в трагічний час, продала його ворогові 
за чарку сивухи, двісті років байдуже дозволяла проклинати 
його ім'я в церквах, що він сам для неї збудував. 

І нещодавно така нагода трапилася, коли в Батурині 
перезахороняли останки гетьмана, привезені з Румунії. Саме 
того дня над домовиною гетьмана від імені всієї України 
першим мав попросити прощення в Мазепи наш Президент. 
Після нього це мали б неодмінно зробити лідери національно-
патріотичних партій. Поети, драматурги, композитори мали б 
створити поему, драму чи оперу під гаслом «Прости нас, 
батьку!». Це був би унікальний витвір в історії світового 
мистецтва! 

Не здогадалися... Чи дочекаємося ми колись таких 
президентів і поетів? Скоріше хіба дочекаємось чергової 
зради... 
 

САМІ СЕБЕ ЗВОЮВАЛИ 
 

«През незгоду всі пропали, самі себе звоювали». Ці слова 
гетьмана Мазепи були актуальними і за його життя, і 
залишилися такими донині. Зрада волі і віри батьків завжди 
вела нас тільки однією дорогою — до поразки. 

Одразу після Полтави Петро І звелів Московському 
патріархові «викурити» з України греко-католицьких 
«єретиків», котрі на той час поширили свій вплив аж за Дніпро і 
мали в Києві свій єпископат (до речі, одним з єпископів був 
прямий предок митрополита Андрея Шептицького). 
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Завойовник добре розумів, що дух цієї церкви — це дух 
українського патріотизму і націоналізму чи, як він сам 
висловлювався, дух «мазепинства». Його вірна послідовниця 
Катерина II переслідувала «уніатів», як радянська влада — 
дисидентів та правозахисників. 

З намови московських попів і на російські гроші голота 
східноукраїнських регіонів час від часу вибухала бунтами проти 
«засилля уніатів». Повстанські ватажки Голий, Грива, Медвідь, 
Жила, Подоляка, Гаркуша прикривали своє запроданство від 
народу тим, що нібито продовжують справу «батька Богдана». 
Та це неправда, бо Хмельницький мети переслідування уніатів 
перед собою не ставив. 

Добре відоме нам зі шкільних років повстання 
Залізняка—Гонти було кульмінацією гайдамацького руху перед 
зруйнуванням Січі. Після того, як гайдамаки зробили свою 
чорну справу в розгромі українського патріотичного духу, 
великороси роззброїли їх, повиривали ніздрі, на чолі кожному 
випекли тавро—літеру «В» (вор) і відправили на довічну 
сибірську каторгу, щоб, бува, не проговорилися, з чиєї намови 
бунтували. Що ж, Божа кара за зраду несправедливою не 
буває... 

Чи перевелися гайдамаки в Україні? Засвідчую як 
очевидець: на північ і схід од Галичини українські селяни і 
зараз при появі греко-католицького священика з його 
українською (!) мовою богослужіння готові хапатися за кілки та 
вила, грудьми захищати російськомовного «батюшку», бо такі, 
мовляв, наші народні традиції. Як гадаєте, чи не так само ці 
темні люди захищатимуть «народні традиції» України від її 
схиляння до європейської культури, членства в ЄЕС, вступу до 
НАТО? 

Самі себе звоюють, аби тільки «батюшки» підмовили... 
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«Не так тії воріженьки, як добрії люди!..» Україна має в своїй 
історії страшні факти національної зради — цілком свідомої, 
добровільної, холуйської, коли до неї навіть ворог не силував, 
факти «звоювання» багатьох поколінь співвітчизників протягом 
віків, отруєння їх національної свідомості з дитячих літ, що 
незрівнянно страшніше від зради батуринського сотника Носа 
чи полковника Палія... 

У роки гетьманування Петра Дорошенка архимандрит 
Печерської лаври Гізель з власної волі, без намови Москви 
видає «Синопсис», що за змістом був, по суті, першою історією 
України. Блудний отець чорним по білому пише, що прямими 
спадкоємцями Київської Русі є московські князі і царі, про 
Козацьку державу, про Хмельницького й не згадує, нема в його 
облудному творі навіть назви Україна, зате настирно 
стверджується, що «Малая Русь», тобто Малоросія є окраїною 
Великої Росії. 

Усі тодішні початкові школи були при церквах, а це 
означає, що «Синопсис» свідомо написаний як підручник історії 
рідного краю для багатьох поколінь українців, аби з дитинтсва 
знали, що ніякої України нема, що їх батьківщина — Росія, а 
вони самі «малоросійське» плем'я Московської держави. Що 
це не був випадковий захід, свідчить такий факт: за наступних 
150 років цей отруйний для багатьох поколінь українців (цвіту 
нації, освіченої її верстви!) твір московського блюдолиза 
перевидавався 32 рази загальним накладом 300 тисяч 
примірників. Тобто не було, мабуть, учня-українця, якому би 
він не отруїв національну свідомість. 

Минуло трохи більше століття і київський митрополит 
Миславський знову ж таки добровільно, з власної холуйської 
волі запровадив в українських церквах і церковних школах 
російську мову як державну і обов'язкову... замість 
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національної мови. Зрада цих православних отців-запроданців 
заподіяла українській нації незрівнянно більшої шкоди, аніж 
вікові набіги татарських орд, ворожі армії та воєнні поразки. 
Так московські задолизи гірш ворога нищили душу України, 
виховували безбатченків, вчили козацьких дітей вважати 
російського царя за батька, а москаля за «старшого брата». І це 
тривало майже два століття! Аж до гнівного окрику Тараса 
Шевченка: «Ви моголи», до рятівного слова пророка, якого 
Україні послало небо, бо сам він з тих облудних, запроданських 
церковних шкіл вирости на пророка не міг. 

Сьогодні ж якийсь Семиноженко так само добровільно, з 
такого ж холуйського власного бажання збирає нових гізелів, 
миславських, толочків, аби під цензурним оком тієї ж Москви й 
надалі виховувати покоління українців зденаціоналізованим 
волячим стадом, манкуртами та безбатченками. Чи 
дочекаємось нового Тараса, щоб урятував честь і гідність 
українства від такої ганьби?! 

Коли збагнеш усю бездонну, безнадійну глибину того 
національного нещастя, в якому животіла Україна в 
післямазепівську епоху, починаєш глибше розуміти причину 
багатьох наших поразок і зрад. Після того вже й не дивуєшся, 
що Грушевський з Винниченком у 1918 році, зрадивши заповіт 
батька нації Шевченка, одним розчерком пера розігнали 
патріотичне українське військо, котре саме, стихійно, на голому 
ентузіазмі ставало на захист самостійної України. Ми нині до 
небес підносимо славу героїв Крутів — мізерного загону 
гімназистів та студентів, котрі тільки те і вміли, що красиво 
вмирати під багнетами більшовиків. А де ж кадрові, фронтові 
наші частини? Їх ще до Крутів похоронили Грушевський з 
Винниченком, чим самі звоювали і себе, і рідну неньку—
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Україну. Цілком логічно для «патріотів», вихованих на 
церковно-приходській історії гізелів та миславських. 

Так само, на жаль, вчинив і Петлюра з галичанами. Знаю 
про це з розповідей батька — учасника походу Української 
Галицької Армії на Київ, чотового, особисто відзначеного 
Петлюрою за бойові заслуги. Порівняйте: маленька Галичина, 
де вплив мали західна культура, греко—католицька церква, 
«Просвіта», де в пошані були славна історія народу, полум'яне 
слово Шевченка і Франка, у 1920—му, коли вирішувалася доля 
нації, змогла виставити на підтримку Директорії стотисячну 
армію добровольців. А яку армію виставила в десять разів 
більша православна Україна? Розігнала і те, що мала... 

УГА вже дісталася Фастова, коли раптом страшна вість 
облетіла її курені: Петлюра віддав Галичину і Волинь полякам! 
Виходило, що всі стрільці армії є підданими ворожої їм країни, 
з якою вони недавно так нещасливо воювали, і не мають права 
перебувати на землі такої рідної, але вже чужої їм України. Чи 
появиться колись у нас власний Шекспір, щоб описати всю 
глибину трагедії молодих патріотів? 
Через кілька днів УГА перестала існувати. Одурені, зраджені 
своїм кумиром, ображені до глибини душі галичани сиротами 
розповзлися по світу та так сиротами й покинули його в повній 
забутості й безнадії. Батько мій у хвилину задуми наспівував 
все одну і ту ж пісню: «Там, серед поля гнеться тополя та й на 
стрілецьку могилу...» То було все, з чим він і прожив життя... 

Я донині запитую себе: якою ж то логікою керувався тоді 
Петлюра? Купити собі підтримку чужого народу, до того ж, 
нашого вікового недруга, ціною відмови від підтримки 
власного народу? Ні, не більшовики перемогли Петлюру, а він 
сам звоював себе одним нерозумним кроком... 
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Історія любить повторюватися. Особливо в Україні. 
Пригадаймо: 1991 рік, тисячі і тисячі галичан йдуть у східні 
регіони бити в дзвони Незалежності. І майже ніхто зі східних 
регіонів — до нас. Чи їм не потрібна була незалежність? 
Пояснення просте: ще два-три десятки років московського 
дурману про «світле майбутнє» — і галичани теж нікуди не 
поїхали б, і їм байдужа була б незалежність, як байдужа вона 
отим українським (!) аборигенам, знайденим нещодавно в 
лісах Чернігівщини. 

Історичні паралелі на нашій землі й надалі не 
перетинаються. Приклад — парламентські вибори 2002—го. 95 
відсотків галичан та волинян підтримали своїми голосами 
Віктора Ющенка і Юлію Тимошенко. Бо це люди нового 
покоління, сучасного європейського мислення і бачення виходу 
країни з кризи, це не порослі мохом вчорашнього дня 
партократи та дисиденти, а нова генерація керівників, яких ми 
вже бачимо в Росії, Польщі, Угорщині і якої чекає на нашому 
владному Олімпі прогресивний світ. Не заперечую, є в 
«галицькому феномені» й елемент ілюзії, що вдієш, маємо те, 
що маємо, та результат виборів — це насамперед наше 
задеклароване волевиявлення, яких керівників держави ми 
хочемо мати в Україні. Східна Україна усвідомила це раптом на 
10—15, а в окремих регіонахледве на 5 відсотків... Ні, не 
вороги, а ми самі не даємо одні одним будувати власну 
державу. 
 

ЗРАДА ВЛАСНОЇ ДУШІ 
 

Інформація для роздумів: сьогодні на світі серед 
українства метисів більше, ніж неметисів. І перспектив 
зворотнього процесу не спостерігається. 
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Звернемось до фактів. Після першого всесоюзного 
перепису населення у 1929 році за статистикою українців було 
82,5 мільйона, росіян — трохи більше 81 мільйона. Кажуть, 
Сталіну результати перепису страшенно не сподобалися: 
«Хохлов слишком много!» Чи не тут криється одна з причин 
організованого «рідною партією» голодомору саме для нашого 
народу? 

Наступний перепис через десять років зафіксував зовсім 
інші показники: українців — 69 млн., росіян — сто з лишком. І 
це —після приєднання густонаселеної Західної України! 
Зрозуміло, голодомор, репресії. Але не тільки! Післявоєнний 
перепис засвідчив, що українців стало ще на 15 млн. менше. 
Зрозуміло, війна, еміграція. Але знову ж — не тільки! 

Мільйони українців, як відомо, проживали в прилеглих 
до України областях Росії, Білорусі, на Кубані, в Північному 
Казахстані, Сибіру, на Далекому Сході. Виявляється, під час 
переписів більшовики записували їх росіянами, не питаючи 
згоди. Зламані фізично і духовно голодомором, репресіями, 
продесятковані кривавим режимом , люди навіть не 
протестували. Російський дракон пожирав українців десятками 
мільйонів. В умовах брутальної русифікації безборонний 
українець думав передовсім про те, як би вижити. 

Любов росіян до «зачісток» у всі часи однакова: і за 
брежнєвського перепису населення рештки українців на 
теренах Росії остаточно, не питаючи згоди, зачислили до 
росіян. Наслідки для нас катастрофічні: в незалежній Україні 
залишилось ледве 36 млн. українців. Куди поділася решта? 
Пішла в «метиси». 

Чому так сталося? По-перше, українець — людина 
бездержавна, не має міцного коріння, твердого грунту під 
ногами, стійкого хребта. Гнеться, куди вітер віє. Звідси його 
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рятівна риса — пристосовництво. Мій дід ще на початку 
минулого століття кілька років «продавав свою робочу силу» 
одній із нью-йоркських металургійних фірм, а відтак усе життя 
подивляв, які українці здібні пристосуванці: «Німець завжди 
залишається німцем, італієць — італійцем, а українець уже 
через півроку вдає з себе чистого американця». 

По-друге, наукою доведено, що найлегше асимілюються 
люди одного типу культури. Десь у Японії українець довше 
зберігав би свою національну ідентичність, але в«братній» Росії 
це майже неможливо. Подібна мова, побут, віра, школа, 
подібні звичаї', навіть злидні. Для бездержавного українця це 
справжня пастка. 

По-третє, чужина є чужина. Раніше чи пізніше (якщо ти не 
єврей) вона засмоктує і не таких «здібних пристосуванців», 
буквально змушених переймати чужу мову, культуру, звичаї, 
співати чужий гімн. Перші емігранти ще тішать себе надією, що 
колись настануть кращі часи і вони повернуться на рідну 
землю. Та кращі часи не настають, підростають діти, 
одружуються з автохтонами, внуки-метиси вже мають «чужі» 
імена, для них Україна —далека чужина, а рідною стала чужа 
земля. Так і з'являються серед високопоставлених російських 
посадовців перекинчики типу Кириєнка, Христенка, Починка, 
серед генералів — Лебідь, Шпак, Подопригора, діди чи батьки 
яких були українцями, але вони вже «ісконно русскіє». Трохи 
довше тримаються українці західної діаспори, але за кілька 
десятиліть чужина і їх поглине... 

Українство занепадає двома шляхами — метисації та 
асиміляції. Масова метисація — це фізичне розчинення (як 
розбавлення пива водою) національного генофонду, це 
переважно добровільне прямування нації в небуття. 
Асиміляція в нас була і насильна, і добровільна. Насильницьку 
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асиміляцію деякі історики прирівнюють до... кастрації, кінцева 
мета якої — перетворення народу в байдужого вола. Це ми 
вже проходили під гучними гаслами про розквіт в умовах 
«дружби народів» української національної культури. 

Якщо добре організувати справу, то уярмлений люд уже з 
третього покоління починає добровільно асимілюватися (або 
самокаструватися) — і процес пішов. Та як би ми не співчували 
нещасним уярмленим, які б об'єктивні причини для 
виправдання їх метисації й асиміляції не називали, а зрада 
свого роду залишається зрадою. І тільки. 

Ні асиміляція, ні метисація, як кожна зрада, не дають 
нічого вартісного, не народжують нової людини, нового етносу. 
Такі процеси, як правило, відбуваються між двома народами — 
сильним, «з чоловічим началом», який ґвалтує слабшого, «з 
жіночим началом», що слугує для нього підстилкою. Хто в 
нашому випадку є підстилкою, неважко здогадатися. 
Найсумніше є те, що в підстилки вже не народжуються «вірні 
сини та дочки», вона стає наче бездітною, а зростає тільки 
смертність. Та й те, що народжується, більше нагадує 
непотріб... 
Це ж бо вони, наші рідні метиси голосують за відновлення 
Союзу, за надання російській мові переваг над українською (до 
речі, депутати Харківської міськради проголосували за 
відновлення на фронтоні своєї мерії прапора і герба УРСР), за 
ординський інтернаціоналізм (вони ж бо і є 
інтернаціоналістами ще в утробі матері). Це з їх глухонімих 
«синівських» обіймів ледве вирвалась бідолашна Україна під 
час президентських виборів 1999—го, але задихнулася в них 
«Наша Україна» під час парламентських виборів 2002—го... 
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Те, що ми — зметисований етнос, світ знає давно і чомусь 
краще від нас самих. Приміром, відомий у минулому Карл 
Маркс відкрито писав про це. На думку «пророка комунізму», 
українство — не нація, а «етнічне сміття», яке змете з лиця 
землі пролетарська революція або воно саме зникне внаслідок 
метисації, тобто його поглине інший етнос, передусім 
російський... Отже, Маркс знав, що казав?.. 

Сьогодні очевидним стає той факт, що в умовах 
незалежності українство денаціоналізується чи не швидшими 
темпами, ніж за колоніального режиму. Чим це пояснити? 

Зрада душі починається із зради рідної мови. Мова — 
душа народу. Слово матері — слово Бога, що народжує, 
плекає, формує душу. Якщо не впустити його до серця змалку 
— душа буде червива. Якщо мати не знає рідної мови, то про 
патріотичне виховання дітей шкода говорити. У школі, де панує 
не наша мова, в церкві з її старовірським суржиком українська 
душа почуває себе емігрантом. На превеликий жаль, саме в 
роки незалежності, коли нас до зради душі ніхто не силує, 
українська мова різко втрачає свої позиції. Здавалося, 
вирвавшись на волю, українці за прикладом поляків, чехів, 
прибалтійців кинуться відроджувати свою понівечену 
асиміляцією мову, очищати її від суржикового сміття. Та 
сталося якраз навпаки. Коли сьогодні чую, як з екрана 
телевізора «штокають» на «общепонятном» типи з прізвищем 
Галушка, Макух чи Цибух, то, далебі, не знаю, чи мені сміятися, 
чи хапатися за валідол. А ще здавалося, мільйони українців з 
усіх діаспор негайно масово повернуться до рідного краю, аби 
всією громадою будувати власну державу, якої стільки віків 
добивалися. Навпаки, автохтони ще масовіше стали її 
покидати... 
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І на своїй землі, і в діаспорі українці рідною мовою не 
дорожать, не захищають, як того сподівалося, від утисків та 
принижень. Навпаки, материнську мову й надалі заганяють до 
хліва, скніє національна преса, книгодрукування, театр, 
естрада, зате саме ці галузі російської культури почувають себе 
в Україні чи не краще, ніж на «родінє», а єврейські концерти на 
великі релігійні свята стають у нас традиційними. 

Чи можна уявити щось подібне в Литві, Латвії, Естонії? 
Або щоб у польському костьолі богослужіння відправили 
російською? До речі, якщо на початку минулого століття у 
Варшаві не було жодної державної польської школи, то під 
кінець століття не стало жодної російської школи. Латвія з 
Естонією планують таку «чистку» до 2007 року. 

Ми теж маємо якийсь безхребетний «Закон про мову», 
але, як звикле, ніхто його всерйоз не сприймає. Порівняйте, як 
виконують закон про мову поляки і як ми, і ви все зрозумієте. 
Торішньої осені кафедра українознавства Тернопільської 
політехніки провела соціологічне дослідження, як у нашому 
місті, до речі, чи не найбільш українському з усіх обласних 
центрів, виконується цей закон, факти виявилися такі, що про 
відродження української душі краще й не згадувати. Таке 
враження, що 96 відсотків жителів міста українського 
походження залишаються людьми другого сорту порівняно з 
трьома відсотками росіян. У мережах кіосків, лотків і розкладок 
художньої літератури рідко знайдете українську книжку, 
половина газет і журналів — російською мовою, 
аудіовідеокасет, комп'ютерних програм, відеокліпів україн-
ською мовою в чотири рази менше, ніж російською, а наукової 
літератури, вкрай необхідної викладачам і студентам вузів, —у 
сорок разів менше, ніж російською. Молодь (наші діти, 
виховані в умовах незалежності!) замовляє протягом місяця на 
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місцевому телебаченні в середньому 50 пісень російських, 40 
англійських... і 15 українських... 

Тут я маю повне право на категоричний висновок. 
Українець, який в умовах незалежності не хоче знати 
національної мови, не має української душі. З погляду свого 
роду — це манкурт, кастрат, живий труп; на ньому український 
рід переводиться. В очах гордих своєю національною 
самосвідомістю народів він уже не може розраховувати на 
повагу. І як би він не бив себе в груди, що він теж українець та 
європеєць, це вже не так. Зрадивши власну душу, загубивши 
пам'ять поколінь, він фактично вкорочує віку нації до рівня, не 
так давно спрогнозованого відомим Римським клубом 
видатних економістів, а саме: до 2030 року в Україні може 
залишитися не більше 15 мільйонів жителів, та ще й не 
обов'язково корінного етносу. З 82 мільйонів до 15—ти? За сто 
років? При такому розгромі нації оптимістом може залишатися 
хіба що ідіот... 

 
СОЦІАЛЬНЕ ДУШИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ 

 
Зрада власної душі ні для кого не буває безкарною. Для 

нас, українців, вона обернулася деформацією етнічного 
менталітету в бік чимраз більшої переваги соціального 
феномена над національним, матеріального над духовним. 
Процес деформації триває... 

У мемуарах В.Винниченка знаходимо гіркі нарікання на 
те, що перша українська революція 1917—1920 рр. зазнала 
поразки, бо національну ідею розтоптав соціальний фактор. 
Орієнтація тільки на соціальний інтерес — свідчення відсталості 
нації. 
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Селянин-хлібороб вище своєї «омріяної скиби» нічого не 
бачив і не хотів бачити. Удачливим політиком, 
державотворцем він ніколи не був. Політиків виховує освіта, 
культура, торгівля, промисел, осідле проживання в культурних 
центрах з їх традиціями самоврядування, управління 
державними справами. Український селянин не мав 
можливості тих політиків виховати під «омофором» 
православної церкви, цієї вірної охранки колоніального 
режиму, котра разом з режимом завжди недобрим оком 
дивилася на освіченого «мазепинця» і чинила опір розвитку 
освіти, заснуванню в Малоросії університетів та академій. 
(Єдина наша академія — Могилянська — заснована ще 
владиками Київського патріархату). І як би дехто нині не 
пишався тим, що ми — хлібороби від Бога, а та перевага в 
свідомості українця власної «омріяної скибки» над 
національною ідеєю є однією з головних причин нашої вікової 
бездержавності. Цієї думки дотримувалися І.Франко, 
Д.Донцов, В. Липинський, А.Річинський... 

Для тих, хто сумнівається в перевагах у нашій свідомості 
соціального фактора над національним, кілька прикладів з 
історії. Чому за Хмельницьким пішли сто, двісті, а то й усі триста 
тисяч патріотів, а за Мазепою — в десятки разів менше? 
Хмельницький дарував віру в перемогу? Так, і все ж страшна 
здогадка не дає спокою: наш «пролетаріат» (козак Голота з 
Ганджою Андибером) побіг за переможцем, бо була реальна 
можливість нажитися на панському добрі, на славу погуляти по 
панських винницях. А заклик Мазепи в цьому аспекті виявився 
пустим ділом, бо гарантії перемоги нема і в голодного москаля 
взяти нічого. Хіба що вимінювати в «братушків» сонних шведів 
на оковиту.. 
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Другий приклад: варто було більшовикам кинути 
облудне гасло: «Земля — селянам!», як наївне українство в 
основній своїй масі геть забуло про волю та самостійність і 
кинулось всерйоз ту землю ділити. Навіть у Галичині, де й 
більшовиків не було. Наш краянин письменник 
В.Будзиновський з болем писав у спогадах, як у перші дні 
листопадового повстання 1918—го вмовляв українських вояків 
(фронтовиків з австрійського війська, що розпалося) 
повертатися назад до Львова на підтримку ЗУНРу й оборону 
його від поляків. І слухати не хотіли! Польські легіонери, оті 
самі «орлята», з меморіалом яких зараз маємо проблему, 
зліталися до Львова душити нашу волю, а рідні стрільці 
розбігалися по селах «ділити землю». 

Скільки наділили, ми вже знаємо. Внаслідок зради самих 
себе ми дістали те, чого дуже хотіли і чого були варті: 
колгоспну землю на могилу, сумну тополю над нею і волю на 
голодну смерть, а хто мав щось проти, —дістав на додачу цілий 
сибірський рай від Уралу до Колими. 

Третій приклад. Роки незалежності: Україна розграбована 
«вірними синами і дочками народу». На огризках та недоїдках, 
що зосталися, влада демагогічно обіцяє збудувати «могутню 
державу із заможним, гідним людини життям». Сміхотворним 
обіцянкам нема віри, бо кожен, як той зв'язаний заєць, 
зайнятий боротьбою за виживання. Хлібороб «від Бога» уже й 
землі не хоче. А на тій, яку йому все ж таки кинули, він став 
наймитом і отримує за неї від так званого фермера-крутія 
меншу плату, аніж колись від чужого пана. Бо українець 
українцеві за роботу доброї плати не дасть, він на це від віків 
не спроможний. Як на мій погляд, то цей «неп» кимось так 
спланований, аби соціальний фактор на Україні остаточно 
розтоптав національну ідею... 
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Між політикою і буттям в Україні росте прірва. 
Проголошувані владою гасла чимраз більше не співпадають з 
тим, що значуще для конкретної людини. І чим гучніші гасла 
про «заможне життя», тим сильніше розчарування, 
роздратування й невдоволення викликають вони в ошуканого 
безробітного, голодного пенсіонера, багатодітної матері, що не 
має свого житла, тим частіше можна почути від людей: 
«Навіщо мені така держава...» Зрозуміло, від людей, які не 
мають хребта...  
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У НАШОМУ БЕЗТАЛАННІ ВИННА КОНОПЛЯ? 
 

Звертаю вашу увагу на езотеричну чи містичну, — далебі, 
не знаю, як її й назвати, — фатальну закономірність історії 
племен і народностей, наших попередників на теренах 
України. Анти, кімри, скіфи, гуни, хозари, обри, печеніги, 
половці, татаро-монголи — куди ж вони всі поділися? Наша 
земля ніби проковтнула їх! 

Інші стародавні народи залишили глибокий слід у 
людській цивілізації, а наші попередники майже нічого. Ні 
пірамід, ні міста-мегаполіса, ні величного храму чи бодай 
високомистецької скульптури божка. Змарнували тисячі років, 
гори багатств та й успадкували нам хіба що викопний дріб'язок, 
що не йде ні в яке порівняння з історичною спадщиною 
культурних народів. 

Іноді аж холодок стискає серце: а чи й нас, українців, 
часом не підстерігає участь наших безталанних попередників? 
Чи не згадає рідна землиця про свій невідворотний принцип 
поглинання прохідних народів, здатних тільки нищити, а не 
примножувати її красу? Нарешті, чи немає якоїсь однієї, 
загальної причини наших багатовікових негараздів? 

Досить оригінальну і, на мій погляд, не позбавлену 
певного сенсу відповідь на це принципове питання пропонує 
історик з діаспори І. Кузич-Березовський в есе «Чому ми не 
маємо держави?». Як відомо, в безмежних степах від Дунаю до 
Волги, де селилися наші далекі предки, масово зустрічається 
дикоростуча наркотична конопля. На думку вченого, ця 
скромна рослина мала трагічний вплив на ментальність і долю 
тутешніх племен і народностей. 

Якою суб'єктивною така думка не вважалася б, на цей раз 
істина насправді у вині. У Західній Європі люди спрадавен 
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вживали алкогольні напої, виготовлені з винограду. Та й дика 
конопля там не росте. На наших холодніших і вологіших 
теренах виноград не ведеться, зате з ранньої весни до осені 
буяє різнотрав'я, багате медом. Про нашу землю, медом 
текучу, із захопленням згадують у своїх мемуарах зарубіжні 
мандрівники, купці, дипломати, місіонери. Тому місцеві 
племена в основному з меду готували спотикач, для бродіння 
додаючи хміль, а відтак варили його з цвітом коноплі — щоб 
сильніше «било в голову». А дика конопля — це і є всім відома 
«анаша», «гашиш» або по-сучасному «марихуана». В результат 
отримували сильнодіючий алкогольно-наркотичний напій, 
надто шкідливий для здоров'я людини як трутизна для мозку і 
нервової системи. В цьому наркотику і вся суть. 
Є здогадки, що анашу в Причорномор'я занесли скіфи —вихідці 
з іранських та афганських плоскогір'їв (до речі, звідти й 
сьогодні доставляють її афганські контрабандисти). Стародавні 
греки першими зауважили, що скіф напідпитку поводиться 
якось неадекватно і з презирством казали про своїх не в міру 
буйних пияків: «Напився, як скіф». Мед, приправлений цвітом 
коноплі, був сильнодіючим наркотиком, від якого людина 
втрачала відчуття реальності, впадала в буйство, не боялася 
смерті. Медовуха рікою лилася і при дворі гунського царя 
Аттіли, вона ж укоротила віку ханові Батию. Чи не в ній одна з 
головних причин деградації і виродження наших 
попередників? На жаль, не обминуло це лихо і нас. Адже 
коноплі наші предки сіяли багато. «Занадився журавель до 
бабиних конопель...» — співається в пісні. Кожен школяр знає з 
історії України, що Київська Русь активно торгувала з сусідніми 
державами конопляним прядивом, що українські селяни 
масово носили літній одяг з вибіленого конопляного полотна 
аж до радянських часів. А де конопля, там і медовуха. Від 
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медовухи наші предки покоління за поколінням ловили «кайф» 
— впадали в розгнуздану веселість, бачили фантастичні видива 
(повість Гоголя «Вій»), втрачали відчуття лиха, болю, 
смертельної небезпеки. Чи не тому козаки—герої, коли вороги 
вели їх на страту чи тортури, навіть перед лицем неминучої 
смерті почувалися щасливими, ігнорували нестерпні муки та 
сміялися в очі катам? Усе це сприймається гарно в художньому 
творі, але реальність набагато гірша і трагічніша. 

Отже, медовушна спадковість. Доля алкоголіка менше би 
нас непокоїла, якби його недуг генетичним шляхом не 
передавався нащадкам і не позначався на їх здоров'ї. Медична 
наука остаточно довела: навіть якби діти ніколи не бачили 
медовухи, від батькової спадковості їх несвідомо тягтиме 
«похмелитися». Спрогнозуйте ці причини та наслідки на 
тисячоліття, на десятки поколінь і вам стане зрозумілим, чому у 
вашому оточенні так багато пияків, диваків, обмежених, ні до 
чого путнього не здібних, нечесних, заздрісних, неохайних 
людей, байдужих до долі України, рідної мови, своєї родини. 
Коротше кажучи, відсоток їх серед нас здається зависоким. Для 
порівняння: чи багато алкоголіків-наркоманів зустрічали ви, 
скажімо, серед євреїв? 

Помилково думати, що наркотичну оковиту наші предки 
пили давно, ще за княжих та козацьких часів, тому, мовляв, 
медовушна спадковість уже мала б вивітритися з наших генів. 
Насправді це не так. Ще якихось сто років тому налогові пияки 
в корчмах масово допивались «до чортиків», бачили 
фантастичні видива, «зелених чоловічків», усяку нечисть. Зі 
шкільної лави пам'ятаємо про гірку долю старого Кайдаша, 
котрого щоразу після корчми переслідували чорти, як кабани, і 
павуки, як раки завбільшки, доки не заманули нещасного до 
ставу і не втопили. 
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Сьогодні серед нас алкоголіків незрівнянно більше, але 
про «зелених чортиків» щось від них не чути. Отже, від простої 
горілки Кайдаш не мав би таких галюцинацій! То в чому річ? Чи 
не в тому, що жиди-корчмарі для підвищення попиту на свій 
доволі ефективний для визискування українця крам додавали 
до горілки усяке «зілля», той же екстракт цвіту коноплі. Адже 
слово «зілля» неспроста стало синонімом оковитої. І було це, 
повторюю, менш ніж сто літ тому. 

Доводиться визнати: ми є недужою нацією, яка потребує 
лікування не тільки тіла, а передусім духу, свідомості. Ми 
постійно про це говоримо і пишемо: причини нашої 
економічної кризи за—корінені далеко не в самій економіці. 
Далеко не сама слабка економіка винна в майже постійних 
вибухах на шахтах, пожежах у селах і лісах, нещасних випадках 
на виробництві, на дорогах і водах. Причин кривавого авіашоу 
27 липня 2002 року у Львові названо немало — аж до 
підвищеної активності сонця і зміщень земної кори. Та однієї 
причини, можливо, найголовнішої, ніхто не назвав, а саме: і 
організатори шоу планували видовище, і пілоти виконували 
програму польоту так, ніби це не досвідчені, п'ятдесятилітні 
чоловіки, а лекговажні, бездумні п'ятнадцятирічні підлітки-
пустуни або люди з нестійкою психікою літали на п'яну голову, 
як кажуть у народі. Я переконаний, що з часом ця причина буде 
названа серед головних і щодо тих, хто планував, будував і 
експлуатував Чорнобильську АЕС... 

Першою ознакою людини з медовушною спадковістю, на 
думку І.Кузича—Березовського, є незгідливість, недовіра і 
ненависть до інших, передусім до тих, хто у «верхах». 
Наркоманізовані громадяни просто не здатні до єднання. Це не 
патріоти і не державотворці. Ми не сьогодні і не вчора 
втратили чуття єдиної родини, потяг до єдності помислів і 
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зусиль у творенні власної держави. Цю втрату передавали нам 
генетично предки тисячу років поспіль. Через незгоду недужих 
на медовушну спадковість діячів нема в нас єдності гілок 
влади, політичних партій, громадських організацій, церков, 
науковців і митців. Ми не терпимо дисципліни, 
відповідальності за обіцяне, задане слово. Скільки українців 
носять у серцях тяжку образу на своїх знайомих і близьких саме 
за те, що ті, самі не відаючи чому, за логікою, яка й пояснення 
не має, не виконали обіцянки, не повернули позиченого, не 
дотримали слова, не оцінили дружньої допомоги. Гадаю, 
кожен сам знайде з власного досвіду аж надто багато 
прикладів для підтвердження цих слів. 

Я же зішлюся на приклади з народних дум, в 
об'єктивності яких ніхто не може сумніватися, бо фольклор — 
це точне віддзеркалення ментальності народу. Українство 
шанує запорозьких козаків як носіїв лицарсько християнського 
ідеалу, священної національної ідеї. І такими вони залишаться 
в пам'яті народній назавжди. Та ось козак Голота (герой 
одноіменної думи) ні християнського ідеалу, ні державницької 
ідеї за своєю розгнузданою душею чомусь не має. Його ідеал 
— «щоб козаки пили та гуляли, велику в неприятеля здобич 
брали». Коли ж така нагода трапилася, то він убитого татарина 
пограбував та на Січі пив—гуляв, награбоване пропивав. Чи 
потрібна держава такому «героєві» — з думи не видно. 

Козак Голота бив ворогів, а нетяга Фесько Ганджа 
Андибер, «гетьман запорозький», слава про якого «не вмре, не 
поляже», бив та грабував своїх. Його «бойовий шлях» — від 
корчми до корчми. Найбільшу ненависть у нього викликає 
козацька старшина, серед якої – славні соратники Богдана 
Хмельницького. Це руйнівник власної держави, а не будівник 
її. 
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Ганджа – вигаданий персонаж. Але його послідовники 
Пушкар і Цецюра, що добили до решти Богданових побратимів, 
– реальні особи. А з якою запопадливістю допомагали 
москалям позбавити Україну вищої інтелектуальної еліти 
гайдамаки! Середню ланку еліти добили «рідні» більшовики 
після революції і селянська біднота в період колективізації, з 
маніакальним злорадством взуваючи «пана в постоли». Такої 
кровожадної соціальної люті не знав жоден західно-
європейський народ. І наука безсила пояснити цей феномен; 
залишається одне пояснення — вікова медовушна спадковість. 
Результат її у кожного перед очима: ми не маємо з кого 
вибрати гідного президента, спікера, прем'єр-міністра, лідера 
політичної партії, голову обласної, районної адміністрації, 
навіть голову сільради. Народ є, людей нема. Самі голоти та 
андибери. А без критичної маси інтелектуальної еліти 
європейської держави не збудувати. 

Відомий історик Д.Яворницький, дослідник і 
популяризатор героїчної козацької минувшини, найбільшою 
вадою запорожців називав непостійність. Сумніватися в його 
правоті не доводиться, бо запорожці з їх вічевим 
демократизмом і не могли бути іншими. Мало не щороку 
міняли кошових, і не завжди гірших на кращих, а за принципом 
— хто більше «оковитої поставить». З причини ментальної 
роздвоєності, про яку йшлося вище, без кінця хиталися між 
Польщею і Росією, чомусь не відчуваючи в собі сил (і це теж 
ознака нездорової нації) самим будувати власну державу, та 
так і не змогли зробити правильного вибору. Ми не можемо їх 
осуджувати, бо якби нині опинилися перед таким вибором, то 
результат навряд чи був би кращим, що, до речі, й засвідчують 
парламентські вибори 2002—го. 
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Людина з алкогольно—наркотичною спадковістю не має 
стійких моральних принципів. Вона непорядна, брехлива, 
сварлива, «з придур'ю», як інтуїтивно, нехотячи, але влучно 
висловився наш Президент, або до всього байдужа, як сонний 
віл. А що дивуватися? Ми — вічно дурений народ. Не мали 
королів, не мали імперії, тільки якусь безформну Русь, в якій не 
було ладу, доки не скорилася чужинцям. Хмельницький «на 
п'яну голову» віддав Україну царю, Мазепа — зрадник, а от 
гайдамаки — останні орли, Грушевський з Винниченком — 
друзі Леніна та Троцького, Петлюра продав Галичину 
полякам... Де тут правда, де неправда — донині ніхто 
достеменно не знає. І не вельми хоче знати, бо йому давно все 
байдуже. 

Така людина не має високих устремлінь, не має за душею 
нічого святого. Хворий з медовушною спадковістю має 
занижені інтелектуальні здібності, він — невдатний 
організатор, політик, господар, зате з середовища таких людей 
виходять кмітливі крутії, злодії, казнокради, бракороби, 
задолизи, повії, боягузи. Чи не тому в нас серед 
президентського оточення, в парламенті, уряді, серед 
керівників регіонів так мало носіїв національної ідеї, 
економістів-реформаторів, стратегів державотворення? Самі 
«маленькі гіганти великих дрібниць», як сказав би поет. 
Зрештою, кожен читач може знайти серед свого оточення не 
менше таких прикладів, ніж я. 

 
ПОСЛІДОВНА НЕПОСЛІДОВНІСТЬ 

 
Особисті вади спадкового наркомана — це його 

проблеми. Та коли однотипні вади мільйонів осіб зливаються в 
ментальну рису нації — то це вже наші спільні проблеми. 
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Депресію вікової неволі, недолі та безнадії ще ніхто на світі 
алкоголем не заглушив, а лишень поглибив. Тим паче 
наркотичним алкоголем. 

Ми стали нацією, якій бракує волі до життя. Бракує сили 
волі, твердості, принциповості, віри у власні сили. Бракує 
витримки в доведенні до пуття розпочатої справи. Ми 
справляємо враження фізично і духовно ослабленого народу, 
котрий скоро зневірюється у своїй правоті, втомлюється і 
відступає перед труднощами. Більшість невдач і трагедій в 
нашій історії сталися через те, що нам у відстоюванні своєї 
правди постійно бракувало послідовності. 

Що ми за народ: тисячу років тому приймали 
християнство, але й досі не збагнеш, чого в нас більше — 
християнства чи поганства, чому ми розділилися на ворогуючі 
конфесії і ніяк не можемо чи не хочемо відродити українську 
помісну церкву, хоча сьогодні ніхто нам не чинить перешкод. 

За тисячу років жодного разу власними силами не 
визволялися з-під чужого гніту. Завжди нас «визволяв» інший 
поневолювач: татаро-монголи від половців, литовці від 
монголів, поляки від литовців, росіяни від поляків, а від росіян, 
з Божою поміччю, — Горбачов з Єльциним... 

Жодне з визвольних змагань не було послідовно 
доведено до перемоги. 

Жодне не мало послідовної, принципової підготовки, 
крім нетривких спалахів бунтарських емоцій героїв-смертників, 
зраджених депресивною байдужістю загалу (наприклад, в 
українсько-польській війні 1920—го брав участь ледве один 
відсоток населення західного регіону, абсолютно не 
підтриманий населенням Великої України), через що ейфорія 
перших успіхів, як правило, закінчувалася депресією від тяжких 
поразок. 
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А які були надії, які славні герої! Наливайко, Остряниця, 
Павлюк, Хмельницький, Дорошенко, Мазепа, Петлюра, 
Бандера! Зосталися з тих надій хіба що тужливі тополі над 
козацькими та стрілецькими могилами. І жодного серйозного 
аналізу причин невдач, щоб наступні покоління не 
повторювали помилок попередників. 

За тисячу років не спромоглися на послідовний та 
принциповий вибір між Європою та Азією. І що вже просто 
сміхотворно: досі не визначилися, де нам краще, — в наймах у 
«старшого брата» чи у власній державі. Воістину, наша 
непослідовність стала послідовною! 

Нарешті, здається, маємо незалежність. Та саме вона, 
наче на сніжно-білому екрані, ще конкретніше висвітлила темні 
плями нашої непослідовності. Україна ніби незалежна, ніби не 
до кінця. Ніби держава, ніби ще ні. Ніби має власні кордони, та 
вони чомусь прозорі. Ніби має державну мову, але чимраз 
менше нею користується. Ніби має власні Збройні сили, але 
вони самі беззахисні. Ніби має власну церкву, та поклони б'є в 
основному в церкві чужій... 

Наше політичне життя — це букет, точніше, цілий сніп 
непослідовностей. То в нас «вектор» східно-західний, то 
західно-східний. Маємо безліч ялових партій національно-
патріотичного забарвлення. Хіба можливі десятки понять 
національності й патріотизму? Ні, лише один. То де ж логіка? 

Зразок непослідовності — наша опозиція. Це в 
основному колишні номенклатурники, котрих повиганяли з 
посад, от вони й репетують, аби повернути собі втрачені 
позиції. Хіба це державотворча, національно-патріотична 
опозиція? Усі чекають, коли Віктор Ющенко сам створить її. Але 
з кого? І ще питання, чи потрібна вона йому? І чи потрібна вона 
тим, хто «створив» самого Ющенка?.. 
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На дванадцятому році незалежності мало хто з нас 
упевнений, чи Україна має власну економіку і що та економіка 
нарешті запрацює. Для цього, звісно, треба провести відповідні 
реформи. Але непослідовність настільки глибоко засіла в 
нашому кістковому мозку, що за роки незалежності ми не 
довели до пуття жодної, навіть життєво необхідної реформи. 

Скільки можна повторювати: в десять разів більший від 
України Китай провів земельну реформу за три зимових місяці. 
Ми ж затягнемо ту реформу щонайменше на тридцять років. 
Бідолашний селянин буде мовчки капарити на своїх клаптиках 
під сміх цілої Європи, а його районні та обласні керівники і 
діячі трубітимуть, як їх радянські попередники, про «щедрі 
врожаї», не маючи тепер до них жодного відношення. 
Наша непослідовність останнім часом доходить до 
анекдотичності. На занедбаних до краю шахтах Донбасу, де 
наперед прогнозовані страхітливі аварії забирають чимраз 
більше людських життів, замість відповідних реформ та 
інженерного забезпечення робіт, православні попи освячують 
вибої, кропилом лякають чи вмовляють «нечисту силу» не 
чинити вибухів та пожеж. І нікому не соромно транслювати це 
безголів'я на цілу країну. Сміх та й годі! 

З усього видно, що керівники держави ще не 
усвідомлюють усієї тяжкості непослідовності як вади нашого 
менталітету, принаймні «ні словом, ні ділом» на неї не 
реагують. А дарма! Нашим президентам (нинішньому і 
майбутнім) вкрай бажано й необхідно це усвідомлювати та 
рішуче взятися за реформи, щоб переконливо показати світові, 
а передовсім собі й нам, що і ми не ликом шиті, що і ми щось 
можемо. Нашому Президентові зараз вкрай потрібно розумно, 
організовано, оперативно провести хоча б одну—дві успішні 
реформи, аби повернути українству втрачену віру у власні сили, 
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втрачену самоповагу. Зрештою, саме від цього і залежить 
обіцяний нам вихід України з кризи.  

 
ВІДРОДЖЕННЯ ЧИ ОДУЖАННЯ? 

 
Політичний атомізм, психологічна безхребетність, 

небажання українців гуртуватися для виборювання своїх прав у 
власній державі, а лише масова втеча з рідної землі в нелегкий 
для неї час (на сьогодні вже втекли понад шість мільйонів 
громадян!) — не є ознакою здорового духу нації. Саме 
недужий дух, а не тільки хибні економічні розрахунки, чи не 
найбільше гальмує процес нашого національного відродження. 
Тому мені видається доцільнішим говорити сьогодні про 
процес нашого одужання від виродження. 
Не берусь встановлювати клінічного діагнозу, наскільки 
інтелектуально-духовний потенціал українства пошкоджений 
медовушною спадковістю, однак погодьтеся, що в нашій 
історії, в нашому бутті, нашій щоденній поведінці є багато 
такого, чого нічим іншим, як цим недугом, не пояснити. 

Прикладів не бракує. Канадський мільйонер українського 
походження Петро Яцик з жалем констатує, що з-посеред усіх 
національностей в Канаді українці мають найменшу, просто-
таки мізерну кількість мільйонерів. Чому? Бо українець, навіть 
народжений і вихований в тамтешній культурній атмосфері, не 
може позбутися прадідівської спадковості: він непрогно-
зований, невмілий організатор, ненадійний партнер, зате 
хитруватий, злодійкуватий і необов'язковий. А в тому світі 
усталеної бізнесової культури такий номер не проходить. 

У присутності переселенців з Чорнобильської зони краще 
не згадуйте про права особи в Україні. Навіть маючи на руках 
відповідні документи про залишене в забруднених радіацією 
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місцях майно, вони досі не змогли ними повністю 
скористатися. Лише завдяки скаргам на ім'я Президента 
частині з них вдалося добитися законних пільг, бо решту пільг 
«з'їли» ті, хто до тієї катастрофи зовсім не причетний. У нас, 
значить, потрібен окремий Указ Президента, аби українець 
українцеві забезпечив виконання його законних вимог... 

Потерпілі під час авіашоу у Львові відкрито заявляють, 
що від допомоги держави вони пережили не менший стрес, 
біль і приниження, аніж від злочинного безголів'я військових. 
«Такої анархії, бездарності і безбожності ми ще не бачили!» — 
крізь сльози нарікають літні батьки загиблих. В одному з сіл 
Сокальського району православний піп не дозволив похо-
ронити загиблого юнака, бо він греко—католик (і це в 
Галичині). З погляду західного європейця, психічно здорові 
люди так не чинять... 

«Не так тії воріженьки, як добрії люди...» Те, що ми 
робимо — для громади, для держави, навіть для себе, значною 
мірою робимо, наче з похмілля. Ми самі створюємо собі 
нестерпні умови для життя, від яких хочеться тікати світ за очі. 
Ми самі себе руйнуємо, топчемо, зневажаємо, «за шмат гнилої 
ковбаси» продаємо честь і гідність. А хто порахує, скільки 
українських дівчат і молодиць за останні десять років 
зґвалтовано негідниками в країнах ближнього зарубіжжя, куди 
нещасні подалися в найми на рабську роботу, а українство 
мовчить собі, ніби так і треба. Цілком логічно, що ми 
переживаємо так званий перехідний період, коли в країні 
відбувається соціальне розшарування населення на дві 
категорії — диких бідних і диких багатих. 

Націонал-патріоти, опозиціонери знайшли винних: 
президентів Леоніда Кравчука і Леоніда Кучму. Їх вину 
вбачають у тому, що вони з перших днів незалежності не 
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вберегли Україну від розкрадання її багатств, а отже, від поділу 
населення на оті категорії диких, не вирішили проблему статусу 
корінної нації, не провели суду над злочинами старого режиму 
і його посіпаками, через що українці нині у власній державі 
наче й не господарі. От якби президенти зробили це!.. Та 
нагадаю: історія не визнає умовного способу і розуму заднім 
числом. Усі ті звинувачення (хоча вони й слушні) розсипаються 
на пил від єдиного запитання: а хто нині не дає націонал—
патріотам згуртуватися в потужну силу, в Народний Фронт та 
реорганізувати владу, виправити помилки перших прези-
дентів? На це запитання в них відповіді нема... 
Поки патріоти чухають потилиці, українство деградує, 
розповзається по світах. Для одужання його, на мою гадку, 
потрібні в комплексі три дива: 
— негайна «шокова терапія» від виробництва і споживання 
алкогольно-наркотичних засобів; 
— реформування влади з метою забезпечення українцеві 
можливості за короткий час стати заможним; 
— виховання національно-патріотичної еліти державотворців. 
Одразу зазначу: треба бути дуже наївним, аби нині вірити в такі 
дива. 

Безумовно, Україні зараз — хоча б на кілька десятиліть — 
надзвичайно потрібне принципове, послідовне державне 
ставлення до виробництва й споживання алкогольних напоїв, 
як, скажімо, в мусульманських країнах, потрібна повна 
заборона такого брудного діла, як самогоноваріння. Але це не 
реально. Бо ні алкогольно залежна влада, ні алкогольно 
залежний народ ніколи не допустить цього навіть перед лицем 
повної деградації. 

Кажу — алкогольно залежна влада, бо ця влада 
традиційно не може сформувати без алкоголю фінансову 
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систему та бюджет держави. Народ, у свою чергу, стерпить усе: 
безробіття, невиплати зарплати, знущання бюрократів, але хай 
тільки спробує Президент відібрати в нього алкоголь! Провал 
на виборах йому гарантований. А самогоноваріння українець 
має такі ж перспективи подолати, як і колорадського жука. 

Отже, плановій алкоголізації народу до його повної, 
«скіфської» деградації ніщо не загрожує. Держава чомусь не 
дбає про наше одужання. Не один безглуздий нардеп чи 
міністр розкричиться з високої трибуни, що «на горілці бюджет 
тримається», що без неї бюджетники залишаться без зарплати, 
а без пляшки самогону, яка давно стала другою твердою 
валютою на селі (це ми маємо сприймати як велике 
досягнення цивілізації?), його виборці не можуть ні городу 
виорати, ні поля засіяти. Свідомо називаю їх безглуздівцями, 
бо вони фактично не мають розуму, ні бажання, ні навіть 
усвідомлення зробити так, щоб Україна зі своїми 
необмеженими багатствами без самогону зажила заможно і 
культурно, а лише здатні латати горілкою та сивухою наші 
злидні, труїти ними зубожілий народ, аби легше було його 
грабувати. 

Сьогодні в нас нема села, містечка, міської вулиці, де б не 
відкрили бару, кафе, кав'ярні, а по суті, сучасної корчми. Ми ще 
не напилися? 

Світ з нас сміється, що в Україні в тисячу разів легше 
купити горілки, аніж добрі штани. Зате заклади культури охоче 
віддаємо під кубла спекулянтів. Що ми за люди: рятуватись від 
деградації явно не воліємо, а копати самим собі могилу — аж 
позасапувались! 

У центрі Тернополя 15 років бовваніє довгобуд обласної 
бібліотеки. Тільки вдумайтесь: в умовах національного 
відродження храм знань нікому не потрібен! Відмовка одна: 
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нема коштів. Стривайте, але ж у нас бюджет культури та освіти 
— «на горілці». То чому досі завершення будівництва 
центральної бібліотеки області не поставлене в пряму 
залежність від статті прибутків численних спиртових та 
горілчаних заводів? Від орендної плати за приміщення закладів 
культури, переданих торговцям? Де ж логіка? 

Чи можливо в такій нездоровій абсурдній духовній 
атмосфері виховати здорову еліту нації? Промислом Божим 
кожен народ, серед них і наш, у рівній мірі наділений 
талантами, що становлять його розум, його цвіт, є його 
провідником. Але ми не оцінили мудрості Божого дару, самі 
відмовляємось від провідника, топчемо його ногами і самі ж 
плачемо, що не маємо свого Мойсея, чим тільки ображаємо 
Творця. Дмитро Донцов справедливо називав це нашим 
тяжким гріхом, а рабське існування народу — заслуженою 
карою. 

 
МАРКС ОБДУРИВ СВІТ, А НАШІ ЛІДЕРИ НЕ РОЗУМІЮТЬ ЦЬОГО 
 

Кожен народ створений Богом для поступу. Щоб жити, 
він мусить прогресувати. Коли поступу нема, настає застій, 
регрес і деградація. Настає виродження, як у скіфів та половців. 
Зрештою, настає розпад, як у російській імперії. 

Українству завжди бракувало волі до поступу. І тієї волі 
бракуватиме, доки українець змушений всі фізичні й духовні 
сили тратити на колотнечу із злиднями, на виживання. Бідний 
народ поза поступом. А де зупиняється прогрес, там тут же 
настає занепад. Такий об'єктивний закон життя. Саме цим у 
першу чергу і пояснюються негативи нашого менталітету, всі 
хвороби, психологічні аномалії, невдачі й негаразди. 
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Хто цього не розуміє, той нічого не розуміє в історії. І що 
би нам не обіцяли президенти, прем'єри, лідери політичних 
блоків, до яких би акцій та переворотів не закликали — їх 
заклики повиснуть у повітрі, бо нема в них гарантій головного: 
яким чином українець найближчим часом може стати, ну, не 
таким багатим, як вони, а просто заможним, задоволеним 
своїм становищем, упевненим у завтрашньому дні. 

Я відкрито заявляю: наші керівники держави, політичні 
лідери не усвідомлюють цього, не знають, що робити. А якщо 
знають і не роблять, то це не наші керівники. Тому прошу 
читача серйозно поміркувати над тим, що він зараз прочитає. 

Понад сто років комуністи приписують Марксові нібито 
геніальне наукове відкриття про додаткову вартість. Відкриття 
виявилося безсоромно «запозиченим» в економістів-
попередників, але зараз мова не про те. В основу вартості 
Маркс поклав відносне поняття — людську працю. В це легко 
повірити, бо справді, нам, людям, здається, що саме ми своєю 
працею і створюємо все цінне, вартісне на землі. 

Скориставшись людською довірливістю, Маркс свідомо 
сфальшував політичну економію, аби протягти в неї хибну і 
згубну теорію про боротьбу класів і пролетарську революцію. 
Усе здавалося до геніального простим: якщо багатства 
капіталіста — результат привласнення додаткової вартості, 
створеної працею робітників, то треба повалити капіталіста і всі 
прибутки віддати трудящим. Залишиться тільки справедливо 
поділити їх — і на землі запанує рай. У спільнотах, котрі наївно 
повірили в цей дурман, запанували репресії, голодомори, 
безправ'я і злидні. Приклади всім відомі. 

Яка ж істинна природа додаткової вартості? Саме 
природа, бо додатковий продукт створює не людська праця, а 
матінка—природа. Робітник додаткового продукту не створює, 



365 
 

він лише змінює форму готової сировини — металу, дерева, 
глини, пластмаси. Промисловість лише переробляє «дари 
природи». А створює їх сама природа. Коротше кажучи, 
додаткова вартість — це виключно продукт 
сільськогосподарського походження. Коли селянин засіває 
ниву, то одна зернина пшениці, ячменю, кукурудзи дає 20—100 
і більше зернин. Оце і є абсолютний додатковий продукт, 
вироблений селянином у співпраці з природою. Частина 
врожаю, яка залишається після виділення насіннєвого фонду, і 
є додатковою вартістю. 
Та не так важливо виростити врожай, як його справедливо 
поділити. Пролетарські революції, повстання, бунти 
починаються не там, де сіють, жнуть і молотять, а там, де ділять 
намолот. Найсправедливіший принцип розподілу запро-
понував ще у ХУІП столітті французький економіст Франсуа 
Кене. Його схема-константа —3+1+1 = 5. Тобто весь урожай 
ділиться на п'ять рівних частин, які розподіляються між трьома 
споживачами: селом, державою і промисловістю. Поступ 
суспільства забезпечується лише за умови, коли три 
продуктивні частини залишаються власністю села, а держава і 
промисловість використовують по одній. 

Українське село ніколи не знало такого справедливого 
розподілу. І трагедія багатьох народів, а не тільки нашого, 
полягала в незнанні чи свідомому ігноруванні владою цієї 
об'єктивної істини. Людство переважно послуговувалося 
константою 2+2+1, тобто продуктивну одиницю, призначену на 
відновлення врожайності землі, забирала держава на свої 
потреби (на збільшення збройних сил, армії чиновників, 
переробників, побутовців еts). По суті, влада грабувала село, 
нищила природу, землю, а зачумлені марксистським 
дурманом комуністи вигадували, «стратегії і тактики» 



366 
 

пролетарських революцій. Ми мали нещастя жити в країні, де 
цей дурман переміг. Такого грабежу, як за панування «борців 
за справедливий розподіл благ», українське село ніколи не 
знало, що й довело його до повного застою, занепаду і 
відмирання. То, може, тепер порозумнішаємо? 

Давайте проведемо справедливий розподіл урожаю за 
константою Кене на прикладі "середньостатистичної" області 
України. Урожай зернових — мільйон тонн. Ділимо на п'ять 
рівних частин. З них три частини — 600 тисяч тонн або 60 
відсотків — мали би відтепер (і за таким же розрахунком — до 
кінця світу!) —залишатися у власності селянства! Лише одна 
частина йде у засіки держави і одна — переробній 
промисловості. Ось який принцип має бути раз і назавжди 
покладений в основу турботи держави про наше село! 

Однак ми вміємо приймати закони, але виконувати їх на 
«п'яну голову». Держава зобов'язана предметно подбати про 
створення мережі агробірж, про вигідні ринки збуту зерна, про 
захист сільських виробників від поборів податківців та 
перекупників. Якщо держава не здатна захистити село від 
злодіїв, що нині грабують його, то за константу Кене їй краще 
не братися, бо тих злодіїв ще більше розплодиться. 

А ще слід подбати про паритет цін на продукцію села. У 
суспільстві, де фермер чи сільський кооператив змушений 
віддавати весь вирощений врожай, аби купити один трактор чи 
комбайн, соціальна справедливість неможлива. Це зде-
градоване суспільство. І нарешті, щоб реально повернути 
«борги» селу (майже за ціле минуле століття!) і забезпечити 
гарантований правовий захист цьому поверненню, наш 
парламент зобов'язаний оперативно, ще до кінця цього року, 
прийняти пакет реформ – адміністративну, бюджетну, 
податкову, банківсько-кредитну, підтримки сільського бізнесу 
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та інші, а уряд, не пізніше наступного року, забезпечити їх 
безумовне виконання, як це давно зроблено в передових 
країнах. 

Я хочу, щоб люди знали, чому західний світ багатіє, а ми 
бідніємо. Весь секрет у тому, що західний світ уже сто років 
керується константою Кене. І не тільки в сільському 
господарстві, а й у всіх сферах розподілу матеріальних благ. 
Західний робітник теж отримує заробітну плату в розмірі тих 
самих 60 відсотків вартості виробленої ним продукції. А що 
заробляємо ми? 

Якби і в Україні сталося таке диво, то це була б чесна, не 
демагогічна, як маєм, турбота держави про те, щоб наш 
селянин уперше за сотні років став заможним, щоб заможними 
стали його діти і внуки, котрі проживають у містах. Це була б 
турбота про добробут цілого народу, фізичне й духовне 
одужання українства, піднесення його культури, його 
авторитету в світі. 

Ця проста і мудра ідея нашого поступу талановито 
викладена відомим дисидентом Миколою Руденком у книжці 
«Енергія прогресу». Ідея надзвичайно дочасна і потрібна. 
Українство —нація хліборобів. Це його порятунок, адже варто 
селянинові стати заможним, як це тут же позитивно 
позначиться на добробуті всього народу. Сьогодні саме час для 
такої реформи. Держава мусить визнати право сільського 
виробника на три частини плодів його праці, право робітника 
на 60 відсотків вартості виробленої ним продукції. Не тільки 
визнати, а й гарантувати правовий захист виконання рішення за 
прикладом передових країн. Інакше Європа не визнає нас. 

Та ось дивина: ні президенти, прем'єри, міністри, ні 
навіть лідери національно-патріотичних блоків не мають такої 
програми оздоровлення і розвитку українства. Важко повірити, 
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що всі вони не тримали в руках книжки Миколи Руденка, не 
ознайомлені з теоріями сучасних європейських економістів, 
але факт: ідея справедливого розподілу благ як рушійна сила 
прогресу не стала їх переконанням. Не заволоділа вона і 
свідомістю суспільства, а тому не стала матеріальною силою. 
Невже це означає, що наша спільнота ще не дозріла до того, 
аби жити краще? 

Тут деякі, ну, аж надто досвідчені "руководителі" з 
неповносередньою економічною освітою закинуть мені, що 
мої побажання наївні і в наших умовах нереальні. В такому 
разі, шановні, перестаньте теревенити про відродження 
українського села і піднесення добробуту народу взагалі. 

Що ми — хлібороби від Бога, то велика честь, але 
потрібно колись зрозуміти, що для державотворчості самих 
хліборобів з селянською психологією замало. Потрібна власна 
керівна еліта європейського рівня культури, здатна піднятися 
вище скиби землі. Інакше нами правитимуть сільські люмпени, 
вічно ненаситні, вічно стурбовані лише тим, як гребти під себе, 
аби мати все, чого ніколи не мали: золоті погони, мільйони 
доларів, вілли, яхти, власні літаки, багато орденів і хмільних 
вояжів-розваг, порівняно з якими кризи, реформи, зубожіння 
народу — десяте діло. 

Прочитайте уважно Указ Президента «Про першочергові 
заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села» від 15 
липня 2002 року і «Державну програму розвитку села на період 
до 2005 року». Що ж вони пропонують для «досягнення 
позитивних зрушень на селі?» І не шукайте: про справедливий, 
в дусі часу, розподіл плодів праці хлібороба на його користь, 
про захист інтересів сільського виробника від поборів 
податківців, грабіжницьких цін перекупників і промисловців, 
про захист законних прав господаря землі там не знайдете і 
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згадки. Голі, позбавлені змісту штампи-декларації про 
«повернення боргів селу» в дусі компартійних постанов 20—
річної давності: «нарощування обсягів виробництва», 
«збільшення робочих місць», «підвищення продуктивності 
праці», «впровадження досягнень науки і техніки» і подібний 
примітив, з якого вже горобці сміються. Які ж ресурси 
планується виділяти на розвиток села? Передусім з коштів 
місцевих бюджетів. А з яких джерел наповнювати місцеві 
бюджети? На це елементарне запитання відповіді в Програмі 
нема. Від ознайомлення з тими «доленосними» документами 
зубний біль пронизує серце, як сказав би поет. Хіба так можна 
жити? 

2003р.  
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ГАЛИЧИНА — НЕ ОКРЕМА ДЕРЖАВА! 
 

У перспективі Україна цілком реально може отримати 
нову західну сусідку — свою рідну Галичину... 

Ото ще трохи поживемо-поскніємо в Україні... і 
проведемо всегалицький референдум за повне й 
безапеляційне відокремлення. Оберемо свого президента, 
уряд, парламент, обміняємо паспорти, знову перейменуємо 
вулиці в містах та селах, іапровздимо візовий режим з 
Волинню, Поділлям та Буковиною, на Збручі виставимо 
прикордонні пости... Негайно експропріюємо підприємства, 
фірми, банки, що належать не українцям, а заодно й 
Почаївську лавру, відродимо в довоєнному статусі греко-
католицьку конфесію, рідну ОУН, замість отієї "менажерії" 
анемічних партійок, котрі тільки знекровлюють нашу 
національну ідею. Не зле було б запросити до столичного 
Львова Віктора Ющенка і Юлію Тимошенко, нехай би, поки в 
Києві нема ладу, постажувались у нас на президентському і 
прем'єрському постах. Конституція, звісно, після деяких 
поправок, пригодиться та, що вже є. Для самозахисту негайно 
попросимося до Ради Європи, Європейського союзу й НАТО. І 
якось не пропадемо... 
 

ОПИТУВАННЯ – ШАНТАЖ 
 

Але все за порядком. Нещодавно Львівський інститут 
розвитку міста оприлюднив результати соціологічного 
опитування. 800 галичанам було задано запитання: "Якщо 
змоделювати ситуацію, за якої Україна приєдналася б до союзу 
Росії з Білоруссю, то як з позиції галичанина ви діяли б?" 
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34,2 % респондентів заявили, що будуть боротися за 
самостійну Галицьку державу, а 11,1 % — добиватися автономії 
від Києва. Ще 14.3 % спершу хочуть подивитися, що з того 
вийде, 11,8 % взагалі далекі від політики, а 5,1 % готові вітати 
приєднання до такого союзу. Факт опитування не обминули 
своєю увагою основні українські ЗМІ, дійшло й до Інтернету. 

Не варто, мабуть, з'ясовувати, де саме і яких галичан 
опитували. Не будемо дріб'язковими й візьмемо оприлюднені 
результати "за основу". Мене більше непокоїть тенденційність 
подачі матеріалу на Інтернет-сайті "Щоденне видання про 
Україну". Готував його явно не галичанин, навіть не українець, 
скоріш за все "хахол", котрий і рідну мову давно забув. Не 
знаючи історії, ментальності галичан, анонімний автор з позиції 
чи то адигейця, чи бурята береться повчати нас, як ми маємо 
жити та Росію любити. І робить це з неприхованим 
шовіністичним нахабством у стилі сумнозвісного коментатора 
телепрограми "Однако" Леонтьєва. 

Звідки в автора Інтернет-сайту ноги ростуть, видно вже з 
перших слів його коментаря: "Політичне підґрунтя опиту 
відразу впадає в око". Бачите, всім націям на світі можна 
політикувати, тільки галичанам — зась! Навіть у власній 
незалежній державі! 

Автор статті обурюється, чому це соціологи не запитали 
галичан, як їм подобається ідея приєднання України до 
російсько—білоруського союзу, а відразу про те, як вони 
діятимуть у випадку такого приєднання. А тому, на його думку, 
вийшло опитування-підказка, опитування-шантаж, що тільки 
дискредитує велику ідею і вічну дружбу між Сходом та 
Заходом. Тут авторові можна тільки поспівчувати за його 
інтелектуальну обмеженість, бо якби галичан опитали так, як 
він пропонує, то відсоток протестних відповідей неодмінно був 
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би удвічі більший. Та й шантажувати нас нема жодної потреби. 
До такого шантажу, про який йдеться, ми давно готові. 

Тому неукові не допоможе нагадувати, що Росія знищила 
українців — фізично, політично, морально і що найстрашніше 
— генетично — незрівнянно більше, ніж усі інші наші недруги 
разом узяті. Нема потреби нагадувати, скільки мільйонів 
українців угноїли своїми кістками тисячі концтабірних зон 
"тюрми народів", скільки мільйонів їх свідомо виморено 
голодом, кинуто беззбройними під кулі ворога в роки 
останньої війни (щоб тих "мазепинців" стало менше), скільки 
молоді Західної України винищено тільки за патріотичні 
переконання, а їхніх родин депортовано в Сибір. Сталося так, 
що пам'ять про криваві злочини "старшого брата" зостала 
найсвіжішою саме тут, бо після війни в селах Галичини, Волині, 
Буковини навряд чи були родини, в яких хтось не постраждав 
за патріотичні переконання. Доки живі діти і внуки, родичі і 
близькі репресованих, ніхто не буде забутий, ніщо не буде 
забуто. Ще сто років. Бо пам'ять народна не підвладна часові. 
Як пам'ять про вовчу жорстокість монголів Батия, татарів Гірея. 
Різниці нема. То ж з яким блюзнірським, "сучим" лицем нині 
можна питати наших людей про їх ставлення до союзу з 
Росією? 

 
ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЧЕЧНІ 

 
Гірку долю галичан 40—х років нині розділяють чечени. 

Як ви гадаєте, коли їхні діти і внуки-правнуки забудуть росіянам 
їх звірства? Мабуть, уже ніколи. Може, і їм підкинути б "опит-
шантаж", як вони ставляться до непохитної братерської дружби 
з Москвою? Результати опитування можна сфальшувати, 
людей під дулами цілих дивізій карателів можна змусити 
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проголосувати за ту "дружбу", але добра від того не буде. Буде 
кров, бандитизм, будуть нові вибухи і заручники, масова зрада 
свого народу чеченськими сексотами, масова моральна 
деградація нещасних російських хлопців, яких осатаніла від 
розвалу Союзу "Родіна" в своїх імперських амбіціях кидає на 
погибель на чужі голі гори. Буде помста Чечні, як уже є помста 
Афгану, коли від афганської наркоти, що ринула через 
розірвані несправедливою війною греблі кордонів на 
пострадянські простори, гине більше російської молоді, аніж 
впало душманів під російськими кулями. Так сама історія 
мстить нападникам за кривду, заподіяну переможеним. Для 
справедливого врівноваження втрат... Отже, висновок: якщо 
нам випала зла доля знову йти у найми до любителя "собірать 
чужиє землі", то... тільки після Чеченії. 
 

РАБИ В ЦЕНТРІ ЄВРОПИ? 
 

Цілком хибна думка Інтернет- і телевізійних брехунів, 
ніби хтось чимраз більше і більше готує громадянську думку 
Галичини до сприйняття сепаратистських ідей. От схопити б 
баламута за одне місце та повісити на сухій вербі! Але ж цей 
невловимий "хтось" не з криївок діє і навіть не з діаспори. 
Якщо вже когось хапати, то, правди ніде діти, починати 
доведеться з правлячої номенклатури, бо саме вона, можливо, 
сама того не бажаючи, виштовхує своїми недолугими діями 
Галичину за ворота України. Галичани теж аж ніяк не хочуть 
цього, а тому, як мовиться у згаданій статті, поки що 
перебувають у стані розгубленості або впадають у ностальгію 
за вусами імператора Франца—Йосифа. Це неправда, бо вуса 
Франца—Йосифа давно стерлися з нашої пам'яті, а от вуса 
Йосифа Сталіна — ні... 
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Нічого дивуватися, що останню надію на соціальну 
справедливість, на європеїзацію та гуманізацію України ми 
пов'язуємо з особою Віктора Ющенка. Ні, він не ідеальний 
лідер нації, але він єдиний і останній, з ким нації не соромно 
показатися перед світом. Якщо йому не вдасться стати главою 
держави і тим самим, нехай навіть ілюзорно, довести 
галичанам, що вони в цій країні ще щось значать, народ впаде 
в глибоку депресію. Воістину, залишатися в самому центрі 
Європи, між квітучим Заходом і квітучою Східною Азією 
безпросвітними рабами, наймитами або жебраками 
розповзатися по світу, — не та перспектива, якої ми 
сподівалися в незалежній Україні. 

Автор статті зловтішається, що, відокремившись, 
Галичина залишиться в ізоляції, Волинь, Буковина, Закарпаття її 
не підтримають, бо там, мовляв, панує "галичанофобія". Це ще 
одна неправда. Наша "фобія" — одновекторна... Хто не знає, 
що УПА зродилась на Волині і пліч-о-пліч з ОУН боролася з 
усіма зайдами. Що в Українській Галицькій Армії в 1920 році 
половина офіцерів — вихідці з Буковини. Що офіцери-галичани 
з УГА допомагали Августину Волошину формувати армію 
Закарпатської України. Нарешті, в 1991 році Закарпаття вже 
голосувало за автономний статус, але отримало відмову Києва. 
Висновки напрошуються самі собою. 

 
ГАЛИЧИНА — ОКРЕМА ДЕРЖАВА. ЩО ДАЛІ? 

 
Що то за держава була б? З боку етнічного, мовного, 

конфесійного, патріотичного — просто ідеальна. Нацменшин 
обмаль: якихось 130 тисяч росіян, котрі, напевне, 
"репатріюються" за Збруч, та тисяч 25 поляків. Ніхто й не 
заікнеться про другу державну мову. Греко-католицизм стане 
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шанованою релігією, враховуючи його історичну роль у 
формуванні тієї самобутньої галицької самосвідомості, якою 
вона нині є. Православ’я залишиться тільки як екзотика і доказ, 
що галичани все ж віротерпимі європейці, а не сталінські 
бузувіри. Правда, юліанський церковний календар буде 
відмінено, аби святкувати Різдво та Великдень разом з усім 
цивілізованим світом. 

Етнічна, мовна, духовна чистота і є основою здорової 
нації. Кожному з нас зрозуміло: якби ціла Україна була такою 
етнічно чистою, як Галичина, про сепаратизм ніхто не згадував 
би. А якщо згадує, то це скоріш біда України... 

З економічними перспективами відродженого ЗУНРу (чи 
Галицько—Волинського королівства) справа складніша. 
Маленька країна за підтримки західних партнерів доволі легко 
може стати членом ЄС і розраховувати на солідні інвестиції. За 
прикладом Португалії. А поки що головними «інвесторами» 
краю є... «гастарбайтери», тобто новочасні раби Європи, 
чисельність яких щороку зростає. За статистикою, понад 
п'ятдесят відсотків тернополян найактивнішого працездатного 
віку напросилися в рабство. Добровільно... 

На відновлення важкої промисловості інвестори навряд 
чи знайдуться. Але інших галузей економіки, спроможних 
прогодувати нас, є достатньо. Червоноградське вугілля, 
яворівська сірка, карпатський ліс. нафтопереробка (кажуть, є 
навіть золото), транзит природного газу, родюча земля, 
харчова промисловість, торгівля. За підтримки ЄС ці галузі 
можна вивести на рівень, якого, на жаль, не квапиться обіцяти 
Україна... 

Важко заперечити той факт, що при формуванні 
ідеологічної концепції нової держави Галичина 
визначатиметься як останній уламок (форпост) українства, 
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розтоптаного п'ятою "москаля". Без сумніву! Рано чи пізно це 
виллється в агресивну політику закликів до "хрестових походів" 
за Збруч для визволення єдинокровних братів від російського 
іга. Можливо, Європі і буде вигідно підтримувати таку буферну 
квазідержаву в ролі цепного пса проти російсько-українського 
союзу... 

Це дуже дратує Москву. Недарма російський політолог-
шовініст О.Дугін вважає, що Росія зможе приборкати Україну 
тільки тоді, коли передасть Галичину під опіку дружньої їй 
Німеччини... Не забувши заздалегідь перекрити газовий кран... 
Ось воно що! Ось хто роздмухує сепаратистські ідеї галичан! 
Росія не перестає прагнути знову підім'яти під себе Україну, це 
їй вже майже вдається, тільки націоналістична Галичина 
заважає, — кляті "бандери" не даються. 

Ні, братушкі! Не буде по-вашому. Німеччина і задарма не 
хоче брати такі злидні під опіку і багатий німець російському 
босякові ніколи другом не був і не буде. 

І ми, галичани, не сепаратисти. Ніколи не спекулювали 
честю Вітчизни, не забували, хто наша мати. Ніколи не робили 
різниці між братами-українцями і не прощали ворогам, які, 
чого гріха таїти, силоміць змушували нас це робити. Ми завжди 
пам'ятали, що історія нашого народу твориться на Великій 
Україні. Жоден свідомий галичанин не уявляє національної 
історії без княжого Києва, Запорізької Січі, Четвертого 
універсалу Центральної Ради, духу соборності всіх українських 
земель. Не уявляє свого існування, свого національного духу 
без рідної історії, мови і пісні, спорідненості з славетними 
іменами Хмельницького, Мазепи, Шевченка, Петлюри, 
Чорновола, Стуса, Ющенка, хоча ніхто з них не галичанин. Цей 
дух — наша душа, та сила, котра не покидає нас у найтяжчу 
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годину. З чим ми залишимось, втративши її? І як можна жити, 
зрадивши власну душу? 

Це не порожні слова. Західно-Українська Народна 
Республіка першою подала руку єднання з Великою Україною. 
Січові стрільці за логікою спадкоємності поколінь перейняли і 
назву, і патріотичний дух від січовиків-запорожців. ОУН усю 
тактику боротьби, назви повстанських підрозділів, псевдо 
бійців буквально перейняла з досвіду повстанців 
Холодноярської республіки 1921 року. Принципи IV Універсалу 
лягли в основу Акту про відновлення Української державності 
30 червня 1941—го, а принципи програми IV Великого збору 
ОУН — у програму Народного Руху і нову Конституцію України. 
А символ нашого єднання — національний гімн "Ще не вмерла 
України...", слова до якого написав наддніпрянець Чубинський, 
музику — галичанин Вербицький. Так, ми голосували за 
Кравчука, за Кучму, тепер голосуємо і далі будемо голосувати 
за Ющенка і Тимошенко, хоча вони й не галичани. Бо ми ніколи 
не ділили українців за географічним принципом, а лише за 
національно-патріотичним. Бо нам потрібна українська 
Україна, а не чиясь колонія... 

А тим, хто розпускає сепаратистські провокації, одна 
порада: добре намилити мотузку та й шукати сухої верби... 

2003 р.  
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ДЕГРАДАЦІЯ... 
(КРИТИКА НЕЧИСТОГО РОЗУМУ) 

Дванадцять років тому історія дала нам, українцям, чи не 
останній шанс національного відродження. Як ми скористалися 
ним? Зовсім неадекватно та непереконливо. Це стало 
очевидним... 

Повторюю ще раз: ми можемо скільки завгодно вдавати, 
що в Україні відбувається національне відродження, але коли 
бути щирим, то мусимо визнати, що ніякого відродження 
сьогодні ми не переживаємо. Не відроджується українська 
нація, національний дух, рідна мова. Вмирає надія на 
піднесення економіки, відродження села, приватної власності, 
національної церкви, християнської моральності. Не видно 
перспектив для розвою науки, освіти, культури, утвердження 
громадянського суспільства... 

Що ж тоді відроджується? Хіба безкультур'я, безправ'я та 
злидні. Ми впали на саме дно безвиході — і... самі копаємо 
далі. Настав час, коли треба відкрито говорити не про 
національне відродження, а про деградацію, якої аж ніяк не 
сподівався, не чекав, про яку дванадцять років тому й чути не 
хотів жоден свідомий патріот. Нині його сором пече, що він 
українець... 

 
ТРИ ФАЗИ ЕВОЛЮЦІЇ 

 
Як би переконливо та емоційно наші політологи не 

описували руйнацію економіки, культури, моралі, вражаючого 
розгулу корумпованих коритників — усе це буде 
маловартісним без спроб проникнення в об'єктивні причини 
вітчизняних негараздів. Тільки аналіз згубного впливу тих 
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причин на наше життя-буття — обов'язок свідомого 
громадянина. 

Як відомо, є три фази еволюції: прогрес, застій і регрес. Ні 
в історії, ні в економіці, ні в приватному матеріальному чи 
духовному житті ніщо не стоїть на місці. Якщо нема енергії 
прогресу, нема руху вперед, негайно починається коротка фаза 
хиткої рівноваги, тобто фаза застою. І — рух назад. Такий 
об'єктивний закон природи і суспільства. 
Як окрема людина, так і весь народ створені для постійного 
поступу. Кожен з нас від народження приречений 
прогресувати. Якщо він цього не робить, настає духовно-
інтелектуальний застій, що однозначно закінчується регресом і 
деградацією. Людина створена мудрою матінкою-природою як 
самопрогресуючий суб'єкт, інакше вона не вижила б. Людина 
запрограмована так, що мусить завжди до чогось прагнути. 
Визначальний вектор її устремлінь вищий від усяких похвал — 
свобода, знання, добро. Культ знань плюс культ добра — ось 
головна складова поступу вільної людини чи вільного народу. 

Прогрес (особи, спільноти) починається з вибуху 
внутрішньої енергії , генерування волі до активної діяльності, 
до неодмінного досягненя мети, самовідданого служіння ідеї, 
заради якої особа чи народ свідомо йдуть на самопожертву чи, 
як вони самі це собі уявляють, — на переможну боротьбу за 
утвердження своїх прагнень і прав. Ця священна енергія вела 
на бій козаків Хмельницького, гайдамаків Залізняка, орлят 
Крутів, стрільців УГА, однодумців Бандери, правозахисників, 
активістів національно-патріотичних рухів за незалежність 
України, за наш референдум 1 грудня 1991—го. Чи багато нині 
серед нас зосталося людей, котрі не розгубили тієї енергії, не 
втратили волі до активної державотворчої діяльності? 
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Застій починається тоді, коли енергія волі і прагнення до 
єдності в ім'я високої мети, в нашому випадку — осягненя 
національної державотворчої ідеї, урівноважується енергією 
безлічі примітивних воль та прагнень до особистої вигоди, 
особистого успіху, особистого збагачення еіз. Ні для кого не 
секрет, що до такого примітивізму — і це давно стало 
очевидним — надто здатні ми, українці. 

Учені недарма відносять нас до типу двоїстих людей. 
Українець за природною ментальністю — раб-бунтівник. 
Сьогодні раб, завтра бунтівник. І навпаки. Ніяк не можу з цим 
погодитись, бо, на моє переконання, причина тієї двоїстості — 
не в природі, а в нашій нещасливій історії. І в нашому 
нещасному сьогоденні. 

Українець віками не знав влади, котра би його поважала, 
захищала, про нього дбала. Чужинецька влада завжди його 
зневажала, дурила, обдирала як липку. Він завжди її ненавидів, 
проклинав, відповідав зневагою на зневагу і цієї зневаги не 
може позбутися й досі. Він віками шукав правди, шукав 
соціальної справедливості — і ця постійна зарядженість на 
пошуки правди стала для нього манією. Не знайти в Україні 
міста, ані села, яке в своїй історії не бунтувалося. Жоден народ 
на світі не бунтувався стільки, як ми. І всі до одного наші бунти 
закінчувалися однаково — трагедіями Берестечка і Полтави, 
Крутів і Базару, закінчувалися тяжкою зневірою та безнадією. 
Тією страшною безнадією козацького полковника з повісті 
Романа Іваничука "Мальви", якому безнастанне безталання в 
битвах за волю України настільки підірвало волю до життя, що 
він впав у глибоку апатію і вже не зміг знайти в собі сил, щоб 
боронитися, коли татари наскочили на його хутір. 

Доля не дала нам, українцям, славних звитяг, на які міг 
би опертися наш патріотичний дух. Не було в нас перемог над 
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Мамаєм, над Карлом XII, над Наполеоном, над турками-
османами. Ми хвалимося, що ніколи не воювали сусідів, але 
сором'язливо замовчуємо, що сусіди завжди били нас. 
Розчарування, зневіра, втрата патріотичного духу, застій 
національної ідеї переслідували нас упродовж віків. І не 
полишають сьогодні. 

Українці розчарувалися в правлінні першого президента 
Кравчука, не довіряють Кучмі, бояться власних правоохоронних 
органів. Ні раніше, ні тепер не вірять у "світле майбутнє", бо 
понад 80% громадян, котрі опинилися за межею бідності, не 
вважають роки незалежності національною перемогою... 

Усе це лише стабілізує системний застій, який в нашій 
історії фактично ніколи й не переводився. А стабілізація застою 
— це вірна загибель. Бо другий закон термодинаміки, як 
відомо, заперечує життєспроможність застійного суспільства. 
Що не розвивається, те деградує, вироджується і гине. 
Деградація починається з утрати національної ідеї. З утрати 
зламаним гіркими поразками, зневіреним у власних 
можливостях народом історичної мети, патріотизму, прагнення 
жертовного служіння Вітчизні. У такому стані неповаги до себе 
з боку нинішньої влади українство не може мати 
самодостатньої національної ідеї, бажання єднатися для 
розбудови власної держави. Для чого старатися, жертвувати 
власними інтересами, здоров'ям, життям, добробутом дітей і 
внуків? Щоб нечисті на руку шельменки знову — вже вкотре! — 
все розікрали та розтягли по світах? 

Здеградована країна нагадує занедбаний довгобуд. 
Будівничі заклали фундамент, почали зводити стіни, та чомусь 
припинили роботи, — чи втратили надію на успіх, чи забракло 
їм сил, але факт — споруда бовваніє сліпими проймами вікон і 
не збагнеш, чи це незакінчена велика новобудова, чи велика 
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руїна. Письменник Р.Іванчук, мабуть, і гадки не мав. що його 
зневірений козацький полковник і в умовах незалежності 
матиме мільйони послідовників. 

Збайдужіла Україна до своїх дітей, а діти збайдужіли до 
неї... 

 
ДЕГРАДАЦІЯ ОСОБИ 

 
Починається з втрати національної самосвідомості, 

патріотизму і рідної мови, а закінчується втратою волі до 
активного життя, до боротьби за свої права, за людську 
гідність. Втрата волі тягне за собою інтелектуальне відставання. 
Пасивна душа — сонний розум. А зупинка в розвитку — це 
застій і деградація особистості. Хто активно не діє, той не 
мислить. Що залишається такому в житті? Їсти, пити, спати і 
займатися сексом. Тваринні інстинкти. 

Здеградованій особі притаманна невизначеність мети, 
завдань, життєвої позиції, вміння дивитися в перспективу, 
настирне, вперте намагання звільнитися від обов'язку, 
уникнути відповідальності, спротив проти дисципліни 
(І.Мірчук: "Українець схильний до відкидання всіх форм життя, 
які вимагають від нього дисципліни й абсолютного 
підпорядкування"). Бездумна щедрість в обіцянках і таке ж 
"щедре" недотримання слова. Відтак уже не дивно, що 
здеградована особа відірвана віл спільних інтересів з 
громадою, з суспільством, не бажає прилучатися до 
громадського руху волевиявлення, однак з худобинячою 
бездумністю продається за корм (за шмат гнилої ковбаси) тим 
підступним силам, котрі вміють спритно маніпулювати її 
здеградованим менталітетом на шкоду національно-
патріотичному рухові волевиявлення, на шкоду Україні. Чи не 
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тому українство нині не вміє принципово заявляти про свої 
права і твердо відстоювати їх? Чи не звідси брак надії на власні 
сили й намагання жити від "якось воно буде" — до "якось Бог 
дасть"? 

Здеградованій особі притаманне критичне заниження 
почуття власної честі й гідності, коли на неї плюють, а вона 
каже, що то дощ іде ("Бо хто я? Ніхто..."), заниження рівня 
моральності, чистоти духовної і тілесної (Україна ще не встигла 
стати незалежною, а вже постаралася здобути першість у 
Європі із захворювання на СНІД). Від упослідженої гідності 
лише один крок до плазування перед владою, начальством, до 
зрадництва й доносительства, злодійства і хабарництва, 
розпусти і пияцтва. Звідси й воляча покора та терплячість, 
невміння заявити про свої права (якщо взагалі є усвідомлення 
їх). 

Ясна річ, здеградована особа не має й грана 
інтелігентності. Вона бачить тільки власний інтерес, власне 
корито — і нікого та нічого більше поза ним. Таким даремно 
пояснювати, що відродження України, зростання її добробуту 
— процес довготривалий і визначається десятиліттями. З ними 
неможливо говорити про самопожертву в ім'я кращого життя 
Дітей і внуків, прийдешніх поколінь, в ім'я загального добра 
України. Ні, їх корито має бути повним уже зараз! Інакше на 
біса їм Україна, її незалежність і поступ, на біса добробут 
прийдешніх поколінь! 

Вони люто ненавидять тих, у кого корита повні, і не 
приховують бажання дочекатися ледве не публічної їх страти. 
Та не вірте цим "борцям" за соціальну справедливість! Знайте, 
перед вами такі ж потенційні злодії, котрі тільки тому не стали 
справжніми, бо їм ще не нагодилася така можливість. Хто 
сьогодні найголосніше репетує про необхідність розправи над 



384 
 

доморощеними багатіями, той завтра, аби лиш пофортунило, 
стане ще більшим авантурником і хапугою. Нічого святого, 
патріотичного за душею в таких крикунів нема. Чи не цим 
пояснюється те масове явище, що серед наших керівників усіх 
рангів так мало інтелігентів, чесних людей, а так багато 
порушників закону? Що ледве не кожен неофіт, усівшись у 
керівне крісло, починає красти, ба тому і рветься до того крісла, 
аби накрастися, нажитися, набити черево. І чи не тому серед 
нашого начальства так багато череванів? 

Стадом здеградованих людей, як стадом волів, легко 
управляти. Брак у них волі до створення цивілізованої, 
національно свідомої спільноти провокує купку аж надто 
вольових, підприємливих олігархічно-мафіозних кланів, 
переважно неукраїнського походження, нахабно всістися тому 
стадові на шию і поганяти ним. Саме для того всім нашим 
ворогам і потрібен був здеградований українець. Але як це 
розуміти тепер, коли він став незалежним? 

Глобальний диктат ринку не залишає в спокої навіть 
здеградованих. Щоб задовольнити тваринні інстинкти, потрібні 
гроші. Культ "зеленого диявола" презирливо витісняє зі 
свідомості бідного українця кращі національні, патріотичні, 
духовні орієнтири і почуття. Вірніше, рештки цих почуттів. Аби 
натоптати черево, залити очі алкоголем і купити шмат 
молоденького жіночого м'ясця — потрібні гроші. Аби 
сподобатись діловому самцеві — самці потрібні гроші. Попит 
на задоволення цих інстинктів владно диктує пропозицію. От 
тільки вчитися і трудитися далеко не кожен хоче. 

Зверніть увагу на той факт, як в умовах 
неплатоспроможності населення ми з якоюсь несамовитістю 
будуємо, модернізуємо, відкриваємо ресторани, бари, 
кав'ярні, піцерії, "мак-дональдси". кухні від китайських до 
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ескімоських, а поряд — крамниці з ганчір'ям і капцями всіх 
відомих світових мод. І кошти на це є! Але їх безнадійно нема 
на дитячі садочки, школи зі спортивними комплексами і 
басейнами, бібліотеки, театри, сільські клуби, на 
книгодрукування, розвиток науки, культури і мистецтва, 
духовного життя. Такий перегин у пріоритетах у всі часи був 
ознакою відсталої людності. 

Та повернемося до особи. За визначеннями 
соціопсихологів, середньостатистичному українцеві притаманні 
такі деградаційні ознаки. Насамперед національна 
невизначеність, відсутність чітких понять, що означає бути 
українцем. Брак почуття гордості за свою націю, сором'язливе 
визнання приналежності до неї, слабохарактерність, 
поступливість, невпевненість у власних силах, пацифістські, 
панікерські настрої у життєвій позиції, перевага маргінального 
принципу "моя хата скраю". 

Зрештою, бути українцем взагалі не вигідно. Наш 
патріотизм ні за старих, ні за нових часів не сприяв і не сприяє 
успіху, кар'єрі, елементарному душевному затишку. 

Брак принциповості, послідовності, стратегічного 
мислення, дріб'язковість, необов'язковість, домінування 
селянської ментальності з її спротивом проти наукових теорій, 
нових технологій та інновацій, внаслідок чого сучасні цінності й 
досягнення цивілізації несвідомо підміняються традиціями, 
наука — побутовим досвідом, релігія — забобонами, соціальні 
інститути — авторитетом керівника, культура і мистецтво —
етнографією та аматорством. Якщо ці ознаки узагальнити, то 
стає зрозумілим, чому українцеві — невизначеному патріотові 
— властива слабкість державотворчого чуття, через що навіть у 
незалежній державі він не вміє і не надто хоче її будувати та 
захищати. 
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Свободу від російського ярма українець всупереч 
здоровому глузду в значній мірі потрактував як свободу від 
роботи, від обов'язку перед власною державою. Втративши 
відповідальність за долю нації, він заразом втрачає чуття 
причетності до творення власної держави, активну життєву 
позицію і на дванадцятому році незалежності з гіркотою 
переконується, що він нічого не може, нічого не вирішує, від 
нього в цій країні ніщо не залежить. Якщо це не деградація 
особи, то що? 

До речі, поняття "новий українець" у нас не відповідає 
своїй суті і тому береться в лапки. Нового українця-патріота — 
порядного, мудрого, цивілізованого європейця — ми не 
маємо. Те, що є — виховане ще комсомолом і КДБ 
зденаціоналізоване сміття — скоріш за все "новий" 
кримінальний елемент. 

Ще одна неприглядна правда: здеградовані плодять 
деградованих. Ми, недавні совки, виховали молоде покоління, 
котре згідне будувати власну державу лише за немалі гроші. 
Нема "бабок", Україна їм не вельми потрібна. Не скажу, що 
осуджую молодь. Навпаки, хтось мусить нарешті, чорт бери, 
поставити питання руба: доки будемо бідувати, доки будемо 
жебраками та злидарями! Знайти гідний сучасної людини 
заробіток можна і за межами України. Але, погодьтеся, від 
такої атрофії почуття патріотизму, відсутності в серці молодої 
людини жалю до рідної країни віє чимось нездоровим... 

Наївна віра у всемогутність грошей, у можливість завдяки 
їм досягти особистого матеріального і душевного благополуччя 
безвідносно до того, що відбувається з рідним народом, 
надихає активність та спритність бюрократа й авантюрника, 
злодія і заробітчанина. Рано чи пізно вона приведе і чесну 
людину до повної залежності від "зеленого диявола", від 
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"потрібних" людей і дав би Бог, щоб така залежність їй дешево 
обійшлася. Як правило, "зелений диявол" вимагає жертв — і 
фізичних, і духовних. Безсловесні виконавці, підлабузники, 
догідливі раби — не безсрібляники. Це люди хитрі, дволичні, 
зрадливі. Люди, котрі створили собі з грошей кумира — 
валютні наркомани. 

Такі люди нічого в житті не шанують і не цінують, якщо це 
не веде до корита. Не мають за душею високих людських 
ідеалів, високих національних, духовних, естетичних 
принципів, а тому й не можуть бути плідними 
державотворцями. Подаруйте їм панський палац, вони 
перетворять його на хлів. подаруйте старовинний замок — 
перемурують на свинарник (до речі, це далеко не поодинокі 
факти!). Вони не можуть бути стійкими патріотами свого 
народу, колективу, фірми, не бувають добрими працівниками, 
професіоналами, навіть порядними батьками. На робочих 
місцях це бездарні бракороби, в сім'ї безвідповідальні, нечесні, 
необов'язкові, з людьми безсоромні. І неодмінно ненавидять 
усіх, хто не такий, як вони. 

У своєму житті таких людей я знав аж надто багато. Мої 
шановні читачі, без сумніву, знають ще більше. Через це ми 
самі себе не любимо, не поважаємо, не шануємо. Через це 
ніхто на світі нас не любить і не поважає. Бо чого доброго 
сподіватися від людей, котрі самі себе не люблять? Цей 
негативізм продовжує отруювати наші душі... 

 
СУСПІЛЬСТВА... 

 
Починається з деградації особи, а закінчується 

деградацією нації. Шляхом переродження державотворців на 
державонищителів. 
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Українське суспільство розкололося на мізерну меншість, 
що з провідної сили нації стала паразитично-панівною, і на 
люмпен, духовно відчужений від своїх колишніх провідників, 
котрі обернулися на знахабнілих хапуг усіх дібр країни. 
Наше суспільство розкладається на здеградованих супер-
багатих і здеградовану бідноту — на дві незрівнянно 
різновеликі верстви, пронизані єдиною "національною ідеєю": 
що би то ще вкрасти? 

Звільнившись від колоніальних пут, українство, на 
превеликий жаль, не поклало жертовно свою синівську любов і 
відданість до ніг щасливо воскреслої матері-Вітчизни, а 
відчувши безконтрольність з боку чужої, відтак власної 
держави, наплодило на свою голову злодіїв, тіньовиків, 
коритників, — новітніх експлуататорів гнаних і голодних. 

Хотілося, як краще, а вийшло, як завжди... 
За бездумне возвеличування і допущення до корита 

влади вміло крадучих "патріотів" Україна вже розплатилася 
сотнями мільярдів гривень, вивезених ресурсів, провальним 
ослабленням збройних сил. І не видно, хто цей розвал може 
зупинити. 

Не може збудувати міцної держави народ, який сам себе 
не любить (І.Франко). Наша суспільна свідомість нині розірвана 
на клапті незмиренними суперечностями за всіма 
параметрами життєдіяльності. Ніхто нікого не поважає, ніхто 
нікому не вірить. Я нарахував не три, не п'ять, а більше десяти 
"Б", що домінують в головах і серцях сучасних українців, а 
саме: бюрократизм, безголів'я, безкультур'я, байдужість, 
безініціативність, безвідповідальність, безгосподарність, 
безконтрольність, беззахисність, безсилля, а звідси і безнадія. 
Досить бодай однієї з них, щоб спільноті загрожувала 
деградація. 
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А яка була революційна енергія, який потужний 
потенціал патріотизму в перші роки незалежності! Де вони 
нині? Якщо та енергія державотворення випущена нашою 
панівною елітою "у свисток", зневажається і топчеться нею, то 
це свідчить про приреченість молодої держави. 

Процес державотворення може розвиватися, доки 
спільнота має запас творчої енергії, яка живить той процес, і цю 
рушійну силу в кожній розвиненій країні генерує середній 
громадянський клас. Запитаймо самі себе: чи є в нас запас цієї 
психічної енергії, якщо ми ще й поняття не маємо, що таке 
середній клас і звідки він візьметься? 

Наше суспільство стає анемічним. Катастрофічно падає 
духовна напруга, з якою більшість населення проводить свої 
дні. Українець завжди був бідним, приниженим, пригніченим. 
А нині й поготів. І чим тяжчі злидні, чим більше сил пожирає 
боротьба за виживання, тим слабшою стає і без того низька 
духовна напруга. Воля до життя і зневіра в ньому 
врівноважуються і в сумі дають стагнацію, від якої лише крок 
до депресії. 

Чи знайдемо в собі сили подолати матеріальний бар'єр 
виживання, той прес, що душить духовний, національний 
фактор, гнітить енергію спільноти, нищить її державотворчі 
сили. Чи спроможний нині українець подолати в собі рятівний, 
як йому здається, потяг до матеріального на користь 
національно-патріотичного? Питання риторичне. 

Глибока, системна криза, застій, депресія. Звідки вони? 
Відповідь: наша криза — це нестримні вже дванадцятий рік 
спади виробництва, рівня зайнятості, реальних доходів 90 % 
громадян, породжених і зініційованих нинішньою системою. 
Це штучно створені нею неплатоспроможність попиту, брак 
відповідності між собівартістю й реалізаційною ціною товарів, 
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брак паритету цін між галузевим товаровиробництвом. Усе це 
наші керівники мали би знати ще з першого дня незалежності. І 
вони знають... 

Системна депресія, що переходить у системну 
деградацію, — і від всенародного незадоволення 
несправедливим розподілом благ. Якщо незалежність умить 
зробила нас, українців, господарями казково багатої землі, 
якщо вона засіяла золоті зерна врожаю, що вперше за останні 
століття цілком і повністю став нашим, то чому ці багатства 
вільного народу й надалі належать не йому, а залишаються 
монополією панівної меншості, кримінальної купки злодюг-
олігархів? Чому досі не поділений цей так щасливо набутий 
достаток між тими, хто його створює? (Йдеться не про 
совковий розподіл, аби лише проїсти, а насамперед про 
інвестування всіх галузей народного господарства з метою 
відродження його ефективності). 

Хто дав право купці привілейованих злодюг красти 
мільярдні кошти, вивозити в закордонні банки? Хто і коли 
прийняв такі грабіжницькі закони і чому вони досі не 
анульовані? Чому ні Президент, ні уряд, ні СБУ не тільки не 
дбають про повернення награбованого, а, по суті, й надалі 
сприяють грабежу, створюють "зелену вулицю" для масового 
вивозу валюти за кордон. Чому ці колосальні багатомільярдні 
кошти досі не йдуть до державного бюджету? Невже такий 
грабіж можлививй, скажімо, в Німеччині, Франції, Швеції, 
Чехії? 

Чи можна назвати Україну європейською, цивілізованою 
країною, якщо 90 відсотків населення не мають доходу, що 
дорівнює вартості споживчого кошика. Що це за влада, яка 
лишає безробітних, учителів, лікарів, працівників культури, 
пенсіонерів, інвалідів, вдів і сиріт взагалі без заробітної плати, 
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пенсії, допомоги. Та цього не допускали навіть наші вороги! І 
все це добре бачить кожен українець, навіть той, хто ледве 
вміє читати слова по складах. Як ви гадаєте: якої він думки про 
таке суспільство? 

Україна банкрутує. Цей факт констатував Леонід Кучма 
під час свого першого президентства, заявивши на цілий світ, 
що Україна — банкрут. Україна сьогодні — це як велике 
дезорганізоване підприємство, яке методом штучно 
зініційованого банкрутства підводять під "прихопизацію". 
свідомо створюють умови, щоб підприємство лихоманило та 
агонізувало: затримують, урізають зарплату, змушуючи 
працівників покидати його і шукати іншого заробітку, хай хоч за 
кордоном, свідомо зривають забезпечення, плутають плани 
роботи, вбивають в голови тих, хто зостався, що виходу з кризи 
нема, поліпшення становища неможливе, аби люди змирилися 
з безвихіддю, озлобилися на негаразди і прокляли той день, 
коли стали тут до праці. Все це детально продумано, 
методично здійснюється для того, аби зневірений, змучений 
невдачами колектив, врешті-решт, змирився з банкрутством і 
продажем підприємства хитрим ділкам за безцінь. 

Хто ж "прихватизатор" України? Пригадую, як у 1991 році 
ми захоплювалися "героїчним борцем за демократію, за 
суверенітет усіх радянських народів" Борисом Єльциним. 
Тепер ми знаємо, що не Горбачов "розвалив" Союз, а саме 
Єльцин продав його міжнародному сіонізму на розграбування 
за право всістися на російський престол, за мільярди доларів 
хабаря на його банківських рахунках від Швейцарії до острова 
Науру. Незаперечне підтвердження: вже наступного дня після 
інавгурації вдячний запроданець Родіни віддав усі провідні 
російські економічні та фінансові важелі в руки євреїв, а коли 
парламент у 1993 році знайшов у собі сили запротестувати 
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проти такої злочинної "демократії", то втихомирив його 
танками. 
Про це відверто розповідає олігарх з "команди" Єльцина Борис 
Березовський у своїх інтерв'ю, в тому числі письменникові 
Едуарду Тополю (газета " Факты ", 2003). Та ми і самі це добре 
бачимо і знаємо. Міжнародний сіонізм давно плекав надію на 
грабіж "однієї шостої частини планети". 

Спроба 1905 року не вдалася — Столипін не дав. У 1917—
му, здається, вигоріло, та на заваді став Сталін. А за третім 
разом пішло, як по маслу. На думку Березовського, тепер вже 
ніхто не стане на заваді... 

Не забуваймо, що Україна продана Єльциним разом з 
Росією як невід'ємна її частина. Тут наша доля справді 
однакова. Не треба бути пророком, аби передбачити, що нас 
чекас в недалекому майбутньому. Нишком-тишком великий 
капітал скупить усе краще, що має Україна, нишком-тишком 
знову обсядуть нас, як п'явки, маси панів, власників, 
управителів-євреїв, росіян та інших кровопивців, їхнім 
єдиновірцям скрізь буде "конституційна зелена вулиця", а 
бідне українство знову стане, як і раніше, другорядною, 
безправною, наймитською нацією на своїй землі. До цього йде. 
І не до добра, бо ганебний початок ніколи не закінчується 
славно. Бо ті, хто купує, ніколи не поважають тих, хто їм 
продається. 

"У бідній хаті завжди сварка", — каже народна мудрість. 
У бідній хаті всі рівні і тому ніхто нікого не поважає. Нікому не 
вірить. Нікого не чує і слухати не хоче. В бідній Україні деградує 
єдність українства. Нема ні політичної, ні громадянської сили, 
яка би єднала націю. А тому нема й нації, якою вона мала би 
бути. 
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Щоб звестися з колін на рівні ноги, Україна не має на кого 
опертися, нема достатньої, надійної національної опори, 
потужного середнього класу, бодай одного свідомого, 
патріотичного покоління. Нема обов'язкового для сучасної 
європейської держави громадянського суспільства. 

В Україні здеградував робітничий клас, здеградувало 
селянство, зубожів, розпорошився по несерйозних, анемічних 
партійках "прошарок" інтелігенції. Для спільноти, що прагне 
відродження, це смертельний недуг. Нам сьогодні вкрай 
потрібна громадянська потуга, котра зцементувала б, 
згуртувала людей незалежно від соціального походження, бо 
всі ж ми — українці! Цю місію може виконати лише середній 
громадянський клас — велика соціальна сила, що об'єднує не 
менше половини населення країни, збирає під своїм дахом 
заможне селянство, заможне робітництво, заможну 
інтелігенцію і все мале та середнє підприємництво. По суті, це 
вже й не клас у старому розумінні, а провідна громада України, 
яка не колінкує перед владою з простягнутою за подачками 
рукою, а, відчувши себе господарем країни, сама диктує їй 
компетентність і патріотизм і, маючи чим дорожити в житті, 
дбає про лад у країні, про її авторитет у світі. 

Про таку потугу ми сьогодні можемо тільки мріяти. 
Маємо заледве 10 відсотків заможних — і то далеко не всі 
вони З наших. 90 відсотків — злидарі за межею бідності, але на 
цей раз майже всі з наших. Сподіватися, що вже в найближчі 
роки бодай половина з них стане заможною, патріотично 
свідомою громадою — просто наївно. 

Злиденний люмпен у кирзаках, куфайках та з гранчаком 
самогонного перваку в руках об'єктивно не може бути опорою 
сучасної держави. Це немічна і вкрай ненадійна сила, котра 
скоріше може бути причиною трагедії спільноти, аніж її 
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опорою. Коли спільнота не має фундаментальної опори, то усе 
"виходить як завжди". А тому найсерйознішими загрозами 
безпеці України є загрози внутрішні, в чому ми маємо постійні 
й необмежені можливості переконуватися. От хоча б під час 
останніх парламентських виборів. 

Сьогодні нерідко можна почути скигління тих, хто вважає, 
що про нього завжди хтось має дбати: "Ющенко не той...", 
"Генерал без армії", "Не йде до народу", "Ющенко не хоче 
очолити опозицію..." 

Стривайте, шановні! Ющенко за один лише рік 
прем'єрства довів, що вміє і може дбати про свій народ. Але 
коли він попросив вас підтримати його блок "Наша Україна", 
аби він мав у парламенті не менше 226 депутатів, ви його 
підтримали? То які власне надії може покладати на вас 
Ющенко? Як він може очолити те, чого, по суті, нема? Де 
гарантії, що анемічна, з випадкових людей сяк-так зліплена 
опозиція (а іншою вона й не може бути в здеградованому, 
позбавленому опорного середнього класу суспільстві), не 
розбіжиться при першій же невдачі. Гадаєте, Ющенко цього не 
знає? Нарешті, що ви нині робите для того, аби він виграв 
наступні президентські вибори? Чекаєте далі на готовеньке? 
Ну-ну... 

Українство не знало єдності в минулому, не готове до неї 
сьогодні. Українство не знало справедливості в минулому, не 
бачить її в сьогоденні, тому й не може повірити в 
справедливість у майбутньому. Українство позбавлене не 
тільки національної, а й соціальної, культурної, духовної 
єдності. Наша єдність нині розіп'ята на великому хресті: "Схід – 
Захід, Північ — Південь". І за роки незалежності між цими 
регіонами України не відбулося зближення, а навпаки, тільки 
поглибилася прірва відчуження. 



395 
 

У західнян таке відчуття, що якби відбулася реставрація 
(хай Бог боронить!) старого режиму, то східняни знову 
заходились би викорінювати їх "буржуазний націоналізм". 
Позаяк реставрація неможлива, то вони, здається, плекають 
надію в інший спосіб роздерти Україну на шматки: важать на 
автономію Слобожанщини, Донбасу, Причорномор'я, 
звичайно, з неодмінним переходом на державний 
"общепонятний", а щоб задурити світ, розпускають 
провокаційні чутки, нібито Галичина теж хоче стати окремою 
державою. Чи не впаде Україна під таким камінним хрестом 
національної незгоди? 

Західнянам гірко бачити, що Україна не ставить 
пам'ятників борцям за волю народу, зате ставить їх якомусь 
Паніковському, Катерині II та іншим зайдам. У Донецьку, 
приміром, збираються увічнити "щирого українця" Й.Кобзона, 
а одну з вулиць назвати на честь Ю.Зв'ягільського. В містах 
східних і південних регіонів досі бовваніють бетонні подобизни 
Леніна, який не мав і ніколи не матиме жодного відношення до 
української нації, досі є вулиці, бульвари, проспекти імені не 
лише комуністичних вождів, а й гебістських посіпак — 
організаторів голодомору та репресій. І таких фактів безліч. Це 
означає, що ми ще не маємо України української в тому сенсі, 
що Польща є польською, Німеччина — німецькою. 

Західний українець в душі був категорично проти 
націоналізації приватної власності, колективізації, проти 
сталінських репресій, депортацій, руйнування його мови, 
культури. церкви непрошеними зайдами зі сходу. Східного 
українця сталінізм зумів зламати й проштампувати його 
свідомість совковими стереотипами: "колгосп", "партбюро", 
"навіки разом", "соцзмагання", "великий жовтень" ets. Такий 
глибокий багаторічний розлам свідомості зробив свою чорну 
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справу: наші східняни і західняни не мають досвіду спільного, 
свідомого вибору ідеалів і принципів свого життя. 

Через цю роз'єднаність українці не довіряють один 
одному, а всі разом не довіряють державі, бо вона їх постійно 
обманювала, коли була їм чужою, і обманює, коли стала своєю. 
У нас населення, як це не смішно, найбільше довіряє своїм 
наглядачам: силовим структурам і карним органам, що 
свідчить про спотворення суспільної свідомості. Підсвідомо 
розуміючи, що тут щось не так, населення найбільші надії 
покладає на Бога, хоча і серед конфесій нема єдності. А от 
Президент, парламент, місцеві ради, політичні партії у нас на 
останньому місці. Таке враження, ніби не ми самі їх обирали, а 
хтось їх нам накинув проти нашої волі. Біда в тому, що не тільки 
Президент, а й ми самі не знаємо, яку державу будуємо. 

Стрімко поглиблюється розрив і між поколіннями батьків 
і дітей. Молодь зневажає старших за те. що ті кинули її у злидні 
та безробіття: "Що ви для нас доброго зробили?" Батьки 
ображено огризаються: "Побачимо, що доброго ви зробите для 
своїх дітей". Навряд чи багато кращого, — це вже нині видно. 

Виняток становить лише невеличка купка т.з. "нових 
українців", (хоча далеко не всі вони українці). Але поняття 
"новий українець" аж ніяк не пов'язане з новим типом 
українського патріота, будівничого національної держави. В 
переважній більшості це вже здеградовані особистості, 
можливість їсти, пити і трахатися для них абсолютно переважає 
всі національні почуття, обов'язки й інтереси. Вони далекі від 
власного народу і ненавидять його, бо злодії звикле 
ненавидять того, кого обкрадають, і сприймають Україну лише 
як певну базу чи базар, на яких їм пощастило правити свій 
спекулятивний бізнес. Народ добре розуміє, що їхні капітали 
беруть свій початок (середину і кінець) з кишені кожного 
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громадянина, що їх мерси, вілли, банки і фірми — виключно 
злодійського походження. 

Мало того, українець, розбагатівши, майже ніколи не 
доростає до інтелігента, натомість дуже легко стає пихатим 
хамом, глитаєм, павуком і взагалі мироїдом. Досить 
учорашньому злидневі кілька років утвердитися в такій ролі, як 
він уже "король" чи "князьок" на своєму "уділі", неодмінно 
скупіший і жорстокіший за пана-чужинця, що тільки посилює 
внутріетнічний негативізм у країні. 

Панівна, паразитична меншість багатіє, непанівна, 
пограбована, розчарована більшість убожіє, лишається на 
узбіччі суспільства, втрачає можливість брати активну участь у 
його житті. Вона перероджується в клас, який історики 
називають "внутрішнім пролетаріатом". Переобтяжене 
люмпен-пролетаріатом, суспільство надламується від розколів, 
розрухи, безладдя. Чи не це чекає Україну? 

Суспільство, що незворотньо убожіє, не можна назвати 
прогресуючим, навіть застійним. Це суспільство деградує. 
Найнижча в Європі народжуваність, найвища смертність (на 
370 тисяч зменшує кількість населення щороку). Найвищий у 
Європі рівень захворювань на СНІД і туберкульоз. Нація 
вироджується. До семи мільйонів людей активного 
працездатного віку — на заробітках в зарубіжних країнах. 
Половина з них не повернеться додому. Ще кілька десятків 
років, і в Україні не стане чутно дитячого сміху, нікому буде 
працювати, захищати кордони держави. Зрештою, це вже 
передбачено Римським клубом, ООН, З.Бжезінським... 

У Росії народ не має кому вірити, робить висновок з 
власних телепередач "Момент істини" журналіст А.Караулов. 
Владі не можна довірятися — обдурить і не захистить. Суди 
корумповані. Армія, міліція — злочинні. Преса брехлива і 
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продажна. Церкву Бог покинув. Монастирі за брудні гроші 
продають місця поряд з мощами святих мучеників для 
шикарних домовин постріляних в "розборках" мафіозних 
авторитетів, котрі, треба так розуміти, з часом теж 
"канонізуються" в святі мученики. Політичні партії продажні, 
демагогічні, зрослися з криміналітетом. Чесна людина 
беззахисна. Дорікати їй, що байдужа, інертна, аполітична? А за 
кого і за що її голову підставляти? Кому вірити? На що 
сподіватися?  

В обозі Росії — Україна. Недуги, діагноз — однозначні. У 
найбільшій скруті українець завжди покладав останні надії на 
милосердя Боже, на єднальний дух церкви. Сьогодні він і ту 
опору втрачає. Той факт, що християнська церква сама 
кришиться на конфесії, шкодить інтеграції спільноти, вносить 
розбрат і нетерпимість навіть у донедавна мирні громади і 
дружні родини, ніхто не заперечить. Дивно, що тих конфесій у 
нас ще не так багато, не більше п'ятдесяти. Було б їх 125, як 
політичних партій, ото була б сміхота! Але те, що в нас відсутня 
єдина помісна Українська церква — це вже не смішно. 

Духовна роль церкви в час відродження нації чи не 
найбільш бажана. Та, на жаль, сьогодні і вона не має того 
єднального впливу на українство, який раніше мала, який, 
скажімо, має католицький костьол на польську спільноту. 

Мабуть, такий об'єктивний закон розвитку суспільства, 
що було уярмленим: здобувши волю, воно змушене починати 
свій поступ з того рівня, на якому перебувало до уярмлення. 
Таке враження, що Україна нині опускається на той соціально—
економічний, культурно—політичний рівень, на якому 
перебувала, скажімо, ще до 1917—го року. Дикий капіталізм, 
економічний колапс, втрата основних виробничих фондів, 
стратегічне роззброєння, повернення сільського господарства 
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до кінної тяги і ручної праці, формування нового класу глитаїв і 
куркулів (фермерів), замість сучасної торгівлі — спекуляція та 
гендлярство імпортними товарами, бо власних відповідної 
якості виробляти не вміємо, замість єдності патріотичних сил — 
повний політичний розбрід, масове безробіття й 
наймитування. Навіть проституція в нас ще та — 
дореволюційного рівня... 

І це цілком закономірно, бо вершини поступу скоряються 
тому народові, котрий сам відкриває їх, сам озброюється 
високими технологіями, вирощує елітну зернину, за власними 
кресленнями складає новий атомний реактор, нову машину. 
комп'ютер, сам конструює і виробляє високоякісний товар. 
конкурентноспроможний на світовому ринку. Якщо народ сам 
цього не робив, а лише, як той наймит, бездумно виконував 
чужі завдання та настанови, він об'єктивно не дозрів до того, 
аби жити в добрі та пошані, як живуть передові народи. І нічого 
нарікати на Клінтона за те, що під враженням Чорнобильської 
катастрофи так грубо вирвав у нас стратегічну зброю. Не наша 
то була зброя... 

Україна нині беззахисна не тому, що в неї відібрали 
стратегічну зброю. Екс-міністр оборони К.Морозов на 
всеукраїнській нараді 1993—го року відкрито заявив: "Якби 
сьогодні армія середньої європейської держави, скажімо, 
Польщі, напала на Україну, то за тиждень вона була б у Києві, 
за два тижні — у Харкові". Це і є реальний стан бойової 
готовності наших Збройних сил. 

Мілітарний потенціал українства деградує ще з княжих 
часів. Не створили регулярного війська ні Хмельницький, ні 
Мазепа. Центральна рада взагалі відмовилася від власної 
армії. І сьогодні Україна ніби й не знає, навіщо їй збройні сили. 
Хочете збагнути причини деградації, подивіться виставу 
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Київського театру імені І.Франка "Конотопська відьма". Сотнею 
козаків Забрьохи командує його дружина. Жінка є жінка. — 
вона не може спокійно дивитися, як сотня здорових парубків 
забавляється дитячими іграми "у війну", в її жіночому розумінні 
— просто байдикує, коли в полі жито дозріває. І славні 
козаченьки щоранку, замість рушниць, беруть на плечі коси та 
з піснею про Марусеньку марширують у поле, а під вечір з тією 
ж Марусенькою додому. Вловлюєте різницю в бойовому 
вишколі вимуштрованих російських, шведських, німецьких 
гренадерів і забрьохівських косарів? І тепер наші доблесні 
гвардійці збирають в полі картоплю, рубають головки капусти й 
лише зрідка запускають браковані ракети. А ми плачемо, що 
погані сусіди нас завжди б'ють, що в новітній історії не маємо 
славних бойових перемог, нема на чому виховувати в молоді 
почуття національної гордості українця. Зосталися лише герої 
Крутів... 

Нерідко доводиться чути обурено-заздрісні вигуки: "Чому 
це поляки, чехи, прибалтійці випереджають нас у своєму 
національному відродженні, а ми тупцюємо на місці?!" Та 
тому, що вони почали своє відродження з рівня 1940—го року, 
а не 1917—го! Тому, що до початку Другої світової війни вони 
мали незрівнянно більші, ніж ми, напрацювання в 
державотворчих, економічних, політичних, соціопсихологічних 
аспектах. Тому, Що вони постійно відчували себе європейцями, 
а ми лиш "запорожцями", тобто тими, хто на святі Європи 
юрмиться за її порогом, за ворітьми в чеканні подачок з 
панського столу. 

Різниця між нами ще й у тому, що наші сусіди свідомо 
вбачають свій поступ у загальному руслі вестернізації 
(наслідуванні переваг і досвіду європейської цивілізації). їх 
здатність вестернізуватися цілком залежить від наявності, на 
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відміну від нас, потужного середнього класу, якраз і 
спроможного переймати європейський стиль життя, властивий 
західному середньому класові. А.Тойнбі: "Новітня західна 
цивілізація — це цивілізація середнього класу. Ті незахідні 
суспільства, котрі розвинули середній клас, вітають сучасний 
західний лад". Вітають вступ своїх країн в ЄЕС, НАТО, 
впровадження євро, безвізових переміщень, нових шкільних 
програм, вимог знати іноземні мови, комп'ютерну техніку 
тощо. Наші західні сусіди вже встигли переконатися, що в 
умовах європеїзації вони житимуть краще, вільніше, 
культурніше, аніж під дерев'яним пресом російського 
"соціалізму". 

Ми, українці, цього, на жаль, ще не усвідомили і далі 
дивимось на Європу, як чорт на святі ікони, в дурноті своїй не 
усвідомлюючи, що вестернізація — це чи не останній шанс для 
відродження нації. 

Соціологічні опитування 2003 року засвідчують: 45 
відсотків українських громадян не хочуть інтегруватися в 
Європу. Чи не тому Україна, здобувши волю, завмерла в 
стагнації? Причина перша і основна: українець дуже мало знає, 
що таке європейська цивілізація. Бідний, відсталий, він почуває 
себе в ній чужим, нікому не потрібним, упослідженим — і цим 
глибоко ображений. Бідолаху можна зрозуміти. Європейська 
культура — це культура багатих і заможних спільнот. Бідняцькі 
спільноти, такі, як наша, її не сприймають, бо не можуть до неї 
дорівнятися. 

Отже, біднота, люмпен (чи малозабезпечені, як ми 
демагогічно кажемо) європейську "загниваючу, наскрізь 
буржуазну" культуру ненавидять і рівнятися на неї не бажають. 
Вони знають одне — і практика нинішнього заробітчанства в 
західних країнах тільки утверджує їх у своїй правоті — 
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європейський пан вважає українця наймитом чи рабом 
(незалежно від рівня освіти), експлуатує його робочу силу 
запівдарма і бридиться сісти з ним за один стіл. Не розуміє 
бідний українець, що будь-який європеєць залюбки сяде з ним 
за один стіл, якщо він сам стане, як той європейський пан, а 
наймитуватимуть у нього вихідці з Заволжжя чи з Азії. Ось у 
чому суть вестернізації! Але нам ще далеко до розуміння її. А 
розуміння просте: або інтеграція, або деградація. 

Ми, ясна річ, хочемо жити, як західні європейці, але 
вчитися, працювати, поважати закони суспільства і моралі, як 
українці. Так не буде, бо так не може бути ніколи! Багатими, 
цивілізованими, гідними поваги станемо тоді, коли між 
ментальністю західного європейця і українця можна буде 
поставити знак рівності. Для цього необхідно перестати 
вишукувати ворогів серед своїх сусідів, а подолати їх 
передовсім у собі. По-перше, час відкинути вікову неприязнь 
між західним і слов'янським світом, бо нині це вже несерйозно. 
По-друге, час перестати вишукувати переваги в хваленій 
свободі й широті слов'янської душі, в її нібито неповторній 
чуйності, людяності, барвистості та поетичності, що її західний 
європеєць нібито геть позбавлений, бо це ілюзія, до якої 
вдаються, коли вже нема чим козиряти. Нарешті, більшості 
українців час стати заможними, без чого нам у Європі й надалі 
не подадуть руки. 

Усе це можна здійснити, якщо: парламент нарешті 
прийме закони відповідно до потреб народу, уряд нарешті 
подбає про високі темпи підвищення добробуту громадян, 
державна влада нарешті наведе в країні лад, правоохоронні 
органи нарешті здолають організовану злочинність, крадіж і 
корупцію, економіка вийде на світовий рівень розвитку, армія 
стане гордістю нації, податкова система гарантуватиме 
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стабільно низький рівень податків і гарантійно високий рівень 
наповнення бюджету, школа і церква виховуватимуть 
високоосвічену і високоморальну молодь, наука щедро 
забезпечуватиме народне господарство сучасними високими 
технологіями, засоби масової інформації правдиво 
розповідатимуть про події у світі і в рідній країні... 

Якщо це все здійснити, настане катастрофа — від 
нинішньої української влади нічого не залишиться. Якщо не 
здійснити, теж настане катастрофа — від українського народу 
нічого не залишиться. Народу більше жаль... 

 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ... 

 
Національна ідея — що це таке? Це воля українства до 

свого національного відродження, розквіту й утвердження в 
колі вільних, демократичних, цивілізованих народів! 
Наша національна ідея має три завдання. Незалежність 
України. Відродження української нації. Економічний, 
культурний розквіт України і її високий авторитет у світі. 

Перше завдання, з Божою допомогою, здійснилося. Два 
інших розвалюються на очах. За нашого байдужого 
споглядання й дебільного потурання. Висновок, сподіваюсь, 
зрозумілий кожному: якщо з трьох складових дві проваляться, 
то недовго протягне і третя. Залишається нагадати слова 
В’ячеслава Липинського: "Ніхто нам не збудує держави, коли 
ми самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми 
самі нацією не схочемо бути". 

Попри всі застереження мудрих людей за дванадцять 
років злиденної стагнації держави, економіки, суспільного 
життя нам не поталанило сформувати модель відродження 
нації. Навпаки, нині ми є очевидцями її деградації. У всякому 
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разі ніхто не може стверджувати, що вона сьогодні в нас 
сильніша, етнічно згуртованіша, політично свідоміша, ніж на 
зорі незалежності. 

Причина: ми вирішили тільки політичну частину 
національної ідеї (здобули незалежність), але цілком 
занехаяли національну й економічну її частини. Закономірно, 
що трупи двох останніх мертвонароджених частин придушують 
немічну першу. 

Ми маємо 90 відсотків населення, яке твердо 
переконане, що від нього в своїй власній державі нічого не 
залежить. Маємо 90 відсотків населення з доволі високим 
освітнім рівнем і з катастрофічно низьким рівнем національної 
самосвідомості. Це — незаперечний факт, що наш народ не 
має в своєму серці самодостатнього чуття єдинокровного, 
самобутнього народу. Народ, не проникнутий, не згуртований 
національною ідеєю, не є господарем на власній землі. Це наче 
тимчасовий квартирант. 

Зрозуміло, що високий освітній рівень ще не робить з 
квартиранта господаря. Силу нації не визначає кількість 
освічених людей, а те, наскільки їх знання та енергія 
підпорядковані високому ідеалові, що пронизує свідомість усіх 
верств населення і кличе за собою на працю, на самопожертву, 
на боротьбу за українську Україну, як він кличе японців на 
боротьбу за японську Японію, китайців — за китайський Китай, 
німців — за німецьку Німеччину... 

Правда, з виходом на політичну арену блоків "Наша 
Україна" і "Батьківщина" українство відчуло, що в його серці 
знову заворушилося добре чуття, як і під час доленосного 
референдуму 1991—го. З'явилися тендітні паростки надії щодо 
виходу з кризової прірви. Якщо і цю надію ми дозволимо 
розтоптати, то буде національноа катастрофа. Сили, що вперто 
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протистоять обом блокам, не є національно свідомими 
силами, вони лише свідомо тримають Україну в кризовій 
стагнації, бо так її легше грабувати. Від них нація добра не 
дочекається. 

Сьогодні стала очевидною втрата національної 
перспективи, психологічної, духовної домінанти, віри 
українства в саму можливість дожити до кращих часів, 
дочекатися кращої долі, що вкрай негативно відбивається на 
проблемах політичних, економічних, соціальних і, звичайно, 
моральних. Людина, позбавлена майбутнього, змушена жити 
лише сьогочасними утробними потребами. Це — деградована 
людина. Виражається це в тому, що особистий інтерес, власна 
вигода, власне корито чимраз активніше, цілком свідомо і 
відкрито стали превалювати над громадським, суспільним, 
національним, синівським обов'язком перед Україною, з чого 
тут же не забарилися виплодитися два наслідки: байдужість і 
розбрат. А відтак — і загальнонаціональна деградація. 

Ми, українці, вже не анекдоти, а легенди та думи 
складаємо про свою нездатність до єднання та гуртування 
національно-патріотичних сил. Така, мовляв, наша вдача. Але ж 
ми не відлюдники якісь, не егоїсти від природи. Причина в 
іншому. Це втрата національної перспективи, соціальна 
безнадія і безвихідь, ганебно низька якість життя, деградація 
патріотизму, любові до рідної землі, породжена конкретними 
факторами: деградацією влади, деградацією економіки, 
деградацією культури, духовності, моралі. Великий патріот 
нації Дмитро Донцов писав: "Усі кризи: і політична, економічна, 
культурна — є наслідком кризи національної". 

Егоїзм, пиха, зверхність сильніших в Україні спрадавен 
породжували національний розбрат, волячу інертність, 
байдужість, лінивство з боку слабших (переважної більшості 
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населення), їх безвідповідальність перед собою, Україною, 
цілим світом. Перемножте це на нашу традиційну чорну 
заздрість і утробну ненависть до тих, хто краще живе, хто 
кращий, розумніший, здібніший, і отримаєте повний портрет 
сучасного українця, якому ви наївно хочете прищепити якусь 
національну ідею. 

Національно темний українець не має доброго серця до 
своїх людей. Збирає він, приміром, на своєму картопляному 
городі жуків. Піввідра натрясе. І замість того, щоб шкідників 
знищити, несе на сусідній город та висипає у міжряддя. Дико, 
обурливо і нерозумно. Бо жуки знову прилетять туди, звідки їх 
принесли... 
Чи потрібна таким людям національна ідея? Чи потрібна їм 
незалежна Україна, власна держава взагалі? 

Народ без національної ідеї — це народ без царя в 
голові. 

Народи — носії національної ідеї — збудували потужні 
держави, грандіозні імперії. Народи, позбавлені такої ідеї, 
нічим в історії себе не проявили. Висновки напрошуються самі. 
Так звані лідери нації не дали українству національної ідеї, бо 
самі її не мають. Коли відсутня національна ідея, то у що 
українцеві вірити? Ціле XX століття пройдисвіти всіх мастей 
закликали і змушували нас вірити в те, у що самі не вірили. 
Сьогодні враження таке, що ті самі пройдисвіти знову 
закликають нас вірити в те, у що самі ж не вірять. 

Справджується передбаченя Миколи Міхновського, що 
нація, яка не визволить себе до настання в світі демократії, 
втратить шанс на свободу й відродження. Серце болить від 
того, що українство нині має ще менше волі до відродження, 
ніж за часів Міхновського. Ми ще й не досягли однієї з 
основних складових національної ідеї — не досягли рівності з 
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нацменшинами у власній державі. Українці тут поки що на 
третіх ролях. 

Не змогли внести ясності в суть національної ідеї і 
незчисленні політичні партії. Зрештою, тому вони й не є 
справжніми державницькими політичними партіями. Вони ще 
не здатні структуризувати політичний простір країни, він надалі 
залишається аморфним. Інтелектуальний рівень партій 
невисокий, внутрішній психологічний клімат нездоровий, що 
тільки відштовхує від них порядних людей. 

Пригадую перші роки незалежності: завітаєш до офісу 
обласної організації рухівців, і вже з порога без усякого 
приводу тобі доводять, що уерпівці — паскудні люди, зовсім не 
патріоти... 

Завітаєш того ж дня до офісу уерпівців, і вже з порога 
чуєш, що рухівці тільки знають шкодити відродженню нації. 
Партія "Батьківщина" народилася значно пізніше і чвари 
рухівців та уерпівців її ніби й не зачепили. Та ба! Не встигаю 
переступити порогу облорганізації "Батьківщини", як чую до 
зубного болю знайомі інвективи, що прокляті рухівці зірвали 
мітинг, а трикляті соборівці набрехали в пресі, що це зробили 
"тимошенківці..." Ну, знаєте, національної ідеї від таких 
"політиків" не дочекатися. 

Цим і тільки цим пояснюється той неспростовний факт, 
що жодна з 125 партій не має авторитету в народі. Якщо в 
найближчі роки їх якимось дивом вдасться скоротити в десять 
разів, а тих, що виживуть, об'єднати в єдиний національно-
патріотичний блок, то це була б для України благодать 
Господня. 

За відсутності національної ідеї Україна не має виваженої 
позиції і стосовно західного світу. Саме через брак ідеї сталося 
так, що до керма в країні прийшли ліві і за совковою інерцією 
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вчинили велику дезорієнтацію в поглядах громадян. 
Зазомбовані войовничим більшовизмом, вони спотворюють 
реальну картину життя західного світу начебто як середовища, 
котре і зараз плодить Гітлерів, Черчілів та Джеймсів Бондів. От 
якби той західний світ був подібний до "Скотного двора" 
Дж.Оруелла, оце було б по їхньому! У нас неспроста закріпився 
образ західної людини, яка тільки вбиває, вживає наркотики і 
займається сексом. Це свідомо спотворений образ, свідомо 
спотворений світ, потрібен лівакам для того, щоби якомога 
довше тримати власних овець в озлобленні й страху перед 
нібито вороже налаштованим до них західним світом, щоб 
вони якомога довше вважали себе щасливими тільки тому, що 
не відають, які вони нещасні. Бо таких овець легше тримати в 
отарі, доїти і стригти. 

Сьогодні в нас нема державної позиції стосовно західної 
культури, хоча вона далеко неоднозначна. Вдамся до такого 
порівняння. Західна культура тече по двох трубах — одна труба 
чистої, високої духовності, яка омиває душі, серця і розум 
нормального західнянина. Друга труба — каналізаційна, якою 
зливають весь той бруд масової культури. До цієї 
каналізаційної труби і прикували нас колишні більшовики. Не 
захід сам накинувся на нас і спотворює всі цінності людства. Це 
роблять наші внутрішні вороги, а ми, темні, не маємо ні 
власного розуму, ні сил припинити таку наругу над нами і 
відстояти істину. Раніше — сталінська "залізна завіса". Тепер — 
попсова каналізаційна труба. А організатори конфронтації ті ж 
самі. Який ще може бути переконливіший доказ деградації 
національної ідеї?  
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ІНТЕЛЕКТУ 
 
У прогресивному світі часи традиційних радикальних ідеологій 
— націоналізму, фашизму, комунізму — минають. Натомість 
чимраз упевненіше заявляє про себе ідеологія, якщо можна так 
її назвати, науково-технічного прогресу і високих технологій. 
Саме вона забезпечує розвиненим націям фантастичний рівень 
внутрішнього валового продукту, максимальне наповнення 
бюджетів, збільшення робочих місць, а звідти — й гідне подиву 
зростання рівня і якості життя, культури і світлих перспектив 
широких верств населення. 

Кібернетика з насмішкою викидає на смітник історії 
безплідні теорії Маркса, Леніна, Гітлера. Нації, що володіють 
потужним потенціалом високих технологій, творять нову 
ідеологію панування над світом. Приклади загальновідомі — 
хоча б політика США стосовно Афганістану, Іраку... 
Українство з причин свого нинішнього політичного і 
соціального становища до сприйняття нової ідеології ще не 
готове. 

У всякому разі цієї готовності ми не помічаємо в 
діяльності Президента, уряду, парламенту, мовчать лідери 
політичних партій і блоків. Висновок: без усвідомлення нашою 
інтелектуальною елітою нових вимог часу, без рішучих дій у 
напрямку творення і застосування нових технологій 
перспективи виходу України на омріяний рівень розвитку 
економіки і заможного життя вельми примарні. 

Світова економіка XXI століття базується на знаннях, що 
творять високі технології. У розвинених країнах впровадження 
у виробництво досягнень науки щороку дає 3—5 відсотків 
приросту ВВП. Жодна галузь господарства не знає таких темпів 
розвитку. 
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Економічний поступ України безпосередньо залежить від 
того, наскільки наша наука спроможна забезпечувати 
економіку цими високими технологіями. Нема достатнього 
рівня розвитку науки — нема високих технологій, то й не може 
бути "багатої, могутньої і квітучої України". Це ілюзія. Якщо ми 
не поставимо науку на пріоритетні, ключові позиції, не 
залучимо її до іноваційної діяльності, до повної модернізації 
основних виробничих фондів (а такі переспективи щось не 
проглядаються в найближчі роки), ми залишимося зі своїми 
солов'їними піснями та запальними гопаками в глухих селах 
цивілізації, — застерігає у своїй книзі "Час інтелекту" відомий 
політолог, американський професор українського походження 
Осип Мороз. 

Гадаєте, когось в Україні це дуже непокоїть? Насправді, 
нема ще в народі усвідомлення того, що наука для його 
існування дуже потрібна. Не відчувається цього. Зате добре 
бачиться, які ми безмежно ледачі якосьвонобудці. Наші люди 
якось собі існують, якось щось роблять, якось навчаються. 
Тільки їсти і пити вміють переконливо. 

У 1990 році на кожну тисячу працюючих Україна мала 11 
науково-технічних працівників. Сьогодні вдвічі менше. До того 
ж, 60 відсотків докторів та кандидатів наук (що не емігрували) 
не беруть участі в науково-дослідній роботі, бо зайняті 
управлінням, бізнесом, боротьбою за виживання. 

У роки незалежності триває занепад продуктивності 
української науки, кількість винаходів зменшилася в багато 
разів, нових технологій створено катастрофічно мало, за рівнем 
цитування наукових публікацій Україна посідає місце в 
сьомому десятку країн. За ці ж роки частка витрат з державного 
бюджету на науку зменшилася до непристойних розмірів — 
0,28 відсотка ВВП. Це ганебна ситуація. 
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Академія Наук України перетворилася на притулок для 
престарілих і соціально незахищених. Зростає відплив наукових 
кадрів за кордон. Серед емігрантів-заробітчан 
висококваліфіковані фахівці становлять майже 16 відсотків. 
Причому втрачаємо саме кращих, обдарованіших, 
перспективніших науковців. І все вказує на те, що 
найближчими роками ця еміграція не вщухне. Серед молодих 
науковців НАНУ на еміграцію зорієнтовані 50 відсотків осіб. 
А що ж держава? Бездіяльно спостерігає, як деградує інтелект 
нації, а Президент лише на словах лякає нас пророчою 
мудрістю: "Країна без науки — країна без майбутнього", і 
нічого практично не робить, аби переломити ситуацію. 

Зрозуміло, що і Президент, і вся владна еліта не 
позбулися рутинного "совкового" стереотипу про вторинність 
ролі науки стосовно економіки. Вторинність науки — 
вторинність розуму і вторинність економіки. Абсурд стереотипу 
очевидний. Спочатку, значить, "піднімемо" економіку, 
підвищимо добробут, а там візьмемося й за науку. Насправді 
ж, з такими підходами можемо не взятися ніколи. Бо вивести 
Україну на шлях ринкової економіки, парламентської 
демократії, добробуту і культури здатні лише ті, до коли ми і 
сьогодні (сьогодні — особливо) ставимося за залишковим 
принципом як у моральному, так і в матеріальному плані. 

Формально за роки незалежності "паперових" 
академіків, докторів наук, професорів серед чиновної братії — 
хоч греблю гати. Не лише в столиці, а й в областях навіть 
податки збираємо та з бур'янами боремося під проводом 
академіків. А фактично одна з найбагатших у Європі за 
природними ресурсами країна на може вибитися з 
всеохоплюючих злиднів тому, що її провідникам бракує розуму 
і совісті, аби вивести її на дорогу поступу. І хоча наш Президент 
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стосовно економіки нині чимраз частіше вживає слово 
"стабільність", насправді стабільність кризового стану — це 
початок деградації. Навіть немічно повільне еволюційне 
виповзання із кризи, яким хваляться наші лідери, — це дорога 
на задвірки розвинених країн. 

Зрештою, ми ніколи не виходили з тих задвірків. 
Українець — це селянська психологія, ментальність, 

селянський погляд на світ. Так склалося історично. І де би він 
не обертався, чим би не займався, в душі він залишається 
ортодоксальним селянином. Хай він буде хоч академіком, а 
"сорочка" на ньому все ж селянська, і "краватка" селянська, і 
"капелюх" він носить на потилиці по-селянськи. А селянство з-
поміж усіх класів і верств, як відомо, найменше переймається 
науками. 

У нас жахливий розрив між науковою теорією і 
практикою повсякденного життя. Українець органічно 
недолюблює теорії. У нього переважають селянські корені 
ментальності з їх простацькою мудрістю: "Візьмеш до рук — 
маєш річ, не візьмеш — не маєш". І так не лише в матеріальній, 
а й у культурній і навіть духовній сферах. Якщо ці сфери не 
дають нічого конкретного взяти до рук, то українця вони мало 
цікавлять. 

Житель західного світу поважає вироблену наукою 
модель здорового способу життя, на її рекомендації він 
перестає зловживати палінням і алкоголем, відповідно 
облаштовує своє житло, офіси, вулиці, театри і кафе, 
займається фізкультурою. Українець в душі має науковця—
теоретика за розумово "звихненого" від "тяжкої науки", а його 
поради —базіканням наївної людини, котра "не знає життя". 
Парадоксально, але чи не найбільше це стосується 
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сільськогосподарської сфери діяльності "найріднішої" для 
українця. 
Ось приклад. Колгоспні агрономи та зоотехніки піввіку активно 
вчили селян обробляти землю, плекати врожаї, доглядати 
худобу, "як книжка пише". Не стало колгоспів — і наче не було 
тієї науки. Село нині господарює, як за дідів прадідів. Ще 
приклад. Газети друкують, телебачення транслює, видавництва 
випускають масовими тиражами поради городникам і 
садівникам, що і як їм робити буквально по днях і годинах, та 
ними мало хто керується. Принаймні результатів тих порад на 
наших городах і в садах не видно. І це в "хліборобів від Бога"! 

Але ж майбутнє України — це не тільки соняшники між 
глечиками на тині, не тільки хрущі над вишнями і не тільки 
солов'їні хутори, а передовсім високі технології, електроніка, 
космічна техніка, генна інженерія, високорентабельний 
агропромисловий комплекс. Одначе українство, як бачимо, ще 
не усвідомило, що наукові технології, інновації, інформаційні 
ресурси нині важать не менше, а незрівнянно більше від 
енергетичних ресурсів, корисних копалин, хліба, картоплі, 
горілки, вудженої ковбаси й отих соняшників над глечиками на 
тині... 

Тим часом усі роки незалежності засвідчують ослячий 
спротив совкової свідомості усьому новому на всіх рівнях 
соціуму — від президента до двірника. Славетний лінгвіст 
О.Потебня ще в дев'ятнадцятому столітті писав, що українець 
ненавидить усе німецьке, тому що воно німецьке. Сьогодні до 
цього можна додати ще все французьке, англійське, 
американське, японське... Совкова свідомість, інноваційний 
консерватизм, неготовність відсталого, затурканого 
провінціала освоїтися в умовах сучасної світової цивілізації 
згортають всі реформи до риторики про реформи, а не до 
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програм керівництва до дії. Спротив нерозвиненої свідомості 
заводить в глухий кут усі наші кращі ідеї, починання, саме наше 
життя. 

У вирі інформаційної революції наших днів світ дедалі 
помітніше поділяється на країни, які виробляють нову 
інформацію, продукують високі технології, здійснюють 
фантастичні наукові відкриття, та країни, які переважно 
споживають чужу інформацію і, отже, є залежними. Серед 
останніх і Україна. В умовах науково-технічного поступу 
українець нагадує підлітка, котрий любить бавитися 
іграшковою електронною машинкою, може зіпсувати її, але 
неспроможний сам полагодити іграшку, ні зробити нову. Якщо 
допустити, щоби ця залежність і некомпетентність стали 
традиційними, вони неодмінно обернуться деградацією 
національного інтелекту. 

Чорнобиль — найкраща ілюстрація до сказаного. Не ми 
конструювали АС, не ми її споруджували, не ми організували 
вибух реактора, вибирали проект саркофага. Тепер учені, 
спеціалісти, лідери політичних партій б'ють на сполох, що 
саркофаг став аварійним, повторюються викиди радіоактивних 
хмаровищ, реактор загрожує ще жахливішим вибухом, котрий 
може знищити пів-України. Та чи хтось слухає їх? Чи дуже це 
нас непокоїть? 

Стає дедалі очевиднішим, що існуюча система цінностей 
не здатна поліпшити ситуацію щодо національного інтелекту. 
Честь нації, без сумніву, перебуває за межами її уваги та 
інтересів. Для її рівня більше пасує не велич наукового 
потенціалу нації, не грандіозність перспектив високих 
технологій та інновацій, а лише куркульсько—лихварське 
опікування операціями олігархічного капіталу і мотлохом 
створеної під неї паразитичної економіки, половина якої 
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капарує в тіньовому секторі. Це породжує тіньову мораль, 
тіньову свідомість, тіньове мислення, тіньові пріоритети — 
тіньову, антинародну політику. Стає дедалі очевиднішим, що з 
такою ментальністю нічого доброго в нас не вийде. 
 

ДЕГРАДАЦІЯ ЕКОНОМІКИ 
 

Як нема ладу в голові, то катма його і в господарці. 
Наша економіка — розбите корито. Україна 

катастрофічно втрачає свою господарку і перетворюється на 
голодрану жебрачку, на посміховисько в очах світу. Стоять 
лоском, догнивають старі заводи і фабрики, основні фонди їх 
доїдає іржа. Нових заводів ніхто не будує, нових фондів ні 
виготовити нікому, ні купити нема за що. До того ж, таке 
враження, що українцеві вони не дуже й потрібні, бо все, що 
він попри свої дипломи про вищу освіту найбільше полюбляє 
робити, то чужим панам замішувати бетон, годувати свині та 
мити туалети... 

Влада дурить народ, що в нас нібито є економічний 
приріст, але він, той приріст, отриманий в основному за 
рахунок виробництва, а вірніше, приготування передусім 
жінками харчової продукції та ще й переважно в 
тероризованому владою приватному секторі, який не завжди з 
владою в ладу. Чим у нас займаються чоловіки — не збагнути. 
Ніякого приросту в основних (чоловічих) галузях економіки 
нема, навпаки, деградація їх триває, а той останній 
"продуктовий" приріст, що ним влада прикриває загальну 
кризу, — це вершина нинішніх економічних можливостей. 
Більше приросту не передбачається. Об'єктивно нема для 
цього ні матеріальної, ні технологічної, ні соціальної, ні 
правової бази. Нема нічого. 
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Усі ми добре пам'ятаємо, як у перші роки незалежності 
наші керівники бідкалися, що Україна нібито не мас власної 
повнокровної промисловості, а в тій, що має, з розвалом Союзу 
геть порвалися економічні зв'язки між українськими і 
союзними підприємствами, тому кінці з кінцями не сходяться. 
Виходило, що нашим ожирілим керівникам підприємств. наче 
новонародженим малюкам, обірвали пуповини, що єднали їх з 
союзним матірним організмом, а тому вони, нещасні та 
безпорадні, приречені на повільне вмирання. 

Психічно нормальну людину чорти брали, коли вона чула 
таку зухвалу брехню. Україна мала власну промисловість! Якщо 
в деяких галузях і неповнокровну, фрагментарну, то хіба в 
атомній енергетиці, військово-промислововму комплексі і ще 
деяких галузях, котрі з певних причин для неї і зараз не 
пріоритетні. Все інше вона мала своє і в повному обсязі! 
Зв'язки порвалися не в економіці, а в мізках і совісті тих 
ожирілих демагогів, котрі про це блеяли. 

Для порівняння: якщо Україна сьогодні будує кращі в світі 
космічні комплекси, літаки, танки, кораблі і подібні високо-
технологічні машини, то як, чому, з яких об'єктивних причин 
вона не може успішно випускати власні електровози, вагони, 
автобуси, автомобілі, трактори, комбайни, малу техніку для 
фермерів, побутову техніку, устократ простішу від космічних 
ракет? Як таке може бути? 

У попередньому розділі я писав про те, що Україна має 
всі види металів, прокату, заводи різних марок двигунів, шинні 
заводи, розвинену галузь сільськогосподарського 
машинобудування, але її здеградоване селянство нині 
змушене повертатися до середньовічної ручної праці при 
обробітку землі. Як вона може випускати сучасний суперлітак і 
не може "склепати" простенького автобуса чи комбайна? Які 
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тут зв'язки могли порватися і між ким: між її власними 
харківськими, дніпропетровськими і запорізькими 
машинобудівними підприємствами? 

До речі, про автобуси. Щодень тисячі автобусів у наших 
містах і селах перевозять мільйони пасажирів. Звертаю вашу 
увагу на жалюгідний стан цих транспортних засобів. 
Обшарпаний зовнішній вигляд, брудні, запилюжені, загазовані 
салони, поламані сидіння, їх спинки вкриті грубим шаром 
бруду від тисяч і тисяч спітнілих рук пасажирів. До такого 
салону культурний європеєць бридиться зайти, торкнутися 
рукою дужки сидіння, бо його знудить від огиди. Оце і є 
здеградоване обличчя усієї нашої економіки. Повторюю, 
обличчя, що його щодень бачать мільйони пасажирів. Це — 
ілюстрація до того, що з розвалом Союзу розвалилися інтелект, 
совість і патріотизм тих, хто мав усі перспективи випускати 
сьогодні українські автобуси на рівні угорських "Ікарусів" чи 
німецьких "Мерседесів". Цікаво, чим у нас перевозитимуть 
пасажирів через кілька років? 

Припустимо на хвилину, що наші вельможні брехуни 
казали правду (даруйте за каламбур): економічні зв'язки 
першого року незалежності справді порвалися. 

Але тут виникає запитання: а хіба за десять останніх років 
не було можливості їх замінити, зв'язати по-новому? В 
економіці, безперечно, така можливість була. А от у головах 
отих брехунів не було! І нині нема! 

Якщо я помиляюся, то доведіть мені, панове, зворотнє. І 
не мені одному, а всьому народові нашому. 

Не збагну, як можуть наші державні демагоги, знаючи 
про реальний стан справ, теревенити про майбутню багату, 
квітучу Україну. Це безличне "окурювання народу", — як 
влучно висловився екс-спікер Іван Плющ. 
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Якщо ми ще не втратили надій на розквіт України, то починати 
б слід не лише з оновлення основних виробничих фондів, а й з 
активізації людського фактора в економіці. Ми сьогодні маємо 
мільйони "працелюбних бракоробів", котрим уже не можна 
довіряти виконання багатьох видів робіт, і не люди в тому 
винні, а примітивні засоби праці, з якими вони професійно 
"зростали" аж до сивини у скронях і з допомогою яких 
забезпечити високу якість робіт та виробів нині вже 
неможливо. 

"Доларом та інноваціями підкоримо світ!" — 
нахваляються американці. І вони знають, що кажуть. При 
наших злиденних зарплатах продовженням робочого дня, 
боротьбою з перекурами та прогулами багато не досягнеш, 
якщо десяток здорових роботяг приставлений до того, що в 
інших країнах виконує не надто модерний робот. Молодь від 
природи соромиться відсталості, не терпить того, що не 
престижно, не підносить її в очах ровесників. Тільки безнадійні 
злидні можуть змусити молоду людину працювати водієм 
згаданого вище старого, брудного, загазованого автобуса, а 
юну випускницю школи піти в запилюжений ткацький цех з 
його несамовитим гуркотом верстатів, з неодмінною 
перспективою оглухнути ще в молодому віці. Не краще почуває 
себе й молодий селянин з лопатою і вилами в руках в умовах 
нинішнього села, де постійно вимикають електричний струм, 
не працють ні телевізор, ні радіо, зате не бракує хамства, 
бездушності, зневаги до людини з боку "жирних котів" та 
новітніх куркулів і поміщиків, що перетворили колишні 
колгоспи у власні маєтки. За таких умов значна частина молоді 
воліє бути безробітною. 

У результаті "тихої революції" 1991—го Україна стала 
незалежною. Для повного відродження нації необхідна ще 
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одна "тиха революція", не менш значима й доленосна — 
революція економічна, науково-технологічна, інноваційна. На 
жаль, ситуація для неї ще не визріла. 

Державні структури заплуталися в тенетах "стратегічної" 
багатовекторності "Росія — Схід — Захід", у тіньовій економіці, 
прихопизації майна, особистої наживи. Не розвиваючись у 
напрямку західної демократії та інновації, вони застигли в 
своєму розвитку. Наша господарка увійшла в фазу застою і 
приречено перетворюється на старий мотлох. 

Економіка України більш ніж на половину свого обсягу 
занурена в тіньову сферу і зовсім не має наміру звідти 
виходити. Не реформується, не інтелектуалізується, не 
відкривається для інвестиційного капіталу. Не треба бути 
вченим економістом, аби при ознайомленні з нашими 
державними бюджетами останніх років переконатися, що за 
доходами вони не виконуються на десятки мільярдів гривень. 
Ці факти — незаперечне підтвердження існування в країні 
тіньового сектора велетенських масштабів. Значно більшого, 
ніж той сектор економіки, що формує бюджет. 

Наївно думати, що державна влада виведе економіку з 
тіні. Гаряче намагання урядовців кожного року зменшити 
дохідну частину держбюджету свідчить про їхнє прагнення 
жодним чином не зачепити інтереси "тіньовиків", які тісно 
зрослися з їхніми інтересами. Неспроста за визначенням ряду 
міжнародних організацій, наші чиновники вважаються 
найбільш корумпованими в Європі. 

"Дикий" ринок і монополія тіньового сектора ніколи не 
сформують нормальної економіки і нормальної суспільної 
свідомості, як тюремна зона ніколи не сформує нормальної 
духовності і культури. Додайте до того грабіжницький 
подвійний податковий тиск (податки легальні плюс нелегальні 
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— хабарі чиновникам і бандитам). А ще незахищеність 
внутрішнього ринку, коли свідомо спланована економічна 
експансія з—за кордону руйнує власне виробництво, зводить 
нанівець потребу у власних інноваційних технологіях, 
високотехнологічному обладнанні. Так, вітчизняна продукція 
невисокої якості, але вона інколи не стане кращою, коли в 
країні інтелектуальний потенціал власних інженерних і 
наукових кадрів непотрібний. 

В Україні не сформована правничо-виробнича база для 
впровадження інновацій. І особливого прагнення мати її не 
відчувається. Перша причина: будь—яку високоефективну 
новинку чиновники задушать поборами. Друга причина ще 
гірша: протягом дванадцяти років незалежності Україна 
демонструє колосальний спротив інноваціям на всіх рівнях від 
президента до сторожа. Це зводить економічні реформи до 
риторики про реформи і заводить реальне життя в глухий кут. 
Українство ще не усвідомило, що без повороту суспільної 
свідомості до демократизації та ринку нічого путнього не 
вийде. Моделі сучасної трансформації економіки спрацювали 
там, де в пам'яті населення ще збереглася європейська 
свідомість — у Польщі, Чехії, Угорщині, країнах Балтії. І не 
спрацювали в Україні. Тут відсутня не тільки пам'ять, а й уява 
про європейську модель мислення. 

Що нам діяти? Мудрі економісти — вітчизняні й 
зарубіжні — радять створювати в Україні так звані соціополіси 
— вільні економічні зони з відповідним правовим статусом і 
комплексною стратегією випереджального соціального 
розвитку. Мовляв, якщо важко підняти до світових вершин 
одразу цілу Україну, то давайте зробимо це частинами, де для 
того є більше можливостей. Почнемо з Харківщини, Донбасу, 
Одещини, Волині. Сконцентруємо там матеріальні, фінансові 
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ресурси, інвестиції, інтелектуальні сили, дамо їм "зелене 
світло" до прогресу — і в такий спосіб подолаємо кризу спершу 
там, а відтак і в інших регіонах. 

Сказали — зробили. Не врахували тільки одного, 
найголовнішого: культури і моралі виконавців. Люди такого 
рівня культури, громадянської свідомості, законослухняності й 
порядності, якими ми є сьогодні, і найкращі почини та поради 
здатні лише взяти під ноги... 

Наслідки: не минуло й кілька років з часу створення 
вільних економічних зон, як вони, за словами самого 
Президента, перетворилися в "криміногенні зони"... 

Що нас чекає далі? Не заздрю тому політологові, котрий 
аналізуватиме економічну ситуацію в Україні після наступних 
дванадцяти років незалежності. 
 

МОВИ... 
 

За останнім переписом населення українців в Україні 77,8 
відсотка. З них українською розмовляють лише 37 відсотків — 
менше половини. На початку минулого століття україномовних 
українців було удвічі більше. Навіть у 80—х роках минулого 
століття, коли Росія відкрито проводила генеральну "зачістку" 
української мови, їх все ж було більше. Це означає, що в умовах 
незалежності наша мова деградує. 

Незбагненне явище, якщо зважити на те, що Росія 
безнадійно втратила провідні позиції на міжнародній арені і 
скочується в розряд країн "третього світу". Ганебне явище, бо 
людей, які проживають на своїй етнічній землі, а не вважають її 
мову рідною, важко назвати повноцінними. 

Ставлення до мови — головний критерій національного 
патріотизму. І.Огієнко якось подав думку: "Наука чужою мовою 
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не пускає в людині глибокого коріння". У нас же твориться 
навпаки: в багатьох сферах життєдіяльності суспільства — в 
науці, техніці, військовій справі, спорті, засобах масової 
інформації, книговидавництві, в театрі, на естраді 
утверджується "общепонятний". Якщо це не деградація нашої 
мови, то що? 

Не можуть бути патріотами ті, хто зрікся рідної мови. Не 
будуть патріотами ні їхні діти, ні внуки, якщо виростуть в 
чужомовній атмосфері. Хай не ображаються на мене мільйони 
російськомовних українців східних регіонів: їх знання 
російської мови не тягне навіть на "трійку". І свою мову 
зрадили, і чужої ніколи добре не знатимуть. Атрофія мовного 
інстинкту тягне за собою атрофію національну. 

І я звинувачую державу, що вона сприяє цьому. 
Масові видання в умовах незалежності російськомовної 

художньої, навчальної, дитячої літератури, засилля книжкового 
ринку низькопробною кримінально-бандитською російською 
продукцією — злочинні в державних масштабах, позаяк 
сприяють збереженню колоніального статусу України й 
упослідженню її мови. Це — проблема національної безпеки. 
Тільки останній ідіот нині не розуміє, що потужний політичний і 
економічний тиск, скерований на створення союзу трьох, 
чотирьох і т.д., єдиних наукового, інформаційного, митного, 
"рубльового" простору (табірної зони), єдиних наукових 
журналів, шкільних підручників, термінологічних посібників, 
писаних "общепонятним", має цілком очевидну мету — 
воскресіння з мертвих "єдіной і недєлімой", бо сама Росія, як 
бачимо, нічого на світі не варта. То що ж, панове-товариство, 
чи хочемо ми, аби онуки наші сказали нам, як нерідко кажуть 
вже сьогодні: "А кака-така разніца?" Хто попередить їх словами 
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щирого патріота, оборонця національної ідеї Максима 
Рильського: "Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема"? 
За винятком Західної України, російська мова панує у нас в 
публічному, професійному, військовому, навіть сімейному 
спілкуванні. Державна мова не тільки не виступає об'єднуючим 
чинником нації, а навпаки, чимраз глибше її роз'єднує. А 
деградує мова — деградує душа народу! 

Без мови нема нації. Це, здається, і кінь би зрозумів. На 
жаль, ситуація не поліпшується. Ось кілька дуже слушних і 
своєчасних застережень відомого мовознавця академіка 
Анатолія Погрібного. 

Перше. Більше половини населення України — 
російськомовне. Це аж ніяк не означає, що так "склалося 
історично". 

Не склалося, а складали і склали. Способом 
багатовікової, діючої й понині політики денаціоналізації. 
Значить, у зворотний спосіб цілком можна скласти навпаки. 
Було б лише бажання. 

Друге. Денаціоналізовані безбатченки не вбачають біди в 
тому, що російській мові може бути надано статус офіційної. 
Але ж весь світ знає, що офіційна мова — це основна мова 
країни. Запитання для тих, хто ще в душі вважає себе 
патріотом: якою буде основна мова країни, якщо надати статус 
офіційної російській мові? І в якому стані опиниться рідна, 
материнська мова? Час робити висновки, як їх зробили естонці, 
латиші, киргизи, грузини. А що ж ми, українці? 

Третє. Якщо майже 78 відсотків населення 
самоідентифікувалося українцями, то треба знати, що за 
міжнародними законами та країна, у якій корінний народ 
становить 70 і більше відсотків, є країною мононаціональною. 
Україна не с поліетнічною країною, як скажімо, Швейцарія, 
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Фінляндія чи Нігерія — і треба раз і назавжди припинити ці 
недолугі порівняння. Україна — мононаціональна! І 
міжнародний закон для неї такий: одна нація — одна держава 
— одна державна мова! 

Це повинні зрозуміти ті, хто полюбляє балачки про 
глобалізаційні процеси та об'єднання в союзи в західному світі 
(так — об'єднуються економічно, фінансово, але що стосується 
національної мови, культури кожної країни — то зась!), про 
дискримінацію меншин на наших теренах. Таким політиканам 
нагадую: права всіх етнічних неукраїнців у нас настільки тривко 
забезпечені законами, що волати про якусь їх дискримінацію 
може хіба що явний недруг українства. Проблема якраз у 
протилежному: саме українство деградує до статусу 
непанівного етносу. 

Мова жива, допоки жива національна свідомість. 
Сьогодні демографічна реальність визначає політичну ситуацію 
в Україні. Регіони, де проживають переважно українці і де 
питома вага росіян мізерна (Західна Україна), ніколи не 
проголосують ні за олігархічні клани, ні за комуністів, "єдиний 
простір", офіційний статус російської мови. Їх не збити на 
манівці казками про " слов'янське братство", "відновлення 
союзу", демагогічними обіцянками, що в "союзі чотирьох" усі 
держави будуть суверенні та рівноправні, ну, а про братерську 
любов Москви наша шкіра і кості ще сто років будуть пам'ятати. 
Якби ціла Україна була такою, вона стала б українською без 
проблем. 

 
КУЛЬТУРИ... 

 
Чим нині живе наш самостійний народ? Божими 

заповідями? Ні. Заповітами і традиціями предків? 
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Національною ідеєю, моральним кодексом будівника власної 
незалежної держави? Ні. Прогресивними тенденціями сучасної 
цивілізації? Месіанською духовністю, яка має полонити світ? 
Аж ніяк ні! То чим же він, нещасний, живе, що в нього за 
душею? На що йому, народові, на що кожному з нас, його 
дітям, опертися душею в цьому непривітному, байдужому до 
українства, егоїстичному світі? 

І ніхто не допоможе нам віднайти те опертя, якщо самі не 
зробимо цього. Та легко сказати: кожен народ має сам дійти до 
такого рівня інтелектуальної, моральної зрілості, само-
усвідомлення власної гідності, аби дати собі раду. Так, але 
нема ради, як це зробити, коли він ще не звівся з колін. 

За умов бездержавності наша культура об'єктивно не 
могла нормально розвиватися. Не було безперервного, 
повноцінного процесу поступу. Лише уривками, від "відлиги" 
до "відлиги". Чи багато надбаєш уривками? 

Ми й досі не усвідомлюємо до кінця різниці між 
національною культурою і культурою нації. Перша — це рівень 
засвоєння українством світової культури. Друга — рівень 
творення культури власними силами. В обох випадках наша 
культура й сьогодні не може нормально функціонувати і 
розвиватися на повну силу у зв'язку з вигасанням національної 
мови насамперед у найбільших культурних центрах. Щоб ми 
могли активно засвоювати все краще з набутого людством, 
потрібні, по-перше, масові переклади українською мовою 
сучасних досягнень науки, техніки, філософії, соціології, 
літератури, мистецтва ets. Чи чув хто, аби це в нас робилося? 
По-друге, потрібно, щоб провідні культурні центри, якими є 
Київ, Харків, Одеса, Донецьк, подали приклад творення 
національної культури національною мовою. Та про це можна 
тільки мріяти. У нас традиційно нема спорідненості між містом 
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і селом; місто живе само собі, село — само собі. Якщо місто ще 
сяк-так прислухається до відлуння вчорашніх новинок західної 
культури, то село досі вважає художню самодіяльність 
класичним мистецтвом. Учені, діячі культури і мистецтва, котрі 
творять чужою мовою, втрачають духовну спорідненість з 
власною нацією. 

Чи багато слави принесли Україні живописець 
Левицький, письменник Гоголь, учений Вернадський — 
українці за походженням? 

І хто чув, аби Президент, парламент, уряд переймалися 
цими проблемами? Їм просто ніколи, бо голови забиті 
примітивізмом буденності: зарплатами, пенсіями, податками, 
пільгами, опалювальним сезоном, загадково зниклими 
мільйонами тонн зерна ets, тобто проблемами явно 
здеградованої спільноти. Цілий рік сваряться, за якою 
системою проводити парламентські вибори, ніби саме від 
цього залежить розв'язання всіх наших проблем. Зате є в уряді 
віце-прем'єр з "гуманітарки" Діма Табачник ("гуманітарка" у 
нас сприймається як розподіл допомоги злидарям, а ніяк не 
розвиток духовності, культури, моральних засад нації). Однак 
мені здається, що саме таку одіозну й далеку від українських 
національних проблем особу і призначають на цю посаду, аби 
вона не переймалася розвоєм духовності аборигенної нації. До 
речі, цей духовний наставник нації вже відкрито заявив про 
необхідність масового закриття сільських клубів (нагадую: 
збудованих далеко не рідною для українців радянською 
системою), мовляв, здеградованим селюхам цілком досить 
одного клубу на п'ять сіл. Зрозуміло, без опалення і світла. А 
для решти сіл досить і самогону?.. 

Ніхто не стає на захист історичної пам'яті народу від 
спотворення. Народні традиції безповоротно втрачаються, 
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насамперед у містах. Їх місце заступили комуно-більшовицькі 
"свята", що жодного відношення не мають до традицій 
українства. Хохол і сьогодні чомусь святкує свою ганьбу – день 
армії завойовника, революційні свята поневолювача, 
єврейське свято Пурім (8 березня), бо вони, бачите, стали для 
нього традиційними і він, бідолашний, нічого вдіяти не може. 
Вірніш, не хоче, бо для нього, національно здеградованого. не 
так важливе свято, як привід для випивки. 

Українська еліта теж вірна собі. За оцінкою Великого 
Кобзаря вона вже не "варшавське сміття". Вона — "раби, 
підножки, грязь Москви". Раби культурної, духовної залежності 
від Росії. Бо ж мають приклад. Улюблений співак Президента 
Кучми — Йосиф Кобзон, екс-президента Кравчука — Людмила 
Зикіна, а вся наша владна еліта вкупі понад усе полюбляє 
слухати на великі релігійні свята російсько-єврейські концерти. 
Це вже не рівень духовності, це, на жаль, вже діагноз. Такий 
приклад еліта подає нації, котра за ідеєю мала би духовно 
відроджуватись, і цим бездумно (чи свідомо?) ініціює процес 
денаціоналізації українства, руйнує його моральні засади, 
духовні, культурні, народні традиції. Серце болить від того, що 
ми такі нікчемні. 

Представники старшого й середнього покоління 
зазомбовані проросійськими догмами та постулатами. 
Молодші генерації зомбуються відходами західної масової 
культури, категорично відкидаючи як совєтську ідеологію, так і 
історичну пам'ять рідного народу. За останнє десятиліття 
мільйони молодих українців стали спекулянтами, вуличними 
торговцями й перекупками. Це вершина їх "духовності". Гроші, 
речевізм, боротьба за фізичне виживання заступили їм всі 
людські ідеали. Дешева масова культура, мистецтво, що 
пропагує насильство, бандитську жорстокість і кров, театри, 
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перетворені на клуби сумнівних розваг для примітивних 
недоумків, остогидла реклама снікерсів, супів упереміж з 
гінекологічними прокладками — на цьому культурному бруді 
високодуховних людей неможливо виховати. Українці з їх 
ослабленим імунітетом проти такої пошесті — приречені на 
деградацію. 

Ми наче заходимо в матеріальну, "секондхендну" фазу 
історії, з якої не проглядається ясного виходу на духовні обрії. 
Культурна безпринципність владної еліти не залишається 
безслідною. За словами Олеся Гончара, український народ 
склав 300 тисяч пісень. Але якими піснями нині захоплюється 
наша молодь? Навіть у національно свідоміших західних 
областях соціологічні дослідження невтішні. Молодь замовляє 
на численних теле— радіоканалах переважно англомовні пісні і 
пісні північного сусіди. І не більше двадцяти відсотків — 
українські... 

Хоча й набридло про це писати, та ще раз нагадаю, що 
наш книжний ринок геть заполонила низькопробна 
російськомовна література, українські книжки видаються 
немов про людське око, аби світ не сміявся, що ми не вміємо 
навіть книжки своєї видрукувати. Інформаційний простір 
забитий і завалений російськомовними програмами і пресою, 
свої центральні газети ми по—лакейськи перекладаємо 
російською, щоб догодити "старшому братові" (чи й далі 
звітуємо перед ним про свою діяльність?), ніби він сам не 
видає в Україні більш ніж достатньо своїх газет або хоча б одну 
з них уже й не в Росії, а в Україні перекладає для нас нашою 
мовою. Ганьба та й годі! 

Не можу обминути й розгулу вульгарності, пошлості, 
нецензурщини в культурі періоду незалежності. Старий Фрейд 
ще сто років тому застерігав: культурність, цивілізованість 
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сучасної людини — це лише тоненька оболонка її свідомості, 
вироблена протягом останніх тисячоліть під тиском суспільних 
законів і норм, а під нею таяться печерні, тваринні інстинкти 
підсвідомого, яким мільйони літ. Досить хворобі пошкодити цю 
оболонку чи під впливом почуття вседозволеності втратити її 
контроль над підсвідомістю, як ті інстинкти вириваються 
назовні. Передусім у вигляді нецензурщини та сексуальної 
стурбованості, як це, зокрема, спостерігається у більшості 
божевільних. 

Доки тоталітарний режим сяк—так стримував у нас ті 
інстинкти, ми виглядали культурними людьми. Та як прийшла 
демократія — наче з ланцюга зірвалися. Заматюкався відкрито 
народ. Чужомовний матюк — "культура", що її ми 
навдивовижу легко переймаємо. Матюк упевнено утвердився 
в лексиконі дівчат і жінок. Матюкаються школярі й учителі, 
студенти і професура. Нецензурщина владно почуває себе в 
кабінетах Президента, міністрів, губернаторів, голів рад усіх 
рівнів. Переможно завойовує художню літературу, поезію, ЗМІ, 
естраду, кіно з неменшим ефектом, ніж базари, тюремні зони і 
бандитські збіговиська. Ужгородський поет Петровцій випускає 
книжку віршів, у яких обкладає матюками Президента, уряд, 
Конституцію, національну символіку і навіть саму незалежність. 
І хтось спонсурує видання цього бруду, комусь для чогось він 
потрібен. Газети, інтернетівські сайти заповнені скабрезними 
анекдотами, пошлими натяками на статеві аномалії. Естрадні 
гумористи чомусь вважають найсмішнішими пошлі 
побрехеньки на теми сексу, сексуальної патології — і ніхто не 
обурюється цією явною пошлістю, не протестує, навпаки, 
слухачі задоволено іржуть, як жеребці і кобили, наче 
дочекалися благодаті Господньої... 
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Старий Фрейд казав правду: у кого оболонка культурної 
свідомості тонша, у тих вона скоріше рветься... 

Ви ніколи не задумувалися над тим феноменом, чому ми 
так лекго переймаємо матюки і всяку пошлість відсталого 
народу, котрий, до речі, навіть у своїй Думі відкрито 
матюкається, і так важко — культурний досвід передових 
країн? Пояснення просте, як борщ: успішне сприйняття й 
засвоєння чужого культурного досвіду можливе лише тоді, 
коли спільнота-запозичувач сама наблизилася до культурного 
рівня спільноти-донора. Ось чому наші західні сусіди 
оперативніше від нас засвоюють європейський спосіб життя, а 
ми ще й од чужої матірщини очиститися не можемо. Дядькові з 
глухого хутора змалпувати світські манери європейського 
бомонду практично неможливо. І виглядає те малпування 
комічно. До сприйняття тих манер може наблизитись хіба що 
його внук, але за умови, що сам дядько стане заможним, а 
його син і внук закінчать університети. Інакше шкода говорити. 

За роки незалежності, замість очікуваного відродження, 
відбулося катастрофічне падіння рівня культури і моралі 
суспільства, адекватне загальній його кризі, падінню рівня 
життя людей. Спустошення душ, вигасання співчуття до 
ближнього, надмірна жадоба до матеріального збагачення, 
розгул жорстокості, тяга до чуттєвого задоволення вже нині 
переважає над духовністю, патріотизмом, гуманізмом і 
християнською мораллю. Це лихо набагато тяжче, аніж розвал 
економіки країни. Відновити ефективну роботу промислових та 
сільськогосподарських підприємств ще якось можна протягом 
життя одного покоління. Для відродження втраченої культури, 
духовності, порядності, честі і гідності мільйонів здеградованих 
людей знадобляться зусилля кількох поколінь. За умови, якщо 
Бог нам їх дасть, бо самі ми не маємо можливості їх виховати. 
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Як бачимо, культура — це не звіт колективів художньої 
самодіяльності в сільському клубі. Культура — це головний 
фактор національної ідеї, фактор національної безпеки. Хто 
ставиться до цього фактора "за залишковим принципом", тої 
ставиться за таким же принципом до побудови власної 
держави, до її розквіту і авторитету в світі. 
 

ОСВІТИ 
 

Парадокс у тому, що за освітнім цензом українство 
випереджає більшість країн світу. Пересічний українець має 
назагал середню освіту. У нас велика армія інженерів, учителів, 
лікарів, економістів, правників, достатня кількість середніх 
спеціальних та вищих шкіл, профільних академій наук. Однак 
усупереч об'єктивному законові фізики кількість чомусь дуже 
мляво переходить у якість. 

Причини давно відомі. На здоровий глузд вони 
визначаються так: українцеві потрібно мати мінімум три 
університетські освіти — університет діда, батька і внука. 
(Відповідно — баби, матері і внучки). Суспільству потрібно 
одночасно мінімум три покоління з вузівською освітою, тобто 
так звана критична маса дипломованих громадян, яка 
гарантувала б вихід спільноти на якісно вищий інтелектуально-
культурний рівень. 

Такої критичної маси у нас нема. Маємо щонайбільше 
два покоління дипломованих фахівців (у західному регіоні 
третє покоління — внуки — тільки навчається в 
загальносовітніх школах). До того ж, переважна більшість 
інтелігенції родом з колгоспного села з його консервативною 
психологією і скептичним ставленням до науки. 
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Коли передові нації можуть похвалитися своєю 
інтелігенцією п'ятого і більше поколінь, у яких уже на генному 
рівні сформувався і закріпився потяг до навчання і науки 
взагалі, то український інтелігент такої генетичної пам'яті ще не 
має. Навпаки, він продовжує й надалі керуватися генетичною 
пам'яттю предків-селян, в очах яких учений — це нерідко 
людина із "звихненими мізками..." 

Та це ще півбіди. Трагічніше те, що українство з відомих 
причин не має достатньої волі до життя, до активної житєвої 
позиції. В умовах боротьби за виживання наші люди в першу 
чергу жертвують освітою, наукою і культурою, ставляться до 
них за ганебним залишковим принципом. Злиденна людина із 
скаліченою репресіями свідомістю, з погаслою історичною 
пам'яттю, втраченою вірою в Бога, християнську мораль, у 
справедливість й у власній незалежній країні не може 
скористатися своїм освітнім потенціалом для забезпечення 
собі гідного людського життя. 

Виявляється, мільйонам наших інтелігентів в першому 
поколінні за певних негараздів набагато легше повернутися 
назад до рівня своїх неосвічених предків, до ручної праці 
селянина, лопати землекопа, бетономішалки муляра, аніж 
знайти в собі сили піднятися до рівня науковця, культурного чи 
мистецького діяча. Чи потрібне переконливіше свідченя того, 
що в нашому народі нема сформованих, усталених стереотипів 
в усвідомленні значення інтелекту в сучасному цивілізованому 
світі. От і шукають дипломовані українці роботи наймита чи 
наймички в закордонних панів, котрі нерідко поступаються їм і 
освітою, й інтелектом. 

Старий режим страхітливими війнами, голодоморами, 
репресіями, депортаціями зламав чуття людської гідності 
українця і залишив нам у спадок витвір рабської спільноти —
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совкового раба — безвольну, безсловесну, покірну істоту з 
високим освітнім рівнем. Такими дипломованими рабами 
укомплектовані нині наші суспільні організації, управління, 
об'єднання, політичні партії та блоки. 

Незалежній Україні залишається єдиний логічний варіант 
— скористатися для відродження нації, поки не пізно, саме тим 
освітнім потенціалом, який ми ще маємо і без якого вихід з 
кризи просто неможливий. 

Тим часом роки незалежності не додають нам 
упевненості, що такий варіант можливий. Системна криза 
поставила на конвеєр деградації всі сфери життя спільноти, в 
тому числі і сферу освіти. 

Статистика просто шокує: тільки 10 відсотків українських 
родин сьогодні мають можливість нормально вчити й 
виховувати своїх дітей, а 37 відсотків батьків відкрито 
заявляють, що не можуть нічого доброго навчити своїх дітей, ні 
дати їм нормальне виховання. А ми продовжуємо плекати 
ілюзорні надії на критичну масу дипломованих інтелектуалів, 
які мали б вивести країну на якісно вищий рівень поступу. 

Поки що в сфері освіти все робиться з точністю до 
навпаки. Свідомо чи несвідомо (чи на чиєсь замовлення) 
робиться так, аби Україна не мала тієї рятівної критичної маси 
інтелектуалів, трьох і більше поколінь дипломованих громадян. 

Десять років бузувірської руйнації системи дитячих 
дошкільних закладів, передусім сільських, що підготовляли 
малюків до школи, — це десять сходинок вниз до оглуплення 
нації. Ворог до такого не додумався б! Навіть у роки німецької 
окупації в селах Галичини відкривали дитячі садки, про що 
може засвідчити автор цих рядків. Сьогодні колишні їхні 
приміщення бовваніють без вікон і дверей на тлі руїн 
колгоспних тваринницьких комплексів. 
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Десять років образ і принижень невиплатами зарплат аж 
ніяк не додали і вчителям загальноосвітніх шкіл, знову ж 
передусім сільських, творчого ентузіазму та волі до 
вдосконалення професійної майстерності. За таких умов було б 
просто нереальним, аби вчителі не розчарувалися в обраній 
професії, не збайдужіли до виконання своїх обов'язків. Тільки 
демагог може, стверджувати протилежне. 

Вчителі — це чи не остання категорія інтелігенції, котру 
рідна держава силоміць штовхнула на шлях корупції й 
заробітчанства. Вони не тільки значною мірою розгубили 
педагогічний потенціал, а й, що найгірше, стали в очах 
вихованців переконливим прикладом того, що старанно 
вчитися взагалі безглуздо, як і здобувати університетську 
освіту, бо станеш ось таким безправним, беззахисним, 
приниженим злидарем, як твій колишній улюблений вчитель. 
"Зоря світова" з ласки нашої демократичної влади 
перетворилася на жалюгідний каганець, а її щиросердечні 
слова про високі ідеали — на посміховисько. Дебілізм 
"Грицевої шкільної науки" очевидний — і це в нинішньому 
інформаційному світі! Ой, не скоро Україна одужає від такої 
невиліковної хвороби... 

Сьогодні ми є очевидцями контрреволюції у власній 
державі. Основна причина, на думку всіх чесних людей, — у 
системному розграбуванні України внутрішнім ворогом, що й 
породило горезвісний хронічний "брак коштів". (Хто чув, аби 
китайські комуністи, змінюючи соціально-політичний лад в 
країні, спершу розікрали її до кантора? Наші марксистсько-
ленінські дикуни розікрали). Рівень нинішнього фінансування 
вищої освіти недостатній навіть для нормального навчання 
студентів на базі, що безнадійно застаріла і поступово 
занепадає. Україна щороку скорочує набір своїх студентів, 
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батьки яких не мають можливостей оплатити навчання дітей, і 
заміняє їх тими, хто може заплатити, — арабами, 
індонезійцями, корейцями, неграми. Може, негри допоможуть 
нам вивести економіку з кризи? 
 

Ще один парадокс: попри високий освітній ценз 
українство насправді не відзначається особливим потягом до 
науки, не шанує її над усе, не ставить у своїй хаті "під 
образами". В Європі навряд чи є ще народ з більш скептичним 
ставленням до застосування досягнень науки в господарстві, у 
побуті. За такої ситуації переведення з ініціативи влади 
навчання у вищій школі на платну основу можна цілком 
серйозно розглядати як злочинний акт відчуження молоді від 
навчання, від сфери науки, а цілого народу — від сучасних 
досягнень світової цивілізації. Комусь дуже хочеться, щоб 
українець ніколи не став європейцем. Молодій державі, що 
тільки утверджується, все можна було перевести на платну 
основу, навіть сферу охорони здоров'я, але тільки не вищу 
освіту. Цього не дозволяла собі навіть колоніальна влада 
старого режиму. І нічого кивати на країни Заходу, де навчання 
платне. Ці країни стали незалежними не десять років тому. 

В Україні фактично узаконені побори щодо студентів 
вищих шкіл. Не підвищуючи якості навчання, ділки від освіти 
намагаються якомога більше здерти зі студента (тобто з його 
батьків) за навчання. З кожним роком тарифи підвищуються. 
Для чого? Щоб бідний студент менше пхався до вузу? 
Комерціалізація вищої школи не підвищила і ніколи не 
підвищить ефективності університетської науки. І науки взагалі, 
бо обдарована молодь, цілком можливо, через брак коштів 
залишиться поза навчанням, а синки і дочки багатих батьків не 
бажають вчитися і не цікавляться науками, наперед знаючи, що 
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батьки куплять їм дипломи. Знайомі вузівські викладачі зі 
Львова, Тернополя, Києва нарікають: якщо раніше серйозно 
ставилися до навчання не менше 80 відсотків студентів, то 
тепер не більше 20 відсотків. "Платний" студент зухвало 
заявляє викладачеві: "За моє перебування тут мої батьки вам 
заплатили". 

Водночас батьки абітурієнтів чимраз голосніше нарікають 
на відкрите, зухвале хабарництво у системі вищої школи: "За 
платну форму навчання потрібно розраховуватися частинами 
протягом п'яти років, за державну форму всю плату вимагають 
одразу..." В нездоровій, морально брудній атмосфері 
виховуємо цілі покоління майбутніх дипломованих хабарників, 
для котрих корупція — звичний з дитинства спосіб життя. Ми 
марно сподіваємося, що такий червивий "цвіт нації" відродить 
нашу культуру, моральність, духовність. 

Морально розбещені, дипломовані хабарники стають не 
надією нації, а несуть у собі загрозу їй як неуки і майбутні 
бракороби. Вже найближчим часом ми матимем тисячі й тисячі 
хірургів, інженерів, учителів, яким просто страшно довіряти 
робити операції живим людям, спорудужувати будинки, 
навчати школярів. 

Більшість студентів не виказує інтересу до науки і до 
майбутньої праці в рідній країні. Не має потягу до книжки, до 
лабораторних досліджень. Одна мета — отримати 
"обкладинки" і податися за кордон на заробітки. 

Міністерство освіти провело опитування серед студентів-
старшокурсників, аспірантів і молодих учених. З'ясувалося, що 
на виїзд з України налаштовано більше половини з них. 
Еміграційні настрої підігріваються спілкуванням з зарубіжними 
колегами та завдяки комп'ютерній грамотності і знанню 
іноземної мови. Цих трьох складових досить, аби молода 
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обдарована людина вважалася потенційним емігрантом, який 
мріє лише про високий заробіток і заради цього готовий на 
будь-яку роботу, аж до миття туалетів. До речі, хто бачив, аби 
молодий дипломований німець чи швед мив туалети 
українцям? Молодого українського "інтелігента" мало 
бентежить втрата ним людської гідності, його не ображає те, 
що зарубіжний ровесник, якому він миє туалет, вважає його за 
свого раба і ніколи не захоче сісти з ним за один стіл. Він уже 
не усвідомлює, що своєю плюгавою поведінкою ганьбить в 
очах світу власну націю. 

Якщо це не деградація особи, то що? 
Нема належного навчання, морально здорового 

виховання молоді, не буде розуму і честі нації. Народ, який 
навіть такої простої істини не усвідомлює, не має переспектив 
на майбутнє. 

 
ДЕГРАДАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА... 

 
Хто ж все-таки винен, що українець сьогодні такий 

бідний, розгублений, упосліджений, ледве не зайвий на 
власній землі? Відповідь у Конституції, за якою вся повнота 
влади — в руках Президента. 

Леонід Кучма вже понад десять років стоїть на вершині 
влади — як прем'єр-міністр і Президент. Влади безвід-
повідальної перед народом, перед історією, пам'яттю 
поколінь. А безвідповідальність влади — чи не найголовніша 
причина нинішньої економічної руїни і політичної кризи. Сам 
Президент визнає, що очолювана ним система влади вступила 
в протиріччя з логікою суцільного розвитку, визначеною, до 
речі, в першій статті Конституції. 
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Ця людина ніколи не була українським патріотом, ні народним 
героєм. Вона випадково опинилася в епіцентрі надій українців і 
не дивно, що розумно скористатися цим не зуміла. Народ 
чекав від неї великих державотворчих звершень і реформ, але 
вона пустила все на самоплив, а власні зусилля спрямувала на 
зміцнений особистої влади. Займаючи епіцентр народних 
сподівань, вона не повела українську націю на державо-
творчий труд, а ввергла її в ганебну боротьбу за виживання. 
Саме при ній розцвіла злочинність, якої Україна ніколи не 
знала. Рано чи пізно за діла неправедні, за злочини, вчинені 
проти власного народу, доведеться відповідати. 
За пограбування України, якому не видно кінця. 

За штучну гіперінфляцію, яка з'їла заощадження людей і 
"списала" кредити розкрадачів фінансів країни. 

За обвальну сертифікатну приватизацію, внаслідок якої 
державне майно злочинно виведено з-під дії закону і передано 
в руки купки наближених Президента. 

За розпродаж за безцінь Чорноморського пароплавства, 
нафтопереробних, металургійних заводів, обленерго, за 
контрабандний розпродаж зброї. 

За масове безробіття, невиплату зарплат працівникам 
бюджетної сфери, шахтарям, за свідомо дезорганізоване 
пенсійне законодавство з метою пограбування пенсіонерів, 
інвалідів, репресованих. 

За мільярдні суми доларів, котрі з дозволу гаранта 
Конституції щороку безперешкодно вивозяться за кордон, 
осідають в іноземних банках, в кишенях авантюристів і 
пройдисвітів, замість того, щоб наповнювати бюджет власної 
держави, інвестувати вітчизняну економіку, працювати на 
подолання кризи. 
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За реформу АПК, проведену всупереч Конституції, за 
знущання над селянином, якому дикий ринок викручує руки, за 
безцінь видираючи зерно. 

За розгул злочинності, корупції, хабарництва, торгівлі 
людьми, проституції, алкоголізму. 

За переслідування останніх хоробрих, здатних на протест 
проти злочинної влади, за вбивства журналістів, бізнесменів. 
За спаплюжену репутацію українства перед світом... 

Це далеко не всі злочини режиму Л.Кучми, що поставили 
Україну на грань системної руїни. Чи може одурений, 
обкрадений, зубожілий народ поважати такого Президента, 
котрий свідомо не дає матері—Україні звестися з колін, аби 
йому легше було "латану свитину з каліки знімати". Чи може 
озлоблений злиднями і приниженням, заздрісний і 
злопам'ятний українець за десятки літ простити тому, хто 
вчинив таку наругу над ним і його Україною. Україна не стане 
демократичною, цивілізованою країною, якщо за ті злочини 
ніхто не буде покараний. 

Наївні люди ладні стверджувати, що "гарант" особисто до 
цього криміналу не причетний, а все чинять авантурники з його 
оточення. Якби то! 

З поінформованих джерел відомо, що ще на початку 
свого прем'єрства Кучма у вузькому колі наближених офіційно 
обговорював план під кодовою назвою "Акули". Йшлося про 
те, хто має потрапити до списку тих "акул". План було 
затверджено і він діє донині. Імена "акул" загальновідомі, 
починаючи від Лазаренка і закінчуючи Пінчуком. Подібні плани 
тут же затвердили в усіх областях і районах країни. 

Зрозуміло, не прем'єр Кучма — автор того плану. Він 
лише маріонетка в руках ворожих українській нації сил. План 
йому кинули до виконання. Хто? Ясна річ, не українські 
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патріотичні сили планували грабіж власної молодої держави, 
не робітничий клас, трудове селянство і не бюджетна 
інтелігенція. І "ноги" цих сил ростуть не тільки до 
"білокаменної", а ще далі, в "офшорні зони", до "сіонських 
мудреців", котрим "великий російський демократ" Єльцин за 
шкурний інтерес продав СРСР. Звичайно, разом з Україною. А 
нашому підставному Президентові доручено грати роль нібито 
глави нібито незалежної держави. "Акули" ж зобов'язані 
"робити" гроші і ділитися ними зі своїми "роботодавцями", 
бути для останніх резервними "банками" капіталів. Тих, хто не 
хотів ділитися, просто знищували — для постраху іншим. 
Список "офірних цапів" у столиці відкрили Євген Щербань і 
Вадим Гетьман. Такі списки є в кожному регіоні... 

"Акули", накравшись донесхочу, поробилися "сильними 
пацанами". Захопивши владу в країні, вони "опустили" народ 
до жебрацького рівня. Такого морального падіння українство 
не знало за всю історію свого існування. Це і є влада накинутої 
нам організаторами розвалу СРСР "національної еліти". 

Якщо в демократичному світі правляча еліта втрачає 
підтримку народу, вона йде у відставку. В Україні у відставку 
правлячі "пахани" відправляють увесь народ. Уже й 
підрахували: до 2015 року того народу має залишитися 35 
мільйонів, до 2030—го — 20 мільйонів... 

Автори лиховісного плану і є головними ворогами 
України, її могильниками. Прийде час — і ми знатимемо їх 
імена. Це вони поділили суспільство на багатих злодіїв і чесних 
злидарів. У тому поділі вже закладена страшна бомба, котра, 
як і кожна бомба, ніколи не помагає будувати, а лише руйнує. 
Руйнує націю, суспільство, державу, мораль. А влада вдає, що 
не бачить цього. Чи змушена вдавати? 
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Генрі Форд (той самий автомобільний магнат) ще на початку 
20—х років минулого століття у своїй книзі "Міжнародне 
єврейство" на прикладах фактичних подій у тогочасній 
Німеччині, Росії, США переконливо показав, з допомогою яких 
методів міжнародний сіонізм прибирав до своїх загребущих 
рук національні багатства цих країн. Насамперед під контролем 
євреїв опинялися фінансова система, торгівля, природні 
ресурси, промисловість, зернові запаси, виробництво 
продуктів харчування, одягу, взуття, товарів першої 
необхідності. Відтак — засоби масової інформації, політичні 
партії, міністерства, сфера науки, культури, індустрія розваг. 
Останнього удару зазнавала сфера моралі, розтління якої мало 
на меті ослаблення національного духу і почуття власної 
гідності "підконтрольного" народу. 

Хто серед нас ще має голову на плечах, той бачить: те ж 
саме нині відбувається в Україні. 

Може, наш народ не винен у тому, що сталося! Може, 
просто не знає про змову міжнародних і доморощених "акул" 
обдерти його до нитки і звести зі світу? 

Але в тому і суть його провини. Народ — джерело влади і 
зобов'язаний знати, хто ним править. Зобов'язаний 
контролювати владу і спрямовувати її дії собі на користь. 
Зобов'язаний боротися з владою, що його грабує. В іншому разі 
народ сам стає співучасником її злочинів. Якщо народ допустив 
грабіжників до влади (сам їх обрав), значить і він повинен 
відповідати за їх злочини. 

Однією з причин стагнації України є те, що влада в ній 
опинилася в руках "пацанів", пов'язаних з гарантом особистою 
відданістю через кримінальну участь у розкраданні 
державного майна. Доки їм удається зберігати в очах світової 
громадськості хоча б подобу пристойності, гарант і його 
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"пацани" навіть з деяким успіхом можуть підтримувати 
існування такої псевдодержави. Але історичний досвід 
засвідчує, що цей грубий продукт убогого політичного генія 
"паханів" і "пацанів" аж ніяк не відповідає вимогам часу, 
світового прогресу, нормам моралі. Немічна держава сліпо 
встряє у світовий рафінований бізнес, не маєчи для того ні 
відповідного досвіду, ні рівня культури. Оті бурмила в 
міністерських, обласних та районних владних офісах лише 
прискорюють її неславу в очах світу, бо під тиском постійних 
невдач, причин яких вони часто не розуміють, в їхніх душах 
зароджується щось фальшиве, неукраїнське, чуже духові 
власного народу, внаслідок чого влада в державі, спираючись 
на непевну відданість зграї недорослих олігархів 
безвідповідальному, національно нерозвиненому гарантові, 
морально нечиста, ущербна і взагалі не надається на роль 
провідника європейської спільноти. 

Справді, як виглядаємо ми, українці, в очах світової 
громадськості? Колишній прем'єр сидить в американській 
тюрмі, колишній банкір — у німецькій. Моторошна справа 
Гонгадзе, касетні записи майора Мельниченка, густо 
приправлені матюками гаранта, скандал з "Кольчугами", з 
українською мафією за кордоном, що торгує українськими 
жінками, збиті чужі пасажирські літаки і безконечні катастрофи 
власних... Усе це аж ніяк не прикрі випадковості, а закономірна 
тривожна система недорозвиненої влади, яку попереду чекає 
ще немало скандалів і катастроф. А що ж Президент? Бездумно 
заявляє, що це — не біда, що "буває й гірше", і покриває цю 
ганьбу безтурботним свистом на три пальці та п'яними 
вигуками (в Сибіру, в Єревані), що українці взагалі "трохи з 
придур'ю". 
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Нещасний той народ, якого ведуть до Європи такі 
провідники. Вони вже не пам'ятають, за що вмирали лицарі 
Наливайка, Хмельницького, Мазепи, гайдамаки Залізняка, 
січові стрільці Петлюри, повстанці Бандери, нескорені 
побратими Василя Стуса — мільйони героїв сотень повстань, 
тисяч бунтів і заворушень. Пам'ять поколінь, національна честь 
і гордість у них атрофовані. По суті, нами правлять національні 
безбатченки. У них точнісінько такий менталітет, як у тих 
чужинців-тимчасовців, що їх по війні присилали в Галичину зі 
східних регіонів на посади голів колгоспів. Ті зайди не мали до 
нашої землі, до тутешніх людей ні прихильності, ні душі, ні 
серця. Не вболівали за справу. Бог дав урожай — заслугу собі 
приписували, не дав урожаю — вину на Бога, тобто на погоду 
валили; брали в банках кредити і не повертали, лише 
списували за хабарі; їх переводили з колгоспу до колгоспу, з 
району в район — і їм байдуже було, де "руководить", аби 
лише власне черево було сите і п'яне. 

Так от, люди з менталітетом тих голів колгоспів нині 
роблять вигляд, що ведуть Україну до Європи. 

Чи можна цих безбатченків називати українцями? Чи 
можна вважати їх спадкоємцями тих українців, про яких 
мріяли, яких оспівували в своїх безсмертних творах Сковорода, 
Шевченко, Старицький, Франко, Леся Українка, Коцюбинський. 
Смішно і порівнювати. 

Нинішня наша владна еліта — це, поза всяким сумнівом. 
стара кадебістська номенклатура, про людську й національну 
чистоту душі якої годі й говорити. Нами править українсько-
російсько-єврейська покруч, що поєднала в собі найгірші риси 
як свого рідного безкультур'я, так і наслідуваної невпопад 
західної цивілізації. І сподівань на поліпшення ситуації, 
об'єктивно кажучи, мало, бо наше суспільство ще не 



444 
 

розвинене, але вже здеградоване настільки, що й вибирати 
кращих президентів нема з кого. Спроба наслідувати бодай ту 
ж Польщу за куди несприятливіших умов своєї 
напівнаймитської, напівкуркульської ментальності виявиться 
(якщо вже не виявилася) експериментом, що його можна 
розглядати як трагедію або як комедію. 

Наш Президент — Асюсяй з комедіантами, які щось 
мугикають про кенара — народ, про реформи і стабілізацію 
застою. А що — і самі не знають. Їх цілком влаштовує той статус 
хаосу, що панує в країні і дає необмежені можливості панувати 
їм самим. Президент лише час від часу дозує наміри проводити 
реформи, до яких він цілком байдужий. Причина його ініціатив 
зовсім інша. Її переконливо розкрив у листі до громадян 
України голова Соцпартії О.Мороз: "Не вірте нещирим 
ініціаторам так званих реформ. Вони якраз знають, що творять. 
Їх турбує шкурний інтерес. Вони бояться відповідальності за 
скоєне: суцільну корупцію, хабарництво, політичні вбивства, 
фальсифікації. Вони не хочуть, щоб народ, ним обрана влада 
визначала, куди витрачати кошти: на будівництво резиденцій 
чи на лікування хворих, на яхти чи на зарплату учителю; куди 
повинна іти виручка від приватизації — на повернення 
заощаджень чи на безмірне збагачення кланів. Щоб ніхто не 
запитав про долю державного майна, землі, про ціни на хліб, 
плату за житло, про причини небувалої еміграції і вимирання 
народу. Вони бояться праведного народного суду. 

Ось у чому причина владних «ініціатив». Я би додав: 
ініціатив про людське око. 

І хай нас не обманює той факт, що Президент вряди-годи 
читає нібито прогресивні, реформаторські доповіді до великих 
національних свят. Повірте моєму журналістському досвіду, що 
ті "прогресивні тексти" — не стільки особисті ідеї та 
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переконання доповідача, скільки його догідливої прес—
служби, радників, іміджмейкерів, покликаних робити шефові 
"обличчя" перед народом і прогресивним світом. А він 
прочитав їх "на голос" і через кілька хвилин усе забув. Самі ж 
бачите: після урочистого виголошення він про них майже 
ніколи не згадує, не пропагує, не цікавиться їх втіленням у 
життя. Бо не його це переконання, не його ініціативи і 
прагнення! До речі, відомі в історії державотворці самі 
складали свої промови. Пишуть їх лише "голим королям". 

Що наш король голий, телеглядачі мали можливіть 
пересвідчитися під час ганебного шоу в Києві з нагоди 
відкриття року Росії в Україні. Якби Президент був хоч на 
"трійку" патріотом, він би починав з року України в Україні, що 
для нашої упослідженої нації устократ потрібніше. А якщо вже 
так припекло відзначати рік Росії, то аж ніяк не в 70—у річницю 
голодомору, організованого російськими колонізаторами 
геноциду проти нашого народу. Отут президентська прес—
служба й опростоволосилась: написала шефові шпаргалку для 
вітального слова чужою мовою, що у світі вважається поганим 
тоном, але гарант сприйняв це як норму та ще й від себе додав, 
що "Україна ніколи не мала такої потреби єднання з Росією, як 
тепер"! Більшої потреби, аніж в роки голодомору? Ось тут, на 
мить відірвавшись від чужої шпаргалки, наш "король" і показав 
свою мудрість, патріотизм і національну гідність. Чи можна собі 
уявити можливість оголошення року Німеччини в Ізраїлі, року 
Ізраїля в Палестині, року США у В'єтнамі, року Росії в 
Афганістані, в Чечні? 
 

Тільки безпам'ятна Україна здатна на всепрощенну 
любов жертви до свого ката. Слава Президентові! 
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Українець від природи мрійник, любитель дурити себе 
ілюзіями. При виді того, що коїться в країні, він чимраз 
голосніше тужить за "твердою рукою" на владному Олімпі. Він 
цілком серйозно сподівається президента мудрого, мужнього, 
хороброго, суворого, але справедливого диктатора, здатного 
дати гідну відсіч усім ворогам України, подолати кризу, 
ліквідувати мафію, очистити країну від бруду злодійства, 
бандитизму, розпусти, алкоголізму і не тільки навчити народ 
патріотизму, працьовитості, дисципліни, а й силоміць, у 
наказовому порядку змусити його бути законослухняним — і в 
результаті вивести багатостраждальну Україну на шлях поступу 
і достатку. 

Тут я, здається, починаю розуміти, чому в країнах Сходу, 
заодно і в східнослов'янських країнах, на відміну від 
західноєвропейських, традиційно панувала тиранія, культ 
диктатора, жорстоко переслідувалось демократичне 
вільнодумство, лібералізм, свобода особи, насаджувався 
колективізм, общинний принцип організації громадян. Це 
об'єктивні наслідки культурної відсталості спільнот. Не готові 
громадяни цих регіонів до європейських свобод, демократії, 
прав особи. Варто дати їм ці свободи — і вони все розкрадуть, 
розтопчуть, проп'ють. Тут — і ми це нині самі бачимо — без 
мудрого, справедливого тирана, без суворого, але доброго 
"батька" життя не буде. Така, на жаль, прикра реальність. 

І той факт, коли Президент підпорядкував собі силові та 
фіскальні структури, з першого погляду видається цілком 
логічним. За однієї умови: якби ми мали Президента, про якого 
мріємо. Тоді він зміг би розв'язати названі вище проблеми, 
врятувати Україну від деградації й виродження, твердою рукою 
спинити грабіж, поставити на коліна паразитичні структури, 
мобілізувати накрадені ними капітали на піднесення 
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економіки, змусити парламент оперативно прийняти 
необхідний для розвитку України пакет законів, активізувати 
патріотичний рух на розбудову національної держави. Та коли 
Президент підминає під себе силові структури лише для 
захисту власних шкурних інтересів і більше ніяких владних 
талантів не демонструє, то в чесного громадянина—патріота 
болісно стискається серце... 

Лідером нації Леонід Кучма не став. Та й об'єктивно не 
мав жодних шансів ним стати. Писати про це гірко і тяжко. 
Українство стільки мріяло про волю і незалежність, стільки 
крові за неї пролило, що тепер просто гидко дивитися, чого 
воно досягло в особі свого глави держави. 

"Я не політик, я ракетник", — з недоречною гордістю 
заявляв Леонід Кучма під час першого терміну перебування на 
найвищій державній посаді. — Скажіть мені, яку державу 
будувати..." І з таким же недоречним пафосом продовжував, 
що він тільки вчиться бути президентом, як молодий 
спеціаліст-стажер. Йдучи на другий президентський термін, 
пообіцяв: "Я вже навчився сидіти в президентському кріслі, 
тепер ви, шановні виборці, побачите нового Кучму!" На жаль, 
нічого нового ми не побачили. Навпаки, Кучмі настільки 
сподобалася роль дурити народ псевдореформами, вільно 
гуляти по світу, а всі невдачі та негаразди звалювати то на 
Кабмін, то на парламент, що від цієї безвідповідальності (чи 
професійної невідповідності) чоловік геть став деградувати. 
Тоді й почалися ганебні касетні скандали і катастрофи, що 
тільки на перший погляд здавалися випадковими, а насправді 
стали системою для здеградованої влади і ще не раз, на наше 
нещастя, кинуть бідну Україну лицем у грязь... 

Л.Кучмі сподобалася роль "учня президента", надто її 
темна, сповнена брудних інтриг сторона. Саме тут він сповна 
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продемонстрував нам свою "оновлену порядність". Кривава і 
страшна своїм цинізмом справа журналіста Гонгадзе, далеко 
не випадкова загибель Чорновола, заступника міністра Малєва. 
Обплутаний павутинням брехні "касетний скандал". Очевидне 
потурання русифікації України на всіх рівнях. Несподівана, без 
згоди власного народу роль глави СНД і підозріла активність у 
створенні союзу чотирьох держав — Росії, Білорусі, України і 
Казахстану, явно ініційованого Росією з метою реанімації своєї 
імперії. 

А ось свіжий кримінальний скандал: з України пропав 
великий врожай зерна 2002 року, але мільйон озброєних до 
зубів кучмівських силовиків про це нічого не чув і не бачив. Як 
таке може взагалі бути без відома гаранта? 

Щоб ми надалі стали мудрішими у виборі свого лідера, 
всім нам потрібно проаналізувати дії Президента з позиції, як 
він захищає не на словах, а на ділі інтереси кожного з нас і 
українства в цілому. 
Отже, наш Президент: 
— не став лідером нації; 
— не дав українству національної ідеї, конкретної мети, як 
будувати власну державу; 
— не виконав даної під час другої інавгурації обіцянки 
поліпшити життя народу, а навпаки, став причетним до його 
погіршення; 
— підтримав російську ідею в Україні: російську мову, культуру, 
церкву; 
— не зупинив падіння національної економіки, не зумів 
забезпечити поступового переходу від планової економіки до 
ринкової, чим тільки посприяв поглибленню системної кризи в 
країні; 
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— не подолав масового безробіття, масового відтоку 
працездатної категорії населення за кордон: 
— сприяв вивозу національного фінансового капіталу в 
зарубіжні банки; 
— не мобілізував потужного інтелектуального і наукового 
потенціалу суспільства для реструктуризації виробництва на 
основі сучасних високих технологій; 
— не відвернув деградації українського села; 
— не захистив багатства України від розграбування, не подолав 
організованої злочиності, корупції, а навпаки, сам подавав 
приклад злочинцям у незаконному самозбагаченні за рахунок 
народного добра; 
— не зміцнив Збройних сил України; 
— не захистив від принижень і відмирання українську мову, 
культуру, традиції; 
— не визначився з європейським вектором України; 
— особисто зганьбив авторитет України у світі; 
— рятуючи свою "підмочену" репутацію, порушуючи 
Конституцію та присягу на вірність українській нації, поступово 
здає Україну Росії; 
— нарешті — найелементарніше: не забезпечив кожному 
громадянинові країни навіть жалюгідного з точки зору 
європейця прожиткового мінімуму на рівні споживчого 
кошика. Президент, котрий не забезпечив своїм громадянам 
такого рівня доходу на душу населення, в нинішіній Європі не 
може вважати себе лідером нації. 

Перед вами основні "здобутки" нашого гаранта за десять 
років його прем'єрства і президентства. Здобутки, які 
об'єктивно стали щаблями його очевидної для всіх деградації. 
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Однак сам Леонід Кучма ніяк не може цього зрозуміти. 
До якої міри треба втратити людську гідність, щоб деградацію 
власної честі і совісті мати ледве не за благодать Божу. 
Серце болить за бідну Україну. 

Тим часом наш гарант так уподобав собі розгульне 
президентське життя, йому так любо дурити й обкрадати 
власний народ, що він, поза сумнівом, робитиме все законне і 
незаконне для переобрання своєї персони ще на третій термін. 
У хід знову будуть пущені брудні технології, компромати на 
конкурентів, темні сили адмінресурсу, знову будуть загадкові 
вбивства й катастрофи, касетні скандали й фальсифікація 
виборів. Чи не для цього вже почалася ревізія Конституції? 
Одна надія на те, що нашому народові такий лідер більше не 
потрібен. Третього терміну не повинно бути! Навіть якщо для 
цього, за справедливим зауваженням Віктора Ющенка, 
"доведеться замінити всю систему влади, а не лише окремі 
персоналії". 

 
ПАРЛАМЕНТУ... 

 
Тут дозвольте запитати: чим у нас тринадцятий рік 

займається парламент? Роботою чи видимістю її? Насправді, 
він чомусь не має ні стратегічної програми діяльності на 
найближчі роки, ні плану прийняття законів на кожен рік. Не 
парламент, а постійно діючий мітинг. 

Як уже йшлося в попередніх розділах книжки, депутати 
польського сейму невдовзі після повалення старого режиму 
розважливо, спокійно і чітко визначили, які закони необхідно 
прийняти для відродження країни і нації, оперативно ухвалили 
їх, ввели в дію, і Польща нині впевнено крокує шляхом 
європейського поступу. Депутати бундестагу вже через два 
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роки по закінчені війни ухвалили пакет економічних програм 
Ергарда — і за одне десятиліття Німеччина вийшла на передові 
позиції в Європі. Наші депутати досі не знають, що мають 
робити. Як морально здеградовані особи, вони вміють тільки 
пропивати честь нації, а країною закусувати... 

Запитую останній раз: що тринадцять років робить наш 
парламент? Ще й досі не ухвалено Податковий, Бюджетний. 
Земельний кодекси, Кодекс цивільного права. Не прийнято 
Адміністративної реформи, Банківської реформи, Закону про 
підтримку малого і середнього бізнесу, Закону про 
реформування Збройних сил. Хто заважав парламентові це 
зробити? Тільки відсутність честі і відповідальності, почуття 
обов'язку перед народом. У нас Верховна Рада існує сама собі, 
народ сам собі. 

Від парламентських виборів—2002 минув рік. З 
попереднього розділу книжки читач знає, що ми від них 
сподівалися. Однак хто може пригадати хоч один актуальний 
Закон, прийнятий протягом року на парламентських сесіях. 
Тому я маю повне моральне право зробити висновок: 
парламент у нас не український і про народ не дбає. 

Він явно деградує як національний законотворчий орган 
порівняно з попередніми складами парламенту, котрі 
залишили значно глибший слід в історії України. Але ж відомо: 
низи ніколи не житимуть заможно, якщо верхи не будть 
приймати розумних законів. 

Зате за роки незалежності ухвалено предостатньо законів 
для надійного захисту злочинних дій колишніх (що давно стали 
теперішніми) кадебістсько-комсомольських структур реальної, 
хоча й нібито тіньової влади в країні. Це очевидний факт, що 
Україна має внутрішнього ворога, який п'є її кров і є фактично 
ще страшнішим, ніж ворог зовнішній. 
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Чи можна було ухвалити закон, який би унеможливив 
проникнення грабіжників, казнокрадів у парламент, обласні, 
районні ради, всі владні структури? Не можна, бо захоплення 
влади — головна мета грабіжників і закони у нас ухвалюють 
вони ж самі як захисний редут від гніву народного за свою 
антиукраїнську, антидержавну діяльність. Спробуйте лишень 
запротестувати проти такої очевидної зради України — і попри 
вашу абсолютну чесність та правдивість з вас тут же зроблять 
дурня і "ворога народу". 

Зверніть увагу на такий факт: якщо виконавча влада у нас 
хоча б про людське око звітує перед законодавчою, то сам 
парламент, в "бункері" якого отаборився добірний, 
найудачливіший криміналітет, ні перед ким не відповідає за 
свою бездіяльність. Народ питає: чому за роки незалежності не 
прийняті основні закони держави? — А ти хто такий? — 
нахабно відповідає йому "народний" парламент. Це ж треба 
так "законодавчо" недоторкано убезпечити свою безвід-
повідальність перед власним народом, перед цілим світом! 
Бачите, злодій у нас — особа недоторкана, непідсудна, 
вельмишановна персона, перед якою "облагодіяний" ним 
народ має покірно скидати шапку. Чим більший злодій, тим 
більша недоторканість. Хіба це не свідчення деградації і влади, 
і суспільства, котре таку владу терпить. 

Які б адвокати-демагоги не захищали законодавчу владу, 
вони не можуть заперечити факту, що вона не має стратегії 
поступу України, навіть не ставить собі за мету згуртувати сили 
суспільства, які наблизили б нас, нашу державу бодай до рівня 
міцного середняка "третього світу", бодай "в середньому" дали 
лад країні, реформували економіку, припинили кризу, 
забезпечили бідних українців гідною людей роботою, 
заробітною платою на рівні гарантованого споживчого кошика, 
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врешті-решт, поклали край дикому пограбуванню народу, що 
вже впритул наблизився до межі деградації та вимирання. 

Склад парламенту обираємо на чотирирічний термін. Що 
він мав би зробити за цей час — ніхто не знає, ніхто цього не 
планує. Головне для нардепів — боротьба за якусь більшість та 
фракції, за владу і власні інтереси. Народ з цих ігрищ нічого не 
має. Сам титул — "народний депутат" нині звучить глузливо, як 
глум над знедоленим людом. Цікаво, який народ 
представляють наші нардепи? Український, російський, 
єврейський? Хіба такого парламенту сподівалися українці 
протягом п'яти століть? 

Чимало нардепів "з почуттям глибокого внутрішнього 
задоволення" раптом збагнули, що зрада інтересів народу —
доволі прибуткова справа. Вдумайтеся в слова депутата 
Олександра Турчинова, сказані у виступі на засіданні Верховної 
Ради 19 листопада 2002 року: "Сумно, але не всі депутати 
змогли встояти перед спокусою "легкого заробітку" і 
продалися, зрадили своїх виборців та громадян України. Вони 
готові продаватися і зраджувати знову і знову... На жаль, ті 
політичні діячі, яким у цивілізованих країнах ніхто з порядних 
людей не подав би руки, у парламенті складають стрижень так 
званої більшості. Плата за зраду — від 10 до 30 тисяч доларів". 
Чи не тому сьогодні Верховна Рада не здатна взяти на себе 
відповідальність за ситуацію в країні і своєю деградацією 
фактично стимулює економічну, культурну, моральну 
деградацію суспільства. 

Нема сумніву, що з такою законодавчою владою ми 
цивілізованої держави не збудуємо. Хто має очі, той бачить, що 
Верховна Рада за 13 років незалежності не тільки свідомо не 
ухвалила вкрай необхідних для молодої держави кодексів, 
законів і реформ, а свідомо породила системну кризу в країні. 
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Це ж вона узаконила неконтрольоване, дике зростання цін до 
рівня світових за повної відсутності світового рівня зарплат, 
невідповідність паритету цін на товари промислового і 
сільськогосподарського виробництва, спланувала кримінальну 
"прихопизацію" і водночас зініціювала жахливу інфляцію з 
метою "списання" тому криміналітетові банківських кредитів, 
тобто роздала йому народне добро, по суті, задарма, шляхом 
підступної сертифікації вивела народне добро з-під 
державного контролю, а його "прихопизаторів" захистила від 
карної відповідальності, внаслідок чого породила кризу 
неплатежів, заборгованостей із зарплат, узаконила сваволю 
паразитичних комерційних банків, і все це з єдиною метою — 
висмоктати в зубожілого населення останню копійчину. Це 
завдяки їй — "рідній" Верховній Раді 80 відсотків українських 
громадян опинилися за межею бідності. 

Економічну катастрофу можна було не допустити 
законодавчим шляхом. Але не патріотична, а ворожа нам сила 
засіла в парламенті. І називати його "народним" — це глум над 
знедоленим, одуреним народом. 

Комусь у нас дуже вигідно, щоб у Верховній Раді ніколи 
не вщухали суперечки, чвари, боротьба за "більшість", щоб у 
нашому суспільному багні відбувалося якомога менше змін. 
Коли через півроку по виборах—2002 відомий нардеп Сергій 
Тигіпко ніби й слушно дорікнув колегам: "Панове! Годі розмов і 
сварок! Давайте приймати необхідні закони!", то на це відомий 
нардеп Віктор Пинзеник не менш слушно відповів: "Жодних 
законів ми не зможемо прийняти, доки не дійдемо згоди, бо 
інакше їх ніхто не буде дотримуватись". 

Дозвольте запитати: а коли дійдемо тієї згоди? 
Українство не є монолітною нацією однодумців, нацією 
патріотичного духу і волі, і сотні найкращих законів та десятки 
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удосконалень Конституції не допоможуть йому таким стати, бо 
просто не будуть виконуватися, що ми і бачимо нині на власні 
очі. 
В Україні нема логічного зв'язку між тим, чого хоче українська 
нація, а чого — неукраїнський парламент. Леонід Кравчук після 
виборів—2002 відкрито сказав про те, що в найближчі часи ми 
не матимемо "кваліфікованого, цілеспрямованого парламенту, 
який мав би одну ідеологію та мету —сильну, незалежну 
державу Україну". 

Мої добрі знайомі (не нардепи), побувавши "гостями" на 
парламентських сесіях, виносять звідти одне і те ж враження: 
наш парламент — це наче бюро похоронних послуг, де все 
хоронять — Україну, націю, економіку, рідну мову, закони, 
реформи... 
 

УРЯДУ 
 

Біда України в тому, що нові ідеї епохи незалежності вона 
змушена реалізувати через старі номенклатурні інституції. 

Налякана "тихою революцією", компартійна 
номенклатура на короткий час дозволила побавитися владою 
крикунам-демократам, добре розрахувавши, що наївні, 
недосвідчені в управлінні економікою демократи не зможуть 
довго випробовувати терпіння населення, і влада знову впаде 
їм до рук, як перезрілий плід. Так і сталося. Незалежну 
Українську державу нині будує стара колоніальна, компартійна 
номенклатура. Будує, як мокре горить. 

Це ми вже проходили. Ще Ленін змушений був 
використати кадри царських чиновників для налагодження 
роботи адміністративного апарату комуністичної імперії. Але, 
скориставшись їх знаннями та досвідом, більшовики, як 
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відомо, дуже скоро кудись спровадили їх, що й донині ніхто не 
знає. Нас же власна історія нічого не навчила. 

Саме старі номенклатурні кадри є ініціаторами, 
вершителями, а щонайменше — пасивними спостерігачами 
всеохоплюючої кризи, суспільної деградації і масового 
зубожіння населення. І в тому, що ми допустили їх до влади і 
терпимо донині, нам ніхто не винен, окрім нас самих. 

Лише один приклад. Найбагатший український олігарх 
єврейського походження Віктор Пінчук свій вкрадений в 
України мільярд доларів ховає в американських банках Нью-
Йорка і Бостона. Що це за капітал, яке його походження? Це 
капітал, створений працею десятків тисяч українських 
робітників, виручений за реалізацію української продукції, 
виготовленої з української сировини і матеріалів. Це кошти 
України, які цілком закономірно мали би поповнювати 
вітчизняний бюджет, інвестувати українську економіку, іти на 
зарплату українським учителям, лікарям, працівникам 
культури, на пенсії пенсіонерам, соціальну допомогу 
малозабезпеченим. Однак вони чомусь вилучені з України і 
працюють на чужу державу. Ось тут і виникає низка запитань: 

Хто дозволяє нині Пінчуку і подібним вивозити з України 
її фінансові ресурси? Чому Президент, Верховна Рада і уряд, 
маючи під рукою потужний державний апарат, силові 
структури, Збройні сили, дозволяють чужинцям грабувати 
власний народ? 

Що це в нас за демократія, за народовладдя, коли один 
Пінчук важить більше, ніж мільйон вчителів, лікарів, 
працівників культури (так званих бюджетників), пенсіонерів, 
малозабезпечених разом з їхніми дітьми та внуками? 
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Хто дозволив, щоб мільйони наших дітей виростали в 
атмосфері презирства до рідної країни, бачачи, як її уряд 
зневажає, обдурює, обкрадає їхніх батьків, рідних та близьких? 
Нарешті, нинішній уряд — це опікун і захисник української нації 
чи її могильник? 

Відповідно до вимог часу сучасна держава — це держава 
розвитку. Розвиток можливий лише за умови, що уряд буде 
створювати оптимальні умови для економічного і культурного 
поступу суспільства, для застосування на практиці кращих 
досягнень світової науки, техніки, новітніх технологій, умови 
для активного створення їх силами власних учених, 
винахідників, бізнесменів. Відмова від такої позиції через 
невміння чи небажання йти дорогою поступу неминуче 
спричиняє застій, відставання і деградацію інтелектуального 
потенціалу нації. 

Наш уряд не має усвідомлення цієї проблеми. Це не уряд 
сучасної держави. Він не готовий думати про поступ, бо 
нагадує групу голодних людей, котрим не до фанаберій 
прогресу, було б лише чим набити живіт. Уряд не має чіткої 
програми, що він взагалі будує — національний палац чи 
благодійний хлів. З усього видно, що хлів. 

Останнім часом адміністрація Президента проводить в 
областях перевірки на предмет планування місцевими 
владними структурами своєї діяльності. Виявляється, що ні 
голови облдержадміністрацій, ні їх заступники, ні начальники 
облуправлінь не мають перспективних планів роботи. Отак без 
усяких стратегій ходять собі поважні дяді до своїх контор і 
займаються то текучкою, то особистими справами. Загалом 
вирішують проблеми вчорашнього дня. 

Тут у мене, як і в кожного з нас, виникає цілком логічне 
запитання: а наші міністри мають перспективні програми 
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роботи? А прем'єр—міністр їх має? А голова Верховної Ради? А 
Президент? Якщо мають, то чому ми про них нічого не знаємо? 
Чому не бачимо результатів їх виконання? Обговорень у 
засобах масової інформації, в народному середовищі? Якщо їх 
нема, то як ми будуємо державу, боремося з економічною 
кризою, підвищуємо свій добробут. 

Здається, так просто: зібралися керівники тієї чи іншої 
галузі, чітко визначили свої реальні можливості, намітили 
пріоритети розвитку, визначили термін виконання, заручилися 
підтримкою правових відомств і зобов'язали всіх працівників 
галузі виконати намічене завдання, поставивши в пряму 
залежність від успіху гарантоване зростання заробітної плати, 
підвищення в посадах, інші пільги. Колись же треба нам 
приступати до подолання системної кризи! 

Найприкріше те, що таку елементарну пораду наші 
владоможці вважають за вершину наївності і, як оті 
зазомбовані папуги, мають на неї одну відповідь: "Нема 
коштів!", "Нема коштів!". Добре, сьогодні справді нема коштів. 
Але якщо сидіти склавши руки, то їх не буде ще десять, 
двадцять, п'ятдесят років. Що тоді? Розповземось по світах? 
Вимремо? То чому уряд не дбає про те, аби ті кошти нарешті 
з'явилися? Чому не планує свою діяльність, не організовує 
роботу так, щоб через два, три, п'ять років вони гарантовано 
були, а навпаки, ще й сприяє вимиванню валюти з країни? Де 
тут межа між наївністю, безголів'ям і підступно спланованим 
шкідництвом зазомбованих папуг? 

Від знайомих голів облдержадміністрацій не раз 
доводилося чути, що в міністерських кабінетах ніхто ні за що не 
відповідає, перспективами розвитку держави не переймається, 
люди там тимчасові, відповідно, і психологія в них 
споживацька, і патріотизм тимчасовий. Якщо це правда (а 
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своїм знайомим не маю підстав не вірити), то гідного поваги 
уряду Україна не має. 

Як уряд старого режиму, так і новий уряд непідзвітний 
народові. В цьому і причина його яловості. Наше супільство ще 
не настільки зріле, щоб уміти і могти контролювати діяльність 
уряду, впливати на його рішення. Нема в нас струк—
туризованого політикуму. Неконтрольований ніким уряд 
кращим і не може бути. Він обмежується роллю пожежника 
соціальних спалахів, організатора "сезонних" робіт. Стратегічні 
переспективи державного будівництва для нього — зайвий 
клопіт Якщо і звітує перед депутатами парламенту, то перед 
такими ж тимчасовими патріотами. 

Якось дивлюся телетрансляцію звіту уряду Януковича 
перед депутатами парламенту. Сам прем'єр і його заступники 
на парламентські слухання чомусь не з'явилися. Просто 
проігнорували. Прийшла ледве половина міністрів, але й вони 
в ході обговорення їх діяльності, до речі, далеко не похвальної, 
демонстративно покидали сесійний зал. Це вже анархія. Чому 
люди, котрим ми довірили честь і гідність України, власні 
сподівання на краще життя, дозволяють собі плювати на нашу 
довіру? Відповідь проста: бо ми дозволяємо їм бути такими. 
Винні в цьому всі і кожен зокрема, в тому числі і той. хто зараз 
читає ці рядки. 

Як і за старого режиму, так і нині на керівні посади, в 
депутати всіх рівнів просувається "благонадійна" агентура 
відповідних служб — за тим же "телефонним правом", за тією 
ж "тіньовою" підготовкою "електорату", за тим же принципом 
голосування і підрахунків голосів. Оскільки порядних людей 
серед тієї агентури майже нема, то не важко уявити, хто нами 
керує. У владних кабінетах жирують маси типів, котрі не мають 
ні інтелектуальних, ні моральних, ні культурних достоїнств, не 
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вміють нічого путнього робити, взагалі не надаються до 
керівної чи навіть організованої, професійної виконавської 
роботи, але керують, бо саме такими вони комусь потрібні. 
Якщо маса подібних керівників стала критичною, то не важко 
уявити, в яку "якість" перейшло їх уболівання за долю України, 
нації, зубожілого населення. 

Ви тільки подивіться, як у демократичних умовах 
незалежності масово розплодився злочинний елемент. Уряд 
володіє достатніми силами, аби подолати зло, але чомусь не 
робить цього. Нема коштів? Сьогодні цей елемент масово 
проникає методом корупції у продажні владні структури, 
планомірно убезпечує себе охоронними законами з метою 
зробити свою кримінальну діяльність легітимною та 
недоторканою! Характерний приклад: нинішній криміналітет 
має вільний доступ до новітньої індивідуальної зброї, а 
пенсіонер, ветеран війни і праці не може придбати старої 
"берданки" для захисту свого саду від злодіїв? Для чого така 
дискримінація? Звісно, для того, кажуть люди, аби захистити 
награбоване криміналітетом від гніву народного. Найбільші 
злодії, накравши мільйони доларів та гривень, нині стають 
"батьками", "синами і дочками" нації, а справедливий протест 
проти їх антинародної діяльності суворо карається 
"демократичними законами незалежної матері-України" як 
посягання на національні святині. Це вже навіть не деградація, 
це кінець суспільної моралі. 

Що нині являє собою український уряд? В очах 
Президента Кабінет Міністрів — на другому місці після його 
президентської адміністрації і силових міністерств: оборони, 
внутрішніх справ, служби безпеки, податкової адміністрації, 
хоча ці міністерства теж нібито належать до Кабміну. Не треба 
пояснювати, як зверхньо в душі ставляться силовики та 
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фіскальники до свого ж прем'єр—міністра. Ця диверсійна 
бомба підриває і без того немічні сили уряду, на який справді 
наївні патріоти покладають останні надії. 

Тепер зрозуміло, чому наші прем'єри такі безликі та 
безініціативні. Що доброго зробили для України, для нації 
Лазаренко, Марчук, Пустовойтенко? Про Кінаха взагалі вже 
забули, що він був прем'єром. Єдиною світлою постаттю був 
Ющенко. Та, мабуть, саме за це об нього донині витирають 
ноги. Такий у нас рівень інтелекту, культури і демократії. 
Поки об Ющенка витирають ноги, загроза деградації України 
зростає. Сьогодні ця загроза виходить на рівень занепаду 
держави і втрати нею незалежності. Нема не тільки жодних 
гарантій, а й найменших надій, що нинішній прем'єр Янукович 
щось суттєво змінить на краще. 

За 13 років не вирішено основних проблем: 
— стабілізації системної кризи; 
— припинення грабежу України і вивезення валюти за кордон; 
— чесної приватизації державного майна і землі; 
— піднесення економіки, добробуту населення, зниження 
рівня безробіття; 
— подолання меншовартості українства, яке не почуває себе 
повноправним господарем на власній землі; 
— виховання українського патріотизму і національних кадрів, 
захисту прав людини; 
— структуризації громадянського суспільства, політичних 
партій; 
— розвитку місцевого самоврядування, малого і середнього 
підприємництва; 
— проблем молоді; 
— реорганізації й модернізації Збройних сил; 
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— подолання організованої злочинності, корупції і 
хабарництва; 
— захисту української мови, українського інформаційного 
простору, відродження українського книгодрукування; 
— української діаспори в країнах СНД... 

Це далеко не всі проблеми, розв'язання яких за роки 
незалежності мало бути принаймні переконливо 
започаткованим. Однак навіть цього нема... 

Та чи не найголовніша, найостанніша і найпростіша з 
проблем, яка може реанімувати нашу віру в майбутнє, 
подарувати надію на гідне людське житя — це негайне 
забезпечення урядом кожному громадянинові прожиткового 
доходу на рівні споживчого кошика. Чи може нинішній уряд 
розв'язати найближчим часом цю проблему? Надії примарні... 

Наша влада, свідомо допустивши розкрадання країни, 
своїм кримінальним авторитетом визначила межу бідності 
населення в 147 гривень сукупного доходу на одну людину на 
місяць. Так вона намагається створити в очах світової 
громадськості видимість "великої турботи" про добробут 
народу! Але 147 гривень — це ледве 27 доларів США. А відомо 
ж, що "подушний" дохід менше одного долара на день —це 
незаперечна ознака злиднів за межею бідності. Отже, ми 
маємо недемократичну, неукраїнську владу. Бо перша турбота 
демократичної влади — забезпечення гідних людських умов 
проживання для кожного громадянина країни. 

Три фактори, об'єктивно необхідні для подолання 
бідності.  

1.Державний захист приватної власності.  
2. Сприятливі умови для малого і середнього бізнесу. 
3. Контроль за виконанням контрактів.  



463 
 

Нічого цього наша влада досі не забезпечила. Зате 
забезпечила злодійство, побори, бідність і обман — очевидні 
фактори системної деградації... 

 
ТЕМНЕ МАЙБУТНЄ 

 
В суцільних ворогах пройшли роки-рої,  
Руїна захлинається руїною.  
Ми на Вкраїні хворі Україною,  
На Україні в пошуках її... 

Микола Вінграновський 
 

З нашою нинішньою владою треба щось робити. Поки не 
пізно і процес деградації спільноти не став невідворотним. Нові 
сили епохи незалежності задихаються в старих, змертвілих 
інституціях, майже повністю збережених від колишнього 
режиму і фактично ворожих незалежності. Нам, українцям, не 
вистачило відваги, розуму і сил провести в країні люстрацію 
старих кадрів, як це зробили розумніші західні сусіди — чехи, 
поляки, литовці, — і ті кадри реанімувалися, утвердилися, 
убезпечили себе охоронними законами і панують, а молода 
генерація стала "зайвою", поповнює лави безробітних, 
розповзається по світу або від безсилля та безнадії спивається і 
деградує. Більшого соціального спотворення й уявити важко. 

Це означає, що наша владна еліта, яку ми обираємо для 
державотворення, не є провідною, творчою елітою, 
провідником нації, а лише її цвинтарним, траурним ескортом. 

Деградація влади починається тоді, коли провідна еліта 
втрачає творчий потенціал і з провідної перетворюється в 
панівну, паразитичну, корумповану, криміногенну меншість. 
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Панівна меншість — це правлячий клан, що перестає 
відігравати провідну роль і перетворюється на недоторкану 
касту гнобителів. Народ цілком закономірно розчаровується в 
такій владі і перестає довіряти їй. Тоді й настає втрата 
соціальної єдності спільноти в цілому. 

У нас втрата єдності не настає з тієї причини, що її, 
єдності, ніколи й не було. Ми живемо в країні, де ніколи не 
згасало недовір'я влади до народу і народу до влади. 

Українська провідна еліта вже встигла стати 
корумпованою та злочинною і деградувати в панівну, 
паразитичну меншість. 

Справді, що доброго зробила вона для України за роки 
незалежності? Впровадила реформи, вивела економіку з 
кризи? Підвищила рівень добробуту, культури, освіти? Здобула 
високу репутацію у світі? Ні. Ми не бачимо її творчого 
потенціалу, а тільки непогамовну хіть до збагачення й 
панування. 

Влада, неспроможна забезпечити кожному грома-
дянинові країни найелементарніше — споживчий кошик благ, 
— не має права називатися народною. Така влада не має права 
претендувати на довіру і повагу власного народу. 

Між владою і народом глибока прірва. Переважну 
більшість громадян не цікавить боротьба партій, блоків, кланів 
за владу, за більшість чи меншість у парламенті, вони нічого не 
мають з тих фарисейських ігрищ, як і з давно обіцяних реформ. 
Багатьох реформ люди взагалі не хочуть, бо бачать, що ті 
реформи чомусь завжди проти них. У кращому разі виходить, 
як у відомій французькій приказці: "Чим більше змін, тим 
більше все залишається по-старому". 

Неконтрольована ніким влада деградує через 
вседозволеність і безкарність, а проігнорований нею народ — 
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через брак можливостей для поступу. Авторитарна влада 
завжди наскрізь демагогічна, надто полюбляє декларувати 
свою "єдність з народом", щедритися на дрібні подачки "з 
власних рук". Що ж, фарисейство завжди вміло прикривати 
благими намірами неприглядний стан речей, коли влада не 
може не обкрадати народ, а народ не може не платити їй тією 
ж монетою. 

Понад 90 відсотків українців не довіряють своїй владі. 
Коли не довіряють свої люди, то чужі й поготів. Наша влада на 
диво легко дискредитувала себе і перед власним народом, і 
перед світом. І вина в цьому не окремих осіб, а режиму в 
цілому. 

Тут доречно нагадати, що кожен народ, який поважає 
себе, свідомо не довіряє своїй владі, а силами потужного 
середнього класу контролює її діяльність. Ми ще не маємо 
громадянського суспільства, наша влада безконтрольна, діє 
самовільно і безкарно, що цілком природно розбещує її. Хто 
пригадає, аби в нас "за зловживання службовим становищем", 
спровадили до в'язниці міністра, голову облдержадміністрації, 
керівника бодай регіональних силових структур, хоча всі добре 
знають, що це злодії, казнокради, махінатори і 
"прихопизатори" першої гільдії. За вкрадених кілька мільйонів 
чи кілька сотень мільйонів гривень, як правило, найбільше 
покарання — звільнення з посади. Мовляв, ти вже набрався, 
дай іншому поживитися. Якщо за колоніального режиму така 
розгульна "ротація" владних кадрів була закономірною, то як 
зрозуміти її у власній незалежній державі? Як за таких законів, 
за такої моралі влади народ ще зможе довіряти їй? 

Нещодавно газета "Свобода" № 20 за 2003 р. 
оприлюднила галерею найвидатніших грабіжників під 
заголовком "Кримінальна влада". До болю знайомі обличчя: 
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Кучма, Азаров, Волков, Бакай, Зв'ягільський, Пустовойтенко, 
Литвин, Тигіпко, Пінчук... Вони підозрюються у присвоєнні й 
відмиванні сотень мільйонів доларів, несплаті податків, 
отриманні хабарів в особливо великих розмірах, незаконних 
операціях з народним добром. Вони — перші в таємному 
списку "акул". Хоч одна з них за нашої пам'яті буде притягнута 
до кримінальної відповідальності? Глибоко сумніваюсь, бо 
пліч-о-пліч з ними в галереї їхні вірні охоронці: Юрій 
Кравченко, Леонід Деркач, Михайло Потебенько, Олександр 
Лавринович... 

Керівна "еліта" злодіїв—казнокрадів цивілізованої 
держави не побудує. Такого випадку на світі ще не було. 

Як трапилося, що народ, сотні років знемагаючи в 
колоніальному ярмі, не став праведним, а навпаки, здобувши 
волю, пустився в безоглядний кримінал. Скажете: не смій 
ображати народ, він у нас святий, це лише окремі виродки 
стали рвачами! Знаєте, набридло слухати цю демагогію про 
окремих. Та ви хоч десять разів заміняйте нинішніх крадіїв 
"кращими з кращих синами і дочками народу" і всі вони 
виявляться такими ж злодіями. Особливо непевні ті, хто 
найбільше репетує про соціальну справедливість, святий народ 
і християнську мораль. 

А що ж наші патріоти? І не зчулися, бідолашні, як 
опинилися в полоні блоку комуноолігархів, державної мафії. 
Одні подалися в рабство до доморощених капіталістів, інші 
безнадійними злиднями доводять свою вірність соціалістам, а 
молодь поки що ніяк не проявляє себе в політикумі, бо не 
бачить можливості позитивних змін, якщо старше покоління 
само не знає, що робити. 

Наша влада не витримала випробування ринковою 
демократією. Не змогла забезпечити справедливого переходу 
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державної власності до приватної. Другий десяток років у 
країні на всіх рівнях триває "хапатня", тобто неконтрольоване, 
кримінальне розкрадання, розтягання по норах народного 
добра, а влада не тільки не стримує його, а й сама подає 
приклад грабіжникам, захищає їх від народного гніву. 

Якщо в країні чесний працівник і аферист мають однакові 
права (останній навіть більші), то владі нічого нарікати, що 
громадяни їй не довіряють. Наша влада своїми недолугими 
діями так глибоко підірвала довір'я до себе, що громадяни, 
правду кажучи, не бачать різниці між старим режимом і новим. 
І не їх вина, що чимраз частіше надають перевагу старому. 

Люди замкнулись у колі власного злиденного світу — 
сім'ї, рідних і друзів. Виходити за це коло нема інтересу та й 
взагалі небезпечно, бо там нема ні законів, ні моралі і 
доведеться мати справу з корумпованими чиновниками, 
брутальною міліцією, знавіснілими податківцями чи озвірілою 
мафією. Особливого ентузіазму такі переспективи ні в кого не 
викликають. 

Тотальна замкнутість людських мас (до речі, дуже вигідна 
нинішньому режимові), якщо вона й далі триватиме, загрожує 
деградацією всіх сфер і ланок суспільного життя. Зубожілі 
люди, кинуті у вир аморальної боротьби за виживання, 
неминуче перетворюються на безвольну масу рабів, 
пріоритети яких, як бачимо вже сьогодні, звужуються до корму, 
пійла та сексу. А це пряма дорога до деградації інтелекту нації. 
Разом із згасанням інтелекту згасатиме й дух протесту. 
Соціологи вже сьогодні визначають, що протидіяти 
антиукраїнській владі здатні заледве 5—7 відсотків громадян. А 
якщо ми й надалі будемо дозволяти, щоб нас утискували, якщо 
ми не знайдемо в собі сил захистити свою людську гідність, то 
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скажіть, люди добрі, як ми сягнемо того рівня, тих темпів 
поступу, що їх нині демонструє світова цивілізація? 

Потрібні зміни. Однак не влада змінює народ, як їй 
заманеться, а саме народ має конституційне право змінювати 
свою владу відповідно до потреб. Це можливо лише за умови, 
коли він з наймита і слуги влади перетвориться на її господаря, 
а сама влада стане його слугою. Та коли це в нас буде? Скільки 
не оглядаюся довкола, не бачу ні окремих особистостей, ні 
згуртованих сил, ні можливостей, які гарантували б незабарне 
народження й утвердження повновладного, сучасного 
громадянського суспільства. Від перших закликів опозиції 
"Повстань, Україно!" до утвердження структурованого 
суспільства дистанція довжиною в життя не одного покоління. 
Досить пригадати, що заклики до повстань лунали в Україні не 
одне століття, а народ як не був господарем у власній хаті, так 
не є ним донині. 

"Дикий ринок" показав, що до нашої керівної еліти 
напхалися далеко не кращі представники нації з їх низьким 
рівнем моральної культури і високим рівнем культури 
кримінальної — і їхнє процвітання перетворило їх в очах "диких 
бідних" на приклад для наслідування устократ сильніший від 
усіх нудних проповідей честі та гідності. І чим довше 
протримається влада, що ігнорує честь, совість і повагу до 
людини, тим нижче падатиме рівень інтелекту нації, її культури 
і моральності. 

Деградація національного інтелекту відбувається на 
наших очах. Незадіяність потужного потенціалу освічених 
категорій населення — ось головна причина негараздів 
молодої держави. Таке враження, що на шляху до ринкової 
економіки, парламентської демократії люди розумової праці, 
інтелігенція не дуже й потрібні. 
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У якому стані сьогодні інтелектуальний потенціал нації? 
Доводиться констатувати, що сукупним українським розумом 
він не став. Купка олігархів, підприємців та промисловців, 
переважно колишніх комсомольських активістів Україну 
любить за те, що з неї, сердешної, можна "кров як воду пити", 
тому ні авторитетом, ні симпатією громадськості не 
користується. Друга частина ніким не запотребуваних 
підприємливих людей подалася в найми до чужих панів на 
заробітки. Третя, найбільша частина скніє вдома, бо через 
неорганізованість і розпорошеність опинилася в політичній та 
економічній безпорадності, не знайшла себе в жодній сфері 
діяльності, зневірилася і деградує під тягарем 
безперспективного життя. Про патріотизм, державні інтереси з 
представниками обох цих категорій шкода говорити. Люди 
глибоко ображені на державу, на пануючий режим за 
приниження і злидні. А малоосвічених злидарів скільки не 
переконуй у перевагах цивілізації, вони в силу своєї 
інтелектуальної й духовної нерозвиненості органічно не 
можуть сприймати західного "буржуазного" способу життя, 
норовлять збунтуватися проти всього, що пахне Заходом. 

Сила спротиву "внутрішнього пролетаріату", якого в нас 
ніколи не бракувало, до ідеалу європейського способу життя 
дає можливість визначити міру нездатності українства 
дорівнятися до вершин культури прогресивного людства. 
Класичний приклад — провал українського парламентаризму, 
що марно намагається перетворити суспільну руїну 
заоколичної Європи на парламентську республіку початку XX 
століття. Чи не тому Україна нині не готова до подолання 
системної кризи? 

Відсталість є відсталість — її не сховаєш, як шила в мішку. 
І нема чого її замовчувати та маскувати демагогічними 
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словесами про «червону калину», котру ми піднімемо ледве не 
до небес. (Поки що й з багна не підняли). Жовтневий 
переворот у Росії загальмував нормальний історичний 
розвиток східних слов'ян майже на століття. Тепер мусимо 
почнати з того рівня, на якому він нас зупинив — з "дикого 
ринку". А "дикий ринок", як йому і належить, тут же поділив 
нас на "диких багатих" і "диких бідних". І надій на 
"кавалерійський наскок", "великий стрибок", "вікно в Європу" 
більше нема (через вікна лазять хіба що злодії). Скільки спроб 
не робили, виходимо, як у того невдахи—стрибуна: як не 
розганявся неборака перестрибнути свою брудну канаву, та 
щоразу до манливого другого берега не дотягував, а з розгону 
— і в багнюку! Шкода наївних мрій. Нема такого прецеденту в 
історії, аби відсталий етнос одним стрибком злетів на рівень 
цивілізованих, бо то було б несправедливо щодо останніх. 
Наздоженемо їх тоді, коли вийдемо на відповідний рівень 
культури, порядності, працьовитості, відповідальності, 
обов'язковості, коли навчимося чесно, сумлінно, пунктуально 
виконувати свій обов'язок перед Україною, перед світом, коли 
те, що робимо власними руками, світ прирівняє до своїх 
досягнень. Та чи дасть нам історія шанс? 

Українець має таку щербату долю, що йому завжди 
випадає "проти рожна перти, проти хвиль плисти" (І.Франко). 
Стіни будови держави зводити тоді, коли хитається фундамент, 
дах будови зводити тоді, коли валяться стіни, націю 
відроджувати тоді, коли вигасає національна ідея, мову 
захищати, коли її витісняє мова колишнього гнобителя, хліба 
вирощувати більше, коли нема чим виорати поле, науку 
розвивати, коли нема за що вчитися, а вчені масово покидають 
країну в пошуках заробітку, виробництво відновлювати, нові 
технології впроваджувати, коли нема за що їх придбати ні 
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бажання цікавитися ними, нарешті, голосувати за одних 
правителів, а владу здавати іншим. В чому справа? Якщо ми 
намагаємось робити щось якнайкраще, а виходить як завжди, 
це знак того, що ми не зовсім розуміємо, що, власне кажучи, 
робимо. Через вікову відсталість ми дуже поволі 
усвідомлюємо, що наукові технології, інформаційні ресурси 
нині у світі важать не менше, а навіть більше, ніж енергетичні 
ресурси, корисні копалини, хліб, картопля, ковбаса і горілка... 

Залишається надія на Бога. Як відомо, стосунки з Богом 
надзвичайно прості та зрозумілі навіть на дитячий розум: 
взаємна любов. Для тих, хто й цього не збагнув, пояснюю ще 
простіше: з Богом треба ділитися любов'ю. Чесно і щиро вірити 
в Нього, посвятити Йому себе, офірувати найдорожче, 
трудитися для Нього, не забуваючи, що і Йому потрібна наша 
любов. Лише тоді людина має моральне право сподіватися на 
його прихильність, заступництво й милосердя. Та знищений 
духовно віковими злиднями українець ще не усвідомлює 
цього. Його ставлення до Бога надто утилітарне, практичне, 
матеріальне, він бачить насамперед себе, свій інтерес, дбає 
передусім про себе, тягне все під себе, бо йому, бідоласі, 
всього мало. Він ставиться до Бога, як до держави: дай мені 
добробут, роботу, зарплату, квартиру, субсидію... Дай, дай, 
дай! А за що? За які пожертви? За себелюбство, за невір'я, 
захланність, скупість, небажання ділитися найкращим, 
пожертвувати собою? До недовірків, "одновекторних" 
вимагачів, прохачів, скигліїв Господь щось не знаходить 
милосердя... 

Не знаходить його ні в сиву давнину, ні в середні віки, ні 
сьогодні. Порівняйте писемні свідченя тих часів. "Велесова 
книга" (І тисячоліття н.е.): 

Від ранку до ранку бачимо, 
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Як зло діється на Русі, 
І чекаємо, що повернеться до добра. 
А такого не буде, 
Інакше'як сили свої не згуртуємо 
І не візьмемо мету одну до мислі нашої. 
То бо глаголить нам глас праотців. 

 
Іван Вишенський (XVII століття) в своїх гнівних 

"Посланіях" з болем у серці картав тогочасний лад, посилав 
громи і блискавки небесні на голови купки "м'ясоїдів", 
"куроїдів", "периноспалів", котрі потопають у гріхах, 
знущаються з власного народу, посполитих, замість коней 
запрягають до карет, і котрим Україна потрібна лише для 
задоволення утробних прихотей... 

Студент Київського університету Андрузьський, побратим 
Тараса Шевченка з Кирило—Мефодіївського братства, той 
самий Андрузьський, котрий уклав новий український алфавіт, 
за волелюбні виступи був засланий на Соловки, де після довгих 
років знущань збожеволів. Його вбивчі докори українцям за 
втрачену національну гідність актуальні й тепер. 

"Брюховецький плазує перед Москвою, видає козаків на 
страту. А що Україна? А мені що до того!.. 

Цар Петро владарює в Києві, руйнує Батурин, вирізає 
Ромни. А що Україна? А мені що до того!.. Цар Петро не 
підтверджує козацьких прав, викликає Полуботка та інших 
гетьманів до себе, безчестить їх, заковує в кайдани, а козаків 
посилає на каторжні роботи... А що Україна? А мені що до 
того!.." 

В'язень сумління Андрузьський соромить цілі покоління 
українців за волячу байдужість до зганьбленої ворогом честі 
нації, до нещасної долі Вітчизни. На жаль, то були далеко не 
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останні збайдужілі покоління. Започаткований Андрузьським 
"реєстр" фактів національної трагедії й ганьби можна 
продовжити аж до сьогодення і навіть далі... 

Цар Микола І вкоротив віку нашому геніальному 
Кобзареві. А що Україна? А мені що до того! 

Царизм забороняє українську мову, школу, церкву, 
переслідує національну інтелігенцію. А що Україна? А мені що 
до того? 
Авантюрист і бандит Муравйов вдерся в нашу землю, 
розстрілює студентів—гімназистів під Крутами, винищує в Києві 
наші патріотичні сили, а Центральна Рада розганяє власне 
військо. А що Україна? А мені що до того? 

Симон Петлюра звертається до нації з відозвою про 
створення збройних сил, благає українців вступати до свого 
війська та дати гідну відсіч ворогові. А що Україна? А мені що 
до того! 

Сталін розстрілює українське Відродження, голодомором 
зводить у могилу мільйони українських селян, встановлює 
безперервний режим репресій, депортацій, фактично — 
геноцид народу. А що Україна? А мені що до того! 

Росія проводить "зачістку" українства на своїй території, 
примушує мільйони українців переписуватися на росіян. А що 
Україна? А мені що до того? 

Після здобуття незалежності знищені гнобителем 
патріотичні сили не можуть взяти владу в країні в свої руки, 
стара компартійна номенклатура розкрадає багатства народу, 
стимулює системну кризу до такої міри, що на найкращих у 
світі чорноземах уже й хліб не родить, сам же народ викидає за 
межу бідності. А що Україна? А мені що до того! 

"Дикий" ринок поділив українців на "диких багатих" і 
"диких бідних", чужий капітал прихопизовує галузі вітчизняної 
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економіки, невдовзі прибере до рук і нашу землю, у владних 
структурах зростає засилля неукраїнського елементу. А що 
Україна?.. 

Деградує наша молодь, поповнюючи лави неуків та 
безпритульців. Безглуздо розпорошуються національно-
патріотичні сили, занепадає наука, освіта, культура, загниває 
мораль, українство стає посміховиськом в очах світу, 
вироджується, вимирає, розповзається по чужих країнах у 
пошуках шматка хліба. А що Україна?.. 

Що Україна має ворогів — і зовнішніх, і внутрішніх — факт 
незаперечний, бо так ще ніколи не було, щоб у нас ворогів не 
було. Хто має очі, той бачить їх по ділах їх. Способи їх дій 
зводяться до одного: розкладу нашої спільноти, 
підштовхування її до прірви деградації. Спершу українство 
розбивають, розпорошують на безліч партій, конфесій і сект з 
нібито дуже патріотичними завданнями. Водночас на Західній 
Україні все поквапно було зроблено для того, аби не дати 
відродитися ОУН і Греко-католицькій церкві, бо вони могли 
обернутися небажаною для ворога консолідуючою силою, 
котра закликала б усе українство "обух сталить" для боротьби 
за українську Україну. З підозрілою легкістю були зареєстровані 
десятки так званих національно—патріотичних партій і 
партійок (три Рухи, дві УРП, дві чи три Християнські партії, два 
Конгреси націоналістів, "Батьківщина", "Собор", Конгрес 
інтелігенції і т.д. — і загрозливий "обух" струхлявів на порохно 
й обернувся на солом'яний віхоть, яким уже нікого не 
розбудити. Для чого це зроблено? А для того, щоб відтак 
кинути між ті штучно скомпільовані партійки кілька 
компрометуючих ідейок і остаточно розсварити, роз'єднати 
незмирних українців, перетворити їх на той чагарник на вітрах, 
що роздирає сам себе. Завдяки цій демагогічно-демократичній 
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політиці досягнуто результату, коли українцям дійти злагоди і 
єдності практично неможливо. А що ж Україна?.. 

Наша спільнота сьогодні ще більш роз'єднана, розхитана, 
ніж вона була до здобуття незалежності. Кожна невдача 
розхитує її ще сильніше. Без сумніву, ми маємо справу з 
ворожою програмою поступового ослаблення і деградації 
нашого національного духу. Комусь дуже на руку, щоб в Україні 
розгорялося непорозуміння і ненависть між народом і його так 
недавно здобутою власною владою, щоб цілковито виснажити 
народ чварами, незгодами, щоб люди не бачили іншого 
виходу, як утекти з рідної землі світ за очі, хоча і там їх ніхто не 
чекає. 

Хто має очі, той бачить, як від цього безголів'я українство 
огортає глибока втома. Чимраз більше втрачаємо ми потяг до 
розбудови власної держави, натомість чимраз сильнішою стає 
байдужість до всього, що відбувається в нашому домі. За 
байдужістю неминуче прийде депресія, за депресією — 
деградація. Все йде до того, що в недалекому часі Україну 
чекають нові катастрофи, перед якими збліднуть усі лиха, що 
були досі. Отверезіння настане, коли вже пізно буде щось 
змінити. А що Україна?.. 

Та з мене досить! Кожен, хто читає зараз цю книжку, 
може не гірше від мене доповнити трагічний "реєстр".. 

Правда, щоб реєструвати наші нещастя та негаразди, 
великого розуму не потрібно. Але й поради давати, як їх 
подолати, — теж наївно, бо, як бачимо, ніхто в нас тих порад, 
хай навіть найгеніальніших, не чує і виконувати не квапиться. 
Шкода й говорити. 

Наші люди не усвідомлюють, що порятунок України, її 
поступ і розквіт вимагає надлюдських зусиль і таких же 
надлюдських жертв, на які вони вже не спроможні. В усіх 
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народів не бракує таких людей, але в нас їх аж надто багато. З 
покоління в покоління меншає обдарованих людей, 
енергійних, безстрашних патріотів, мужніх борців, здатних на 
героїчний чин, на самопожертву в ім'я Вітчизни, людей, рівних 
розумом, героїзмом і мужністю Тарасові Шевченку, Степану 
Бандері, Василеві Стусу. 

Такі люди сьогодні Україні чи не більше потрібні, аніж 
вони були потрібні свого часу. А їх нема. 

Суспільний поступ є надто важким і довготривалим 
процесом і далеко не всі ми готові до нього. Щоб піднятися до 
висот сучасного світового прогресу, потрібні титанічні зусилля і 
самопожертва, щоб упасти в прірву здичавіння — абсолютно 
нічого не треба робити. Ця легкість надто звабна для спільноти, 
ураженої деградацією... 

Признаюсь до гріха, якого сам собі ніколи не зможу 
простити: не маю надії на відродження українства. Не бачу цієї 
надії в наших людях, їх ділах і помислах. І чимраз нижче 
схиляюся до думки, що процес деградації українства 
невідворотний: надто багато часу і можливостей упущено, 
надто мало волі й сил зосталося, аби надолужити втрачене. 
Вигасають рештки патріотизму... 

Здеградований етнос завше в історії витіснявся і буде 
витіснятися з лиця землі сильнішими, патріотично 
згуртованішими, прогресуючими етносами і за ним не треба 
плакати, бо такий об'єктивний закон поступу людства. Де 
закінчується патріотизм, там починається дарвінізм... 

Під тяжким пресом цієї думи приходжу до переконання, 
що українство — прохідний етнос на власній землі (як скіфи і 
русь), що в майбутньому його чекає не відродження, а 
переродження на якісно досконаліший етнос з вищим рівнем 
інтелекту, культури, духовності, волі до життя, до поступу. З 



477 
 

іншою самоназвою. І називатимуть цей народ за його високі 
достойності не окраїнним, а провідним у Європі. Ми ж станемо 
для нього погноєм. Єдина розрада: наші жертви не будуть 
марними... 

Глибоко усвідомлюю, як гірко читати ці рядки нашим 
патріотам. Сподіваюся, вони розуміють, що не я виштовхую 
українство за межу існування. Виштовхуємо себе ми самі, а 
конкретніше, виштовхує нас нинішня антиукраїнська влада, що 
не знає і не хоче знати долі власного народу. Тож відкиньмо, 
братове-українці, безплідні емоції, безпідставні ілюзії й наївні 
сподівання та спробуймо осмислити своє прийдешнє з позицій 
тверезого, критично—аналітичного розуму. 

Світова історія століття за століттям кидає українству 
виклик — іспит на виживання. І щоразу українство до виклику 
не готове. Щоразу воно виявляється некомпетентним, 
несвідомими, наївним — відсталим. 

Причини можна пояснювати навіть дуже переконливо, та 
факт залишається фактом. Хмельницький чомусь юридично не 
узаконив власної національної держави. Був не готовий до 
цього. Мазепа не спромігся дати відсіч Петрові І. Був не 
готовий. Шевченкова Катерина (персоніфікована Україна), 
здавалося, наперед мала би знати, що з паном-москалем 
щастя не знайде. Свята простота не знала. До чого вже мудрі 
були батьки нації Грушевський з Винниченком і, либонь, мали 
б усвідомлювати, що російська демократія — це та ж 
імперіалістична орда, тільки в овечих шкурах. Святі простачки 
не усвідомили, спартачили відродження України. 

Історія кидає нам найбажаніший для нас виклик: дарує 
незалежність. І знову ми, пізні Івани, виявилися не готові до 
нього. І знову — вже вкотре! — партачимо власну долю. 
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А виклики історії далі падають один за одним. Союз 
незалежних держав (СНД). Єдиний економічний простір (ЄЕП). 
Що воно таке, ми знаємо? Чим може обернутися для нас — 
єдиним рубльом, єдиним митним, а відтак і державним 
кордоном, єдиною мовою, вірою, єдиним громадянством? Ми 
це усвідомлюємо? 

Європейський Союз (ЄС). НАТО. Ми знову не готові. 
То хто ж ми? А такі виклики будуть падати на наші голови 

постійно, бо прогресивний світ розвивається швидшими 
темпами, ніж ми. Будуть виклики геополітичні, економічні, 
наукові, технічні, технологічні, екологічні, духовні, культурні. І 
ми знову не готові, не готові, не готові? І щоразу менше сил 
залишається для гідної відповіді — явна ознака занепаду 
етносу. Доки так може тривати? 

На що і на кого сподіватися? У своїх мріях-ілюзіях 
українство сподівається на прихід власного Мойсея. Але він у 
нас уже був! Ми ж маємо геніального національного пророка, 
Великого Кобзаря Тараса Шевченка! Поряд з ним біблійний 
пророк — просто школяр! Погортайте ще раз "Кобзар'' і ви 
знайдете в ньому в десять разів більше доленосних для нас 
заповідей, аніж у біблійного Мойсея. Від "обнімітесь, брати 
мої, молю вас, благаю", "учітеся, брати мої, думайте, читайте", 
"в своїй хаті своя правда і слава, і воля" — до "повставайте, 
кайдани порвіте". Так, був у нас свій Мойсей! Але ми не пішли 
за ним. І той гіркий факт, що про нього нині нам треба 
нагадувати, свідчить про те, що навряд чи й підемо... 

Біблійному Мойсееві знадобилося сорок років, аби 
вивести свій народ з неволі. Нашому не вистачило й ста сорока 
років. Чому? Бо, виявляється, нам мало одного Мойсея. Нам 
потрібні сотні, тисячі Мойсеїв — у кожному місті, селі, навіть 
кожній хаті. Бо нам потрібні персональні мойсейчуки — 
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кожному свій, кишеньковий чи на повідку. і ми, нерозумні, ніяк 
не збагнемо, що такі ватаги мойсейчуків не єднають націю, а 
лише роздирають, ведуть нас до розбрату, до чвар, до вічного 
протистояння кожного проти кожного. Власне, вже давно 
привели. 

Не можу не згадати ще раз про передбачення ворожбита 
Павла Глоби, за яким незалежна Україна не відродиться, а з 
роками перетвориться на відсталий, консервативно—
закостенілий, одіозний анклав у центрі Європи і, не знайшовши 
виходу з цього тупика, знову попроситься в підданство до Росії. 
Що ми не думали б собі про Глобу, але до того йде. Якщо 
українство не зможе дати гідної відповіді на виклик 
незалежності, впаде під ноги існуючому кримінально—
корумпованому режимові, не знайде в собі сил обрати нове, 
прогресивне керівництво державою, то нема сумніву, що 
передбачення ворожбита збудуться і наша бідна, відстала 
сірома ніколи не зможе стати рівною серед рівних і вільних 
народів. Події в Мукачевому остаточно переконали Європу, що 
мати справу з Україною не варто. І ми знову не готові до цього 
виклику. А наш національний Мойсей з тривогою застерігав 
наступні покоління українців: 

Погибнеш, згинеш Україно, 
Не стане знаку на землі... 

Так, до того йде... За тринадцять років незалежності 
Україна не спромоглася на українського президента, 
український уряд, український парламент. Здається, за 
тринадцять років можна було прийняти хоча б по одному 
пріоритетному закону в рік, а саме: 
— твердо і безповоротно вибрати європейський шлях 
розвитку; 
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— забезпечити країну власними енергоносіями, щоб остаточно 
унезалежнитись від Росії, бо Україна лише тоді стане повністю 
незалежною, коли перестане бути залежною від російських, 
енергоносіїв; 
— заборонити російському капіталові скуповувати українські 
підприємства і землю; 
— встановити чіткі кордони між Україною і Росією, бо Росія — 
не та "сестра", з котрою можна жити без надійного частоколу і 
замків, і до Євросоюзу без чіткого визначення цих кордонів нас 
ніколи не приймуть; 
— повернути населенню украдені першого року незалежності 
заощадження; 
— забезпечити всім громадянам прожитковий мінімум на рівні 
споживчого кошика, щороку гарантовано підвищувати його, 
піднявши рівень життя українців до рівня життя у Словаччині, 
Польщі, прибалтійських країн, адже за природними ресурсами 
Україна багатша від усіх них разом узятих; 
— захистити українську мову, культуру, вітчизняний 
інформаційний простір, запровадити навчання у вищих школах 
тільки державною мовою, відродити національне 
книгодрукування, кіномистецтво; 
— створити єдину помісну церкву Київського патріархату; 
— провести неграбіжницьку реформу в сільському 
господарстві; 
— усіма засобами сприяти розвитку малого і середнього 
підприємництва; 
— створити незалежну судову систему, перевести під контроль 
громадськості правоохоронні органи і спецслужби; 
— провести адміністративну, банківську, кредитну, військову 
реформи... 
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На жаль, за тринадцять років незалежності нічого цього 
не зроблено. В парламенті самі свари, бійки, поливання 
опонентів мінеральною водою в гризні за якісь примітивні 
поправки до цифри 41—05 чи 05—41, пропорційно—
мажоритарних чи мажоритарно-пропорційних відсотків 
(далебі, не втямлю, що воно за проява), від яких народові ні 
тепло, ні холодно. Замість державотворчих законів — 
державоруйнівна ратифікація угоди про ЄЕП, яка є зрадою 
національних інтересів, першим кроком до повторного 
поневолення України Москвою. І цей парламент ще має 
нахабство претендувати на провідну владу в майбутній 
парламентсько-президентській республіці? Чи потрібен взагалі 
Україні такий парламент? 

Кожен народ сподівається від своєї влади забезпечення 
зростання добробуту. Нашу владу неможливо запідозрити в 
таких сподіваннях. Уряд не підвищує заробітної плати, а 
навпаки, знижує її середній рівень, за мізерне підвищення 
пенсій брехливо видає лише індексацію інфляції. Він не дбає ні 
про освіту, науку, охорону здоров'я, не дбає ні про малого, ні 
про старого. Молоде покоління українців йому взагалі не 
потрібне. 

Не від добра мільйони українців сьогодні батракують по 
всьому світу. Режим свідомо, планомірно виштовхує мільйони 
найздібніших, найенергійніших громадян за кордон — у 
наймитство, в проституцію, куди завгодно, аби позбутися з 
очей активного елементу, що міг би зацікавитись його 
діяльністю, протестувати, бунтуватися і псувати йому 
кримінальний бізнес. 

Нинішній панівний режим — це не національна влада. За 
влучним висловом Дмитра Павличка, це клан переодягнених у 
мазепинки кадебістів, які, співаючи "Ще не вмерла Україна", 
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узурпували собі право грабувати оту "ще не вмерлу" і разом з 
награбованим добром продавати і його власника — 
український народ. 

Чи можна назвати національною владу, яка свідомо 
ослаблює, знекровлює власний народ, позбавляє його рідної 
мови, віри, веде молитися до чужої церкви — головного оплоту 
русифікації українців. З її мовчазної згоди українці втрачають 
рідну мову і фактично вже опинилися в єдиному з північним 
сусідом інформаційному просторі, від чого він лише 
задоволено потирає руки. Бо мова — це нація, нема мови, 
нема власного інформаційного простору — нема нації, нема 
опору нашим майбутнім зверхникам. Мій колега-письменник з 
берегів Дніпра написав сповнене трагізму оповідання, в якому 
передбачає той недалекий час, коли українською зможе 
спілкуватися лише зі своїм собакою Сірком... 

Сьогодні тільки провладний холуй і запроданець не 
бачить, що наша влада є владою зради України. Досить того 
факту, що вона приховує від народу ту правду, що Росія і не 
збирається всерйоз визнавати незалежність України, вважаючи 
її тимчасовим непорозумінням, залагодити яке на свою 
користь — лише справа часу. Москва ні на мить не 
сумнівається, що дочекається свого, а чекати вона вміє. 

Я оголеним серцем чую розпачливий крик про зраду з 
могили студента Андрузьського, крик мільйонів замордованих 
українців з братських могил Соловецьких, Колимських, 
Воркутинських, Норильських таборів смерті, з усіх казематів і 
застінків, де "старший брат" триста років випробовував на 
наших патріотах усі можливі засоби і методи з арсеналу 
людиноненависництва, звірячих інстинктів загарбника, ката і 
садиста. А що ж теперішні українці? А нам що до того! 
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Сьогодні Росія знову ставить Україну на коліна, знову 
колонізує її посиленими темпами. Наші владні брюховецькі 
зустрічним планом полегшують її загарбницьку місію, 
саботуючи процеси перетворення України на європейську, 
демократичну, авторитетну державу. А що ж українці? 

На догоду і радість усім ворогам влада власними руками 
розвалює економіку країни, душить підприємництво, 
позбавляє народ основ його існування, законного права жити з 
власної праці, натомість підсовує йому вступ до ЄЕП, злорадно 
забиваючи перший цвях у домовину нашої незалежності. За 
тим неодмінно прийде російська заборона Україні самостійно 
вступати до Євросоюзу, до НАТО, підтримувати економічні, 
торговельні зв'язки з іншими країнами, запозичувати їхні 
наукові відкриття, новітні технології. Далі буде заборона вірити 
у свого Бога, поклонятися могилам наших предків, самостійно 
думати, любити рідну землю, розмовляти материнською 
мовою... Триста років українців мордували тими заборонами. А 
нам, безпам'ятним, що до того? 

Щоб звести українство зі світу, досить знищити його 
опорний, репродуктивний клас — селянство, відібрати в нього 
землю, знизити до безглуздого рівня ціни на плоди його праці, 
оподатковувати кожний. хатній поріг, кожну грядку, вишню, 
курку — нехай ті гречкосії забираються під три чорти! Влада 
вже запустила хижі пазурі в саме серце нації — село вимирає, 
стає цвинтарем. А що ж українці? 

Влада допомагає ворогам нищити вітчизняну 
промисловість, аби остаточно розвіяти по світу наше 
робітництво. Ржавіють і гниють останні, вже нікому не потрібні 
залишки устаткування заводів і фабрик, масово виїжджають на 
заробітки за кордон молоді інженери, кваліфіковані робітники. 
Серед холодних, сирих, брудних, облуплених мурів колишніх 
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заводів і комбінатів, серед іржавого металобрухту, що зостався 
від високотехнологічних ліній та конвеєрів, ще тиняються старі, 
немічні, розкваліфіковані аборигени. Сьогодні стало 
очевидним, що такий катастрофічний погром нашої 
господарської системи був свідомо запланований російськими 
імперіалістами (на випадок унезалеження України) ще сто 
років тому. 

Чи могла Україна уникнути економічної катастрофи? 
Безперечно — могла! Якби з першого року незалежності влада 
поставила собі за мету створити вітчизняну нафто-газову, 
енергетичну систему, раз і назавжди відокремитися від 
російської "труби". Могла, якби наші владні шельменки — 
кравчуки, кучми, лазаренки — не плазували рабськи перед 
Москвою, якби їхні утробні інтереси не домінували над 
національними. Шельменки—лазаренки розікрали останні 
народні гроші і розвіяли по Панамах. Таких злодіїв слід без 
суду карати шибеницею за злочин проти людства, бо вони 
вкрали майбутнє великої європейської нації. А що ж українці? 
Так звана народна влада скаженіє в пошуках методів 
грабування власного народу, в оподаткуванні діяльності кожної 
підприємливої людини, душить її творчу ініціативу. 
Оподатковується кожен підприємливий крок, кожен мізерний 
дохід. Втративши всяке людське обличчя, вона скоро буде 
оподатковувати навіть новонароджених і мерців: перших за те, 
що посміли народитися, а других — за дозвіл поховати, за 
''земельну ділянку" і домовину. Колись Петро І заснував 
фіскальну установу "прибьільщиков", єдиним завданням якої 
було вигадувати нові види оподаткування. Виходить, що 
Україна нині перебуває на стадії розвитку петровської Росії. А 
що ж українці? 
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Наша антинародна влада запопадливо допомагає 
ворогам України позбавляти націю інтелекту. Залишити 
вчителя без зарплати, без засобів до існування, без перспектив 
на пошану вдячних поколінь можуть тільки хами з свинячими 
головами і серцями. В лютому 2004—го мені випала честь бути 
делегатом IV з"їзду—збору українських письменників. Збір 
справляв гнітюче враження: старі, бідно вдягнені люди з 
кийками в руках і торбами за плечима надто переконливо 
репрезентували совість нації, котру хамська влада викинула на 
смітник. Те, що вчений, лікар, інженер, митець, письменник 
стали у нашої влади '"зайвими ротами", є грізним симптомом 
того, що вороги планомірно готують українству темне 
майбутнє, що націю виштовхують до прірви небуття. 

Відбувається постійний, методичний процес 
винародовлення українства, катастрофічне скорочення його 
чисельності. Якби Україна здобула волю, скажімо, за доби 
Мазепи, то наша нація давно була б стомільйонною, 
найбільшою й наймогутнішою в Європі. Якби... Сьогодні вона 
не має й сорока мільйонів і процес вимирання посилюється, 
що є найголовнішим доказом її деградації. Смішно чути 
брехливі запевнення режиму про якесь піднесення та 
відродження, — вмираючому підступно співають про 
одужання, аби, задурений ілюзіями, спокійніше вмер. А що ж 
українці? 

Ще кілька років, і наші зовнішні вороги викличуть з 
Європи (вони це вміють) високі комісії і скажуть: '"Подивіться, 
шановні, до чого ж ці українці — бездарний, темний, 
нікчемний народ. Він ще не доріс до незалежності. Чи можна 
приймати його до Євросоюзу?" 
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Лише сліпий не бачить, що Росія ніколи не дозволить 
вступу України до NАТО і Євросоюзу. Як кажуть, тільки через 
свій труп. А що ж українці? 

Здеградована влада штовхає в деградацію народ. 
"Національна ідея відвернулася від народу, як душа від трупа, 
якого вона вже не здатна оживити" (Д.Павличко). Наша 
держава набирає потворних форм і стає посміховиськом у світі. 
Чесному українцеві сьогодні соромно, що він українець. 

Ще ніколи в нашій історії деградація нації не 
прогресувала такими темпами, як за роки незалежності. 
Народна душа брудніє на очах — фізично, розумово, духовно, 
політично, соціально, наркотично, венерично... Все. чого не 
торкнешся, в нас брудне, недолуге, заражене, загниваюче і 
засмерджене. Ми, віками бездержавні, не вміємо будувати 
державу, не можемо дати собі ради, а тому ненавидимо одні 
одних за власну недолугість. Мільйони патріотів віддали життя 
за омріяну волю — і що тепер маємо в результаті тих 
страхітливих жертв? Такою ціною — і такий нікчемний 
результат? Залишається тільки сплюнути... 

Упродовж останніх років українство відчутно 
інтелектуально тупіє. Здавалося, маємо нарешті волю, тож 
зберімося всі разом, за рік—два ухвалімо пріоритетні закони і 
програми та й берімося до праці — розбудовувати державу, 
націю, економіку, як це зробили в повоєнні роки мудріші від 
нас німці, японці. Але ж ні! Ми вмить розбіглися по 
"самостійних дірках", поділилися, подрібнилися на партійні 
кубла і, як ті павуки в банці, гриземося між собою, опльовуємо 
все довкола: нині — ворогів, завтра — друзів. Ледве появився в 
нас сякий—такий президент, як негайно супроти нього 
скучкувалася опозиція. Тут же проти опозиції — ще опозиція. За 
нею назріває третя опозиція, котра буде в опозиції до всіх 
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попередніх опозицій — аж до опозиції проти незалежності, 
проти власного народу. І тому безголів'ю не видно кінця. А 
нація нидіє. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



488 
 

КОЗАЦЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ І 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЦИВІЛІЗОВАНІСТЬ — НЕСУМІСНІ 

 
Українська нація розпадається не під ударами ворогів, а тому, 
що сама перестала себе поважати. 

Що нас чекає далі? Рятівну (відносно) відповідь 
знаходимо в сенсаційному відкритті учених Києво-
Могилянської академії, над яким варто замислитись кожному 
свідомому українцеві. Вітчизняних істориків, археологів 
віддавна цікавили загадкові причини зникнення (чи 
переродження) багатьох етносів, що проживали на наших 
теренах у минулих тисячоліттях. Зрозуміло, насамперед 
загадка трансформації праукраїнців у післяскіфську епоху. І ось 
що вони виявили. Могутня держава скіфів на початку IV ст. н. є. 
зазнала нищівної поразки від остготів і перестала існувати. 
Відтак (дати літописно задокументовано) з 419 року 
починається історія антів, з 951 року — русів, з 1483 року — 
козаків. Народження кожного нового етносу відбувалося рівно 
через 532 роки! І це не містика, а науково доведені факти. 

Після загибелі кожного етносу наставав хаос і безчасся, 
що тривало в середньому півтора століття. Так було після 
скіфів, антів, занепаду і розгрому татаро-монголами русів. 
Рятуючись від загибелі, наші предки розбігалися по лісових 
північно-західних окраїнах рідної землі, де за півтора століття 
перемішувались кровно з сусідніми племенами прикордоння. І 
кожного разу процес відродження етносу йшов із Заходу на 
Схід: від Карпат, Волині, Полісся — до Великого степу. Готи і 
кельти були хресними батьками антів, варяги — русів, литовці, 
поляки — козаків (хоча тут не обійшлося й без татарського 
впливу). Повертаючись через такий тривалий період часу на 
свою прабатьківщину, наші предки в силу об'єктивних обставин 
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уже були іншими людьми — і по крові, і по мові та звичаях. 
Відродження етносу відбувалося в новій якості, навіть з новою 
самоназвою. 
Чому праукраїнські етноси, на відміну від своїх агресивних 
сусідів, були такі схильні до стагнації та занепаду? Відповідь 
учені пропонують шукати в етнопсихології, в ментальності 
українців — споконвічних ратаїв-хліборобів. Це мирний, 
незлобивий, не войовничий народ, позбавлений комплексу 
агресивності, генів командирства, владарювання, позбавлений 
інстинкту поневолення і гноблення інших народів. Багата, 
щедра земля віками формувала його доброту, благодушність, 
брак волі в доланні перешкод до поставленої мети. В його 
психології жіноче начало переважає над чоловічим, що 
виражається в постійній поступливості перед сильнішими 
етносами, невмінні оборонити себе, покладатися скоріше на 
Божу волю, аніж на власні сили. Оберегом українців спрадавен 
є не воїн-богатир, а жінка-берегиня. Доля такого народу 
завжди трагічна. 

Окремі спалахи войовничої доблесті українців — це лише 
результат тимчасового вливання в їх переважно жіноче начало 
свіжої крові завойовників, у якій, звісно, превалювало начало 
чоловіче. Коли енергія цієї крові вичерпувалася, наставав 
закономірний занепад сил, застій і регрес, народ не знав, не 
вмів і в перспективі не міг збудувати власну державу. В 
оточенні сусідів—завойовників такий етнос не мав шансів на 
довготривалу історію існування. Не має їх і сьогодні. 

У 2015 році закінчується 532—річний козацький 
етнотворчий цикл. Що далі? За ідеєю після нього мав би 
починатися новий цикл. Який? На якому підґрунті? Де його 
коріння, де паростки? В який бік вони мають розвиватися: 
Європи чи Росії? Цього ніхто не знає. Бо ми знову не готові до 
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виклику історії. Зате добре відоме інше: нашому козацькому 
менталітетові органічно, до нудоти не цікава, органічно не 
прийнятна і навіть ворожа Європа, рівно як Європі органічно не 
потрібна наша козацька ментальність. 

На Заході нас чекає жидо-американський бордель. На 
Сході — гулагівські нари. А на власний шлях поступу сил нема 
П'ятсот років український козак ненавидів панів-гнобителів, 
уособлюючи їх з Європою. Ненавидів їх віру, культуру, мову, 
моду на штани, спосіб життя, спосіб господарювання. 
Ненавидів за те, що вони муляли його вільну, 
закононеслухняну душу. А тепер він, неборака, має їх 
полюбити: їхню віру, культуру, мову, законослухняність, спосіб 
життя і господарювання — усі ці жидо-американці бізнеси, 
лізинги, маркетинги, менеджменти, французькі порнографічні 
моди, німецьку пунктуальність, польські двадцятип'ятиграмові 
чарочки... Очі його того не бачили б, вуха не чули! Мусить сам з 
колгоспного свинопаса рядитися в пани, бо в тій Європі нині 
вже нема як такого Марксового робітничого класу, ні 
сталінського трудового селянства — головним стає клас 
інтелігенції, малих і середніх буржуїв, отже, — панів. 
Здеградованому українцеві все це настільки осоружне, що він 
радше волів би повернутися назад до колгоспного ладу, аніж 
іти до того західного панства, з яким він ніколи свиней не пас. А 
такий темний етнотип сучасній Європі не потрібен навіть у 
статусі дешевої робочої сили. 

Наша трагедія в тому, що саме така Україна потрібна — 
аж до поросячого вищання — лише Росії, а Європі в рівній мірі 
потрібна Росія. Нова Європа нині кучкується в Євросоюз за 
німецько—французьким планом для боротьби зі США і 
Великобританією за гегемонію в світі. Для зміцнення своєї 
економічної позиції, для утвердження євро на світовому ринку 
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і витіснення з нього долара їй вкрай потрібні російські 
енергоносії, без яких перемога в цій боротьбі неможлива. 
Стратегічний план франко-німецького блоку — найтісніший 
економічний і політичний союз з Росією, спільна російсько-
німецька приватизація нафто-газових транспортних коридорів і 
енергетичних ліній (основна частина яких проходить через 
Україну), де українцям відведена роль безправної обдлути цих 
мереж безвідносно до того, незалежні вони чи залежні. У такій 
ситуації незалежна Українська держава Європі більше 
непотрібна, ніж потрібна. 

Існує таємна домовленість між Парижем, Берліном і 
Москвою про те, що за успішне здійснення такого плану Росії 
пообіцяно тіснішу економічну й політичну інтеграцію в ЄС, а 
також Україну — на додачу. Європа цілком природно 
зацікавлена в тому, щоби в такій важливій справі між нею і 
Росією не було ненадійних посередників. Українським 
козакам-запорожцям відведуть місце за порогом Європи. За її 
дверима, за воротами. На те вони й "запорожці..." 

Керівники нашої держави панічно приховують ці 
нерадісні перспективи від народу, але шила в мішку не 
сховаєш. Той день, коли почнеться російсько—німецька 
приватизація наших нафто—газових транспортних коридорів, 
коли новітні Брюховецькі — Кучма з Януковичем — продадуть 
Росії нафтову трубу Одеса—Броди, фактично засвідчить, що 
процес відчуження України від незалежності рушив... 

Деякі надії на порятунок від втрати суверенітету можемо 
покладати хіба що на осоружну жидо-американську 
''демократію", тобто на блок Великобританія — США, який 
зацікавлений у збереженні буферних держав між Німеччиною і 
Росією. Янкі воюють і гинуть в Іраку не за святі християнсько-
демократичні ідеали, а передовсім за встановлення власного 
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контролю над невичерпними нафтовими запасами Перської 
затоки і Каспійського регіону. Навіть якби росіяни й німці 
видерли нам з рук основні транспортні коридори, то 
останнього — Каспій—Одеса—Гданськ — американці їм ніколи 
не уступлять. Нафтова труба Одеса—Броди дає західним 
українцям шанс на виживання. За умови, що рідний парламент 
її не продасть. 

Наразі ж Україна має дві біди: до США далеко, а до Росії 
близько. І до Німеччини — теж. Як же тоді бути з нашим 
європейським вибором? Адже віддавшись під опіку США, 
Україна автоматично стає ворогом і Росії, і Європи. Віддавшись 
під опіку Європи, — стає ворогом і Росії, і США. І ворогом сама 
собі! Як тоді їй виживати в такому ворожому (і зовнішньому, і 
внутрішньому!) мішку? Якщо об'єднана Європа візьме гору над 
США і наші транспортні комунікації опиняться в руках 
російсько—німецьких структур, в Україні настане колапс. Уже 
відомий навіть граничний термін — 2015 рік. Про це відверто 
заявляють вітчизняні вчені, економісти, політаналітики. Наша 
Ненька з однієї буферної держави розпадеться на дві буферні 
зони— Східну і Західну. На буфер Росії від НАТО і буфер НАТО 
від Росії. На буфер українців західних проти буфера українців 
східних — на глум вільному світові. Про такий взаємовигідний 
для них розподіл України залюбки "в дружній, теплій 
обстановці" конструктивно домовляться Москва, Берлін і 
Вашінгтон. "Засіяла надія і згасла, все наосліп пішло, 
навмання", — підсумовує результат доби незалежності поет з 
козацьким прізвищем Корж. 

Отже, через десять років минає термін 532—річного 
циклу існування козацького духу-менталітету. Коли наші 
зрусифіковані, національно здеградовані "хохли", "славних 
прадідів великих правнуки погані" востаннє піддадуться 
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росіянам, у вірогідності цього терміну можна буде не 
сумніватися. Навчені гірким досвідом '"параду суверенітетів", 
росіяни ніколи більше його не допустять, а з притаманною їм 
кровожерністю виріжуть до ноги "мазепинсько-петлюрівсько-
бандерівський націоналістичний елемент", проведуть таку 
"зачістку" України від "ворогів народу'" — її останніх патріотів, 
що вона вже ніколи не відродиться. Можна не сумніватися в 
тому, що вони знищують все краще, що вижило в Україні, гобто 
всіх нас, хто розумніший, здібніший, культурніший, 
патріотичніший, хто любить рідну землю, має власну думку, 
людську гідність, не втратив совісті ні честі. Покірним рабам 
"вставлять мізки", а непокірних просто пристрілять. Як у Чечні. 
По гарячих слідах Східну Україну перемістять за Урал. У Росії 
фактично зараз проживають до двадцяти мільйонів етнічних 
українців, хоча їхня статистика показує не більше чотирьох 
мільйонів. Не так важко карателям, маючи величезний досвід 
депортації народів, добавити до власних "обрусевших хохлов" 
ще двадцять мільйонів "мазепинців" (бо більше патріотів у нас 
вже нема) і знівелювати національний код українця. Нехай там 
догнивають за Уралом, на нафторозробках, або асимілюються, 
якщо не хочуть вимерти взагалі. А багаті наші чорноземи 
обсадити, немов сараною, вологодською п'яною босотою, 
котра вижере там усе живе. "Російська жага нищення є 
творчою пристрастю", — пояснював таку варварську політику 
анархіст Бакунін. 

Західним українцям (галичанам, волинянам, буковинцям) 
теж непереливки буде в економічно бідній маріонетковій 
країні. Молоді покоління в пошуках кращої долі розлетяться по 
світах, як пташенята з гнізда, — від Австралії до Канади — і 
ніхто вже їх докупи не збере... 
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Одначе нема на світі нічого вічного. І Росія не вічна, і 
США, і Євросоюз ще не раз перегризеться між собою. І земля 
наша — матінка рідна — не стоятиме пусткою повік. Комусь 
потрібно буде її освоювати, відроджувати, цивілізувати. Такі 
зайди завжди знайдуться, але то знову — вже вкотре! —буде 
різношерстий набрід, котрий тільки у віддаленому 
прийдешньому мляво зіллється в один формальний, 
національно знівельований етнос, знову ж таки позбавлений 
чуття єдиної родини, здатності до єднання. Зрозуміло, що він 
уже не називатиметься українським. 

А що ж українці? Може, власна історія їх таки чогось 
навчила? Авжеж! І надалі наївно сподіваються на те, що "якось 
воно буде, бо ще так не було, аби якось воно не було", що 
"якось Бог дасть". Правда, якось воно таки буде і якось Бог 
дасть. Але не так, як ми сподіваємося. Бо ще так не було, як ми 
сподівалися. Бо кожного разу було все не так і не так. 

І так буде, доки в Україні пануватиме антиукраїнський, 
проросійський, олігархічно-кримінальний режим і його 
"акули", Що ведуть націю до катастрофи. Відвернути трагедію 
зможе не наш наївний, ілюзорний, лірично-пісенний оптимізм, 
а тільки "діяльний песимізм". Постійна готовність до 
неминучого, тверезе осмислення його наслідків і можливих 
шляхів відродження етносу в новій, європейській, цивілізованій 
якості. 

Єдина втіха для нас у тому, що четверта хвиля 
відродження (після антів, русів, козаків) знову йтиме від Заходу 
на Схід, від Галичини, Буковини, Волині — до Дніпра і Великого 
степу. Бо зі сходу до нас ніколи нічого доброго не приходило і 
не прийде. Втіха невелика, позаяк четверта хвиля — це хвиля 
гнаного вітрами історії етнічного перекотиполя, знову ж таки 
безпорідного, кровно не спорідненого, позбавленого родового 
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коріння й патріотичної волі, зазвичай нездатного до єднання, 
до усвідомлення первенства інтересів загалу над особистими 
амбіціями. Що ж, історія полюбляє повторюватися... А тим 
часом 

Ми на Вкраїні хворі Україною, 
На Україні в пошуках її... 

2004 р. 
 

ОСТАННЄ СЛОВО 
На щастя, Помаранчева революція значною мірою послабила 
тенета нашої недолі. 
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