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РОЗ ДУ МИ НЕ БАЙ ДУ ЖО ГО УК РАЇНЦЯ 

ПРО ДО ЛЮ СВО ГО НА РО ДУ,

АБО

АВ ТОІНТЕРВ’Ю ПЕТ РА МИ ХАЙ ЛО ВИ ЧА 

З ПЕТ РОМ ДО МА ШИ НИМ*

Лірич ний відступ. Спо чат ку, що це за та ка но ва фор ма ін терв’ю —
Пет ра з Пет ром.

Усвідом лен ня ду аль ності своєї осо би я відкрив для се бе до сить
нес подіва но. Десь у років 25 я прий няв рішен ня ки ну ти па ли ти. Ска -
за но, зроб ле но. Прой шов рік, ніяких зривів. І рап том од но го мо роз -
но го ран ку йду на ро бо ту, по пе ре ду ме не — чо ловік, який, ру ха ю чись,
па лить ци гар ку. І цей за пах смач но го дим ку ме не нес подіва но схви -
лю вав, нах ли ну ли спо ми ни про ча си, ко ли і я міг пус ка ти кілеч ка за -
паш но го ци гар ко во го ди му. У пам’яті за ли шив ся щем ний спо мин…

Нев довзі після ць о го я був на ве чері у сво го при я те ля, свят ку -
ва ли день йо го на род жен ня. Після щед ро го застілля гості, хто па -
лив, вийш ли в ко ри дор, і зно ву по ва лив ша ле ний за пах тю тю но во -
го ди му. У пам’яті ожив спо мин про той зи мо вий за пах. Якийсь
внутрішній го лос спо кус ли во мені нашіпту вав: «Ти вже біль ше ро -
ку не па лиш, нічо го не тра пить ся, як що тобі так хо четь ся взя ти і ви -
па ли ти од ну ци гар ку».

Я не оцінив наслідків цієї спо ку си й за па лив. Далі все пішло
так, буцім-то я і не при пи няв па ли ти біль ше, ніж на рік. І тоді зро -
зумів, що ра зом зі мною, ре аль но існу ю чою лю ди ною, жи ве все ре -
дині ме не інша лю ди на, та кий собі доб ря чок, який ме не спо ку шає,
підбріхує, кур вить і та ке інше, аби мені до го ди ти, пот ра фи ти моїй
сла бині і та ким чи ном буцім*то зро би ти ме не щас ли вим, а насп равді,
як ка жуть у на роді, зро би ти мені вед ме жу пос лу гу. Збаг нув ши це,
я до мо вив ся з тим, іншим чо ловіком, про співпра цю: прий ня те мною
рішен ня ніко ли під йо го впли вом (так зва но го по лег шен ня) не бу -
ду зміню ва ти. І ста ло ся диво. Пе ре ко нав шись, що я йо му ніко ли
________________

* Мій бать ко за ги нув на війні з німець ко*фа ши стсь ки ми за га рб ни ка ми,
мені бу ло тоді 6 років і 7 місяців. І ко ли я підрос тав, та та вже не бу ло. Ме не
проз ва ли До ма шин Пет ро або Пет ро До маш ки (Дом на, Дом ця, До маш ка, До -
ма ха — так зва ли мою мам цю).
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біль ше не пос туп люся, ми ста ли ко ле га ми, які до пов ню ють один
од но го. Це знач но роз ши ри ло мої інте лек ту альні мож ли вості. 

Ша нов ний чи та чу! Ти маєш мож ливість пе ре ко на ти ся, що це
так і є насп равді. Не віриш? Чи тай «Ав тоінтерв’ю»…

П.Д. Із чо го поч не мо, ад же те ма ду же серйоз на.
П.М. А поч не мо з го лов но го, із моєї по зиції.
Я як один із ба гать ох свідо мих ук раїнців без зас те реж но під три -

мав рух ук раїнства до роз бу до ви не за леж ної національ ної дер жа ви.
І по чав відповідно діяти, констру ю ючи своє гро ма дянсь ке ро бо че
місце в ць о му про цесі. На пев но му етапі но во го жит тя, зок ре ма,
був ство ре ний Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю -
ди ни «Ук раїна» (у вжит ку — Універ си тет «Ук раїна») не дер жав ної
фор ми влас ності, але без дивідендів зас нов ни кам. Нав чаль но*ви -
хов ний і нав чаль но*на у ко вий про це си ви бу до вані на національній
ос нові. У нь о му на да ють ся якісні освітні пос лу ги всім гро ма дя нам,
але особ ли ва ува га приділяєть ся лю дям з інвалідністю, дітям*си ро -
там і дітям із соціаль но не за хи ще них сімей. На разі, за 18 років сво го
існу ван ня університет підго тував майже 135 тис. фахівців за 122 спе -
ціаль нос тя ми різних освітньо*кваліфікаційних рівнів.

Як ініціатор ство рен ня й пер ший пре зи дент Універ си те ту «Ук ра -
ї на» я весь час спрямовував зу сил ля ко лек ти ву на розв’язан ня важ ли-
вого зав дан ня — підго тов ку ви со ко якісних, патріотич но на лаш то -
ва них спеціалістів для роз бу до ви не за леж ної ук раїнсь кої дер жа ви.
Ро би ло ся у ць о му нап рям ку ба га то. Зок ре ма, бу ла за по чат ко ва на тра -
диція — щорічно ви да ва ти бро шу ру (ме те лик), або кни гу, які націлю -
ва ли працівників і сту дентів на розв’язан ня стра тегічних зав дань як
для ВНЗ, так і для дер жа ви. Так з’явилися ви дання: «Наш на род —
ук раїнсь кий — із доб ро го ко ре ня!», «Не втрать свій шанс пот ра пи ти
в еліту», «Сфор муй осер дя сво го щас тя» та ін. 

У но во ст во ре но му універ си теті все йшло не гірше, ніж у лю дей.
П.Д.  А в дер жаві?
П.М. У дер жаві йшло все на ба га то гірше. Як що і бу ли якісь

зміни на кра ще, то відбу ва ли ся во ни ду же мля во.
Істо рич но так скла ло ся, що ук раїнці віднос но лег ко об’єд ну ють ся,

аби щось зруй ну ва ти. Але во ни ду же важ ко об’єдну ють ся, аби щось
но ве по бу ду ва ти. То му непрос тим бу де по шук відпо ві дей на ті вик ли -
ки, які сту ка ють у двері на шої дер жа ви й ук раїнсь ко го суспільства. 

І це при род но, бо ми жи ве мо не ізоль о ва но у своєму етнічно му
се ре до вищі. Го лов ною діалек тич ною су пе речністю роз вит ку людст -
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ва є бо роть ба між твор ця ми і па ра зи та ми. Творці — це ті, що жи вуть
влас ною си лою, а па ра зи ти — це ті, які потай жи вуть за ра ху нок чу -
жої си ли. Го лов ним інстру мен том у бо ротьбі людсь ких спіль нот
з па ра зи тиз мом бу ла і за ли шаєть ся гро ма да. Сенс гро ма ди в то му, що
во на є соціаль ним ор ганізмом, у яко му «всі зна ють усіх», «усі по си -
лю ють усіх». Та ким чи ном, гро ма ди є ево люціону ю чи ми си нер ге -
тич  ни ми спіль но та ми, у яких си нергія вияв ляєть ся як взаємо до по -
мо га, взаємо ко нт роль, за о хо чен ня та нав чан ня.

Струк ту ру ван ня суспільства на гро ма ди упро довж ти ся чоліть
бу ло надійним за хис том від соціаль них па ра зитів. То му го ловні зу -
сил ля па ра зи тич них груп бу ли спря мо вані на руй ну ван ня гро ма -
дянсь ко го суспільства — суспільства гро мад.

Лібе ралізм із йо го капіталізмом (еко номічна дик та ту ра) і со ціа -
лізм із дик та ту рою дер жав ної бю рок ратії (дер жав на дик та ту ра) —
це два кри ла індустріаль ної ор ганізації, го лов ною ідеєю якої є пе -
ре тво рен ня віль ної лю ди ни на «жи вий гвин тик» соціаль ної ме га -
ма ши ни. Їхнім спіль ним во ро гом є гро ма дянсь ке суспільство. То му
во ни роб лять усе, щоб не да ти аморф но му на тов пу ор ганізу ва ти ся
у струк ту ро ва не суспільство гро мад.

Прик ла дом і до ка зом лібе рально*соціалістич ної змо ви є су  час -
на Ук раїна, в якій олігархічний капіталізм і дер жав на бю рок ратія
об’єдна ли ся в єди ну сис те му і друж но обк ра да ють роз’єдна ний
народ. Це їм вдаєть ся то му, що руй ну ван ня суспільства гро мад,
здійсне не капіталізмом і ета тиз мом (культ дик та торсь ких дер жав),
зро би ло лю ди ну са мотнь ою, а то му без за хис ною пе ред без душ ни -
ми жор на ми «ве ли ко го кон веєра».

Пе рехід до постіндустріаль ної фор мації витіснить капіталізм
і ета тизм на пе ри ферію ра зом з іде о логіями лібе ралізму й соціаліз -
му. Лю ди на здо бу де во лю зав дя ки гро ма дянській са мо ор ганізації —
са мо ор ганізації гро мад. Людство зно ву от ри має при род ний засіб
со ціаль но го оз до ров лен ня. Тож соціальні па ра зи ти зай муть те міс -
це, яке во ни зас лу го ву ють.

І в ць о му прагненні світо вої спіль но ти, а не тіль ки нам, ук ра їн -
цям, зовсім не по до розі з ор динсь кою Мос ковією, де істо рики твер-
дять, як мантру: «Для нас, рус ских, прес туп но сом не вать ся в пра ве
влас ти де лать с на ми все, что она хо чет…» (Со ловйов).

П.Д. Пер ший досвід ство рен ня та існу ван ня гро мад, аг рар них,
енер ге тич них та ін. га лу зе вих ко опе ра тивів в Ук раїні свідчить про їх ви -
со ку ефек тивність. Із ве ли чез ною ймовірністю мож на стве рд жу ва ти,
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що їм на ле жить май бутнє. При ць о му, ма буть, існу ва ти муть як те -
ри  торіальні гро ма ди, так і об’єднан ня на про фесійній ос нові. А ра -
зом во ни гар монійно об’єдна ють свої зу сил ля у гро ма дянсь ко му,
постіндустріаль но му суспільстві. Але це бу де, я пе ре ко на ний,
у май  бутнь о му. А що за раз?

П.М. А за раз суціль ний без лад у всь о му. Заїждже на фра за ба -
гать ох мож нов ладців: «За три ро ки після Ре во люції Гідності ми до сяг -
ли біль ше, ніж за всі ро ки не за леж ності» є нічим іншим, як на ма ган -
ням ви да ти ба жа не за дійсне. Мож на го во ри ти, і то з на тяж кою, про
ство рен ня де я ких пе ре ду мов для май бутніх ре форм, як що вла да бу де
їх про во ди ти. Ство рені Національ не ан ти ко рупційне бю ро, спеціа -
лізо ва на ан ти ко рупційна про ку ра ту ра, упро вад же но е*дек ла ру ван ня,
про ве де на ре фор ма пра во охо рон них ор ганів, три ває су до ва ре фор -
ма — усі ці за хо ди скоріше іміту ють зміни на кра ще, ніж насп равді
пок ра щу ють жит тя ук раїнців. Жо ден із ве ли ких злодіїв, по чи на ю -
чи із са мо го вер ху, не по вер нув ук раїнсь ко му на ро дові ні копійки
укра де но го в нь о го, не по сад же ний за ґра ти. Біль ше то го, си лові
струк ту ри кри шу ють мож нов ладців, а ті, зна хабнівши, не зла зять із
ек ранів те левізорів своїх те ле ка налів, зах ли на ю чись, роз повіда ють
про неісну ючі до сяг нен ня. Вищі еше ло ни вла ди, за рідкісним ви -
нят ком, повністю ко рум по вані. Як що б уда ло ся ви ши ку ва ти цих
чи нов ників ря да ми і да ти ко ман ду: «Усім служ бов цям, які жи вуть за
ра ху нок не чес них статків, зро би ти два кро ки впе ред» — це мафіоз -
не бо ло то й не во рух ну ло ся б. Або інша ко ман да: «Усім, хто жи ве
чес но, вий ти впе ред», — уся братія пе ре су ну ла ся б на но ве місце.
І це при то му, що всі во ни злодіяки, ко рупціоне ри, мафіозі… Сь о -
годнішній чи нов ник, у своїй біль шості, — за вер ше ний тип безмір но
на хаб но го й діло во го шах рая.

П.Д. Ну, а як ти ре а гуєш на це все?
П.М. Пе ре оцінкою на ших зу силь і на ших дій що до до сяг нен ня

пос тав ле ної ме ти. Зок ре ма, зміни ла ся то нальність моїх публікацій.
Так, вийш ли книж ки під наз вою «Ко ли до че каємося Ва ши нґто на»,
«Політич ний бук вар ук раїнця», «Дер жа вот вор чий по тенціал ук -
раїнсь кої нації», «Прозріння».

П.Д. І що це дає?
П.М. Пе ре ос мис лен ня то го, що бу ло зроб ле но в Ук раїні за

роки не за леж ності й роз роб лен ня но вих підходів для до сяг нен ня
пос тав ле ної ме ти — ма ти не за леж ну, по туж ну, де мок ра тич ну ук ра -
їнсь ку дер жа ву, яка слу жить своїм гро ма дя нам, а не нав па ки. Зок -
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ре ма, роз ду мую над ство рен ням но вої стра тегії, здійснен ня якої
при ве де до успіху.

П.Д. А мож на конк ретніше?
П.М. Мож на. Сь о годні ми пе ре бу ваємо у важкій кризі. Прог ни-

ло все — дер жав ний устрій, суспіль ний лад, мо раль, за конність. І на
до да чу війна — страш не го ре. Але ця війна Ук раїни є Вітчиз ня ною
війною про ти Росії. І то му во на очи щує суспільство. А очи ща ти є від
чо го! Вла ду, а вслід за нею і ба гать ох лю дей, яких зас мок та ла ко руп -
ція, зне ва га до са мих се бе, Ук раїни і своєї сво бо ди. Доб ро під мі ни -
ло ся злом, прав да — брех нею, а совість, скру тив шись ка ла чи ком,
зас ну ла по се ре дині рей дерсь ко го шля ху. Ти хий сму ток і зневіра
спо ви ли мільйо ни ук раїнців, які за ли ша ють рідну зем лю й шу ка -
ють щас тя за кор до ном.

Про видіння пос ла ло нам це вип ро бу ван ня — чи гідні ми ма ти
свою су ве рен ну дер жа ву. Перші сиг на ли до ве ли, що так. Зав дя ки
ге роїзму на ших чо ловіків і згур то ва ності на ших жінок. Ми про -
зріли і по ча ли вип лу ту ва ти ся із те нет си ло во го по ля «стар шо го бра та».
Це ду же важ ли во. Бо Мос ковія століття ми вис мок ту ва ла жи вильні
со ки із нас і при пи су ва ла наші здо бут ки собі. Вкра ли на шу історію
і змон ту ва ли на ць о му ма теріалі свою. Мос ко ви ти так і не змог ли
сфор му ва ти ся в національ ну дер жа ву, за те визріли в шовіністич ну
імперію. Манія ве личі кер ма ничів приз ве ла до втра ти здо ро во го
глуз ду. По іншо му не вміють мис ли ти. Нам тре ба як найс коріше
оду жа ти від мос ковсь кої чу ми. Ук раїнцям, як і Європі, не слід за -
бу ва ти, що «Есть две Ру си. Пер вая — Ки евс кая — име ет свои кор -
ни в ми ро вой, а ми ни мум в ев ро пейс кой куль ту ре. Идеи доб ра,
чес ти, сво бо ды, спра вед ли вос ти по ни ма ла эта Русь так, как их по -
ни мал весь за пад ный мир. А есть вто рая Русь — Мос ко вс кая. Это
Русь тай ги, мон гольс кая, ди кая, зве ри ная. Эта Русь сде ла ла сво им
на ци о наль ным иде а лом кро ва вую дес по тию и ди кую ярость. Эта
Мос ко вс кая Русь из дав на бы ла, есть и бу дет пол ным от ри ца ни ем…
Ев ро пы» (Алек сей Толс той). Ви дат не виз нан ня, але, на жаль, не
закінчене, адже «Русь» — вик ра де не мос ко ви та ми чу же ім’я, їм
істо рич но не при та ман не. 

П.Д. А чи не пе ре ги наємо ми па ли цю, ко ли вва жаємо, що ос -
но вою всіх на ших бід є Мос ковія? Є ж і інші фак то ри, нап рик лад,
єврейсь кий, польсь кий...

П.М. Цей пе релік мож на про дов жи ти. Ду же зруч на по зиція
чи, навіть, по за: усі, хто нас ото чує або жи ве поруч, — мос ко ви ти,
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по ля ки, євреї та ін. винні в на ших бідах, окрім нас са мих — ук ра -
їнців. Нас тав час ду доч ку, яка грає цю ме лодію, ви ки ну ти, а при чи ни
на ших нев дач шу ка ти у нас са мих. Але те, що ска за но, слід ро зу -
міти в іншо му сенсі. До по ки існує ве ли ко дер жав ний мос ко винсь -
кий шовінізм і йо го ос танній витвір — «рускій мір», — не за леж на
Ук раїна не бу де ма ти спо кою. Од но час но мос ковсь ка шовіністич -
на імперія і не за леж на Ук раїна цивілізо ва но співісну ва ти в прин -
ципі не мо жуть. А імперсь ка іде о логія ле жить в ос нові дер жав ної
політи ки Мос ковії як зовнішньої, так і внутрішньої.

На разі не мож на за бу ва ти, що мос ковсь ка ідея — це ко ли те,
що од но го ра зу по бу ва ло в ру ках імперсь ко го ти ра на, вва жаєть ся
їхнім на за вж ди… Ук раїна по над 300 років бу ла в «обіймах стар шо -
го бра та».

Трагізм си ту ації у сто сун ках Ук раїни з мет ро полією імперії —
Мос ковією — підси люєть ся ще й тим, що та нез нач на час ти на мос -
ко витів (на зи ва ють 10%), яка на ма га ла ся зу пи ни ти дег ра дацію
Мос ковії після роз ва лу Со ю зу, так і не змог ла ць о го зро би ти. А ук -
раїнці змог ли: не тіль ки зу пи ни ли, а й, відірвав шись від Мос ковії,
повер ну ли у своєму роз вит ку в май бутнє. За це 90% мос ко витів нам
мстять. Мстять лю то, божевільно, не на ви дять ук раїнців так, як по -
ми ра ю чий мо же не на видіти то го, у ко го по пе ре ду ціле ціка ве жит -
тя. А оскіль ки жит тя врешті*решт пе ре ма гає смерть, то на ша пе ре -
мо га — не ми ну ча.

І будь*яка країна, яка пре тен дує на не за лежність і пов но -
кров ний су ве ренітет, по вин на зай ма ти твер ду по зицію що до сво -
го ми ну ло го. Ки тай, для прик ла ду, обґрун то вує ідею єди ної ки -
тайсь кої дер жа ви від хайсь кої епо хи, тур ки — від ана толійсь кої
цивілізації.

А от же й нам тре ба по чи на ти з ць о го, із ру ди, і взя ти ся бу ду ва ти
та ку країну, в якій би лю ди жи ли щас ли во. Як що не всі, то, зреш -
тою, знач но більша час ти на. А для ць о го тре ба ба га то й важ ко пра -
цю ва ти.

П.Д. Ра би ко лись теж ба га то й важ ко пра цю ва ли…
П.М. Зро зуміло, але за раз мо ва йде про іншу, не рабсь ку важ ку

ро бо ту. Йдеть ся про твор ця, будівни чо го но во го жит тя, ро бо та яко -
го про хо дить у твор чих му ках.

П.Д. Я так ро зумію, що йдеться про роз роб лен ня яки хось ра -
ціональ них планів, у решті — ефек тив них прог рам…

П.М. Са ме так.
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П.Д. А як же все це на ділі?
П.М. На ділі ду же важ ли вим у на шо му пос тупі є ос мис лен ня

історії Ук раїни і фор му ван ня вис новків із ць о го аналізу, які до по мо -
жуть нам успішно роз по ча ти но вий про ект роз бу до ви са мос тій ної,
успішної Ук раїни. Тим біль ше, що до ць о го по вер нен ня й ос мис лен -
ня нас при му шу ють ок ремі убивчі фак ти на шої історії, не ос мис -
лив ши які не змо же мо нічо го ро зум но го роз бу ду ва ти.

Поч ну з на га ду ван ня декіль кох за сад ни чих фактів. Ук раїнсь ка
на ція є од нією з най давніших і най чи сельніших націй світу. У той
же час во  на бу ла знач но дов ше без дер жав ною, ніж дер жав ною. Во -
на ж є од нією із трь ох на родів (вірме ни, євреї, ук раїнці), яка пе ре -
жи ла го ло кост, що до цього часу чи ма ло дер жав не виз на ли, зок ре -
ма, Мос ковія!

Наз ве мо де які циф ри. За пе ре пи сом на се лен ня 1897 ро ку
в мос  ковській імперії про жи ва ло 22 млн. ук раїнців, а по за ім пе рією,
у сві   ті — 26 млн. 365 тис., ра зом 48 млн. 365 тис осіб. На по чат ку
30*х ро ків ХХ ст. за офіційни ми до ку мен та ми на ра хо ву ва ло ся
96 млн. 245 тис. ук раїнців, із них 87 млн. про жи ва ло в ме жах так
зва но  го Ра дянсь ко го Со ю зу. За со рок п’ять років за галь ний приріст
ук  ра їнців склав по над 38 млн, що становить приб лиз но 844 тис.
що річ но. А пе ре пис 1937 ро  ку вка зує, що ук раїнців у СРСР було
уже тіль ки 26 міль йонів. За не пов них сім років зник ло по над
60 млн. ук раїнців. Ку ди во ни поділи ся? Щорічні втра ти в се реднь -
о му скла да ють 8,5 млн осіб. Із ць о го мож на зро би ти вис но вок, що
в ро ки реп ресій ко му но*біль шо виків «смертність» ук раїнців пе ре -
ви щу ва ла на род жу ва ність більше, ніж у 10 разів («смертність» ро -
зумієть ся як фізич на, так і від мо  ва від національ ності ук раїнсь кої
і пе рехід до моск винсь кої).

П.Д. Пе ре кон ли ва відповідь на цю тра гедію нап ро шуєть ся са -
ма: та ко го ни щен ня влас но го на ро ду не бу ло б в Ук раїні, як би вона
бу ла не за леж ною дер жа вою. І не треба ду ма ти, що цю істину ми зро -
зуміли тіль ки за раз. Виз вольні зма ган ня ру сичів по ча ли ся відра зу
після за не па ду Древньої Русі. Інша спра ва, що во ни но си ли спо -
чат ку ло каль ний ха рак тер, а з ча сом на би ра ли все біль ших масш -
табів. І тре ба виз на ти, що це все*та ки во ни підго ту ва ли ґрунт для
сь о годнішньої не за леж ності. Хоч сь о годні чи ма ло аналітиків вва -
жа ють, що не за лежність прийш ла до нас са ма, нес поді ва но, як по -
да ру нок долі. За на шу сь о годнішню сво бо ду ук раїнці зап ла ти ли
мільйо на ми життів.
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П.М. Це так. Але не обхідно віднай ти відповідь на запи тан ня:
чо му такі ве ли чезні жерт ви не да ли ба жа них ре зуль татів, як що оці -
ню ва ти сь о годнішній стан Ук раїни порівняно з до сяг нен ня ми ко -
лишніх рес публік Совєтсь ко го Со ю зу, зок ре ма при балтійсь ких.

Як що ж го во ри ти про діячів виз воль них зма гань ук раїнсь ко го
на ро ду, які очо лю ва ли цю свя ту спра ву в різні періоди на шої істо -
рії, то в їх діяль ності, не за леж но в які періоди це відбу ва ло ся, ха -
рак  тер ним бу ло не ро зуміння до кінця ролі й мож ли вос тей сво го
рідно го ук раїнсь ко го на ро ду, а звідси, мож ли во, навіть напівсвідо -
мий страх роз бу ди ти весь цей на род від рабсь ко го сну, а потім
опер ти ся на нь о го в пов ну си лу і при вес ти йо го на цій ос нові до ос -
та точ ної пе ре мо ги! Я не зби ра ю ся ко гось кри ти ку ва ти, усі во ни —
пос таті, і зро би ли те, що в їхні ча си мож на бу ло зро би ти. Але в ць -
о му криєть ся ключ їхньої не послідов ності, по ло вин час тості
рішень. 

Б. Хмель ниць кий у бо ротьбі з польсь кою шлях тою пок лав ся
на со юз із Мос ковією і вже че рез декіль ка років гірко по жал ку вав
про це. І. Ма зе па у своїй виз вольній бо ротьбі з Мос ковією роз ра хо -
ву вав на шведсь ко го ко ро ля Кар ла ХІІ. Теж відо мо, що з ць о го
вийш ло.

Або ж візь ме мо уже новішу, столітньої дав ни ни, історію, 1917 рік.*
По ва ле но ца рат. Ук раїнсь ка Цент раль на Ра да на чолі з соціаліста -
ми*інтер націоналіста ми (Гру шевсь кий, Вин ни чен ко, Пет лю ра)
трь о ма універ са ла ми афішу ва ли свою єдність із Мос ковією: «…Не
відд іля ю чись від Росії…». Жо ден із них не зат вер див кор донів
України. Третій тіль ки дек ла ру вав вла ду Цент раль ної Ра ди над
губер ніями Мос ковсь кої імперії та «пок ла дав» ос та точ не виз на чен -
ня кор донів на … во лю на родів (Що це — во ля на родів? І які це на -
ро ди?).

Чет вер тий Універ сал (після біль шо виць кої узур пації в Пет ро -
граді та ство рен ня біль шовиць ко го «ук раїнсь ко го» маріонет ко во го
уря ду в Хар кові) про го ло сив не за лежність 24 січня 1918 ро ку. Звер -
ніть ува гу, за яких обс та вин це бу ло зроб ле но. Тоді війсь ко ви ки*ук -
раїнці не ви пус ти ли Гру шевсь ко го із за ли засідань і зму си ли ух ва -
ли ти не за лежність пізно вночі 24 січня. Про ук раїнізацію годі
й ка за ти — во на фор маль на, та кий собі фіго вий лис то чок.
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Але по вернімо ся до уроків історії. 1918 рік. В умо вах Пер шої
світо вої війни Німеч чи на за ми ри лась із біль шо виць кою Мос ко вією,
виз на ла не за лежність Ук раїни (узамін на про до воль ство за Брест -
ський мир), на де я кий час при му си ла Мос ковію га му ва ти зазіхан ня.
1918 ро ку Ук раїна — німець кий про тек то рат (но вий со юз ник). За ні -
мець ко го спри ян ня 29 квітня ски ну то Ук раїнсь ку Цент раль ну Ра ду
і вста нов ле но геть ма нат Пав ла Ско ро падсь ко го. Але в лис то паді
1918 р. Німеч чи на капіту лю ва ла. Під тис ком ан тинімець ко го (про -
ан тантівсь ко го) Пет лю ри Ско ро падсь кий у грудні 1918 р. зрікся вла -
ди й виїхав до Берліна. Пет лю ра три мав ся в Києві мен ше двох мі сяців.
На по чат ку лю то го 1919 р. Київ зай ня ли біль шо ви ки. Три ма лися
7 мі сяців. У кінці серп ня Пет лю ра відби рає Київ у мос ковсь ких
біль шо виків*крас ног вардєйцев і зра зу віддає мос ковсь ким ца ре ви -
чам*бєлог вардєйцам — сол да там Денікіна. Ті топ чуть порт ре ти Шев -
чен ка, рвуть ук раїнські пра по ри, глу зу ють із усь о го ук раїнсь ко го…
Ленін і Троць кий не дріма ли — «пріхлоп нулі» Білу гвардію. На ма ган-
ня Пет лю ри (у со юз ництві з по ля ка ми) відво ю ва ти Київ закінчи ли ся
тим, що Вар ша ва й Моск ва поділи ли між со бою Ук раїну.

Ось так виг ля дає насп равді слов’янсь ка солідарність, стар ше -
бра т ство, ге о політич не со юз ни цт во і взаємо до по мо га сусідів*хи -
жаків. Пе ре ко на ний, як би ці бе зу мов но ви датні ліде ри виз воль них
зма гань вклю чи ли б у свої прог ра ми на рівні з національ но* виз -
воль ни ми та ду хов ни ми ще й соціальні ас пек ти жит тя ши ро ких
верств ук раїнсь ко го на ро ду (а не ли ше панівних класів), міг бу ти
зовсім інший ре зуль тат.

П.Д. Мож ли во, у ць о му, що ти ска зав, щось і є. Але ж ре во лю -
ція 1917 ро ку зро би ла на го лос, чи не найбіль ше, са ме на соціаль не
ви зво лен ня.

П.М. Во но так і не так, бо з 1922 ро ку, із ча су, ко ли зіп’яв ся на но -
ги Совєтсь кий Со юз (де*фак то — відно ви ла ся мос ковсь ка імпе рія),
роз по ча ла ся но ва — біль шо виць ка епо ха ни щен ня Ук раїни та її на ро-
ду. Але по ча ла ся з пря ників, як це завж ди було у сто сун ках із ор динсь -
кою Моск вою. Пер ший пря ник — це так зва на «ук раїнізація». 

27 лип ня 1923 р. ви да но дек рет «Про за хо ди у справі ук раїнізації
шкіль но�ви хов них і куль тур но�освітніх ус та нов»: ук раїнсь ка мо ва за -
п ро вад жу ва лася у всіх ти пах шкіл; виз на че но терміни ук раїнізації.

1 серп ня 1923 дру гий дек рет: «Про за хо ди рівноп рав ності мов і про
до по мо гу роз вит кові ук раїнсь кої мо ви». Цей дек рет зап ро вад жу вав
ук раїнсь ку на всіх щаб лях дер жав но го уп равління.
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Дек ре ти на ра жа лися на опір ком партії (у ній — пе ре важ но слу -
жа ки Моск ви та інші чу жо національні еле мен ти — бай дужі, а то
й во рожі ук раїнській куль турі).

Ук раїнізація йшла з го ри, але їй спри я ла підтрим ка низів. Про -
ле та ри зація збіль ши ла чис ло ук раїнців у містах. Як що від 1923 до
1933 р. у сто ли цях чис ло ук раїнців зрос ло май же удвічі (у Києві
з 27% до 41%, у Хар кові з 38% до 50%), то в інших ве ли ких містах —
у 3–4 ра зи: в Одесі — від 6% до 17%, у Дніпро пет ровсь ку — від 16%
до 48%, у Лу гансь ку — від 7% до 31% (Ен цик ло педія ук раїноз на в ства).

Совєтсь кий ди си дент, мо воз на вець Свя тос лав Ка ра вансь кий
заз на чив: «…1928 ро ку Все ук раїнсь ка Ака демія На ук роз ро би ла
українсь кий пра во пис, що за до воль няв тодішні куль турні пот ре би
всіх те ренів Ук раїни та й досі за до воль няє ук раїнців віль но го
світу…»

Во че видь пра во пис не за до воль няв Моск ву. Ми ко ла Хвиль о вий
вка зу вав на не без пе ку відрод жен ня ве ли ко дер жав ни цт ва й росія -
нізації. Моск ва галь му ва ла ук раїнізацію ще на її по чат ку. Ста лін
по пе ред жав ук раїнсь ких слу жак Моск ви (зок ре ма Ка га но ви ча, від -
повідаль но го за ук раїнізацію) що до ухи лу Хвиль о во го.

У 1928–1929 рр. ліквідо ва но літе ра турні ор ганізації «ВАПЛІТЕ»,
«Пролітфронт», інші; розг ром ле но Ака демію На ук. Ос та точ но ук -
раїнізація при пи не на приз на чен ням Пос ти ше ва у січні 1933 р. сек -
ре та рем ком партії Ук раїни. 1937 ро ку Пос ти шев відкли ка ний з Ук раї -
ни. За 1933–1934 рр. у пос ти шевсь ко му те рорі всі діячі ук раїнізації
ліквідо вані або за подіяли собі смерть (Хвиль о вий, Скрип ник). По -
ча лось по мос ка лен ня Ук раїни. Во но особ ли во прис ко ри лося після
пе ре мо ги Моск ви (її со юз ників) у Другій світовій війні. 

І пішло, поїха ло гу ля ти по всій Ук раїні!
Ка кая мо ва? — Націоналізм нє прайдь от! Ізу чайтє Тургєнєва: «…ти

одін мнє поддєржка і опо ра, о вєлікій, мо гучій, правдівий і сво бод ний
русскій язик!..»

І це ска зав по мос ка ле ний та та рин, на ща док бас ка ка Тур ги —
Іван Тургєнєв після то го, як він зра див свій на род. Тре ба ж бу ло якось
за роб ля ти ми лос ти ню у власть іму щих Мос ковсь кої імперії. Пізні -
ше він так са мо, на пи сав ши пас куд не оповідан ня «Рудін» про ти
ук раїнсь кої літе ра ту ри, візь меть ся пе рек ла да ти чи спри я ти пе ре кла -
ду «на род них оповідань» Мар ка Вовч ка на «вєліко ру с ький язик».
За ли шаєть ся тіль ки здо га ду ва ти ся, чо го в ць о му вчин ку біль ше —
совісті чи про фесійно го го но ру?
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По ми ляєть ся І Фран ко, ко ли стве рд жує: «Тургєнєв змив із се бе
тяж ку про ви ну пра цею над пе рек ла дом на шо го найк ра що го про заїка
на ве ли ко русь ку мо ву…». Во че видь, не змив. Бо йо го дум ки, вис лов -
лю ван ня слу жи ли і слу жать ство рен ню ґрун ту для по даль шо го ни -
щен ня ук раїнства. Всякі ука зи за ляг ли в архівах, а Тургєнєвські
тво ри ста ли кла си кою, осіли в ук раїнсь ких публічних і при ват них
кни гозбірнях і нев том но пра цю ють на ка цапізм ще й сь о годні...
Ізу чать вєлікій*ма гучій в Маск ве і нє на вя зи вать ук раінцам? Нє*єт!
Хо хол дол жен понімать мас ковскіє пріка зи…»

Ка цапсь ко*шовіністич ною виг ля дає в ць о му сенсі по зиція Мі -
хаіла Бул га ко ва, яку він про де мо н стру вав у своїй «зна ме нитій»
«Білій гвардії», опи су ю чи події 1918–1919 рр. в Ук раїні. Зверхністю
і зне важ ливістю до всь о го ук раїнсь ко го про сяк нуті наскрізь сто -
рінки ць о го опу су. Тіль ки відсутністю на леж но го опо ру сь о годні
шовіністичній політиці Мос ковії — роз чи ни ти ук раїнців хох ла ми,
ма ло ро са ми, но во ро са ми, чух раїнця ми, хох ло зоїда ми, за тур ка ни -
ми опу да ла ми та інши ми національ ни ми пе ре ве рт ня ми мож на по -
яс ни ти те, що в Ук раїні ще й досі пе ре чи ту ють «інтер націоналісти»
своїм дітям «Бєлую гвардію», замість то го, щоб ви ки ну ти на
смітник цю ан ти ук раїнсь ку ма ку ла ту ру, а за од но з нею і пас куд ну
пи са ни ну бєлінсь ких, тургєнєвих, каг ма но вих, буш ко вих та ба -
гать ох*ба гать ох інших оха ю вачів усь о го ук раїнсь ко го. Го ре*про ро -
кам, що «вєщалі» «нє би ло, нєт і бить нє мо жет ніка кой ук раінской
мо ви, а с ней — і на ро ду», — по ра да ва ти здачу! На то му і бу де мо
сто я ти!

П.Д. У ць о му, що ти ска зав, ба га то прав ди. Але ж роз вал Со -
вєтсь ко го Со ю зу відкрив інші мож ли вості.

П.М. Фор маль но все виг ля дає так. А насп равді совєтсь ку епо -
ху зміни ла есен генівсь ка. Про го ло шен ня не за леж ності мос ковсь -
ких ко лоній — про цес конт роль о ва ний. Сь о годні од на з найбільших
заг роз май бутнь о му не за леж ної Ук раїни — пе ре бу ван ня її в си ло -
во му полі ор динсь кої Моск ви, дру га — ко рупція, а на треть о му
місці — аг ресія мос ко витів про ти Ук раїни.

Це си ло ве по ле — ту го спле те ний клу бок взаємо за леж нос тей та
взаємовп ливів, по чи на ю чи зі «спіль ної історії», роз вит ку еко но мі -
ки і закінчу ю чи проб ле ма ми куль тур них ди фузій, особ ли во мо ви.

«Брат ство (спільність по ход жен ня, тоб то кров на спорідне ність)
двох слов’янсь ких на родів, на різні ла ди му со ва не як російсь кою
слов’янофільсь кою іде о логією, так і офіційною про па ган дою, та ким
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чи ном ба чить ся Шев чен кові як ви вер ну те, обер не не косміч ним
злом міфічне «ан тибрат ство» упи ря та йо го жерт ви, нав заєм по -
в’яза них ви то чу ва ною з жерт ви кров’ю» (О.За буж ко).

Клю чо вий ха рак тер мов но го фак то ра в ук раїнсь ко -мо ск винсь -
ких сто сун ках обу мов ле ний тим, що ор динці доб ре усвідом лю ють,
що без історії Древньої Русі не мо же бу ти й мо ви про відрод жен ня
й роз бу до ву но вої Мос ковсь кої імперії. А Древ ня Русь — це Київ,
це ав тох тон ний ет нос, ім’я яко му сь о годні — ук раїнці, а не мос ко -
ви ти. Ук раїнців, аби во ни не плу та ли кар ти ве ли ко дер жав ним шо -
ві ністам, тре ба роз чи ни ти, роз по ро ши ти в ор динсь ко му се ре до -
вищі. Зро би ти це мож на ду же ефек тив но, зни щив ши ук раїнсь ку
мо ву. Не має мо ви — не має на ро ду, бо націю ду хов но це мен тує пе -
ре дусім рідна мо ва.

І то му то талітар ний ре жим во ю вав про ти ук раїнсь кої мо ви всіма
за со ба ми: ука за ми; за бо ро на ми; те ро ром і реп ресіями; зни щен ням
сумлінних мо воз навців; ство рен ням ко лоніаль но го псев до мо во -
зна в ства; фаль сифікаціями у слов ни ках, підруч ни ках і тво рах кла си -
ків; те о ре тич ни ми кон цепціями про «наб ли жен ня і злит тя мов». Цей
про цес три ває і в наші дні. На пе ре додні ук раїнсь кої не за леж ності,
а з нею і новітньої ук раїнізації, — зап ро вад же но пра во пис — 1990 ро -
ку. Йо го ме та — відшто вх ну ти ук раїнців від ук раїнсь кої мо ви, при -
хи ли ти до мос ко витсь кої. Спіль ний мов ний простір, спіль ний еко -
номічний, стра тегічний, інфор маційний ... цер ков ний, полі тич ний
простір. Імперія мос ковсь ка!

Пра во пис*1990 (закріпле ний слов ни ка ми) ре ко мен ду ють і ти -
ра жу ють ака деміки*про фе со ри та їхні асис тен ти і сту ден ти (май -
бутні вчи телі, жур налісти, радіо* й те ле ве дучі, — які так і не пе рес та -
ли го ди ти оку пан там).

Ду ша чи ук раїнізацію (зок ре ма в 1923–1933 рр.) і ви тис ку ю чи
мо ву з ба гать ох сфер, Моск ва сприяла вми ран ню ук раїнсь кої. Вра -
ху вав ши зна чен ня жи во го сло ва для роз вит ку мов і про па ган ди
ідей, Моск ва за пус ти ла по мос ка лен ня на но ву (ви щу) орбіту.

П.Д. Чи та чеві бу ли б цікаві конк ретні прик ла ди ць о го «ноу*хау».
П.М. У 1970*х до прог ра ми філо логічних фа куль тетів (у пе да -

гогічних інсти ту тах і універ си те тах) імперії вве де но «Лінгвістич ний
аналіз текс ту». Із цієї на го ди відбу ва лися на ра ди й семіна ри, ви хо -
ди ли інструк тивні міністерські матеріали. У них по да но ро бочі
пла ни й те ма ти ку за нять. Во ни грун ту ва лись на текс тах «літе ра тур -
ної кла си ки» (від Тургєнєва до Бул га ко ва) і їх не мож на сліпо пе ре -
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нес ти в нав чальні прог ра ми відділів ук раїнсь кої мо ви й літе ра ту ри
(во ни, до речі, та ко го аналізу не пе ред ба чи ли). Аналіз пок ли ка ний
виз на чи ти: як впли ва ють (на чи та ча) різні за го лов ки од но го текс ту,
різні відмінки од но го сло ва, різна фор ма сло ва (од ни на, мно жи на)
за леж но від кон те кс ту або дов жи ни ре чень, за леж но від опе ра тив -
ної пам’яті моз ку. 

1992 ро ку Свя тос лав Ка ра вансь кий на пи ше що до по мос ка лен ня:
«...Там, де не мож на відвер то зап ро ва ди ти російські фор ми, зап ро -
вад жу ва но фор ми мак си маль но набли  жені до російсь кої, або жив -
цем здерті з російсь кої. Ці ма ло помітні зміни ма ли на меті од не:
уник ну ти розбіжнос тей між мо ва ми... ...Зро зуміти такі каль ки, як
ви то ки, не в стані мож на ли ше че рез по се ред ни цт во російсь кої мо -
ви. Міркуємо приб лиз но так: що та ке ви то ки? Ага, це істокі (ко рені
або дже ре ла), те пер яс но. Інши ми сло ва ми, опа ну ва ти ук раїнсь ку
мо же ли ше той, хто знає ро сійсь ку. Так на шу мо ву зроб ле но підряд -
ною чи бу та фор ною («по  ка зуш ною»), потрібною ли ше для фор -
маль ності, для відчіпно го... Вда ю чись до каль ку ван ня іншої мо ви,
мо ва, кот ра каль кує, за нед бує свої власні мо вот ворчі мож ли вості,
ви су шує дже ре ла своєї са мо бут нос ти і, як по ка зує прак ти ка, зав -
ми рає. Не о ко вир на лек си ка упосліджує са му мо ву, відби ває охо ту
вжи ва ти та ку по ка зуш ну мо ву, бо це не мо ва Шев чен ка, Фран ка чи
Лесі Ук раїнки, а штуч не язичіє...» («Сек рет ук раїнсь кої мо ви»)

П.Д. І зара ди спра вед ли вості слід виз на ти, що ук раїно жерські
за хо ди зали ши ли свої сліди в мові та пси хо логії ук раїнців. Під впли -
вом тих за ходів у на шо му суспільстві по ши ри лася низ ка міфів: ук -
раїнсь ка мо ва мен шо вартісна; нею не мож на пос лу го ву ва ти ся
у низці сфер спілку ван ня, нап рик лад, у війсь ковій, технічній то -
що; ук раїнсь кою не мож на вик ла да ти, нап рик лад, му зи ку, фіз куль -
ту ру; ук раїнсь ка не мо же існу ва ти без російсь кої; російсь ка най к ра -
ще слу жить ук раїнцям...

П.М. Біль ше то го, всю ук раїнсь ку ор фог рафію прис то со ва но,
уза леж не но від російсь кої! Ук раїнсь ка мо ва, за за ду мом асиміля то -
рів, має бу ти блідою й незг раб ною копією російсь кої мо ви. І ця ко пія
му сить вик ли ка ти в са мих ук раїнців пе ре ко нан ня, що їхня мо ва —
дру го ряд на, нез дат на до са мостійно го роз вит ку. Тоб то здійс ню ва лося
те, про що мріяв і чо го праг нув царсь кий міністр Ва луєв... У лю то му
1993 р. комісія Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тань на у ки і освіти ух ва -
ли ла: зап ро ва ди ти Пра во пис — 1990 в усі сфе ри. Цю ух ва лу прак тич -
но спря мо ва но про ти ук раїнсь ко го відрод жен ня.
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Не кра щі спра ви із за хис том власне ук раїнсь ко го сло ва. Ук ра -
їнсь ка мо ва як ніко ли за ха ра ще на. Особ ли во че рез комп’юте ри зацію
та пов’язані з нею фо ку си (че рез іно земні наз ви при ладів, опе рацій,
прог рам; че рез нед ба лий комп’ютер ний пе рек лад текстів).

Сь о годні мос ковсь кий нас туп на мо ву три ває, при ць о му він не
от ри мує на дер жав но му рівні жодної відсічі. Щоб не бу ти го ло слів -
ним, на ве ду кіль ка прик ладів.

Мос ковсь кий товс тий жур нал «Но вий мір», що роз пов сюд же ний
в Ук раїні. У нь о му (№ 08, 2006, ст.112–124) стат тя «Си ни отєчест ва»
Юрія Каг ра ма но ва «Вой на язи ков на Ук раінє» (не в Ук раінє, а на
Ук раінє, тра диційно, на ок раїні, око лиці Мос ковії).

Ав тор пи ше (ст.116), а весь «но вий мір» чи тає: «...Совєршенно
нєлєпо виг ля дят ісхо дящіє із лагєря наіболєє кру тих ук раініза то ров
обвінєнія Го го ля в «двой ном прєдатєльствє». Пєр воє, с іх точкі зрєнія,
зак лю ча лось уже в том, что Го голь пісал по*русс кі. Отвєт на ето об ві -
нєніє мож но найті у са мой Лесі Ук раінкі: да же в сєрєдінє 19 вєка «лі -
тєра тур ний ма ло рус скій язик бил совєршенно не ви ра бо тан, і красіво
пісать на ньом нє мог би да же гєній...».

Каг ра ма нов по дає дже ре ло: мос ковсь ке ви дан ня творів Лесі
Ук  раїнки в 4 то мах, 1956 р., т. 4, ст. 171.

Го голь по мер 1852 р., ко ли відомі бу ли не тіль ки Шев чен ко
й Кот ля ревсь кий. Тоб то пе ред смер тю Го голь міг за я ви ти про се бе
як про ук раїно мов но го ав то ра (сво го ча су Го голь го ту вав ся вик ла -
да ти в Київсь ко му універ си теті. Але не вик ла дав).

Каг ра ма нов свідчить про фесійно. Бо вар то послатися навіть
не на кількість томів і но мер сторінки у відповідно му томі, а наз ву
Ле си но го тво ру, — і все ста не на місце. От же, Ле син твір: «Ма ло рус -
скіє пісатєлі на Бу ковінє» (це стат тя для то го час но го мос ковсь ко го
жур на лу «Вєстнік Євро пи»). Ле сині сло ва, що їх ци тує прис луж ник
Моск ви (Каг ра ма нов), сто су ють ся підавстрійсь кої Ук раїни вза галі,
та Бу ко ви ни й бу ко винсь ко го по е та Юрія Федь ко ви ча зок ре ма.
Спо чат ку Ле ся опи сує Бу ко ви ну як «замк ну тий, ма ло дос туп ний для
сто рон нь о го впли ву світ», де ук раїнці (ру си ни) зму шені бо ро ти ся
з ру му на ми, ма дя ра ми, німця ми. Бу ко ви на ізоль о ва на й од підавст -
рійсь кої Га ли чи ни. Відчу жен ня між бу ко винсь ки ми і га лиць ки ми
ру си на ми три ва ло аж до 1860*х, ко ли літе ра тур ний рух на був роз -
ма ху і за хо пив навіть ізоль о ва ну Бу ко ви ну. По ча ток бу ко винсь кої
літе ра ту ри був віль ний від впли ву тодішніх га лиць ких і ук раїнсь ких
ав то ри тетів.
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Юрій Федь ко вич пра цю вав се ред мол да ванів; слу жив у німець ко -
мовній австрійській армії, а свої перші по езії тво рив у Італії. З неї
по вер нув ся 1859 ро ку. Тоді Шев чен ко пи сав Мар ку Вовч ку — «моя
ти до не!», а Тургєнєв (зі слів Іва на Фран ка) пе рек ла дав ук ра їнські
тво ри Мар ка Вовч ка російсь кою, щоб зми ти свою про ви ну за не -
виз нан ня ук раїнсь кої літе ра тур ної мо ви як та кої.

Федь ко вич по вер нув ся з Італії до Бу ко ви ни (Чернівців). Про -
бу вав пи са ти німець кою, пе рек ла да ти; але за по ра дою патріотів зо -
се ре див ся на рідній мові. Тоді ж вийш ла йо го пер ша збірка. Во на
пот ра пи ла до Га ли чи ни і пе ре ви да на по*но во му на по чат ку 1860*х
у Ль вові. По е тич ний та лант Федь ко ви ча не прог ре су вав, і йо го перші
вірші так і зали ши лися найк ра щи ми (оцінка Лесі Ук раїнки). Ще не
бу ло «Просвіти», не бу ло ме режі залізниць ні в підавстрійській Ук -
раїні, ані в підмос ковській. Ме ре жа «Просвіт» і залізниць спри я ти -
ме куль тур но му обміну, роз вит ку мо ви й літе ра ту ри, ста нов лен ню
національ ної свідо мості. Але ця ме ре жа бу де в кінці 1860*х.

П.Д. Ле ся ка же про си ту ацію в підавстрійській Ук раїні
1850–1860 рр., а хо луй Моск ви (2006 ро ку) пе рек ру чує на підмос -
ковсь ку. Прав да, сприт ник!

П.М. Крім тургєнє*бул га ков щи ни нєзалєжна Ук раїна за ва ле на
ще й кни га ми су час них імперсь ких шовіністів, зок ре ма Алєк санд ра
Буш ко ва (ти ражі йо го книг су мар но ста нов лять де сят ки не ти сяч —
міль онів примірників). Нап рик лад, буш ковсь ка кни га «Рас путін»,
гла ва 1 (С.*Пе тер бург, Моск ва, 2006): «...Меж ду прочім, Та ра са Шев -
 чен ка, до воль но гнус ную фігу ру россійской словєс нос ті, Ніко лай
вєлєл сдать в сол да ти от нюдь нє за абстра кт ниє «ідєі сво бо ди», а за
вполнє конк рет ноє прєгрє ше ніє: прізив к нєзаві сі мості Ук раіни
і пря моє ос корблєніє в стіхах імпе ратріци Алєксанд ри Фьодо ров ни.
По ето му по во ду ізвєстний тог да крітік Бєлінскій пісал: «Здра вий
смисл в Шєвчєнкє должен відєть ос ла, ду ра ка і подлєца, а свєрх то -
го горь ко го пь яніцу... Мнє нє жаль єго, будь я судьою, я сдєлал би
нє мєньшє. Я пітаю лічно го ро да враж ду к та ко го ро да лібєра лам.
ЕТО ВРАГІ ВСЯ КО ГО УСПЄХА. Своімі дєрзкімі глу пос тямі оні
разд ра жа ют правітєльство, дєла ют єго по до зрітєль ним, го то вим ві -
дєть бунт там, гдє нєт нічєго ров но... ОХ ЕТІ МНЄ ХОХ ЛИ! ВЄДЬ
БА РА НИ — а лібєральніча ют во імя га лушєк і ва рєніков со свіним
са лом... А с дру гой сто ро ни, как же жа ло вать ся на пра ві тєльст во?
КА КОЄ ЖЄ ПРАВІТЄЛЬСТВО ПОЗ ВОЛІТ ПЄ ЧАТ  НО ПРО ПО -
ВЄДО ВАТЬ ОТ ТОРЖЄНІЄ ОТ НЄГО ОБ ЛАСТІ?...» 
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П.Д. На двад цять п’ято му році ук раїнсь кої не за леж ності відбу -
ваєть ся те са ме, що й за ца ра ту: «Нє би ло, нєт, і бить нє может ніка -
кой ук раінской мо ви». А з нею і на ро ду. 

П.М. Тут є ви на і са мих ук раїнців. Хоч ви на їм при щеп ле на, та
все*та ки це ви на (не так тії воріжень ки, як добрії лю ди). Ук раїнці
яв но і не яв но зне ва жа ють ук раїнсь ку. Пе ре хо дять на мос ковсь ку, ко ли
до них звер та ють ся мос ковсь кою, але не про тес ту ють, ко ли на їхнє
звер тан ня ук раїнсь кою от ри му ють моск во мов ну відповідь. Особ -
ли во це виг ля дає на хаб ним зі сто ро ни тих «веліко ро сов», які на -
род жені в Ук раїні, ви рос ли на її салі та хлібові, обігріті сер деч ним
теп лом ук раїнців... 

А вза галі тре ба ма ти на увазі при роз роб ленні стра тегії очи щен -
ня ук раїнсь кої мо ви та роз ши рен ня сфер її вжи ван ня, що роз пов -
сюд жен ня тієї чи іншої мо ви се ред світо вої спіль но ти виз на чаєть -
ся не тіль ки кількістю пер вин них її носіїв (ки тайці), але й впли вом
її куль ту ри у ши ро ко му сенсі на світо вий рівень, — си лою зброї
армії, яка спілкуєть ся цією мо вою (США, Бри танія — англійсь ка).
От же, мо ва до лає своїх су пер ниць не тіль ки зав дя ки внутрішнім пе ре-
ва гам (сло вот вор чо му по тенціалу, за па су слів, дос ко на лості гра ма -
ти ки, ритмічності, ме лодійності то що), а то му, що її носії ак тивні,
аг ре сивні (Мос ковія, «язик»).

П.Д. На пре ве ли кий жаль ук раїнці у своїй масі по ки що ць о го
не зас воїли, і то му після ре во люційно го Май да ну мов на си ту ація
погірши ла ся. Із гірко тою до во дить ся виз на ти, що мо тив у ць о му
дос той ний Іуди — ук раїнсь кою мо вою пе рес та ли кло по та ти ся, щоб
не бу ти роз коль ни ка ми єдіной стра ни. Але ж євро пейсь ка то ле ран ція
до чу жо го пе ред ба чає пле ка ти і своє, рідне. Біль ше то го, Ук раїна
перебуває у стані війни з Мос ковією, і то му в ук раїнсь ких умо вах
чу же (мос ковсь ке) оз на чає оку па нтсь ке і стає ар гу мен том у ви мозі
ви лучи ти зовсім із ук раїнсь ко го вжит ку «русскій язик», або хоч би
нейт ралізу ва ти йо го як засіб про ве ден ня от руєної про па ган ди.

П.М. У ме не є дав ня при я тель ка. Муд ра жінка. Я б навіть ска -
зав, що во на при ро дою на род же на філо со фом. Тож во на вва жає,
що гібрид на війна по ро ди ла но ву грань мов ної проб ле ми в Ук раїні.
Ось хід її ду мок (опубліко ва но в га зе тах за лю тий 2017 р. «За г ра ва»,
«Сло во Просвіти», «Ук раїнсь ка літе ра тур на га зе та», «Літе ра тур на
Ук раїна»).

Од на з дієвих зачіпок для за га рб ниць кої аг ресії мос ковсь ко го
на циз му що до сусідніх країн є «виз во лен ня моск во мов но го на се лен -
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ня». Чо мусь у Москві аб со лют на більшість чин ників «де мо н стру є
не ро зуміння» то го, що нації*жерт ви аг ресії ма ють аб со лют но пов не
ро зуміння за га рб ниць ко го ме то ду Моск ви: спо чат ку нап ха ти на чу жу
зем лю ура же них зверхністю*шовінізмом*месіанством (інтег раль но —
це на цизм) імперсь кої по то лочі, а в слуш ний час за гар ба ти чу же з її
(по то лочі) до по мо гою — бун том жерт ви з се ре ди ни нації.

Але…
Підлість імперсь ко*мос ковсь кої політи ки стає зро зумілою на -

віть для знач ної час ти ни зас ла но го для май бутнь о го за гар бан ня чу жої
країни імперсь ко го кон тин ген ту, особ ли во як що та країна своїм
бут тям, лю дяністю, ви щи ми мо раль ни ми ціннос тя ми ут вер ди ла
у свідо мості зайд свою пе ре ва гу і кра щу перс пек ти ву в цивілізо ва -
но му міжна род но му правово му полі…

Са ме та ким чи ном в Ук раїні ви ник ло но ве соціаль не яви ще —
навіть моск во мовні і їх на щад ки з усієї те ри торії на шої дер жа ви по -
вер ну ли зброю про ти імперсь кої мет ро полії при її нинішній аг ресії
та гібридній війні в до нець ко му та кримсь ко му регіонах Ук раїни.
Це прог рес міжна род но го зна чен ня. Але од но час но ви ни кає но ва
грань мов ної проб ле ми. Ніби не на часі са ме те пер ак тивізація про -
це су пе ре хо ду на пос лу гу ван ня дер жав ною мо вою всіх гро ма дян
Ук раїни (особ ли во що до тих моск во мов них, які про ли ва ють кров,
за хи ща ю  чи те ри торіаль ну цілісність Ук раїни (хо ча кра ще вив чи ти
і пос лу го ву ва ти ся дер жав ною мо вою, ніж ги ну ти в бо ях із аг ре со -
ром). Та оте «ніби не на часі» є об ман ним. Зро зуміло, що Москві не
потріб ні моск  во мовні, — їй потрібні за гар бан ня, що зовсім не
озна чає уник ну ти аг ресії з її бо ку, поз ба вив ши Мос ковію зачіпки
що до «ви з во лен ня моск во мов них», хо ча все*та ки однією зачіпкою
бу де мен ше.

Де які владні дер жавні чин овни ки Ук раїни роб лять виг ляд, що
цьо го не ро зуміють (чи, мо же, й справді не спов на ро зу му!) і по -
кри ку ють: єди на країна … єдіная стра на…, замість то го, щоб вив -
чи ти бай ку Л. Глібо ва «Вовк і яг ня» та втлу ма чи ти че рез все ук ра -
їнсь кий все о буч кож но му і всім, що в тій байці по ка за на істо рич на
прав да що до сто сунків між Мос ковією (вовк) і Ук раїною (яг ня). Це
ма ють зас воїти всі бан дитські і небан дитські, ко рум по вані і неко -
рум по вані, дер жавні і недер жавні струк ту ри і весь багато ст раж -
даль ний на род.

Не обхідно про вес ти все ук раїнсь кий все о буч із складанням
залі ку на пред мет зас воєння, що дер жав на мо ва — це для єдності
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гро ма дянсь ко го суспільства як це ме нт ний роз чин для скріплен ня
цег ли при зве денні бу дин ку. У мовній проб лемі в Ук раїні йдеть ся
не про мо ву як та ку, а про усвідом лен ня всіма неук раїно мов ни ми
гро ма дя на ми то го, що йдеть ся про вип рав лен ня крив ди, на не се ної
ба га товіко вим убив ством ук раїнсь кої мо ви й куль ту ри оку пан та ми,
та про не обхідність осо бис то го по ка ян ня за три ва ле не ро зуміння
ць о го й го товність те пер у вільній Ук раїні зми ти свою ви ну. Інак ше
не ук раїно мов ний сприй маєть ся три ва ло гноб ле ною нацією як оку -
пант, як шовініст, як на цист, який своєю по ведінкою го во рить: «Тер -
піть мою звич ку, бо я іншої по ро ди і не підда ю ся так, як ви — хох ли,
я особ ли вий!» Та кий «особ ли вий», по се лив шись в Італії, швид ко
вжи ваєть ся в її дер жав ну мо ву, бо виз нає Італію дер жа вою, а Ук -
раїну, ба чиш, та кою не виз нає, чим за ма нює од норідно го оку пан та
до аг ресії і йо му («особ ли во му») лег ше сприй ня ти оку пан та, він
об’єктив но до то го го то вий; що кож ний по мос ка ле ний ук раїнець
за по ход жен ням зо бов’яза ний не гай но по вер ну ти ся до ук раїнсь кої
мо ви, аби не гань би ти націю своєю зрад ливістю та не спри я ти во -
ро гові в убивстві вірних синів Ук раїни, а нав па ки — ство рю ва ти
суціль не ук раїно мов не се ре до ви ще для енергійнішо го вход жен ня
в нь о го тих, хто опановує мо ву.

П.Д. Вис нов ки жорсткі, але спра вед ливі. Пи тан ня в часі: як
швид ко вдасть ся цю істи ну усвідо ми ти всім ук раїнцям, щоб во на
по ча ла ре аль но пра цю ва ти на нас.

П.М. Нас тав час ук раїнцям ро би ти тве резі й об’єктивні вис нов ки
що до мос ковсь кої імперії, яка ніко ли особ ли во не ви би ра ла мето -
дів взаємин з Ук раїною. На ве ду свіжий прик лад. У Мос  ковії сь о годні
меш кає біля 2 млн ук раїнців на постійній ос нові. 1,1 млн із них
вва жа ють рідною мо вою ук раїнсь ку. Але жод ної ук раїнсь кої шко ли
не існує. Є тіль ки 5 неділь них класів з рідної мо ви. В Ук раї ні —
1000 мос ко во мов них шкіл. То, мо же, по ра пе рес та ти заг ля да ти ор -
дин цям в очі, а кра ще підго тувати си мет рич ну від по відь?! Або взя -
ти оце фа ри сейсь ке: «Ну, как же без російской літе ра тури?» Да вай те
на бе ре мо ся сміли вості і ска же мо, що це за літєра ту ра. Що там є «ро -
сійсь ко го», ко ли її ство ри ли ук раїнці, євреї, німці та предс тав ни ки
інших на родів. Стов пи так зва ної кла сич ної літе ра тури: Го голь,
Дос тоєвсь кий, Ко ро лен ко, Че хов, Ах ма то ва, Ма я ковсь кий та ін. —
ук раїнсь ко го по ход жен ня; Пушкін, Л. Толс той, Блок, Ман дельш -
там, Пас тер нак — євреї; Фонвізін, Фет — німці; Тур ге нєв, Ка рам -
зін — та та рини і т.д. і т.п.
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Усі ці кла си ки моск винсь кої літе ра ту ри — Ф. Дос тоєвсь кий,
О. Пушкін, Л. Толс той, І. Тур генєв та ін. — ла ма ють ся і повс та ють
на ту раль ни ми шовініста ми, як тіль ки пи тан ня тор каєть ся по хо -
джен ня ук раїнсь ко го на ро ду, са мо бут ності йо го куль ту ри й мо ви,
і особ ли во вся мішу ра де мок ра тич ності миттєво ще зає, ко ли мо ва
за хо дить про не за лежність Ук раїни від Мос ковії.

А чи ба га то ви наз ве те творів, у яких окрім страж дань юних
дво ря нок і ду ель них «под вигів» мо ло дих ло ве ласів розг ля да ють ся
життєві проб ле ми прос то го лю ду? Дідь ка ли со го. «Ето нєес те тіч но».
У них ніко ли не бу ло та й не мог ло бу ти сво го Шев чен ка.

Так що да вай те відки да ти фей кові цінності «стар шо го бра та»
і фор му ва ти свій національ ний ук раїнсь кий світог ляд. А фор му ва -
ти є з ко го. Особ ли во після Ре во люції Гідності.

Мо ва на ша та ка ж древ ня, як і нація. Інак ше й не мо же бу ти,
бо, втра тив ши мо ву, нація пе рес тає існу ва ти. 

Мос ковсь ка імперія завж ди ни щи ла на шу мо ву і ще й до нині
че рез своїх агентів про дов жує без меж но на хаб ну асиміля торсь ку
політи ку. 

П.Д. Про я ви ць о го зла ба га то ликі і бу ва ють ду же нес подіва ни -
ми. Для прик ла ду мож на наз ва ти спро бу про вес ти не щодав но не -
до лугі досліджен ня се ред шко лярів Ук раїни: Міносвіти ре ко мен ду -
ва ло про вес ти в шко лах опи ту ван ня про «со юз із Росією» і про
«поділ Ук раїни». Йо го мож на бу ло б, не по ру шу ю чи логіку зап ро -
по но ва ної «ан ке ти», до пов ни ти ще декіль ко ма пи тан ня ми, на зра -
зок: «Яка смерть ва шо го бать ка, на ваш пог ляд, кра ща — заст ре ле -
ний бан ди та ми на фронті чи вби тий ос кол ка ми міни у власній
квар тирі?», або «Як ви вважаєте, чи не ду же за ва жа ють вітри до -
нець ко го сте пу приціль но стріля ти російсь ким снай пе рам в ук ра -
їнсь ких сол дат?». А те пер пи тан ня по за ан ке тою: «Чи все нор маль -
но з го ло ва ми у чи нов ників, які да ва ли дозвіл на та ке опи ту ван ня?
І чи все*та ки на сту пить криміналь на відповідальність за цю про -
вокацію?».

П.М. То му, справжні ук раїнці, як що ви хо че те звіль ни ти ся від
рабства, в яко му бу ли упро довж 350 років наші діди й бать ки, обе -
рігай те, пле кай те ук раїнсь ку мо ву, як ду шу, пе ре ко нуй те на силь но
зросійще них в імперсь ких шко лах відмов ля тись від «язи ка» оку -
пан тів, да вай те гідну відсіч ук раїно фо бам (див. для прик ла ду «Сло -
во на за хист Євге на Ни щу ка» П. Та лан чу ка, пор тал «Жінка*Ук ра -
їнка»). Будь те патріота ми, а не підмо гою у путінсь ких ру ках. У цій

П. М. Таланчук 21



Роздуми небайдужого українця про долю свого народу...

смер тельній бо ротьбі з мос ковсь ко*путінсь кою на ва лою очи щай -
те ся від цієї стар шеб ратсь кої мо ви, бо ви ко рис тан ня її та, не до ве -
ди гос по ди, роз ши рен ня сфе ри вжи ван ня й уза ко нен ня її в Ук раїні
є для неї (Ук раїни) смертю!

Річ у тім, що для успішно го ста нов лен ня і зрос тан ня на ро ду
потрібна ду хов на си ла, знан ня. А гли бинні знан ня до ся га ють ся за со -
ба ми мо ви, во ни ж фор му ють пра виль не мов лен ня, які є ос но вою
магічних, мо гутніх прак тик, тоб то су куп ності тех но логій, ґрун то ва -
них на бо го людсь ких по тенціях лю ди ни. За їхнь ою до по мо гою на род
ста вав силь ним, пло дю чим, здо ро вим і згур то ва ним, гар монізу вав
свій життєвий простір, поліпшу вав клімат, підви щу вав уро жайність. 

Бу ду ва ти ук раїнсь ку дер жа ву російсь кою мо вою — це те ж са -
ме, що гра ти на піаніно про тез ни ми паль ця ми.

П.Д. Але й не бу ду ва ти не мож ли во. Із гірко тою слід виз на ти,
що на своїй ук раїнській землі, в ук раїнській дер жаві ук раїнці жи -
вуть фак тич но на пра вах діас по ри чи або ри генів.

П.М. І це є сь о годні, на 26*му році не за леж ності, найт ра гіч ні -
шим. Ска зав ши це, мені хо четь ся на пов ний го лос зак ри ча ти: агов,
ук раїнці, ущипніть се бе за но си, по тя гай те се бе за ву ха, — про кинь -
 те ся! Про мочіть сль о зи Ярос лав ни і по чи най те діяти сміли во, муд ро
й рішу че! В ос но ву всіх дій що до віднов лен ня прав гро ма дя н ства
ук раїнсь кої мо ви в ук раїнській дер жаві по вин но бу ти пок ла де но
усвідом лен ня то го, що ук раїнсь ку мо ву ни щи ли дер жа ви*за га рб -
ниці, а то му віднов лю ва ти пов ну сфе ру її вжит ку слід та кож на дер -
жавній ос нові і під її наг ля дом у пер шу чер гу.

П.Д. Тоб то не обхідна дер жав на прог ра ма.
П.М. Са ме так. І еле мен та ми цієї прог ра ми по винні бу ти дії,

з од но го бо ку — сис темні й ефек тивні, а з іншо го — то ле рантні, але
без ко мп ромісні. В усь о му світі прий ня то вва жа ти, що ос нов ною
мо вою у су ве ренній мо но етнічній дер жаві (а Ук раїна — са ме та ка)
є мо ва корінно го ет но су, а лю ди, які в си лу пев них при чин по тра пи ли
в цю країну не за леж но від ча су, дя ку ють місце вим жи те лям за їх гос -
тинність, вив ча ють і по ва жа ють їх мо ву, куль ту ру, зви чаї. Ви мо же те
собі уя ви ти, щоб у Франції, Німеч чині, Італії, Ру мунії, Польщі то що
в усіх сфе рах суспіль но го жит тя, у ЗМІ, на національ но му те ле ба ченні
бу ло за сил ля мо ви якоїсь національ ної гру пи із сусідньої дер жа ви.
Або, щоб так го во ри ли: «Ка кая разніца, на ка ком язи кє чєло вєк раз -
го  варіваєт», ко ли моск винсь ка мо ва в Ук раїні є носієм ве ли ко дер -
жав но го імперсь ко го шовінізму, а сь о годні — це ще й мо ва аг ре со -
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ра. І на ро ди ці по винні усвідо ми ти, що як що їм в Ук раїні щось не
спо до баєть ся, то во ни мо жуть виїха ти на свою істо рич ну бать -
ківщи ну. А ук раїнцям виїжджа ти зі своєї рідної землі ніку ди, як що
во ни не хо чуть пе рей ти у ста тус діас по ри. Так що, зем ля ки, да вай -
те самі на во ди ти лад у своїй рідній хаті.

П.Д. Бу ло б ціка во по чу ти прик ла ди най важ ливіших, на твою
дум ку, за ходів.

П.М. Ска су ва ти за кон про мо ви Ка Ка — двох одіоз них во рогів
всь о го ук раїнсь ко го — Ківа ло ва й Колісни чен ка. Роз по ча ти очи щен-
ня ук раїнсь кої мо ви від чу жо мов них на ша ру вань, пе ре дусім моск -
винсь ких. Для ць о го слід ство ри ти гру пу з ви дат них ук раїнсь ких
філо логів (та ких, нап рик лад, як про фе сор По но марів), роз ро би ти
но вий пра во пис ук раїнсь кої мо ви й зат вер ди ти йо го замість пра во -
пису 1990 ро ку. На ос нові прий ня то го пра во пи су ство ри ти нові слов -
ни ки й зок ре ма заміни ти «російсь ко*російські» слов ни ки на ук раї н -
сько*російські. Га рант Конс ти туції, перші осо би дер жав них ор ганів
по винні при пи ни ти по ру шу ва ти за ко ни Ук раїни і не до пус ка ти,
щоб ок ремі по са довці де мо н стра тив но роз мов ля ли на офіційних
за хо дах моск винсь кою мо вою*. А ук раїнсь кий на род по ви нен роз -
ціню ва ти ці де мо н страції як на ма ган ня бу ду ва ти ук раїнсь ку дер жа -
ву без ук раїнців. І то му носіїв цих на ма гань тре ба гна ти в три шиї
з дер жав ної служ би і при тя га ти до відповідаль ності як прибічників
п’ятої ко ло ни, що пра цює все ре дині ук раїнсь ко го суспільства на
користь Мос ковії. Не обхідно не гай но зап ро ва ди ти ек за ме ни на знан -
ня дер жав ної мо ви при вступі на держслуж бу. І, зви чай но ж, кри  ком
кри чить пот ре ба ство рен ня Дер жав ної мов ної інспекції, яка б,
з од но го бо ку, сте жи ла за дот ри ман ням Конс ти туції в час тині мов -
них відно син, а з іншо го — ініціюва ла прий нят тя но вих за ко но дав -
чих і адміністра тив них актів, спрямованих на пок ра щен ня си ту -
ації. На цю ж інспекцію мож на бу ло пок лас ти на ве ден ня по ряд ку
в ца рині рек ла ми, бігбордів, назв фірм; за силля іно зем них назв, які
ма ють прек расні ук раїнські відповідни ки, то що. І не тре ба ду ма ти,
що про по нуєть ся щось ди ке, не де мок ра тич не. Ад же існу ють у нас
інспекції — по дат ко ва, по жеж на, гірни чої без пе ки, санітар но го
ста ну то що, які вирішу ють пи тан ня без пе ки у ло каль них сфе рах.
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* Зас лу го вує на підтрим ку й по ва гу вчинок Го ло ви ВР А. Па рубія, який
дав ко ман ду вимк ну ти мікро фон під час вис тупів на род них де пу татів Мат ві -
єнко ва і Дол жен ко ва російсь кою мо вою.



Роздуми небайдужого українця про долю свого народу...

Ство рю ючи ж мов ну інспекцію, ми тур буємо ся про без пе ку та збе -
ре жен ня ціло го ба га томільйон но го ук раїнсь ко го на ро ду.

П.Д. Це, так би мо ви ти, адміністра тивні ас пек ти віднов лен ня
сфер вжит ку ук раїнсь кої мо ви. Але є ще літе ра ту ра, бібліо теч на
спра ва, за со би ма со вої інфор мації й особ ли во те ле ба чен ня та інш.
сфе ри, де мовні проб ле ми надз ви чай но гострі.

П.М. Са ме так. Тут не по ча тий край ро бо ти. Пог лянь мо для при -
к ла ду на те ле ба чен ня. 

Зросійщення Ук раїни за всіма нап рям а ми три ває й по си люєть ся.
Во но як ра кові на рос ти про ни зує всі най важ ливіші сфе ри ук раїн -
сь  ко го дер жав но го й суспіль но го жит тя: мов ну, мен таль ну, пра во -
охо рон ну, за ко нот вор чу, політич ну, еко номічну, за галь но куль тур ну
то що. Для прик ла ду ска же мо, що 80–90% куль тур но*інфор ма -
ційно го прос то ру пра цю є на стве рд жен ня ідей «рус ско го міра». Те -
ле ба чен ня че рез за сил ля російсь кої мо ви прив чає ма си гля дачів,
що Ук раїна й Росія — це одне й те ж, це од на країна й один на род
зі спіль ною історією та спіль ною куль ту рою. «Провінція провін -
ції», як на з вав подібну стилісти ку аме ри кансь ко*ук раїнсь кий істо -
рик Олек сандр Мо тиль. Але са ме до та кої стилісти ки як до нор ми
прив ча ють усіх нас навіть нині. Нез ва жа ю чи на те, що сь о годні
моск винсь ка мо ва є мо вою на шо го во ро га, аг ре со ра, від зброї яко -
го ги нуть кращі си ни і доч ки — за хис ни ки на шої Землі і ні в чо му
не винні мирні жи телі та їхні діти. Ос танній прик лад із ць о го ря ду —
ба га то ст раж даль на Авдіївка!

По дивіть ся, яке мов не каліцтво за по ло ни ло наші те ле ек ра ни.
Назвіть хо ча б один ка нал, що пра цює виключно дер жав ною мо вою,
про па гує ук раїнсь ку куль ту ру, літе ра тур ну мо ву. А як що вже й іде
прог ра ма но вин ук раїнсь кою мо вою, то час то після то го, як го лов -
ні но ви ни уже сповісти ли на інших ка на лах моск винсь кою. Не -
вин ний прийом чик, але ефек тив ний. Чо му, ко ли ук раїнець жар тує,
він обов’яз ко во му сить роз мов ля ти сур жи ком? Хто штам пує нам
«братців*кро ликів», вірок сер дю чок, «шоу са мотнь о го хо лос тя ка»
та інше хох ля цт во, бо з ук раїнсь ким во ни нічо го спіль но го не ма -
ють. Ад же ми маємо кла сичні зраз ки ви я ву ук раїнсь ко го гу мо ру,
зга дай мо: навіть за по рожці, пи шу чи лис та ту рець ко му сул та нові,
не цу ра ли ся своєї мо ви, хоч ту рець кою во ни во лоділи. Чо му на ша
мо лодь не спро мож на на справжні ук раїнські жар ти на арені клубів
ве се лих і кмітли вих? Бо мо вою їхнь о го нав чан ня, їхнь о го спілку -
ван ня був і за ли шаєть ся сур жик.
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Або оцініть якість те ле пе ре дач. Візь ме мо ес те тич ний бік. На
те  ле ба чен ня чо ловіки нерідко одя га ють ся так, ніби во ни зібра ли ся
ліз ти чис ти ти кри ни цю. Я вже не ка жу про пи ки, по рослі ще ти ною
«а ля нєб рєж ная нєб рітость»! Мож ли во, хтось і вва жає, що це кра -
си во (не ві до мо тіль ки, на яких «ше дев рах» та кий смак фор му вав -
ся), але сан с танції не за ва ди ло б об роб ля ти та ких «ви со ких» гос тей
пе ред те ле пе ре да ча ми, щоб не пост раж да ли інші учас ни ки. Жіноч -
ки, особ ли во під час вся ких кон цертів, те ле шоу чо мусь вва жа ють,
що чим мен ше на них одя гу, тим ефектніший їхній виг ляд. У ре -
зуль таті те лег ля дач так і за ли шаєть ся в стані зди ву ван ня — чи то на
дівці бу ла мініспід нич ка, чи то був максіпо яс? Як що в пе ре дачі є те -
ле ве ду чий, то він, як пра ви ло, «раз га варіваєт на рус ском язикє»,
як що ж па роч ка те ле ве ду чих, то один із них мо же «снізойті» й до
ук раїнсь кої мо ви. Я, осо бис то, ніяк не вто ро паю, навіщо ду ховній
особі му зич ний інстру мент, міхи в яко го роз тя гу ють ся (ко рот ко —
на х рєна по пу гар мош ка), або, інши ми сло ва ми, навіщо цей ка ри -
ка тур ний білінгвізм, на ко го він роз ра хо ва ний. Як що го во ри ти про
той же Дон бас, то там люд зібра ний з усієї Ук раїни. І во ни ду же
доб  ре ро зуміють свою ко лиш ню, хоч і при за бу ту, ріднень ку мо ву.
Я вже не ка жу про «ми га ю чий» лігвістич ний ре жим ро бо ти ка налів:
як що у діда Ва си ля свер бить ліве яй це — пе ре да ча йде російсь кою
мо вою, пра ве — ук раїнсь кою. А про те, що по ка зу ють те ле ка на ли,
й го во ри ти не хо четь ся. Ска жімо, у роз пал жнив ви хоч раз ба чи ли
пе ре да чу про тру дарів, чу ли добрі сло ва на ад ре су лю дей, які три -
ма ють га лузь і го ду ють усіх, у то му числі і трутнів. Для них не має
ефірно го ча су. З ек ранів без пе ре рв но йде наг лю ча рек ла ма, яка
про дов бує людські мізки, і не має від неї спа су. Скіль ки ж во ло дарі
ка налів за роб ля ють на нь о му, що у них вис та чає коштів від усіх
відку пи ти ся? 

Або то нальність, ідей на спря мо ваність те ле пе ре дач. Те ле індуст рія
у нинішній ре дакції, окрім зла, нічо го доб ро го не не се. Схо же, що
во на ста ран но за до воль няє сма ки пе ре си че них, по да ю чи а асор ти -
менті вся ку вуль гар щи ну, що фор мує у суспільстві збо чені пот ре би,
а відтак і збо че не суспільство. Не дар ма нерідко мож на чу ти від зна -
йо мих, що ко ли мо ва за хо дить про те ле ба чен ня, то во ни ка жуть:
«А я йо го вже років де сять (п’ять то що, хто ко ли прозрів) не див -
лю ся». І як що вже го во ри ти до кінця, то те ле ба чен ня зро би ло свій
підлий вне сок у згор тан ня вжит ку ук раїнсь кої мо ви, постійно фор -
му ю чи до неї зне ва гу.
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Роздуми небайдужого українця про долю свого народу...

За ду май мо ся, чо му час ти на росіян, про жив ши в Ук раїні 30–50 ро -
ків, так і не опанувала ук раїнсь ку? Бо прин ци по во не хо чуть. Ад же
сту дент за три ро ки вив чає будь*яку, навіть ки тайсь ку, мо ву. А тут
мо ву, яка те бе пов сяк ден но ото чує, яку чуєш щод ня, яка те бе ніко -
ли не при ни жу ва ла, — не мо же. Ні. Не хо че.

Що мож на ска за ти з ць о го при во ду?
У при роді за га лом кра щих чи гірших мов не має. Усі во ни не -

пов торні та спе цифічні. Не має се ред них і «провінційних», «ху то -
рянсь ких», «сільсь ких» та «місь ких». Є мо ва на ро ду, мо ва дер жа ви,
яку тре ба по ва жа ти, оберіга ти й за хи ща ти. Тоб то сь о годні, як ніко -
ли, потрібен за хист ук раїнсь кої мо ви як дер жав ної, як штан дар ту
на шої дер жав ності. Той із ви со ких уря довців, хто відстоює інші по -
зиції, праг не збу ду ва ти ук раїнсь ку дер жа ву без ук раїнців.

Що ро би ти з та ки ми уря дов ця ми, я ка зав уже раніше.
П.Д. А що ро би ти з іншим, — із про російсь ки ми те ле ка на ла ми,

га зе та ми, з ан ти ук раїнсь кою літе ра ту рою, із по хаб щи ною на те ле -
ба ченні то що?

П.М. Щоб відповісти на це за пи тан ня, да вай пог ля не мо на ме -
то ди, прийо ми й за хо ди, за до по мо гою яких ни щи ли ук раїнсь кий
на род та йо го мо ву. І тоді відповідь прий де са ма — си мет ричні дії
з не обхідни ми поп рав ка ми на час і си ту ацію. 

Поч не мо з то го, що на сь о годні екс пер ти ус та но ви ли по над
200 різних дер жав них актів, за ко нів, ука зів, за бо ро н то що, спря мо -
ва них на зни щен ня ук раїнсь ко го на ро ду та йо го мо ви. Ось ок ремі
зраз ки ць о го вар ва р ства (ма теріали взяті зі статті Н. Вірчен ко
«Доку мен ти про за бо ро ну ук раїнсь кої мо ви (ХVII–XX ст.)» (див.
Додаток). 

Про чи тав ще раз про ці фак ти, ста ло мо то рош но на душі. Клю -
чо ви ми є дії і відповідно сло ва: кни ги ук раїнсь ко го дру ку зібра ти
і спа ли ти; книг (ук раїнсь кою мо вою — П.Т.) «ниг де не пе ча тать под
стра хом смерт ной каз ни»; ви дер ти з ук раїнсь ких кни жок ар куші «не
сход ные с кни га ми мос ко вс ки ми»; прив лас ни ти на шу наз ву Русь;
пе ре пи са ти з ук раїнсь кої мо ви на російсь ку всі дер жавні пос тано -
ви і роз по ряд жен ня; за бо ро ни ти дру ку ва ти ук раїнські книж ки;
закріпа чи ти ук раїнсь ких се лян, у той час як та та ри у Кри му ска су ва-
ли рабство, а Австрійсь ка імперія — панство; зак ри ти всі ук раїнські
нав чальні зак ла ди на на ших зем лях, підвлад них Польщі; зап ро ва ди-
ти польсь ку мо ву в усіх на род них шко лах Східної Га ли чи ни; лік ві -
ду ва ти ук раїнсь ку гре ко*ка то лиць ку церк ву на пра во бе режній Ук раї -
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ні; «прий ня ти як за галь не пра ви ло», щоб в Ук раїні приз на  ча ли ся
вчи телі*мос ко ви ти, а ук раїнців спро вад жу ва ти на учи тельсь ку ро -
бо ту в Мос ковію; в ре зуль таті за по над 100 років бу ло ви селе но
кіль ка мільйонів ук раїнсь кої інтелігенції, а в Ук раїну «відряд же но»
стіль ки ж мос ко витів; до 1917 р. усім чи нов ни кам в Ук раїні пла ти -
ли 50% над бав ки до за робітної платні за «об ру се ние края»; звіль ни -
ти з ро бо ти «за во ро же став лен ня до дер жа ви і ру мунсь ко го на ро ду»
всіх ук раїнсь ких вчи телів; роз се ли ти ук раїнців з етнічних ук раїнсь ких
зе мель «уроз сип» між по ля ка ми зад ля прис ко рен ня їхньої по лоні -
зації; розстріля ти 33 сту дентів харківсь ко го універ си те ту за відмо ву
скла да ти ек за ме ни російсь кою мо вою; упро довж двад ця ти років
ма со во бу ли зак риті ук раїнські шко ли у Польщі та Ру мунії; зни щи ти
вог нем (ор ганізація за гад ко вих по жеж у найбіль ших кни гозбірнях)
ук раїнські архівні до ку мен ти то що. І не вид но кінця цим утис кам.
До сить! А те пер ти ба чиш, ша нов ний чи та чу, що є різни ця, «на ка -
ком язы ке ты раз го ва ри ва ешь». І що ро би ти?

А ро би ти тре ба те, що ро би ли шовіня ки з на ми. Відки ну ти чис топ -
люй ство, зібра ти всю ан ти ук раїнсь ку ма ку ла ту ру і спа ли ти! Ан ти ук ра -
їнські га зе ти, жур на ли і те ле ка на ли — зак ри ти. Не се ли ти мос ко ви тів$
пенсіонерів у Крим, а «вроз  сип» і так далі за їх об ра зом й по добою діяти.
І плю ва ти на їх сте нан ня що до ук раїнсь ко го націоналізму. Нам
своє ро бить.

П.Д. З мо вою й етнічною іден тифікацією ми трішки розібра -
ли ся. Але ж це один, хоч і ду же важ ли вий, чин ник у нашій історії.
На разі, є й інші, які та кож знач но впли ва ють на швидкість і якість
роз вит ку Ук раїни. Не обхідно і їх якось вра хо ву ва ти.

П.М. На пре ве ли кий жаль, ук раїнці ду же по вільно вчать ся. Ми
так і не зас воїли уро ки на шої історії — роз ра хо ву ва ти пер едусім на
свої си ли. І зно ву нас ту пи ли на ті ж самі граблі. Відда ли третій за
по тужністю ядер ний ар се нал у світі, а взамін от ри ма ли «ляль ку» —
Бу да пе штсь кий ме мо ран дум, який «га ран ту вав» без пе ку, не за леж -
ність та інш. бла га… А потім один із підпи сантів ць о го ме мо ран ду му
і га рантів на шої без пе ки Мос ковія по хе ри ла цей до ку мент, від тя па -
ла в Ук раїни Крим і всу ну ла ся на на шу те ри торію на Дон басі. А два
інших підпи сан ти, США і Ве ли коб ри танія, за я ви ли при ць о му про
свою ве ли ку стур бо ваність.

Дру га ве ли ка наївність — зно ву роз ра ху нок на со юз ників. Нам,
мов ляв, не потрібна атом на зброя, ми всту пи мо в НА ТО, і під цією
па ра соль кою бу де без печ но. Чор та з два. Ніхто в НА ТО в найб лиж чі
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ро ки, як що не де ся тиліття, нас не че кає. Підростіть, навчіть ся уми -
ва ти ся, зріза ти нігті…

Не вийш ло з НА ТО, Бог із ним. Ми тоді рва не мо в Євро пу. І розі -
гна ли на шу ук раїнсь ку тач ку до космічних швид кос тей, за ко рот -
кий термін ви ко на ли ве ли чез не до машнє зав дан ня, нас пох ва ли ли
(чи ми самі се бе), а Євро па взя ла та й зак ри ла шлаг ба ум. У ре зуль -
таті різко го галь му ван ня ба га то чо го по па да ло…Те пер біля воріт
Євро со ю зу си ди мо з клун ка ми, че каємо «БЕЗВІЗ»!

«Чо го це те бе всі сусіди ідіот кою на зи ва ють?» — за пи тує чо -
ловік свою дру жи ну. «Ну, як би ти був ге не ра лом, то ме не б на зи ва -
ли ге не раль шею…», — відповіла дру жи на.

Тож, мо же, відки не мо врешті*решт ілюзії, що хтось за нас зро -
бить на шу ро бо ту, і поч не мо са мов дос ко на лю ва тись, са мо пе рет во -
рю ва тись в по туж ну націю. І тоді Євро па поп ро сить ся до нас…

П.Д. Я теж так вва жаю. І ми вже дос татньо ба га то чо го з’ясува-
ли із на шої історії, що нам ще й сь о годні за ва жає зай ня ти те місце
у світовій спіль ноті, яко го ми варті і яке мог ли б зай ма ти, як би…

П.М. Як би ми зна ли, що нам ро би ти. То му да вай об го во ри мо
хоч би у за галь них рисах цю проб ле ма ти ку.

Вся ка дія по чи наєть ся з мрії. Щоб по бу ду ва ти май бутнє для
Ук раїни, не обхідно, як мінімум, виз на чи тись, чо го ми хо че мо.

А це мо же оз на ча ти, що по чи на ти тре ба з мрії про та ку Ук раїну,
об раз якої б за по ло нив сер ця ук раїнців, об’єднав їх і став до ро гов -
ка зом на май бутнє. Мо дель має бу ти та кою, якою її хо чуть ба чи ти
лю ди, або при наймні пе ре важ на час ти на на шо го суспільства. Це
по ви нен бу ти сво го ро ду іде ал, до яко го гро ма дя ни у своїй праці
на ма га ти муть ся наб ли зи тись. Май бутнє невідо ме та ба га то варіант -
не, як що йо го ба чен ня ґрун ту єть ся на роз маїтті при пу щень та ін ди -
віду аль них уяв лень. Але май бутнє завж ди од ноз нач не, ко ли йо го
ба чен ня сис тем не, а ця сис те ма оп тимізо ва на згідно із прий ня тим
кри терієм та вра хо вує мак си маль но всі внутрішні та зовнішні умо -
ви її ефек тив ної життєдіяль ності. 

Бо й справді лю ди, бе ру чи участь у різних сфе рах суспіль но го
жит тя, чи то ма теріаль но*ви роб ничій, чи то куль тур но*просвіт ниць -
кій, чи ор ганізаційно*пра вовій — завж ди праг нуть якось зміню ва ти
умо ви ць о го жит тя в нап рям ку збіль шен ня йо го ком фо рт ності,
осо бис то го за до во лен ня в поєднанні із праг нен ня ми до соціаль ної
спра вед ли вості. У про цесі цих «на ма гань» та «праг нень» уза галь -
ню ють ся та аналізу ють ся істо ричні фак ти, ви яв ля ють ся тен денції
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та за ко номірності, на підставі яких, з ча сом, сфор му ва ли ся цілі су -
спільні «на у ки», на у кові течії та шко ли, а відтак і нові мо делі успіш -
них дер жав, суспільств. 

Сь о годні, розвінчав ши ко лиш ню іде о логію, ми, на жаль, роз -
вінча ли й са ме став лен ня до будь*якої іде о логії. А це шкідли во, бо
іде о логічний ва ку ум — відсутність однієї виз на чаль ної, об’єдну ю -
чої ідеї, по род жує в лю дей аб со лют ну зневіру та збай дужіння. Важ ко
роз ра хо ву ва ти на пиш ний цвіт кро ни, як що не тур бу ва ти ся на леж ним
чи ном про коріння. То му іде о логічним стриж нем мо делі май бут -
ньої успішної, омріяної Ук раїни по вин на ста ти роз бу до ва унітар -
ної, соціаль ної мо но етнічної де мок ра тич ної ук раїнсь кої дер жа ви,
ти туль ним ет но сом якої є ук раїнці. Реш та — етнічні гру пи (я про ти
вжит ку терміну «етнічні мен ши ни»), що меш ка ють в Ук раїні, ма ють
такі ж самі, як і ук раїнці, пра ва й обов’яз ки, вклю ча ю чи на лежні га -
рантії що до за до во лен ня їхніх національ них пот реб. Дер жав ною мо -
вою є мо ва ти туль ної нації — ук раїнсь ка.

П.Д. Все ска за не є ба жа ною прав дою. Але сь о годні ми, ук раїн ці,
маємо спра ву з цивілізаційною кри зою: все доз во леність, дег ра да -
ція мо ралі, нищівно руй ну ю ча ко рупція… І війна Мос ковії про ти
ук раїнсь ко го на ро ду. Хіба за раз до мрій про щас ли ву Ук раїну?

П.М. Так, це об’єктив на фо тог рафія сь о годнішньої ук раїнсь кої
страш ної дійсності. І зміни тре ба по чи на ти з на шо го світог ля ду. Ні -
чо го не змінить ся навк ру ги до тих пір, по ки не поч не зміню ва ти ся
на чин ня у на ших го ло вах. По ра нам усім усвідо ми ти, що всі біди
лю дей ідуть знач ною мірою від роз пу ще ності як вла ди, так і лю дей,
все доз во ле ності владу іму щих. Усвідом лен ня ць о го ви ма гає пот ре -
бу сфор му ва ти но ву філо софію на шо го жит тя і доз во лить ви бу ду -
ва ти мо дель омріяної Ук раїни.

Ос но вою но во го на шо го світог ля ду по вин на ста ти філо софія
Но ос фер но го суспільства ро зу му та праці згідно з ідеєю пер шо -
го пре зи ден та Ук раїнсь кої ака демії на ук, ук раїнця В.І. Вер надсь -
ко го.

Сь о годні цей но ос фер ний рух по чав ак тив но по ши рю ва ти ся
всією на шою пла не тою, вже існу ють про ек ти Но ос фер ної Конс ти ту -
ції Землі, стрімких обертів на би рає інфор ма ти зація на се лен ня пла не-
ти. По тужність гло баль них те ле ко мунікаційних сис тем і комп’ю тер -
них баз да них та знань розк ри ває не ба чені мож ли вості ро зу мо во го
роз вит ку людства. На жаль, та кож не ба че них мож ли вос тей до сяг ла
війсь ко ва техніка, за со би ма со во го зни щен ня лю дей, що за умов
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різко го по си лен ня те ро рис тич них заг роз ста но вить яв ну не без пе ку
са моз ни щен ня всь о го людства.

У та ких умо вах про дов жен ня існу ван ня людства за прин ци па ми
тва рин ної бо роть би за ви жи ван ня як ос но ви капіталістич ної іде о логії
є пря мою заг ро зою по даль шо му існу ван ню людсь кої цивілізації, де стрім -
ко за го ст рю ють ся те ри торіальні, національні, релігійні та інші гло  бальні
конфлікти че рез безг луз ду бо роть бу за рин ки збу ту з ме тою не об ме же -
но го са моз ба га чен ня і са мо за до во лен ня.

Сь о годні світо вий ри нок усе біль ше пе рет во рюєть ся на ри нок
ли ше гро шей, які з еквіва лен ту то варів пе рет во ри ли ся на ос нов ний
то вар пла не ти Зем ля, що приз ве ло до втра ти по нят тя спра вжньої
вар тості то варів, а ра зом із тим і ре аль но го сен су їх ви роб ни цт ва та
вдос ко на лен ня. Так втра чаєть ся інте рес лю ди ни до твор чої праці,
роз вит ку на у ки і, вза галі, до ро зу мо во го вдос ко на лен ня як при род -
ної га рантії по даль шо го прог ре сив но го роз вит ку людства.

П.Д. У ска за но му ви ще є вже чи ма ло еле ментів, які б я наз вав
склад ни ка ми технічно го зав дан ня для роз роб лен ня мо делі успіш -
ної Ук раїни. То, мо же пе рей де мо до са мої мо делі?

П.М. Не має за пе ре чень.
От же мо дель май бутньої Ук раїни.
Перш за все, це по ви нен бу ти фун да мен таль ний до ку мент,

який прог но зує перс пек ти ву на шо го роз вит ку на гли би ну жит тя при -
наймні трь ох*чо тирь ох по колінь, тоб то на 75–100 років. Та кий від -
нос но дов гий період прог но зу зу мов ле ний тим, що мо дель по вин на
пе ред ба ча ти розв’язан ня ціло ї низки дов го ст ро ко вих стра те гічних
проб лем. Се ред них мож на наз ва ти: фор му ван ня но во го світог ля ду
ук раїнців, що ба зуєть ся на за са дах Но ос фер ної філо софії і ста не
осно вою ви ник нен ня та по даль шо го роз вит ку пост ін дустріаль ної
цивілізації; ко рекція мен таль ності, що відпо віда ти ме но во му сві -
тог ля ду; відтво рен ня чи сель ності етнічних ук раїнців на ма те ри -
ковій Ук раїні по ряд ку 90* млн. осіб; пов не за пов нен ня усіх сфер
ко мунікацій вик люч но ук раїнсь кою мо вою; про ве ден ня сис те ма -
ти зації й упо ряд ку ван ня ду хов ної спад щи ни ук раїнців; збіль шен ня
суб’єктності Ук раїни та ба га то іншо го. Мо дель по вин на охо пи ти як
стра тегічні зав дан ня, так і так тичні рішен ня, не ви пус ка ю чи при
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ць о му з по ля зо ру ду хов ну, ма теріаль ну, ет но куль тур ну та ін. скла -
дові роз вит ку країни. 

Це по ви нен бу ти фун да мен таль ний до ку мент, на ос нові яко го
в по даль шо му бу дуть ре фор му ва ти ся Конс ти туція Ук раїни, роз -
роб ля ти ся прог ра ми пре зи дентів, урядів, на род них де пу татів то що.
За та ких умов конструкція мо делі мо же бу ти ви бу до ва на у прос торі
і часі, а відтак вирізня ти меть ся ба га то ком по нентністю.

Ак цен туємо ува гу на най важ ливіших із них. 
Ос нов ни ми ге о політич ни ми стра тегічни ми парт не ра ми Ук раї -

ни на найб лижчі 100 років по винні бу ти США, потім Євро со юз,
сусідні і дружні нам країни, окрім Мос ковії. На пев ний час, у си лу
відо мих при чин, на сході для Ук раїни та ко го сусіда, як Мос ковія, не
існує, замість нь о го зіяє чор не не без печ не про вал ля з ду же хит ким
риш ту ван ням для на ла год жен ня сусідсь ких відно син. 

Праг ма тич но вип рав да ними можуть бути ли ше такі тор говельні
сто сун ки з ним, які спри я ють виз вольній бо ротьбі по не во ле них
ним (сусідом) на родів.

Оскіль ки на найб лиж чий час Ук раїна виз на чи ла свою ге о по лі -
тич ну стра тегію як курс на інтег рацію з Євро пою, то в мо дель не об -
хідно зак лас ти прог рамні зо бов’язан ня, гар монізо вані з кри те ріями
відповідності Ук раїни євро пейсь ким ви мо гам якості.

Ці кри терії виз на чені у Маніфесті Євро пейсь ко го ви бо ру Ук -
раїни і поділя ють ся на дві тісно поєднані між со бою гру пи — ви мо -
ги до країни (суспільства) та ви мо ги до дер жа ви (вла ди).

У май бутній мо делі омріяної Ук раїни по винні бу ти та кож зак ла-
дені і такі перс пек ти ви:

— Ук раїнсь ка Рес публіка вхо дить до пер шого де сят ка країн сві т у:
— за рівнем до ходів на ду шу на се лен ня;
— за се реднь ою три валістю жит тя гро ма дян;
— за ста ном при род но го се ре до ви ща й еко логічни ми по каз ни ка ми; 
— за до сяг нен ням своїх предс тав ників на турнірах, стадіонах

і спор тив них аре нах;
— за зниженням без робіття та інфляції, що не пе ре ви щує 3% на рік;
— за су куп ним дер жав ним бор гом, який не пе ре ви щує річно го де -

фі ци ту дер жав но го бюд же ту;
— за по зи тив ним саль до ба лан су зовнішньої торгівлі;
— за ук раїнсь кою мо вою, яка пов сяк ден но ви ко рис то вуєть ся

всіма гро ма дя на ми Ук раїнсь кої Рес публіки на всіх рівнях спілку ван ня,
в усіх сфе рах, га лу зях і сег мен тах суспіль но�інфор маційно го прос то ру;
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— Ук раїна повністю за без пе чує се бе не обхідни ми дже ре ла ми енер -
гії та си ро ви ни і не за ле жить від зовнішніх пос та чаль ників;

— збройні си ли Ук раїнсь кої Рес публіки та інші си лові фор му ван ня
за патріотич ної участі всіх гро ма дян здатні за хис ти ти не за леж ність,
те ри торіаль ну цілісність і су ве ренітет Ук раїни;

— Ук раїнсь ка Рес публіка та ук раїнці ко рис ту ють ся зас лу же ним
ав то ри те том у всь о му світі то що.

Зро зуміло, що, окрім ска за но го, в цій мо делі не обхідно де таль -
но ви пи са ти, як біль ше 40 мільйонів лю дей на те ри торії в 603 тис.
квад рат них кіло метрів зби ра ють ся ви со ко е фек тив но ор ганізу ва ти
своє жит тя на ос нові кра щих світо вих стан дартів (так стоїть зав дан -
ня на сь о годні). Для ць о го ми по винні ре аль но оціни ти: си ро винні,
енер ге тичні, транс портні, аг рарні, на у кові та інші по тенціальні
при родні й еко номічні мож ли вості країни в ме жах влас них кор -
донів; струк ту ру на се лен ня країни та ок ре мих груп, а та кож йо го
інте лек ту аль ний, мо раль ний, фізіологічний, куль тур ний рівень;
ре аль ний стан взаємовідно син із інши ми країна ми співто ва ри ст ва,
з країна ми*сусіда ми то що.

Мо дель бу де не пов ною, як що не виз на чи мо ся з пе реліком не -
обхідних дій, щоб цю дер жа ву по бу ду ва ти са ме та кою, якою її хо -
чуть ба чи ти лю ди. Виз на чен ня функцій тяг не за со бою ство рен ня
струк тур, у т. ч. й ор ганізаційних, ме реж зв’язків та взає мовід но син
цих струк тур у за гальній сис темі, які ра зом за без пе чать утілен ня за -
ду ман о го. Але для ць о го тре ба ство ри ти фінан со во*тех нічну ос  но -
ву, ре су рс ну ба зу опо дат ку ван ня, не обхідну нор ма тив ну ба зу то що.

Во на (мо дель) по вин на бу ти оп тимістич ною, життєстве рд жу ю-
чою і про сяк ну та мужнім ду хом ми нув ши ни: Ара та не зна ла рабства.
Це бу ло вирішаль ним у фор му ванні во ле лю б ства ук раїнців. То му
ніякі ор динці, мос ко ви ти нас ніко ли не підко рять. За то пт у ю чи нас
у зем лю, во ни за бу ва ють, що ми — насіння... А то му ко жного разу
зно ву про рос таємо.

А ще у трипільців бу ла тра диція: на се лен ня жи ло на од но му
місці не біль ше трь ох по колінь. А потім, пе ре хо дя чи на но ве місце
про жи ван ня, ста ре во ни до щен ту спа лю ва ли. А це свідчить про їх
муж ність і го товність по ча ти жит тя з чис то го аркуша. Хай це нас
на ди хає.

П.Д. Пос лу хав ши ці мірку ван ня, я ду маю, що все це до сить
склад  но бу де здійсни ти. З од но го бо ку, ро ман ти ка — успішне май -
бутнє, омріяна Ук раїна, Ук раїна в де сятці най роз ви нутіших країн
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світу — прек расні ідеї, а з іншо го — як це все гар монізу ва ти і зро -
би ти або ви ли ти та ку мо дель, щоб во на зап ра цю ва ла, а не сто я ла на
якійсь, хай навіть і ду же по важній вис тавці.

П.М. Зви чай но, од на лю ди на не мо же ство ри ти пов ноцінну
мо дель країни, а тим біль ше роз бу ду ва ти, оскіль ки це зав дан ня
є надз ви чай но об’ємним і не лег ким. Але ска за не ви ще до волі схе -
ма тич но дає уяв лен ня про об раз май бутньої країни. 

Од ним із ос нов них зав дань пов ної мо делі є фор му ван ня по -
туж ної мо ти вації і мобіль ності ен тузіаз му патріотич них ук раїнців,
що є надз ви чай но важ ли вим у май бутній роз бу дові дер жа ви. З оп ти -
мізмом мож на стве рд жу ва ти, що в інте лек ту альній ко морі Ук раїни
є дос татньо «будівель но го ма теріалу», щоб ство ри ти вірту аль ну мо -
дель іде аль ної дер жа ви.

Ці на роб ки кон це нт ро ва но зібрані у ба гать ох версіях різних ав то -
рів Конс ти туцій Ук раїни або ок ре мих її ак тах, по чи на ю чи з «Русь -
кої прав ди»; Ко заць кої конс ти туції, ство ре ної гру пою ко заків на
чолі з П.Ор ли ком; із праці «Як бу ду ва ти на шу ха ту?» А. Шеп тиць ко-
го і закінчу ю чи солідар ною конс ти туцією Ук раїнсь кої Рес пуб ліки,
ство ре ною гру пою ен тузіастів на чолі з В. Ко ро лем; конс ти туцією
Є. Голібар да; «Ук раїнсь кою хартією віль ної лю ди ни» учас ників гру пи
«Пер ше груд ня»; публіцис ти кою В. Гав ри лю ка «Ук раїна ХХІ сто -
літ тя: здійсненність ней мовірно го»; О. Тол ка чо ва «Омріяна Ук раїна»;
публікаціями І. Ка лин ця, В. Лю бар ця, Ю. Ро ма нен ка, Т. Плахтія,
С. Да цю ка, І. Бе ле бе хи, О. Гнєда ша, Д. Світло го, М. Не ви дай ла та
ба гать ох інш.

Син тез ро бо чо го варіан ту мо делі мож на до ру чи ти групі інте -
лек ту алів, і зав дан ня мо же бу ти успішно розв’яза не впро довж ду же
ко рот ко го ча су за умо ви, що вдасть ся сфор му ва ти ди намічний ав -
торсь кий ко лек тив про фесіоналів.

А далі спра ва за та ки ми ж та ла но ви ти ми ви ко нав ця ми. Во ни
«роз де та лю ють» цю мо дель і по е ле ме нт но поч нуть упро вад жу ва ти
її в жит тя.

П.Д. Але для ць о го не обхідно у дер жаві і суспільстві пер шо чер -
го во за по чат ку ва ти не обхідні струк ту ри і про це си. 

П.М. Пер шим кро ком у ць о му нап рям ку мо же ста ти ство рен -
ня все на род ної плат фор ми «Ко ло ук раїнсь ких патріотич них сил»
(КУПС).

Ця плат фор ма за ду ма на як спосіб об’єдна ти на ос нові са мо зо -
бов’язан ня або свідо мо го ви бо ру всі ук раїнські патріотичні си ли, не
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звер та ю чи ува ги на те, чи це юри дичні, чи фізичні осо би, не ви к лю ча -
ю чи й ук раїнців із діас по ри. Пе ре ду мо вою ць о го об’єднан ня є од не:
всі во ни люб лять Ук раїну, її зем лю, куль ту ру, на род і всіма дос туп ни -
ми цивілізо ва ни ми ме то да ми го тові бо ро ти ся за щас тя сво го на ро ду.

Ство рю ючи плат фор му патріотич них сил Ук раїни, ми маємо од ну
єди ну ме ту: сфор му ва ти такі умо ви співпраці і мо ти ва то ри, за яких
будь$яка політич на си ла зад ля до сяг нен ня успіху, хо че во на ць о го чи
ні, бу де пе ре хо ди ти на ре фор ма торсь кий шлях.

При ць о му слід постійно бра ти до ува ги те, що у ра ди каль них
змін завж ди ви со ка ціна, а відтак ве ли чезні ри зи ки. А то му завж ди
па ра лель но з ре фор ма ми слід роз роб ля ти за хо ди що до пом’як шен -
ня ціни ре форм. Тоб то йдеть ся про те, що дер жа ва підтри мує хоч би
мінімальні соціальні прог ра ми, нап рик лад, дос туп до якісної освіти
дітям*си ро там, дітям*інвалідам і дітям із соціаль но не за хи ще них
сімей. Або ж ме дич не обс лу го ву ван ня тих, хто жи ве тільки на пен сію.
І при ць о му ду же важ ли вим є фор му ван ня но во го суспіль но го до го -
во ру, щоб не бу ло ди ко го роз ша ру ван ня лю дей на бідних і ба га тих. 

Ну, і про мен тальність у цій справі не слід за бу ва ти.
П.Д. До сить час то у по бу то вих роз мо вах про на ше жит тя, по -

шу ки при чин йо го не дос ко на лості ми зга дуємо про ук раїнсь кий
мен талітет і ро би мо з нь о го ца па-відбу вай ла. Мов ляв, це він — наш
мен талітет ви нен. «Со вок» — це теж наш мен талітет. Наскіль ки це
відповідає дійсності і, на разі, як це серйоз но?

П.М. Якась частка прав ди у ць о му є. І зу мов ле но це на шою
історією, тим жит тям, яке про жи ли сотні по колінь ук раїнців. Ми
один із ба га то чис лен них на родів світу, який має ве лич ну ти ся чо -
літню історію і доне дав на не мав, та ще й за раз не має су ве рен ної
дер жа ви. А правління чу жинців по над 700 років приз ве ло до то го,
що світог ляд ба гать ох ук раїнців зву зив ся до за без пе чен ня ви жи -
ван ня влас ної ро ди ни. І не біль ше.

П.Д. Доб ре хоч так. Бо й ук раїнців мог ло б не за ли ши ти ся. І це
не прос то сло ва. Раніше я вже при во див страшні циф ри втрат, а за -
раз хо чу ли ше наз ва ти чис ло жертв го ло до мо ру — 10 млн життів (за
да ни ми комісії конг ре су США). Але вже за раз вжи ваєть ся но ва
оцін ка у 15 млн (А. Мок рен ко)

П.М. Це жах ли ва прав да. Але прав дою є і те, що у лю дей, за -
цик ле них вик люч но на проб ле мах тіль ки своєї ро ди ни, підтяті кри ла
ро ман ти ки, во ни не зроб лять чо гось та ко го, що зди вує світ. Як що
ми хо че мо жи ти у ць о му світі (а ми ць о го та ки хо че мо), не обхідно
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відро ди ти і на ро щу ва ти дух ру сичів, національні амбіції ук раїнсь -
кої нації і ук раїнсь ко го гро ма дя н ства. У такій пос та новці роз ши -
рен ня зав дань ок ремі еле мен ти на шої мен таль ності є галь мом. Тож
не тре ба ди ви тись на мен талітет як на де що не до тор ка не, як на свя -
щен ну ко ро ву, яку тре ба об минати, ко ли во на ле жить на ва шо му
шля ху. Ок ремі, те пер не  ба жані склад ни ки на шої мен таль ності сфор -
му ва ли ся у відповідні періоди на шої історії за пев них умов. У си лу
об’єктив них при чин найз начніші про ри ви ук раїнці ро би ли не зав дя-
ки раціональ но*інте лек ту альній нап рузі, а са ме зав дя ки емоцій но*
воль овій мобілізації, яка за без пе чу ва ла їм са мо дос татність. Потя г
ук раїнців до са мо дос тат ності про ни зує всю вітчиз ня ну історію. Ук -
раїнця не хви лює ціле. Йо го хви лює свій, ство ре ний ним світ із виш -
не вим сад ком біля ха ти і хру ща ми, які над виш ня ми гу дуть. Він не
хо че ні від ко го за ле жа ти. Зга дай те, яка зне ва га жи ве в ук раїнців до
«приймів». Та й прий мак у на родній свідо мості виг ля дає скоріше
жа люгідним, ніж ге роєм. Зовнішні заг ро зи, в умо вах яких постійно
жив ук раїнець із давніх-да вен, нав чи ли йо го ви жи ва ти в умо вах
свавілля вла ди чу жинців. Він завж ди три має прин ци по ву ду лю
у прин ци повій ки шені, яка ніко ли не бу ває прин ци по во пус тою
(Д. Се ме нов). Це прес ло ву те «ху то ря н ство» ви с ту па ло в історії дво -
я ко: як дви гун і як галь мо прог ре су — еко номічно го, соціаль но го,
полі тич но го; частіше — галь мом, оскіль ки бло ку ва ло стра тегічну
ме ту, по вер та ю чи лю дей із май данів на власні го ро ди, зму шу ю чи їх
ро би ти важ кий вибір між ко лек тив ним та індивіду аль ним по ря тун -
ком на ко ристь ос тан нь о го. Прав до подібно, що та ке са ме ми маємо
за раз, після Ре во люції гідності. І ко ли я ка жу про не обхідність
зміни світог ля ду, то од ним із го лов них зав дань цієї зміни є знай ти
спосіб, потя г, щоб уст ремління до пер со наль ної ав торсь кої са мо -
дос тат ності пе рет во ри ти на будівни чо*пе рет во рю ючу си лу для лю -
дей і країни.

Один підхід — «Моя ха та скраю, я нічо го не знаю», і зовсім
інший «Моя ха та скраю: при на паді во рогів на се ло я пер шим у бій
всту паю»…

Потрібно про вес ти аналіз на шої мен таль ності аж до мо ле ку -
ляр но го рівня і відки ну ти все те, що за ва жає нам роз ши ри ти наші
го ри зон ти та світог ляд. Інши ми сло ва ми, ми по винні до мо ви ти ся
й усвідо ми ти не обхідність роз бу до ви спіль но го, в яко му ко жен змо -
же бу ти са мо дос татнім. Суспільство, в яко му не бу де по се ред ників
між людь ми і жит тям і в яко му ко жен мо же взаємодіяти з інши ми
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не за прин ци пом чи від без ви ході, а за доб ровіль ним наміром до
співпраці (спіль ності), яка си нер гує зу сил ля кож но го.

Най важ ливіше зав дан ня ць о го пе рет во рен ня по ля гає в то му,
щоб ство ри ти мо ти вацію і мобільність ен тузіаз му знач ної біль шості
лю дей ук раїнсь кої спіль но ти, здат них  бу ду ва ти но ву дер жа ву. Ця
но ва дер жа ва для них — про дук то ва сис те ма, ре зуль та том існу ван ня якої
є ство рен ня умов для за до во лен ня ма теріаль них та ду хов них пот реб
усіх гро ма дян че рез мак си маль ну ре алізацію по тенціалу кож но го. І тоді
в про цесі побу до ви цієї дер жа ви всі на ма ган ня обійня ти ту чи іншу
по са ду бу де зво ди ти ся до зма гань, як кра ще за ду ма не вті ли ти в жит -
тя. Сь о годні час то*гус то на ма ган ня щось пок ра щи ти зво дить ся до
про по зицій заміни ти шля хом купівлі*про да жу од не прізви ще на
інше. Пе чальні ре зуль та ти та ко го підхо ду ми щод ня ба чи мо.

П.Д. Ви ще ми вже за че пи ли те му, що нам, ук раїнцям, тре ба ро -
би ти, аби вилізти з ць о го бо ло та, в яко му ми зна хо ди мо ся. Пер шо -
чер го вим у ць о му ря ду є син тез мо делі омріяної Ук раїни, па ра лель но
з цим — ство рен ня не обхідних струк тур і фор му ван ня відповідних
про цесів, здат них укупі при вес ти нас до успіху. При ць о му не слід
за бу ва ти, що па ра докс ви бу хо подібних суспіль них пе рет во рень по ля-
 гає в то му, що самі ре во люції ніби то пла ну ють ся, але їх пе ре біг —
стихійний… То му кра ще бу ти ду же ви ва же ни ми. Ор ганізаційним
фун да мен том за ду ма но го про ек ту ми наз ва ли все на род ну плат фор -
му «Ко ло ук раїнсь ких патріотич них сил» — КУПС. Це тре ба так ро -
зуміти, що про по нуєть ся якась но ва си ла?

П.М. Са ме так.
П.Д. Але ж на сь о годні в Ук раїні уже існує по над 370 політич -

них партій, рухів, гро мадсь ких об’єднань то що. Навіщо ще од на,
хоч і но ва?

П.М. У ме не скла ло ся вра жен ня, що ство рен ня та кої кіль кості
амбітних струк тур (як не як — партія, асамб лея або рух то що) ге не -
рує ілюзію ши ро кої де мок ра тич ності ук раїнсь ко го суспільства, а на -
сп рав ді роз’єднує наш на род і є чиїмось спецп ро ек том. Чиїм — не
знаю, але гли бо ко пе ре ко на ний, що всі ці партії, за не ве лич ким ви -
нят ком, ніко му не потрібні. Не обхідним і дос татнім до ка зом ць о му
є сь о годнішній пла чев ний стан справ в Ук раїні, ста тус tera inkog nita
на шої дер жа ви у світі. Як пра ви ло, внутрішнь ою в’яжу чою си лою
у них є вузькі кор по ра тивні інте ре си й інте ре си ки, а міжпартійні
об’єднан ня, бло ки, со ю зи то що ство рю ють ся для до сяг нен ня амбіт -
ніших цілей. Ці партії — політичні бізнес*кор по рації. Зро зуміло,
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що кор по ра тивні інте ре си наявних партій, блоків, со юзів на ба га то
вужчі від інте ресів усь о го ук раїнсь ко го на ро ду — то му ці партії не
мо жуть розг ля да ти ся як ви раз ни ки інте ресів на ро ду за га лом.

Крім то го, без ду ховність (зга дай те е*дек ла рації) і відсутність
патріотиз му у ба гать ох партіях зу мов лює ду же низь ку їх якість як
ор ганізаційно*політич но го чинника ук раїнсь ко го суспільства.

П.Д. Саме із ць о го визріває ма со ве усвідом лен ня не обхі нос ті
ство рен ня но вої си ли, яка бу ла б здат ною мобілізу ва ти весь на род
на побу до ву Ук раїнсь кої Ук раїни?

П.М. Так. У сь о годнішніх ре аліях це мо же ста ти дійсністю за
умов, що на род зі своєї товщі виш то вх не на аре ну не обхідну кіль -
кість ак тив них, чес них, патріотич них і ро зум них лю дей, які і ство -
рять цю но ву си лу, — ми да ли їй наз ву КУПС.

Здаєть ся, що на пер шо му етапі цю си лу слід фор му ва ти як гро -
мадсь ку ор ганізацію. Це дасть мож ливість за лу чи ти до її діяль ності
кож но го гро ма дя ни на, який є патріотом і го то вий пра цю ва ти на її
бла го, не за леж но від то го, до якої політич ної партії чи ру ху він на -
ле жить. У міру то го, як ця струк ту ра на бе ре не обхідних сил і мож -
ли вос тей, її мож на бу де у разі пот ре би транс фор му ва ти в політич -
ну струк ту ру. За раз же во на по вин на роз ро би ти про ект Ук раїнсь кої
дер жа ви для лю дей і за хо ди, які доз во лять роз по ча ти втілен ня ць о -
го про ек ту у жит тя.

П.Д. Який ор ганізаційний виг ля д матиме ця струк ту ра на пер -
шо му етапі сво го існу ван ня?

П.М. Ор ганізаційних форм мо же бу ти декіль ка, але логічною
здаєть ся така. Ма ю чи мо дель омріяної Ук раїни, ство рюєть ся гро -
мадсь ка ор ганізація КУПС, яка роз поч не і про во ди ти ме ро бо ту
що до втілен ня цієї мо делі у жит тя. Зав дан ня впро вад жен ня розк ла -
даєть ся на низку ло каль них зав дань: за ко но дав че матиме впро  ва -
джен ня (про об раз май бутнь о го за ко но дав чо го ор га ну або за ко но -
дав чий ре зерв), де талізація мо делі і роз роб лен ня конк рет них ме тодів
і спо собів втілен ня мо делі в жит тя (про об раз май бутнь о го уря ду —
уря до вий ре зерв), су до чин не і про ку рорсь ке за без пе чен ня ць о го
про ек ту (май бут ня су до чин на та про ку рорсь ка сис те ма суп ро во ду)
та інфор маційне і просвітниць ке за без пе чен ня (ор ганізація на сам -
пе ред все о бу чу всь о го ук раїнського на ро ду).

За виз на че ни ми нап рям ка ми фор му ють ся на ос нові са моіні -
ціати ви ро бочі гру пи, ко легії, які мо жуть ма ти вер ти каль но*го ри -
зон таль ну струк ту ру.
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П.Д. Щоб бу ло зро зуміліше, опи шіть, для прик ла ду, хоч ок ремі
функції, які до ве деть ся здійсни ти у про цесі побу до ви су ве рен ної
за мож ної Ук раїни.

П.М. Поч не мо з ок ре мих пи тань за ко но дав чо го за без пе чен ня.
Як що вже го во ри ти про та ке за без пе чен ня ре алізації мо делі ус -
пішної Ук раїни, то слід, як на ме не, по чи на ти з прий нят тя но вої,
або ко рекції наявної Конс ти туції. По ло вин час те втілен ня пар ла -
ме нтсь ко*пре зи де нтсь ко го правління, при чи ною яко го є не за вер -
шеність конс ти туційної ре фор ми та відсутність полі тич ної струк -
ту ро ва ності суспільства є нез на ним у світовій прак тиці сим біо зом,
ко ли на ви що му рівні скон струйо ва но пар ла ме нтсь ку мо дель,
а насп равді у всій вер ти калі діє пре зи де нтсь ка вер ти каль вла ди. Та -
кий стан ре чей ро бить не мож ли вим ор ганізацію ефек тив но го дер -
жав но го уп равління і ви ма гає рішу чих відповідних дій. 

П.Д. Ба жа но ок рес ли ти хоч би час ти ну то го, що хви лює су -
спільство, і які є мож ли вості виріши ти ці проб ле ми.

П.М. Пер ше, що не обхідно до вес ти до логічно го за вер шен ня,
так це прак тич но уза ко ни ти, що Ук раїна є пар ла ме нтсь ко*пре зи де нт -
сь кою рес публікою. І крап ка. До ць о го впер то підштов хує істо рич -
ний досвід. Пре зи дент має предс тав ницькі функції, нап рик лад, як
пре зи дент у ФРН. Це тяг не за со бою ліквідацію аб со лют но па ра зит -
но го ор га ну — адміністрації Пре зи ден та. Во на на сь о годні в Ук раїні
є сов ко вим ви род ком — ота ким собі політбю ро, яке всім уп рав ляє
і ніко ли ні за що не відповідає. Ви го да від цієї ліквідації ко ло саль -
на — як фінан со ва, так, і це є най важ ливішим, — мо раль на.

Го ло ва уря ду — Геть ман. Нічо го сліпо мав пу ва ти світо вий досвід.
Жи вуть же німці з канц ле ром і, за у важ те, не по га но жи вуть. То чо му
ж ми, ук раїнці, не мо же мо відро ди ти наз ву дер жав ної по са ди, яка
у нашій історії бу ла і про де мо н стру ва ла свою життєздатність у важкі
часи — Геть ман. Вер хов на Ра да ско ро чуєть ся до 150 осіб. Оці 450 сь о -
годнішніх, за не ве ли ким ви нят ком десь до 50–100 осіб, є прой дисві та -
ми і шах раями слід конс ти туційно ско ро ти ти. Не хай во ни чес ною пра -
цею за роб ля ють собі на хліб на сущ ний.

П.Д. Ско ро ти ти мож на, про те яка ж бу де якість тих за конів,
які тво ри ти ме ско ро че на Вер хов на Ра да. Ад же це од не із її го лов -
них зав дань.

П.М. Мож на по ду ма ти, що ко ли ми маємо Вер хов ну ра ду в скла -
ді 450 доб ре вго до ва них, ши кар но одяг ну тих на род них де пу татів,
то ми маємо якісне за ко но дав че за без пе чен ня дер жа вот во рен ня.
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Дідь ка ли со го. По*пер ше, в Ук раїні має місце унікальне пра во ве
свавілля. Ви не знай де те біль ше та ко го ніде у світі, щоб країну
розік ра ли, роз де ре ба ни ли дот ла під освятою за конів та інших юри -
дич них актів, спеціаль но прий ня тих для ць о го! 

По*дру ге, знач на час ти на, як що не пе ре важ на біль шість прий -
ня тих за конів, навіть як що во ни мог ли б при нес ти якусь ко ристь
на ро ду, не пра цю ють. І не пра цю ють во ни через таку прос ту при чи -
ну, що в них відсутнє фінан со ве підґрун тя для втілен ня. Пус то дз во -
н ство. «За кон хо ро ший, але не має коштів на йо го впро вад жен ня».
Особ ли во ба га то та ких пус ту шок випль о ву ють опо зи ційний блок
(об’єднані не до бит ки Яну ко ви ча), «Во ля», «Наш край», «Відрод -
жен ня» та ін. політичні кон’юнк тур ни ки. До них при ми ка ють інші
гор лох ватські по пулісти: не до ра ди ка ли, не до батьків щинці та інш.
фей кові ура*патріоти.

П.Д. Ну, і який вихід із цієї хит ро при ду ма ної ду рилівки?
П.М. Вихід є, і він мо же ста ти ви со ко е фек тив ним. Не обхідно

роз ро би ти но вий ал го ритм за ко нот вор чості, в яко му пе ред ба чи ти,
що життєву при датність і якість за конів за без пе чує інсти тут за ко -
но да в ства при Вер ховній Раді за умо ви, що він укомп лек то ва ний най -
вищим юри дич ним національ но*патріотич ним інте лек том, а та кож
за рубіжними фахівцями. Ця струк ту ра по вин на ста ти своєрідним
ор га ном конт ро лю, юри дич ним про пу ск ним пунк том, який по дає
на розг ляд ВР ли ше ті за ко ни, що відповіда ють ви мо гам жит тєздат -
ності й дер жа вот вор чості су ве рен ної країни.

П.Д. Бе зу мов но, такі кро ки є важ ли ви ми, свою спра ву во ни
зроб лять у перс пек тиві. Але є низ ка проб лем, які пе чуть сь о годні, —
ко рупція, то таль на бідність на се лен ня, су до чин не та про ку рорсь ке
свавілля…

П.М. На разі ко рупція за оцінка ми ок ре мих екс пертів є най -
страшнішою заг ро зою для на шої дер жа ви. Во на не без печніша на -
віть за аг ресію Мос ковії про ти Ук раїни. Корінна при чи на цієї біди, що
бо роть бу з нею ве дуть… самі ко рупціоне ри.

Ук раїнські пра ви ла гри, ви роб лені ще у 20*у столітті, не пе ред ба -
ча ють поєднан ня успішності з без до ган ною чесністю. Та ку си ту ацію
не обхідно рішу че міня ти. 

П.Д. Це ж яким чи ном?
П.М. Передусім треба по си ли ти криміналь ну відповідальність

і, най го ловніше, до мог ти ся невідво рот ності криміналь ного пока-
рання. Нам не потрібно гуч них зат ри мань. Нам потрібні спра вед -
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ливі ви ро ки. Що такі за хо ди ефек тив но пра цю ють, по ка зав досвід
на шої сусідки Ру мунії: по са див ши за ґра ти групу ко рупціонерів,
у т. ч. бра та пре зи ден та, країна відчу ла знач ний при лив передусім
еко номічних мож ли вос тей і, як наслідок, суттєве зрос тан ня ВВП.
Прав да, са ме в ці дні ру мунсь ка вла да хо че зміни ти си ту ацію на
свою ко ристь, але ру мунсь кий на род став на за ваді. До по мо жи, Бо -
же, йо му пе ре мог ти. 

В умо вах Ук раїни я б пос та вив навіть пи тан ня про вве ден ня
смерт ної ка ри за ко рупційні зло чи ни. Бо це га неб не яви ще терпіти
не мож на. 

П.Д. Пер ший етап елект рон но го дек ла ру ван ня ви вер нув на -
зовні без межні ви я ви ли цемірства, цинізму, жлоб ства, хво роб ли вої
жа до би до на ко пи чу ван ня та кічу в се ре до вищі т. з. політич ної, дер -
жав но*служ бо вої, про ку рорсь ко*поліцейсь кої та суддівсь кої «еліт»
і висвітив ницість її мо раль но*етич но го рівня. Що з цим ро би ти?

П.М. Ду маю, що тут мож на чи ни ти так. Перш за все ство ри ти
дер жав ний «Фонд відрод жен ня» і зап ро по ну ва ти всім дек ла ран -
там уп ро довж 3*х місяців при вес ти свої дек ла рації у пов ну від по -
від  ність із чес но за роб ле ним. Усе на жи те (чи тай вкра де не) по вер -
ну ти до ць о го фон ду. Тих, хто це не зро бить вчас но і чес но,
відсто ро ни ти від вла ди і су ди ти війсь ко вим три бу на лом за зра ду
Батьківщи ни, і підго тов ку до втечі з неї в го ди ну «Ч» із наг ра бо ва -
ною ва лю тою.

«Чес ним» зло дю гам після відсид ки за бо ро ни ти обійма ти певні
по са ди упро довж пев но го ча су, виз на че но го спеціаль ним за ко ном.
Для відбу ван ня по ка ран ня створити спеціаль ну струк ту ру у ви г ляді
Тру до вої Армії з на леж ною ор ганізацією до зу ван ня ви хов них і тру -
до вих про цесів. Ці за хо ди не обхідно до пов ни ти інши ми діями, які
б спри я ли при хо ду на по са ди служ бовців, котрі бу ли б го то ви ми на
по чат ко во му етапі по го ди тись на рівень за робітної платні з ура ху -
ван ням еко номічних мож ли вос тей країни і мо раль них мо тивів жер -
тов ності: «Мій, дру же, Вітчизні відда мо душі прек расні уст рем лін -
ня». І зви чай но ж, що для відрод жен ня довіри до вла ди не об хід на
ліквідація різних пільг. Зок ре ма, як що взя ти охо ро ну здо ров’я, то
для ство рен ня ви со ко якісної сис те ми ме дич но го обс лу го ву ван ня
всіх гро ма дян слід роз ро би ти й обов’яз ко во зап ро ва ди ти відпо від ні
за ко но да в ство та прог ра ми. Зок ре ма, пе ред ба чи ти, що по ки дер -
жав ний чи нов ник, по чи на ю чи від клер ка і до пре зи ден та, пе ре бу -
ває на дер жавній службі, він не має пра ва ліку ва ти ся у при ват них



клініках. Мож нов ладці та їхні діти мають ліку ва ти ся у тій сис темі,
яку ство ри ли для пе ресічних гро ма дян, тоб то у дер жав них лікар -
нях. Привілейо вані гра дації з ме дич но го обс лу го ву ван ня з на дан ням
віп*па лат і віп*пос луг, а та кож впро вад жен ня спеціаль них низь ких
цін на ліки для них бу де су во ро ка ра ти ся відповідно до роз роб ле но -
го за ко но да в ства.

Та кий підхід по дає надію, що у зак ла дах охо ро ни здо ров’я бу де
до сить швид ко на ве де но лад, по*пер ше, і змен шить ся кіль кість ба -
жа ю чих іти у вла ду, по*дру ге.

Теж са ме не обхідно зро би ти і з освітою: дер жав ним чи нов ни -
кам слід за бо ро ни ти під час їхньої служ би ук раїнсь ко му на ро дові
нав ча ти своїх дітей за кор до ном (за раз це ма со во відбу ваєть ся). Пра -
цю ймо ра зом, щоб національ на освіта бу ла на рівні євро пейсь кої
чи аме ри кансь кої. Це зав дан ня нам аб со лют но під си лу.

Освіта й на у ка — ос но ва і рушій роз вит ку всь о го: мо ралі, доб -
ро бу ту, куль ту ри то що. Сь о годні у цій сфері тре ба кри ча ти — SOS!
Бо це — дві сест ри*близ нюч ки: ко рупція і про фесійна дег ра дація.
Як що не вжи ти рішу чих за ходів, во ни зни щать Ук раїну. Ко рупцію
мож на по до ла ти ви со кою ре пу тацією нав чаль них і на у ко вих зак -
ладів. Як що, нап рик лад, імідж універ си те ту ста не біль шим капіта -
лом, ніж ха барі, ко рупція зник не. А вслід за смер тю ко рупції зник -
не і про фесійна дег ра дація, бо «знан ня» пе рес та нуть про да ва ти,
а поч нуть їх здо бу ва ти. 

До зап ро по но ва них за конів мож на до да ти ще декіль ка про по -
зицій. Ду же потрібен за кон, який би вик лю чив із прак ти ки по лі -
тич но го жит тя країни торгівлю «го ло са ми» на ви бо рах: у разі ви яв -
лен ня фак ту про дажу сво го «го ло су» на ви бо рах та кий — язик не
по вер таєть ся вжи ти сло во «гро ма дя нин» — поз бав ляєть ся пра ва
«го ло су» по життєво! Кри ком кри чить пот ре ба ух ва ли ти но вий за -
кон про ви бо ри, який би зро бив їх дійсно про зо ри ми і де мок ра тич -
ни ми, а та кож — за кон чи за ко ни, які прос то і зро зуміло фор му ва -
ли б відповідальність де пу татів за відсутність на сесії, го ло су ван ня
чу жою карт кою, бійки у Вер ховній Раді та інші не по до б ства, які
є по род жен ням на шо го пар ла мен та риз му.

Нові ви бо ри до ВР мож на про во ди ти ли ше за умо ви зміни
скла ду ЦВК та зміни ви бор чо го за ко ну, який зап ро ва дить у по лі -
тич не жит тя відкриті спис ки кан ди датів у де пу та ти, ска сує ма жо -
ри тарні ок ру ги, що ма ло б ліквіду ва ти то таль ну скуп ку го лосів ви -
борців.
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Щоб не ди ву ва ти біль ше світо ву спіль но ту кількістю політич -
них партій в Ук раїні. Вар то раціоналізу ва ти політич ну сис те му за
до по мо гою ви бор чо го за ко ну який би пе ред ба чав чіткий прохід -
ний бар’єр для кіль кості іде о логічних партій у ви бор чо му блоці —
до трь ох*чо тирь ох. Здійснен ня ць о го за хо ду ста не надз ви чай но
важ ли вим кро ком до ство рен ня гро ма дянсь ко го суспільства. Сь о -
годнішня політич на сис те ма при ни жує ук раїнсь ку націю.

На за вер шен ня те ми но вих за конів хотів би підкрес ли ти, що
ук раїнсь кий дер жа вот вор чий ети кет в епо ху безп рин цип ності і все -
яд ності, спо жи ва цт ва і прис то су ва н ства, на пре ве ли кий жаль, по ки
що не ви ро бив пра вил гри, які б пе ред ба чи ли поєднан ня успіш -
ності з без до ган ною чесністю. Сь о годні в Ук раїні для чи нов ни ка чи
політи ка*ан ти ко рупціоне ра є ли ше од на мож ливість не втра ти ти
довіру гро ма дян до се бе — бу ти справді ре аль но бідним.*

П.Д. До речі бідність, або навіть зли да р ство знач ної час ти ни,
як що не біль шості, гро ма дян Ук раїни ду же при ни жує на шу дер жа ву
і ро бить надз ви чай но важ ким жит тя ба гать ох лю дей. У що ден но му
спілку ванні мож на по чу ти сло во «ви жи ти». Це страш но! Не обхідно
щось ро би ти.

П.М. Зви чай но. Тут є декіль ка шляхів. Пе ре дусім, і це є вирі -
шаль ним, тре ба на ро щу ва ти еко номічний по тенціал Ук раїни. А для
ць ого Ук раїні тре ба відмо ви ти ся від без дум но го сприй нят тя докт ри-
ни не олібе раль но го рин ку, над то її ор то док саль ної мо делі, ви ко рис-
тан ня якої кон сер вує і навіть по си лює роль Ук раїни як си ро вин но го
при дат ку до роз ви ну тих країн та пос та чаль ни ка за кор дон де ше вої
ро бо чої си ли і жорстко галь мує влас ний інно ваційний роз ви ток.
Досвід роз ви не них країн світу підтве рд жує, що клю чо ва роль у за -
без пе ченні умов інно ваційно го роз вит ку, фор му ванні національ ної
інно ваційної сис те ми на ле жить дер жаві, яка вста нов лює стра тегіч ні
цілі, за без пе чує ре су рс ну підтрим ку, зок ре ма бюд жет не фінан су -
ван ня, по дат ко ве сти му лю ван ня, кре ди ту ван ня то що. То му нам не -
обхідно терміно во про вес ти ау дит на род но го гос по да р ства і виз на -
чи ти перс пек тивні га лузі на тлі світо вої еко номіки, звер та ю чи
на  сам пе ред ува гу на те, що у нас ще не встиг ли до кінця зни щи ти:
кос мо нав ти ку, літа ко бу ду ван ня, ко раб ле бу ду ван ня, ме та лургію,
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важке енер ге тич не ма ши но бу ду ван ня (турбіни), хімію, аг рар ний
сек тор, ІТ*тех но логії, на ноіндустрію та інші га лузі 5*го і особ ли во
6*го тех но логічних ук ладів. Ран жу вав ши перс пек тивні га лузі, мож -
на розпочати роз роб лен ня прог рам їх роз вит ку. 

П.Д. А де гроші взя ти на ці про ек ти?
П.М. Є декіль ка дже рел, за до по мо гою яких мож на зібра ти

необхідні фінан сові ре сур си. Зга дай мо де ри бан на род но го май на
у 90*і ро ки ХХ століття, в ре зуль таті яко го у нас з’яви ло ся півто ра
де сят ка олігархів, у ру ках яких аб со лют но не за кон но опи ни ло ся 90%
народ но го доб ра, що бу ло ко лись дер жав ним. Ук раїна  вже має пев-
 ний досвід, як відно ви ти спра вед ливість. Зга дай те історію з Кри во -
ріжстал лю, ко ли пов тор ний про даж приніс у бюд жет 25 млрд. грн.
замість 4 млрд., які бу ли от ри мані після пер шо го про дажу. Прав да, ці
25 млрд. грн. безслідно щез ли, як і перші 4, але це вже інша те ма.

Сам пре це дент ска су ван ня при ва ти зації на прик ладі Кри во -
ріж сталі є ду же важ ли вим мо мен том, бо він не привів до розстрілів
і ко мунізму. Націоналізація бу ла про ве де на цивілізо ва но дер жав ними
ор га на ми, а не п’яни ми мат ро са ми, її підтри ма ло все су спільство.
Са ме та ка націоналізація при ве ла до найуспішнішої в ук раїнській
історії при ва ти зації, яка пе ре да ла ве ли ке підприємство в ру ки
справді ефек тив но го влас ни ка і тим са мим воно бу ло вря то ва не від
розк ра дан ня.

Оскіль ки це не єди не підприємство в Ук раїні, яке бу ло при ва -
ти зо ва не з гру би ми по ру шен ня ми, то кри воріжстальсь ка мо дель
є прек рас ною для ши ро ко го вжит ку! На га даю, що Ви щий гос по -
дарсь кий суд 22 жовт ня 2004 ро ку виз нав при ва ти зацію Кри во -
ріжсталі за 4 млрд. грн. за кон ною, Вер хов ний суд Ук раїни 1 бе рез ня
2005 ро ку ска су вав це рішен ня.

От же, це пра виль ний шлях, ко ли ство рюєть ся дер жав на комі сія,
яка вста нов лює спра вед ли ву ціну «куп ле ним», а насп равді «при -
хва ти зо ва ним» об’єктам, виз на чає су му доп ла ти, і на ро ду по вер -
таєть ся вкра де не у нь о го май но гро ши ма. Хто з олігархів не мо же
або не ба жає ць о го ро би ти, про во дить ся реп ри ва ти зація, дер жа ва
шу кає іншо го влас ни ка, про дає йо му об’єкт за чин ною рин ко вою
ціною, а ту су му, яку пла тив ко лишній влас ник, по вер тає йо му. 

Цей захід вирішує два зав дан ня: ліквідо ву ють ся без крові олі -
гар хи, за ли ша ю чись до сить за мож ни ми людь ми; бу де по вер ну то на -
ро ду декіль ка де сятків млрд. до ларів, і не потрібні нам бу дуть ніякі
МВФ, ЄБРР та інші міжна родні фінан сові струк ту ри. Ство рить ся
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мож ливість роз по ча ти ра ди каль не пе рет во рен ня еко номіки Ук раї -
ни і на цій ос нові в не да лекій перс пек тиві різко підви щи ти рівень
жит тя гро ма дян.

П.Д. Неп рос то це бу де зро би ти. В Ук раїні розк ра даєть ся ду же
прос то, а по вер таєть ся вкра де не ду же важ ко. Але, ма буть, є ще ж
і ін  ші дже ре ла.

П.М. Так, є. Най перш, це ве ли чезні кош ти, які цир ку лю ють
у ті нь овій еко номіці і до держ бюд же ту не пот рап ля ють.

Крім ць о го, прак тич но вся еко номіка Ук раїни пе ре бу ває в ру -
ках олігархів. Ця обс та ви на доз во ляє їм ухи ля ти ся від спла ти знач -
них сум по датків. Зга дай те ос танні скан дальні історії з оф шор ни ми
зо на ми. Поєдну ю чи ці мож ли вості з тінь о ви ми схе ма ми, за оцінка -
ми Національ но го бан ку, за кор дон щорічно з Ук раїни ви во зить ся
не ле галь но близь ко 50 млрд. до ларів США.

Далі. Най надійнішим інвес то ром для дер жа ви є її влас ний на -
род. У міру роз вит ку еко номіки країни за о щад жен ня гро ма дян бу -
дуть збіль шу ва ти ся. Тре ба роз ро би ти та ку дер жав ну де по зит ну сис -
те му, яка б га ран ту ва ла пов ну без пе ку будь-яким вкла дам гро ма дян
(а не об ме же ним су мам, як за раз) і доз во ля ла аку му лю ва ти ці кош -
ти для по даль шої побу до ви дер жа ви. Зга дай те досвід США у по до -
ланні гли бо кої кри зи аме ри кансь кої еко номіки у 1929 році і зак лик
пре зи ден та Ф. Руз вель та до аме ри кансь ко го на ро ду довіри ти свої
збе ре жен ня бан кам. І це вря ту ва ло Аме ри ку.

Те, що сь о годні у на ших «слуг» на ро ду зна хо дять ся ве ли чезні
су ми інва лю ти і національ них гро шей у пан чо хах і скля них бан ках,
є не нор маль ним яви щем, це — гро ма дянсь ка гань ба.

В ук раїнців є ще один по туж ний ре зерв для роз вит ку. Не об хід но
роз ро би ти і втіли ти в жит тя про ект «По вер нен ня на батьківщи ну»,
який би вирішив мінімум дві проб ле ми. Пер шу — це пе рек ри ти
міграцію, яка ви ми ває перс пек тив них лю дей з Ук раїни і щед ро ода ро -
вує та лан та ми весь світ. Для ць о го слід ство ри ти, особ ли во для мо лоді,
на лежні умо ви кар’єрно го зрос тан ня. І дру гу — роз ро би ти за ко ни, які
ство рю ють на певні періоди (10–20 років) такі ж умо ви для бізне су,
або навіть кращі, ніж у тих країнах, де жи вуть ук раїнці за раз у ста тусі
діас по ри, і зап ро си ти їх по вер ну ти ся на істо рич ну Батьківщи ну. Ра зом
з охочи ми по вер ну ти ся Ук раїна от ри має не тіль ки фінан со ву під трим -
ку, але й — і це є го лов ним — досвід побу до ви успішних дер жав, в яких
во ни про жи ва ли. Не слід за бу ва ти, для прик ла ду, що США, як ска зав
пре зи дент Оба ма у своєму фіналь но му вис тупі 10 січня 2017 р., «від
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по чат ку сво го існу ван ня бу ли країною іммігрантів і здо бу ли біль шу
час ти ну сво го еко номічно го та куль тур но го по тенціалу зав дя ки
співісну ван ню предс тав ників ок ре мих рас і національ нос тей».

Для здійснен ня ць о го про ек ту доціль но ство ри ти від повідну
дер жав ну струк ту ру.

І ос таннє. Досвід бурх ли во го роз вит ку «азійсь ких тигрів», «япон -
сь ке ди во» свідчать про те, що для здійснен ня ок ре мих про ектів
країна мо же вклю ча ти дру карсь кий верс тат для емісії національ ної
ва лю ти. При ви ко нанні пев них умов цей захід дає доб рий ре зуль -
тат, не про во ку ю чи при ць о му зрос тан ня інфляції.

Я наз вав де які дже ре ла фінан со вих ре сурсів. Є ще й інші, до -
сить по тужні ва желі, які мож на ви ко рис та ти.

Візь ме мо, зокрема, по да ток на розкіш. Не тре ба ви га ду ва ти то -
го, що ро бив ви нахідли вий Яце нюк: по дат ки на пенсії та інші дур -
ниці. Поп росіть Ка тю Осад чу, не хай во на дасть спис ки «зне до ле -
них», які бе руть участь у прог рамі «Світсь ке жит тя», що йо го
в на роді на зи ва ють «свинсь ке». Бо й справді, на тлі все на род но го
стар цю ван ня тре ба втра ти ти вся ку совість, щоб де мо н стру ва ти на -
хаб ну розкіш за ра ху нок ук ра де них гро шей у то го ж та ки зли ден но -
го на ро ду. За ра ху нок та ко го по дат ку мож на зібра ти та кож прис -
той ну су му. От, пи тан ня тіль ки в то му, чи за хо чуть зби рачі по датків
у са мих се бе їх зібра ти? 

Усі ці за хо ди ра зом доз во ли ли б за ку му лю ва ти ве ли чезні кош -
ти в ме жах ба гать ох де сятків міль ярдів до ларів США, які да ли
б мож ливість роз по ча ти ра ди кальні комп лексні ре фор ми в Ук раїні
без за рубіжної до по мо ги і відповідних політич них пе ре ду мов. По -
трібна тіль ки політич на во ля і ко ман да патріотів*провідників.

П.Д. Зву чить оп тимістич но, але наші лю ди вже не вірять у такі
обіцян ки, тим більше, що жит тя у ба гать ох із них стає че рез злидні
уже сь о годні прос то нес те рп ним.

П.М. А хто ска зав, що сь о годні ці проб ле ми не слід вирішу ва -
ти? Є у нас і опе ра тивні ре зер ви. Нап рик лад, різке ско ро чен ня чи -
нов ни цт ва. Я вже го во рив про ліквідацію адміністрації Пре зи ден та.
Або пог лянь мо на чи нов ниць кий розплідник. Японія має на се лен -
ня у 3 ра зи біль ше Ук раїни, а чи нов ників — у тричі мен ше. Ре зерв?
Так, та ще й який.

Або візь ме мо рівень за робітної пла ти на род них де пу татів, дер жав-
них чи нов ників, ди рек торів дер жав них фірм, ус та нов то що. Є дикі
прик ла ди, ко ли керівни ки дер жав них струк тур (Укр наф та, Держ -
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залізни ця, Укр пош та та ін.) от ри му ють мільйонні місячні за робітні
платні. І мо ти вація ць о го з бо ку уря ду при шиб ле на: мов, ви ж ба -
чи те, яки ми кош та ми во ни орудують, і щоб не бу ло наміру вкрас -
ти, відва ли мо їм по мільйон чи ку в місяць. А як же з та кою логікою
бу ти при приз на ченні розміру за робітної платні, нап рик лад,
асеніза то рам? Ні жи ти, ні вмер ти!

Не мож на вва жа ти нор маль ним та ке ди ке роз ша ру ван ня гро -
ма дян за стат ка ми, яке має місце сь о годні в Ук раїні. 

На ве ду свіжий прик лад, В. Пин зе ник, «Facebook» 08.02.2017 р.
«Хо чу при вер ну ти ува гу до соціаль них пи тань за ко ну.
Про ект за ко ну «Про Конс ти туційний Суд Ук раїни» пе ред ба чає

но вий не  ба че ний досі в Ук раїні стан дарт оп ла ти праці 384 тис. грн.
на місяць для судді та 420 тис. для Го ло ви Конс ти туцій но го Су ду, плюс
20 тис. грн. (в роз ра хун ку на місяць) вип лат до відпуст ки.

Скла дові та кої зарп ла ти судді:
По са до вий ок лад — 240 тис. грн. (75 мінімаль них зарп лат).
Над бав ка за стаж — (мак си мум 40%) 96 тис. грн.
Над бав ка за вче ний ступінь (до 20%) 48 тис. грн.
Всь о го 348 тис. грн.
У Го ло ви КС ще над бав ка в розмірі 15%, а то му йо го зарп ла та до -

ся гає 420 тис. грн.
Не за бу ли і про пенсію, яку «со ром’яз ли во» наз ва ли довічним гро -

шо вим ут ри ман ням. Во на ста но вить 80% зарп ла ти або яки хось
307 тис. грн. на місяць, а у Го ло ви — 336 тис. грн. Заз на чу, що та кий
розмір рівноз нач ний пенсії 300 пенсіонерів (у мінімаль но му розмірі).
А над бав ка для судді КС за на у ко вий ступінь док то ра на ук (48 тис. грн
в місяць) у 6 разів пе ре ви щує зарп ла ту про фе со ра.

Зарп ла та ми і пенсіями не об ме жи ли ся. До да ли ще ком пен сацію
вит рат за орен ду жит ла, за ви ко рис тан ня осо бис то го транс пор ту
для служ бо вих пот реб.

Знаю час то вжи ва ний ар гу мент для та ких рішень. Але я не зак ли -
каю пла ти ти суд дям на рівні мінімаль ної зарп ла ти або про жит ко во го
мініму му. Хо чу ак цен ту ва ти ува гу на іншо му: по ви нен бу ти ро зум ний
та до пус ти мий діапа зон в оп латі праці. Не мо же зарп ла та жод но го
дер жав но го чи нов ни ка у 85 разів пе ре ви щу ва ти се ред ню зар п ла ту
в краї ні (за 2016 се реднь омісяч на зарп ла та ста но вить 5,2 тис. грн
на мі сяць). І не мо же оп ла та праці бу ти відірва ною від ста ну еко но -
міки, об сяг якої в ми ну ло му році склав усь о го 55 тис. грн на лю ди ну
в рік (4,6 тис. грн. на лю ди ну в місяць). Ад же тоді при 300�ти сяч них
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зарп ла тах од ним діста нуть ся корінці, іншим — гич ка. Хо ча… іншим
за та ких рішень не за ли шить ся і гич ки».

Тут нам слід бра ти прик лад зі Скан ди навсь ких країн, у яких, за у -
важ те, без ко муністів по бу до ва но справжній соціалізм. У цих краї нах
ко ефіцієнт дециль ності (відно шен ня де ся ти відсотків найбіль ших за -
робітних плат до де ся ти відсотків най мен ших) зна хо дить ся в ме жах
3…5. Це найк ращі по каз ни ки у світі. А че рез це й не див но, що в них
пре ва лює соціаль на гар монія і не має та кої га неб ної соціаль ної пух ли -
ни, як олігар хат. То му доціль ним бу де вста но ви ти та кий по ря док, що
за робітна плат ня най ви щої дер жав ної осо би, нап рик лад пре зи ден та
країни, відрізняєть ся від мінімаль ної за робітної пла ти у дер жаві не
біль ше, ніж у 10 разів (сь о годні мінімаль на за робітна пла та — 3200 грн).

Тоб то мінімаль на за робітна пла та є ба зо вою при виз на ченні
місяч ної платні дер жав ним чи нов ни кам. При ефек тив но му дер -
жав но му керівництві еко номіка зрос тає, зрос тає ВВП, підви щуєть -
ся мінімаль на зарп ла та, відповідно і за робітні пла ти чи нов ни кам. 

А що до пенсійно го за без пе чен ня, то тут та кож не обхідна ра ди -
каль на ре фор ма, зміст якої вже дав но виз на че ний гро ма дянсь ким
суспільством. Її не обхідно тіль ки зап ро ва ди ти. 

П.Д. Ось і добігає кінця на ша ба га то го дин на роз мо ва. Тобі не
здаєть ся, що во на ніко му не потрібна?

П.М. Як це ніко му? Ну, а хоч би нам із то бою. Хіба це нор маль -
но — сидіти, скиг ли ти, бу ти всім не за до во ле ним і па лець об па лець
не вда ри ти, аби хоч що*не будь зміни ти на кра ще. А ми ж тут де що
зап ро по ну ва ли. Хоч щось, але якийсь рух є.

П.Д. Ти знаєш, я слу хаю те бе і ніяк не мо жу поз бу ти ся та ко го
відчут тя, що ти щось при хо вуєш, не все го во риш, що ду маєш, і що
міг би ска за ти.

П.М. А які є у те бе підста ви для та ко го тверд жен ня?
П.Д. Ну, нап рик лад, ти був об ра ний на род ним де пу та том Ра -

дянсь ко го Со ю зу, ти хо див на ви бо ри Пре зи ден та Ук раїни, був пер -
шим міністром освіти не за леж ної Ук раїни і про це — нічи чирк! І як
твоє ми ну ле пов’яза не з сь о годнішнім гро мадсь ким жит тям? І те,
що ти го во риш те пер, якось ко ре люєть ся з тим, що бу ло ко лись?

П.М. А ти ме не про це за пи ту вав?
П.Д. Вва жай, що я це зро бив за раз.
П.М. Доб ре. Але ко рот ко. Все, про що ми го во ри ли, бу ло про -

пу ще не че рез се бе у то му ста ні, в яко му я пе ре бу вав у різні періоди
сво го жит тя.
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Нічо го не ще зає безслідно. Зок ре ма, це зафіксо ва но у ме дич ній
карті кож но го з нас інфарк та ми, інсуль та ми та інши ми хво ро ба ми, які
ви ни ка ють не че рез за до во лен ня, зви чай но ж, на бу ваєть ся досвід.

Як що го во ри ти про ви бо ри, то щоб їх виг ра ти, не обхідно ви ко -
на ти декіль ка умов. Се ред них клю чо ви ми є: 

1. Людські якості кан ди да та. 
2. Йо го прог ра ма. 
3. Кількість ви борців, до яких до ве де на у пов но му обсязі ін фор -

мація по пунк тах 1 і 2.
Перш, ніж прий ня ти рішен ня про ви бо ри, ти оцінюєш се бе, що

ти вмієш і мо жеш зро би ти і що уже зро бив, як до те бе ста вить ся
твоє ото чен ня, твоя ро ди на і, як що ти по всь о му спект ру на би раєш
по зи ти ву біль ше, ніж не га ти ву, — впе ред, іди на ви бо ри. Прог ра ма
твоя має бу ти сис тем ною, ак ту аль ною, мобілізу ю че-прог ре сив ною
і ре аль ною у ви ко нанні. Вирішаль ною є кількість ви борців, із яки -
ми ти зустрівся осо бис то і пе ре ко нав їх ста ти твоїми при бічни ка ми.
Та кої так ти ки я дот ри му вав ся на всіх ви бо рах, у яких брав участь.
Для прик ла ду, на ви бо рах до Вер хов ної Ра ди СРСР я за ли шив ся
один у бю ле тені для таємно го го ло су ван ня і от ри мав «за» біля 90%
ви борців. А пре тен дентів бу ло 11 осіб, і всі во ни відсіяли ся на пер -
шо му етапі. Я не вит ра тив ні копійки гро шей на греч ку ви бор цям,
прав да, за час ви бор чої ком панії втра тив 16 кг влас ної ва ги. Мав
чу до ву фізич ну і мо раль ну фор ми. Бу ли дні, ко ли я вис ту пав у ко -
лек ти вах по 8 разів.

За без пе чи ли мені успіх та кож і ви бо ри рек то ра КПІ, які бу ли
про ве дені впер ше в історії ць о го сла вет но го флаг ма на інже нер ної
освіти. Ви бо ри бу ли сту пе не ви ми. На пер шо му етапі, як що я не
по ми ля ю ся, бу ло 16 пре тен дентів, у бю ле тень для таємно го го ло су -
ван ня вне сені 3 кан ди да ту ри. Пе ре мож цем ви я вив ся я.

От же, нор маль на лю ди на, ро зум на прог ра ма і нев том на пра ця,
щоб її до вес ти до мак си маль ної кіль кості ви борців, є не обхідною,
але, як ви я ви ло ся пізніше, не дос татнь ою умо вою для пе ре мо ги на
ви бо рах. І про це свідчить та кож мій досвід, яко го я на був, бе ру чи
участь ще у двох ви бо рах: ви бо ри Пре зи ден та Ук раїни і ви бо ри до
Вер хов ної Ра ди Ук раїни. У пер ших і в дру гих я по терпів нев дачі.
Я не ста ну за раз аналізу ва ти при чи ни цих по ра зок, їх ду же ба га то.
Але спро бую ви тяг ну ти із ць о го те, що мо же стати у нагоді мо ло дим
політи кам за раз. Огов тав шись від пер ших ударів про цесів де мок ра -
ти зації, партійно*дер жав на но ме нк ла ту ра, про мис лові ге не ра ли
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і все їх чи нов ниць ке ото чення пішли в нас туп для по вер нен ня собі
ко лишніх ко ма нд них по сад у всіх га лу зях. Роз по чав ся бе за на ло го -
вий де ри бан на род но го май на. Тре ба бу ло ство рю ва ти відпо від ні
струк ту ри, які б за хи ща ли це без за кон ня. По вер та ли ся старі прин -
ци пи уп равління. Відро ди ла ся сталінсь ка фор му ла ви борів, суть якої:
«Не важ но кто и как го ло су ет, важ но кто подс чи ты ва ет го ло са». Од -
ним сло вом, патріотичні си ли прог ра ли бій за не за леж ну Ук раїну.
Її, Ук раїну, обп лу та ло міцне па ву тин ня ко рупції, зра ди національ -
них інте ресів і не на сит но го спо жи ва цт ва. Але прог ра ний бій ще не
оз на чає прог раш війни. Го лов ний вис но вок із то го, що ста ло ся, та кий:
не обхідно ство ри ти за галь но*національ ну по туж ну іде о ло гічну си -
лу, яка об’єднає нав ко ло своєї прог ра ми біль шу по ло ви ну ук раїнсь -
ко го на ро ду і тим са мим зро бить рішу чий крок у політич не струк -
ту ру ван ня на шо го суспільства. За ве ли ким ра хун ком, у нас по вин но
бу ти, як я вже го во рив, не біль ше 3*х–5*и по туж них по літич них
партій. Де пу та ти*оди на ки, як і пре зи ден ти, є ма ло е фек тив ни ми.
Усвідом лен ня ць о го є клю чо вим у ство ренні ефек тив но го КУПС.
Дві мої по раз ки є наслідком то го, що я це не зро зумів вчас но. Крім
то го, ду же важ ли вою є ор ганізація за хис ту струк ту ри і діяль ності
КУПС, бо не важ ко здо га да ти ся, який спро тив зустріне її поява
з бо ку вже наявних «за хис ників» ук раїнсь ко го на ро ду. 

П.Д. То мо же доціль но об на ро ду ва ти хоч би якісь по пе редні
прог рамні мірку ван ня, які бе реть ся впро вад жу ва ти КУПС. 

П.М. Та кий до ку мент уже є. На ос нові са моініціати ви ро бо ча
гру па ор ганіза торів (РГО) ко ла ук раїнсь ких патріотич них сил ство -
ри ла йо го і наз ва ла «Маніфест Все ук раїнсь кої плат фор ми «Ко ло ук -
раїнсь ких патріотич них сил (КУПС)». Як про ект май бутнь о го про г -
рам но го до ку мен ту на даю йо го текст повністю.

Про цес ста нов лен ня ук раїнсь кої національ ної дер жа ви неп ри пус ти -
мо сповіль не ний. Чверть століття наш пог ра бо ва ний на род об ма ню ють
спритні амо ральні людці, які рвуть ся у владні інсти туції з ме тою влас -
но го зба га чен ня, а не побу до ви де мок ра тич ної соціаль ної дер жа ви ук ра -
їнсь ко го на ро ду. Владні по вер хи дер жав ної сис те ми не очи щені від яв них
во рогів са мостійної Ук раїни, процвітає ко рупція, не ком пе тент ність, не -
розділеність бізне су і політи ки. Бізнес фак тич но криміналь ний чи
напівкриміналь ний, а ті, що зба га ти ли ся за ра ху нок зух ва ло го пог ра бу -
ван ня національ них ба гатств, зна хабніло на зи ва ють се бе елітою. Дер -
жав на струк ту ра, зліпле на із та кої «еліти», не має на леж них зру шень ні
в еко номічній, ні у внутріполітичній, ні у зов нішнь о політичній пло щи нах.
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У той час, ко ли свідо ме ук раїнство про ли ває кров у відбитті аг ресії
істо рич но го во ро га Ук раїни, в інфор маційно му полі все ре дині країни
розх рис та но і без кар но діють во рожі кос мо політичні си ли, амо ральні
не до бит ки про мос ковсь кої зло чин ної партії Регіонів з три бу ни Вер -
хов ної Ра ди на зи ва ють уте чу з Ук раїни влад ної верхівки криміналь них
зло чинців бан ди Яну ко ви ча, що чи ни ла апар теїд ук раїнству, не за кон -
ним дер жав ним пе ре во ро том.

ЩО ЦЕ?!
За ко ни діалек ти ки підка зу ють справжній ук раїнській еліті, що це

шлях ініціації за галь но національ но го ре во люційно го зри ву, в яко му зад ля
фізич но го ви ни щен ня внутрішніх во рогів ук раїнсь кої дер жа ви проллєть -
ся ба га то крові. Об’єктив но скла да ють ся обс та ви ни, що ук раїнсь ка
армія і поліція ста нуть на бік повс та ло го на ро ду. Це мог ло б прис ко ри -
ти ут ве рд жен ня ук раїнсь кої дер жа ви, але не помірно жах ли вою ціною.

Насп равді ук раїнсь ка еліта здат на зу пи ни ти та кий роз ви ток
подій та спря му ва ти про цес відрод жен ня ук раїнсь кої дер жа ви в ци ві -
лізо ва не рус ло. В ць о му та кож кров но зацікав лені вільні на ро ди де мок -
ра тич них кра їн Євро пи і світу, які вже те пер за суд жу ють аг ресію хи -
жаць ко го мос   ковсь ко го імперіалізму, що на ма гаєть ся по вер ну ти
ко ле со історії зворотньо.

Ук раїнсь кий на род праг не рішу чих змін.
З цією ме тою ук раїнсь ка еліта розпочала фор му ван ня Ко ла ук ра -

їнсь ких патріотич них сил (КУПС), що має ви ра жа ти за галь но націо -
нальні інте ре си Ук раїни, а не ок ре мих груп на се лен ня та гра біж ниць -
ких олігархічних кланів, як то є те пер (сотні партійок, нез дат них
ор ганізу ва ти про цес ефек тив но го дер жав но го відрод жен ня Ук раїни).

ДЕР ЖАВ НИЦЬ КО2ІДЕ О ЛОГІЧНА ПЛАТ ФОР МА КУПС (ос новні
ас пек ти) така.

1. КУПС предс тав ляє інте ре си де2фак то відсу ну тих нині від про -
цесів дер жав но го відрод жен ня Ук раїни гро ма дян.

Тоб то — робітників, се лян, підприємців ма ло го і се реднь о го бізне су,
на род ної інтелігенції (90% на се лен ня Ук раїни). Ме та — вклю чи ти цей
кон тин гент гро ма дян у про цес відрод жен ня рідної дер жа ви. Для чо го:

— національ ним ре фе рен ду мом прий маєть ся роз роб ле на патріо тич -
ни ми фахівця ми Конс ти туція Ук раїни, в якій виз на ча ють ся функ ції влад -
них інсти туцій і відповідальність влад них осіб за не якісне ви ко нан ня цих
функцій із по си лан ням на статті Криміналь но го ко дек су (Конс ти туція +
Криміналь ний ко декс — ос но ва внутрішнь о го за ко но да в ства дер жа ви);
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— в усі гілки вла ди до би ра ють ся патріотичні фахівці, не пов’язані
з бізне сом і го тові слу жи ти ук раїнсь ко му на ро дові за прис той ну за ро біт -
ну пла ту (на по чат ко во му етапі вра хо ву ють ся еко номічні мож ли вості
країни та мо раль на мо ти вація жер тов ності), за леж ну від рівня по  са ди
(на зраз ок пе ре до вих євро пейсь ких дер жав). Плат ня ви з на ча єть  ся рів нем
се редньої за робітної пла ти в країні з ко ефіцієнтом, що мо же прий ма ти
зна чен ня від 1 до 10. Тоб то, у пре зи ден та ко ефіцієнт 10, прем’є ра — 9…
у най ниж чо го чи нов ни ка — 1; при ць о му ко ефіцієнт де циль ності по ви нен
зна хо ди ти ся в ме жах 3…5 (як у Скандинавсь ких краї нах).

— ви борці ма ють мож ливість відкли ка ти ви бор ну осо бу, що не
вип рав да ла на род ної довіри, за чітко виз на че ним ал го рит мом;

— ска со вуєть ся нинішній інсти тут не до тор кан ості ви бор них
влад них осіб. Ок ре мим за ко ном виз на ча ють ся за хо ди за без пе чен ня
без пе реш код но го ви ко нан ня ни ми по са до вих функцій;

— по вер таєть ся в пас порт гро ма дя ни на іден тифікація йо го на -
ціональ ності; 

— зап ро вад жуєть ся три ви ди ре фе рен ду му*: місце вий, націо наль -
ний і за галь но ук раїнсь кий. У національній дер жаві ти туль на нація
(тво рець національ ної дер жа ви) на все за галь но му ре фе рен думі ви рі -
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* Цю те зу маємо розт лу ма чи ти згідно з нор ма ми міжна род ної «Кон венції
про за без пе чен ня прав осіб, які на ле жать до національ них мен шин» від
21.10.1994 р., ра тифіко ва ної Ук раїною. В національній дер жаві (а та кою є Ук -
раї на) ко жен гро ма дя нин са мо виз на чаєть ся у своїй на леж ності до нації, яка є го -
лов ним суб’єктом національ ної дер жа ви, чи на леж ним до пев ної національ ної
мен ши ни. Пра ва нац мен шин у Кон венції чітко ви пи сані. Інтег раль но це ви ра -
жаєть ся так: предс тав ни ки нац мен шин зо бов’язані ра зом із дер жа вот вор чою
нацією роз бу до ву ва ти її (дер жа вот вор чої нації) національ ну дер жа ву. Для них
(нац мен шин) ця дер жа ва*країна є країною їхнь о го про жи ван ня. Пра ва предс тав -
ників нац мен шин є в по вазі за умо ви, що ці предс тав ни ки підпо ряд ко ву ють ся
національ но му за ко но да в ству!!! Смис ло ва суть ць о го ре чен ня є націє* і дер жа -
воза хис ною для «ос нов но го на се лен ня — нації*во ло да ря національ ної дер жа ви».
І ця суть ви пи са на ціною ве ли кої крові різних націй, особ ли во ко ли якась нац -
мен ши на за хоп лю ва ла вла ду в дер жаві сво го про жи ван ня (фак тич но — в гос тях
у чу жо му домі, ку ди її по доб роті впус ти ли); істо ричні прик ла ди — підступ не за -
хоп лен ня вла ди євре я ми в Хо зарії та в Мос ковії (1917…1937 рр.). Звідси вип ли ває
(з бук ви і ду ху Кон венції) не обхідність про порційно го предс тав ни цт ва в ор га нах
вла ди в національній дер жаві та національ но го ре фе рен ду му (предс тав ни ки нац -
мен шин не го ло су ють) з най важ ливіших пи тань що до ос нов но го прин ци пу
міжна род но го пра ва — пра ва нації на са мо виз на чен ня. Цей ас пект має бу ти вра -
хо ва ний КУПС у підго товці про ек ту но вої Конс ти туції Ук раїни.
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шує особ ливі політичні пи тан ня, такі як: міграційна політи ка, гро ма -
дя н ство, про порційне предс тав ни цт во у влад них ор га нах та ін. Та кий
ре фе рен дум є інстру мен том па ра диг ми епо хи національ них дер жав
(са ме в та ку епо ху жи ве мо). Він за хи щає пра ва кож ної нації на своїй
етнічній землі і пле кає мир та зла го ду між на ро да ми, ад же кож на
нація�дер жа ва ма ти ме та ке пра во і нес ти ме національ ну відпові даль -
ність за по ведінку у міжна род но му пра во во му полі. Як відо мо, за хоп лен-
ня вла ди в Мос ковії єврейсь кою національ ною мен ши ною в до бу біль шо -
виз му (1917–1937 рр., за да ни ми проф. Ана толія Кіндра тен ка (кни га
«Етнічні війни про ти ук раїнців») приз ве ло до гло баль ної тра гедії з ви -
ни щен ням тіль ки в мос ковській імперії ста мільйонів лю дей (за де я ки -
ми дже ре ла ми, біль ше). До цих пір не виз на че на розк лад ка ви ни між
мос ко ви та ми і єврейсь кою національ ною мен ши ною Мос ковії за цей
жах ли вий гло баль ний зло чин. Подібне не по вин но пов то ри ти ся;

— ви борні осо би пра цю ють не біль ше двох ка денцій підряд;
— для ви бор них предс тав ників вла ди за вчи нені зло чи ни в Кримі наль -

но му ко дексі пе ред ба чаєть ся особ ли ва підви ще на міра по ка ран ня з пре-
те кс том: за гань бу, спри чи не ну ук раїнській дер жав ності:

— інсти тут люст рації влад них осіб і бізне со вих струк тур має
по ши рю ва тись не ли ше на пра во зай ма ти певні по са ди, а й на май но,
прид ба не не за кон ним шля хом (конфіскація);

— пе ре хо ву ван ня статків в оф шо рах з ме тою несп ла ти на леж -
них по датків вва жаєть ся зло чи ном;

— про зорість влад них дій, бюд жет ної політи ки, фінан со вої ді яль -
ності всіх суб’єктів суспіль но го жит тя має ста ти праг ма тич ною
тра дицією, еле мен том політич ної й еко номічної куль ту ри;

— го ловні інфор маційні ка на ли впли ву на свідомість на се лен ня
країни націоналізу ють ся і слу жать кон солідації суспільства на стри ж -
нях ук раїнсь кої дер жав ної мо ви і дер жав но го патріотиз му. При ватні
інфор маційні ка на ли пра цю ють за ста ту том, що має зат ве рд жу ва -
ти ся Дер жав ним коміте том інфор маційної політи ки;

— за хист су ве реніте ту, цілісності те ри торії дер жа ви є обов’яз -
ком для всіх гро ма дян Ук раїни;

— ра тифіко вані міжна родні уго ди є час ти ною національ но го за -
ко но да в ства.

2. Зав дан ня в ца рині ви хов ної ро бо ти (куль ту ри, мо ралі, тра дицій…):
— у ви ховній ро боті на всіх ета пах ста нов лен ня гро ма дя ни на

в йо го свідомість вжив лю ва ти прин ци пи по ряд ності, національ ної
гідності, спра вед ли вості;
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— пле ка ти не обхідність пізна ва ти історію ук раїнсь ко го на ро ду,
йо го тра диції; 

— кращі взірці сприй ма ти і роз ви ва ти у тран скрипції су час ності;
— вва жа ти за хист Вітчиз ни най ви щим в ієрархії інших

обов’яз ків;
— вте чу з Ук раїни в по шу ках «кра що го жит тя», ство ре но го ін -

шим на ро дом, замість тво ри ти кра ще жит тя у рідно му краї, вва жа -
ти яви щем амо раль ним і осуд жу ва ти йо го на всіх ета пах ви хо ван -
ня;

— ут ри ман ня коштів в іно зем них бан ках вва жа ти яви щем амо -
раль ним, бо во но свідчить про зневіру в дер жавність Ук раїни, влад ні
осо би по винні бу ти за ко но дав чо поз бав лені та ко го пра ва;

— успішні підприємці, ба гаті лю ди ма ють пле ка ти ме це на т -
ство, зас лу го ву ю чи вдячність і по ша ну у суспільства;

— національ не ви ще кон фесійно го! Цей за кон діалек ти ки ма -
ють про па гу ва ти не тіль ки шко ла і ВНЗ, але й церк ви та різні ре лі -
гійні об щи ни;

— національ ною са мо бутністю се ред інших са мо бутніх на ро дів
ми зба га чуємо світ.

3. Ор ганізаційні ас пек ти:
— КУПС пос тає як гро ма дянсь кий рух;
— че рез інфор маційно*прог ра мові, ви ховні, іде о логічні дру ко -

вані ма теріали ма со ви ми нак ла да ми та че рез елект ронні ЗМІ має
фор му ва ти суспіль ну дум ку і праг не роз ма ху ру ху до за галь но на ціо -
наль них масш табів;

— де ле гу ю чи своїх предс тав ників у різні гілки вла ди, має ак -
тив но впли ва ти на політи ку дер жа ви; як роз ви ток віче во го пра ва
на шої давньої дер жа ви ру сичів, ап ро бу ва ти пра во на за ко но дав чу
ініціати ву та ви не сен ня пи тань за галь но національ но го зна чен ня
на все ук раїнсь кий ре фе рен дум;

— КУПС праг не усу нен ня від вла ди во рогів ук раїнсь кої дер жа -
ви і по з бав лен ня їх гро ма дя н ства, що обов’яз ко во має пе ред ба ча ти -
ся в но вій Конс ти туції;

— пи тан ня наз ви КУПС, мож ли вості крис талізації з її кадрів
політич ної партії чи над партійної за галь но національ ної ор ганізації
(як то бу ло в історії Ук раїни, ко ли ОУН ор ганізо ву ва ла національ -
но*виз воль ну бо роть бу про ти різних оку пантів, та особ ли во про ти
німець ко го і мос ковсь ко го на циз му) дозріють у про цесі роз вит ку
КУПС;
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— очікуємо ма со во го при хо ду в КУПС на пер ших по рах ви со -
коп ро фесійних патріотич них ор ганіза торів, соціологів, іде о логів,
а після нап ра цю ван ня Прог ра ми та Ста ту ту всіх ук раїнців за
духом, хо ча б яко го по ход жен ня він (во на) бу ли, щоб спіль ни ми
кон со лідо ва ни ми си ла ми тво ри ти і свою прав ду, і си лу, і во лю
в Ук раїні.

П.Д. Для по чат ку не по га но. Але ти ж не ду маєш, що, про чи -
тав ши це, гро ма дя ни підтюп цем поч нуть бігти до КУПС.

П.М. Зви чай но, що ні. А ось зап ро шен ня мо ло дим, силь ним
і муд рим до співпраці я підго ту вав. Ось во но.

Ша нов не панство!
Уже ста ло оче вид ним, що з чинною нині сис те мою вла ди та її

кад ро вим на чин ням су ве рен ної, за мож ної й де мок ра тич ної Ук раї ни ми
ніко ли не по бу дуємо. Во но настіль ки ду хов но бідне, що навіть не вра -
ху ва ло: дек ла ру ван ня наг ра бо ва них ба гатств і особ ли во ве ликі за па си
іно зем ної ва лю ти готівкою під мат ра ца ми сприй ня то ук раїнсь ким
на ро дом як невіру ви щих влад них «слуг на ро ду» в дер жав ну спро мож -
ність на шої нації та їхню влас ну підго тов ку до втечі з Ук раїни у ви -
пад ку кра ху цієї дер жав ності. Пос тає до ле нос не зав дан ня — заміна
всь о го прог ни ло го за ко но дав чо2уп равлінсь ко го кор пу су дер жа ви. Йо го
мож на успішно ви ко на ти за умо ви, що про ук раїнські си ли об’єдна -
ють ся і че рез ви бо ри змінять цю сис те му. Це оз на чає, що до вла ди не -
обхідно при вес ти лю дей, які бу дуть слу жи ти ук раїнсь ко му на ро ду, йо го
інте ре сам, а не ду ма ти, як їм зба га ти ти ся за ра ху нок шах рай ства
і ста ти мільйо не ра ми. Інши ми сло ва ми, ук раїнсь кий на род має об ра -
ти вла ду, яка бу де ста ви ти пот ре би дер жа ви незрівня но ви ще осо бис -
тих інте ресів.

То му звер таємось до всіх не бай ду жих до долі сво го, ук раїнсь ко го
на ро ду, а відтак і до побу до ви йо го су ве рен ної національ ної дер жа ви,
приєдну ва ти ся до ро бо ти Ко ла ук раїнсь ких патріотич них сил
(КУПС). Ця гро мадсь ка струк ту ра об’єднує ук раїнсь ких пат ріо тів,
не за леж но від то го, що во ни пра цю ють ще в якійсь політичній чи гро -
мадській ор ганізації. Ос новні нап ря ми діяль ності КУПС: ство рен ня
конструк тив ної мо делі омріяної Ук раїни; ду хов ний роз виток ук раїнсь -
ко го суспільства; роз бу до ва гро ма дянсь ко го суспільст ва; те ри то -
ріальні гро ма ди, ко заць кий рух, сис те ми ко опе ру ван ня «Свій до сво го»;
еко номічний роз ви ток дер жа ви і торгівля; роз ви ток про мис ло вості;
еко логія та при родні ре сур си; проб ле ми се ла, аграр ний сек тор та про -
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до воль ство; роз ви ток енер ге ти ки та вугіль ної про мис ло вості; регіо -
наль ний роз ви ток, будівницт во та жит ло во2 ко му наль не гос по да р -
ство; інфра ст рук ту ра; освіта, на у ка, інно вації; мо лодіжні проб ле ми,
спорт, куль ту ра; охо ро на здо ров’я; соціаль ний за хист на се лен ня,
пенсійне за без пе чен ня; пра во вий за хист гро ма дян, су ди, про ку ра ту ра,
поліція; міжна родні відно си ни; за хист від зовнішніх заг роз; закінчен ня
війни з Мос ковією не за ра ху нок по раз ки Ук раїни; фор му ван ня фінан -
со вих ре сурсів дер жа ви (до хо ди, по дат ки то що).

Для здійснен ня ць о го про ек ту не обхідно ство ри ти відповідні ко -
ле гії, комісії, гру пи, коміте ти — од ним сло вом, ор ганізаційні струк -
ту ри, склад яких до би раєть ся із чис ла ви со коп ро фесійних спе ціа -
лістів. Для то го, щоб підня ти ук раїнсь кий на род на зміни у дер жаві
і побу до ву но вої Ук раїни, ці спеціалісти, врешті2решт лідерсь ка їх
час ти на, по винні бу ти го то ви ми роз ро би ти не обхідні за хо ди, в яких
да ти відповідь на низ ку пи тань:

1. Що ми маємо сь о годні і що нас не влаш то вує?
2. Хто мо же зро би ти не обхідні зміни та які ос новні рушійні си ли?
3. Що бу де яд ром цих сил і хто це яд ро ство рить?
4. Що зроб лять конк рет но ці си ли, впро довж яко го ча су і за ра ху -

нок яких ре сурсів?
5. Хто є ліде ра ми2ме нед же ра ми на старті змін, який їх дер жав -

ниць ко2інте лек ту аль ний по тенціал?
6. Чи го тові ці ліде ри пос лу жи ти на ро ду?
7. Який ме ханізм конт ро лю за втілен ням обіця но го і які за хо ди

убез пе чать від нев дачі?
Ос новні нап ря ми діяль ності КУПС, струк ту ри і кад ри, здатні виз -

на че не втіли ти в жит тя, і є клю чем до на шо го націо наль но го про ри ву
на рівень роз ви ну тих дер жав світу. На разі лю дей, здат них усе це ор -
ганізу ва ти, зна до бить ся до 1,5 млн. осіб.

Як що ж через певні при чини Ви не мо же те взяти осо бис ту участь
у створенні КУПС, пе ре дай те, будь2лас ка, цю інфор мацію сво їм
близь  ким, ро ди чам, дру зям то що, яких цей патріотич ний про ект мо -
же заціка ви ти.

Ок ремі склад ни ки ць о го про ек ту опи сані у книзі «Прозріння», яка
вийш ла у лю то му 2017 ро ку.

Приєднуй тесь. На вас че ка ють ва кансії від посад Пре зи ден та,
Прем’є  ра, Го ло ви Вер хов ної Ра ди, на род них де пу татів, міністрів, їх
зас туп  ників до голів сільсь ких рад, керівників комісій або ж ор ганіза -
торів гро мад. 
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По чи наємо ми з ва ми не з ну ля.
У складі КУПС ство ре но Гро мадсь ке об’єднан ня (ГО) «Ук ра їнсь -

кий уря до вий ре зерв» (УУР) як ор ганізаційно2ви ко нав чу струк  ту ру. ГО
УУР є юри дич ною осо бою та має ста тус неп ри бут ко вої. 

Сайт ГО УУР: www.uur.org.ua
Склад ни ка ми ГО УУР є ко легії за нап ря ма ми діяль ності фак тич -

но наявних міністерств уря ду. 
На сайті існує розділ «До лу чи тись»: http://www.uur.org.ua/doluchitis/
В розділі «Ан ке та», за пов нив ши її, Ви оби раєте нап ря мок праці

та вка зуєте спосо би зв’яз ку з Ва ми.
Та кож ГО УУР ство рює уп равлінсь ку сис те му та бага то ка наль -

ну га ря чу лінію з пи тань співпраці та про по зицій. т. 044 2229855.
П.Д. і П.М. Щи ро дя куємо всім, хто не пош ко ду вав сво го ча су,

ви я вив терпіння і про чи тав це ав тоінтерв’ю… 
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Додаток 1

1627 р. Ука зом ца ря Ми хай ла (пер шо го з ди настії Ро ма но вих) та
патріар ха Мос ковсь ко го Філа ре та, що був йо го бать ком і спів пра ви -
те лем, на ка за но бу ло кни ги ук раїнсь ко го дру ку зібра ти й спа ли ти.

1662 р. На каз ца ря Олексія з по дан ня патріар ха Мос ковсь ко го
спа ли ти в дер жаві геть усі примірни ки над ру ко ва но го в Ук раїні «Учи -
тель но го Єван гелія» К. Став ро вець ко го. 

1667 р. Анд русівсь ка уго да. Ук ла да ю чи до го во ри з по ля ка ми, цар
Олексій ста вив такі ви мо ги сто сов но ук раїнсь ких книг, їх ав торів та
ви давців: «Все те, в ко то рых мест нос тях кни ги пе ча та ны и их сла га -
те ли, та кож пе чат ни ки, или дру ка ри, смертью каз не ны и кни ги соб -
рав сож же ны бы ли, и впредь что бы креп кий за каз был бес че ст ных во -
ро вс ких [та ку наз ву да но ук раїнсь ким книж кам. — Н.В.] книг ни ко му
с на ших ко ро ле вс ко го ве ли че ст ва под да ных ниг де не пе ча тать под
стра хом смерт ной каз ни». 

1677 р. На каз патріар ха Іоа ки ма ви дер ти з ук раїнсь ких кни жок
ар куші «не сход ные с кни га ми мос ко вс ки ми».

1690 р. За суд жен ня й ана фе ма Со бо ру РПЦ на «ки евс кия но выя
кни ги» П. Мо ги ли, К. Став ро вець ко го, С. По лоць ко го, Л. Ба ра но ви ча,
А. Рад зи ви ловсь ко го та інших.

1713 р. Мос ковія на ка зом Пет ра І прив лас нює собі на шу наз ву Русь
(грець ка наз ва Ру си зву чить як «Росія»). У та кий спосіб завж ди во -
рожі до Ру си�Ук раїни мос ко ви ти, ос но ву яких скла да ли уг ро�фінські
та тюркські пле ме на, підміною по нять, тоб то шах рай ством, прив -
лас ню ють собі на шу ти ся чолітню істо рич ну та ду хов ну спад щи ну.

1729 р. На каз Пет ра II пе ре пи са ти з ук раїнсь кої мо ви на російсь -
ку всі дер жавні пос та но ви і роз по ряд жен ня.

1740 р. Російсь ка імпе рат ри ця Ан на Іоанівна ство ри ла правління
геть  мансь ко го уря ду під керівницт вом мос ковсь ко го кня зя Олексія
Ша хов сь ко го і зап ро ва ди ла російсь ку мо ву в діло водстві на те ри торії
Ук раїни. 

Пе ре пи си 1740–1748 рр. свідчать, що в се ми пол ках Геть ман щи -
ни бу ло біль ше ти сячі шкіл, і май же всі з них із вик ла дан ням ук раїнсь -
кою мо вою. У 1804 р. бу ло ви да но царсь кий указ, яким за бо ро ня ло ся
на в чан ня ук раїнсь кою мо вою. Ре зуль та ти національ но го гніту од ра зу
поз на чи лись на стані освіти в Ук раїні: уже пе ре пис 1897 р. по ка зу вав,
що на 100 осіб бу ло ли ше 13 пись мен них.
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1755, 1766, 1775, 1786 рр. За бо ро ни Си но ду дру ку ва ти ук раїнські
книж ки. Впро довж дру гої по ло ви ни 18*го та пер шої по ло ви ни 19*го сто -
річчя ви дав ни ча спра ва в Ук раїні бу ла спа ралізо ва на. Як наслідок,
у 1847 р. в Ук раїні бу ла над ру ко ва на ли ше од на книж ка, у 1848 — 3,
1849 — 2, 1850 — 1, 1851 — 2, 1856 — 5. 

1780—1783 рр. Пер ше закріпа чен ня ук раїнсь ких се лян на оку по ва них
Росією зем лях Ру си�Ук раїни (Порівняй те: в 1771 р. у Кри му та та ри ска -
су ва ли рабство; 1780 р. в Австрійській імперії бу ло ска со ва но пан щи ну).

1780 р. Спа лен ня кни гозбірні Києво�Мо ги лянсь кої ака демії, що зби -
ра ла ся по над 150 років і бу ла однією з най ба гат ших бібліотек Ру си�
Ук раїни.

1784 р. На каз Ка те ри ни II по всіх церк вах імперії пра ви ти служ бу
Бо жу російсь кою мо вою. Російсь ку мо ву зап ро вад же но в усіх шко лах
Ук раїни.

1789 р. Роз по ряд жен ня Еду каційної комісії Польсь ко го Сей му про
зак рит тя всіх ук раїнсь ких нав чаль них зак ладів.

У Пе тер бурзі з ініціати ви Ка те ри ни II ви да но «Порівняль ний слов -
ник усіх мов», у яко му ук раїнсь ка мо ва зна чить ся як російсь ка, спот во-
ре на польсь кою.

1817 р. Зап ро вад жен ня польсь кої мо ви в усіх на род них шко лах
Східної Га ли чи ни.

1833 р. Мос ковські сол да ти за на ка зом із Пе тер бур га в один і той
же день конфіску ва ли в усіх ме че тях Кри му пись мові до ку мен ти, кни ги,
істо ричні ма ну ск рип ти та тарсь кою, ту рець кою та арабсь кою мо ва -
ми, се ред яких бу ло ба га то ма теріалів про сто сун ки Ру си�Ук раїни
з півден ни ми на ро да ми. На цент раль них пло щах за па ла ли ба гат тя.
«...У XVIII сторіччі Ди ке По ле за то пи ло Крим но вою хви лею вар ва -
рів... Ці вар ва ри — мос ко ви ти...» (по ет Мак симіліан Во ло шин).

1834 р. Зас ну ван ня Київсь ко го універ си те ту з ме тою так зва ної
ру сифікації «Юго�За пад но го края».

1839 р. Ліквідація ук раїнсь кої гре ко�ка то лиць кої Церк ви на оку -
по ваній Росією Пра во бе режній Ук раїні. Сотні хрис ти ян і ба га то свя -
ще ників бу ло вби то, а 593 з них зас ла но до Сибіру. Замість них прис -
ла ли мос ковсь ких «ба тю шок», чи нов ників�наг ля дачів у ря сах.

1847 р. Розг ром Ки ри ло�Ме фодіївсь ко го то ва ри ст ва і на каз цен -
зо рам су во ро сте жи ти за ук раїнсь ки ми пись мен ни ка ми, «не да вая пе -
ре ве са люб ви к ро ди не над лю бовью к оте че ст ву».

1847—1857 рр. Де ся тирічна сол датсь ка ка тор га із «за бо ро ною ма лю -
ва ти і пи са ти» геніаль но го по е та, ма ля ра й мис ли те ля Та ра са Шев чен ка. 
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1859 р. Міністер ством вірос повідань та на ук Австро�Угор щи ни
у Східній Га ли чині та Бу ко вині ук раїнсь ку абет ку заміне но ла тинсь кою.

1863 р. Цир ку ляр міністра внутрішніх справ Російсь кої імперії
П. Ва   луєва про за бо ро ну ви дан ня підруч ників, літе ра ту ри та книг релі -
гійно го змісту ук раїнсь кою мо вою, якої «не бы ло, нет и быть не мо жет».

1864 р. Прий нят тя в Росії Ста ту ту про по чат ко ву шко лу, за яким
нав чан ня має про ва ди тись вик люч но російсь кою мо вою. Після су до вої
ре фор ми 1864 р. до Моск ви бу ло ви ве зе но з те ри торії Ук раїни ти сячі
пудів архівних ма теріалів. Згідно з обіжни ком Міністер ства юс тиції
від 3 груд ня 1866 р. ту ди пот ра пи ла ве ли ка кількість до ку мен тів лік -
відо ва них ус та нов із Во линсь кої, Київсь кої, Ка те ри нос лав сь кої, По -
дільсь кої, Хер сонсь кої та Чернігівсь кої гу берній.

1869 р. Зап ро вад жен ня польсь кої мо ви як офіційної в зак ла дах
освіти й адміністрації Східної Га ли чи ни. 

За кон, згідно з яким чи нов ни кам усіх відомств у Російській імперії
приз на ча ла ся знач на доп ла та за ру сифікацію.

1870 р. Роз’яс нен ня міністра освіти Росії Д. Толс то го про те, що
«кінце вою ме тою освіти всіх іно родців не за пе реч но по вин но бу ти зро -
сійщен ня».

1874 р. В Росії зап ро вад же но ста тут про по чат кові на родні шко -
ли, в яко му підтве рд же но, що нав чан ня має про ва ди тись ли ше ро -
сійсь кою мо вою.

1876 р. Імпе ра тор Олек сандр II ви дав Емсь кий указ про за бо ро ну
вво зи ти до Росії будь�які книж ки і бро шу ри, на пи сані «ма ло російсь ким
наріччям», дру ку ва ти оригінальні тво ри та пе рек ла ди ук раїнсь кою
мо вою, влаш то ву ва ти сценічні вис та ви, дру ку ва ти ук раїнські текс ти
до нот і ви ко ну ва ти ук раїно мовні му зичні тво ри. Указ про зо бов’язан -
ня «прий ня ти як за галь не пра ви ло», щоб в Ук раїні приз на ча ли ся вчи -
телі�мос ко ви ти, а ук раїнців спро вад жу ва ти на учи тельсь ку ро бо ту
в Пе тер бурзь ко му, Ка зансь ко му й Орен бурзь ко му ок ру гах. Це «за галь -
не пра ви ло» по суті діяло і за ра дянсь кої вла ди — аж до про го ло шен ня
Ук раїною не за леж ності в 1991 р. Як наслідок, за по над 100 років із Ук -
раїни у та кий спосіб бу ло ви се ле но кіль ка мільйонів ук раїнсь кої ін те -
лігенції, а в Ук раїну «відряд же но» стіль ки ж росіян.

1896 р. Б. Грінчен ко в од но му з ча со писів пи сав: «Ук раїнські на -
ціональні згад ки, ук раїнсь ку історію ви ки не но з чи та нок шкіль них...
А замість історії вкраїнсь кої скрізь історія мос ковсь ка вик ла даєть ся
так, мов би во на на шо му чо ловікові рідна. Та ще й яка історія! Що
стук неш, то скрізь хва ли та гімни зем ним бож кам: Пав лові, Ми колі,
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Ка те рині, Пет рові; хва ли Су во ро вим, Кор ни ло вим, Ско белєвим і всій
російській сол дат чині! Тут усякі «под ви ги» рабсь кої вірнос ти».

1903 р. На відкритті пам’ят ни ка І. Кот ля ревсь ко му в Пол таві
за бо ро не но про мо ви ук раїнсь кою мо вою.

1905 р. Кабінет Міністрів Росії відхи лив про хан ня Київсь ко го та
Харківсь ко го універ си тетів ска су ва ти за бо ро ни що до ук раїнсь кої мо ви.
Рек тор Київсь ко го універ си те ту відмо вив 1400 сту ден там у відкрит -
ті чо тирь ох ка федр ук раїноз на в ства з ук раїнсь кою мо вою вик ла дан -
ня, за я вив ши, що універ си тет — це «за галь но дер жав на інсти туція»,
і в йо го стінах не мо же бу ти жод ної мо ви, крім російсь кої.

1905 –1912 рр. Міністер ство освіти Російсь кої імперії зак ри ло
12 при ват них гімназій, звіль ни ло 32 ди рек торів та 972 учи телів,
822 учи телів «пе ре ве ло» до інших шкіл за на ма ган ня зап ро ва ди ти у ви -
к ла данні ук раїноз нав чу те ма ти ку.

1908 р. Че рез чо ти ри ро ки після виз нан ня Російсь кою ака демією
на ук ук раїнсь кої мо ви та ки «мо вою» Се нат ого ло шує ук раїно мов ну
куль тур ну й освітню діяльність шкідли вою для імперії.

1914 р. За бо ро на відзна ча ти 100*літній ювілей Та ра са Шев чен ка;
Указ Ми ко ли II про за бо ро ну всієї ук раїнсь кої пре си (у зв’яз ку з по чат -
ком війни).

1914–1916 рр. Кам панія ру сифікації в оку по ваній Східній Га ли чи ні,
за бо ро на ук раїнсь ко го дру ку, освіти, церк ви.

1914 р. До повідна за пис ка пол тавсь ко го гу бер на то ра фон Баґову та
міністрові внутрішніх справ Російсь кої імперії, яка дає най повніше уяв-
лен ня про став лен ня імперсь кої вла ди до ук раїнсь кої проб ле ми в Ук раїні. 

Ці нас та но ви діяли за царів, ге не раль них сек ре тарів і фак тич но
не втра ти ли си ли й по сь о годні, за на явності «не за леж ної» Ук раїни.
До 1917 р. всім чи нов ни кам в Ук раїні пла ти ли 50% над бав ки до за -
робітної платні за «об ру се ние края».

Оскіль ки цю замітку мож на взя ти за ос но ву при роз роб ленні
те пер уже ук раїнсь ко го до ку мен ту що до порятунку на шо го на ро ду
та йо го мо ви від мос ко витів, внісши лиш де я ку ко рекцію, то я при -
вод жу її текст повністю.

ЗА МЕТ КА о док ла де пол та вс ко го гу бер на то ра фон Баг го ву та
Ми  ни ст ру внут рен них дел о ме рах про тив ук ра и нс ко го на ро да.

Прив ле кать на долж нос ти учи те лей по воз мож нос ти толь ко
ве ли ко рос сов.
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На долж нос ти инс пек то ров и ди рек то ров на род ных учи лищ на -
з на чать иск лю чи тель но ве ли ко рос сов.

Вся ко го учи те ля, про яв ля ю ще го склон ность к ук ра и нс ко му,
не мед лен но уст ра нять.

Сос та вить прав ди вую ис то рию ма ло ру с ско го на ро да, в ко то -
рой разъ яс нить, что «Ук ра и на» — зто «ок ра и на» го су да р ства в бы -
лые вре ме на.

Ус та но вить обя за тель ные экс кур сии уча щих ся всех учеб ных за -
ве де ний в Моск ву, Ниж ний Нов го род и дру гие ис то ри чес кие мест -
нос ти, но не в Ки ев.

Со вер шен но не до пус кать об ще об ра зо ва тель ных кур сов для
уча щих ся.

Об ра тить осо бое вни ма ние на сельс кое ду хо ве н ство и его по ли ти -
чес кие убеж де ния. Бла го чин ных наз на чать с осо бым раз бо ром. Во гла -
ве епар хий ста вить ар хи ре ев иск лю чи тель но ве ли ко рос сов, при том
твер дых и энер гич ных. Ока зать са мое кру тое дав ле ние на тех из свя -
щен ни ков, ко то рые за ра же ны ук ра и но филь ством. Епар хи аль ных на -
б лю да те лей за шко ла ми наз на чать иск лю чи тель но из ве ли корос сов. 

Об ра тить осо бое вни ма ние на се ми на рии и ста вить во гла ве их
рек то ра ми иск лю чи тель но ве ли ко рос сов, уда ляя дру гих. Учеб ный
пер со нал дол жен быть иск лю чи тель но из ве ли ко рос сов. За се ми на -
рии нуж но взять ся и ис ко ре нить гнез дя щий ся в них дух ук ра и н ства.

Не об хо ди мо суб си ди ро вать не ко то рые га зе ты в Ки е ве, Харь -
ко ве, Пол та ве, Ека те ри нос ла ве и т.д. с целью борь бы про тив ук ра -
ин цев. В га зе тах до ка зы вать тож де ст во ве ли ко рос сов с ук ра ин ца ми
и объ яснить, что ма ло ру с ский язык об ра зо вал ся пу тем по ло ни за -
ции в преж ние вре ме на рус ско го язы ка. Разъ яс нить, что «ук ра и на» —
оз на ча ет ок ра и ну Поль ши и Рос сии и что ни ког да ук ра и нс ко го на -
ро да не бы ло. До ка зы вать не об хо ди мость ве ли ко ру с ско го язы ка как
об ще го су да р ст вен но го и ли те ра тур но го и что ма ло ру с ский, как
прос то на род ный, не име ет ни ли те ра ту ры, ни бу дущ нос ти.

Все ми спо со ба ми ис ко ре нять упот реб ле ние наз ва ний «ук ра и -
на», «ук ра и нс кий».

Ста рать ся, что бы ев реи не примк ну ли к ук ра и нс ко му дви же -
нию, вы се лять их из сельс ких мест нос тей, не об ра зо вы вать но вих
мес те чек и ме шать эко но ми чес ко му рос ту ев рей ства.

Во об ще не до пус кать на раз ные долж нос ти лю дей, ко то рые ког-
да*ли бо хо тя бы в от да лен ном прош лом име ли соп ри кос но ве ние
с ук ра и нс ким эле мен том.
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1918 р. Звіря ча розп ра ва мос ковсь ко�біль шо виць ких військ із 300 ук-
раїнсь ки ми ге ро я ми — київсь ки ми гімна зис та ми та сту ден та ми, що
під Кру та ми ста ли на за хист своєї вітчиз ни Ук раїни. Май же всі юна ки
по ляг ли ге ройсь кою смер тю на полі бою, а за хоп ле них у по лон роз -
стріля ли. Пе ред розстрілом гімна зист Гри горій Піпсь кий по чав співа -
ти «Ще не вмер ла Ук раїни...», а за ним і всі при ре чені на смерть.

26 січня 1918 р. За хо пив ши Київ, мос ковсь ко�біль шо вицькі інтер -
вен ти за кіль ка днів розстріля ли 5 тис. осіб, які роз мов ля ли ук раїнсь -
кою мо вою, но си ли ук раїнсь кий національ ний одяг або у ко го в хаті
висів порт рет Т. Шев чен ка...

1924 р. За кон Польсь кої рес публіки про об ме жен ня вжи ван ня ук -
раїнсь кої мо ви в адміністра тив них ор га нах, суді, освіті на підвлад них
по ля кам західно�ук раїнсь ких зем лях.

За кон Ру мунсь ко го ко ролівства про зо бов’язан ня всіх «ру мунів»,
котрі «за гу би ли материнську мо ву», да ва ти освіту дітям ли ше в ру -
мунсь ких шко лах.

1929–1930 рр. Ареш ти виз нач них діячів ук раїнсь кої на у ки, куль ту -
ри, освіти, церк ви, харківсь кий су до вий про цес над ни ми (про цес «Спілки
Виз во лен ня Ук раїни»). На до питі од но го з ареш то ва них, В. Дур ду ків -
сь  ко го, слідчий Со ло мон Брук ска зав: «Нам на до ук ра и нс кую ин тел ли -
ген цию пос та вить на ко ле ни, это на ша за да ча. Ко го не пос та вим —
пе ре ст ре ля ем». У ці ро ки на те ри торії УРСР бу ло за ареш то ва но
(і зде  біль шо го розстріля но або відправ ле но на дов го ст ро ко ву ка тор гу
в конц  та бо ри) по над 120 тис. ук раїнців, го лов ним чи ном інтелігенції.
До звіль нен ня і ре абілітації до жи ли з них оди ниці.

1932—1933 рр. Спла но ва но і здійсне но за мов чаз ною зго дою «сві -
то во го співто ва ри ст ва» акцію ліквідації ук раїнсь ко го на ро ду. Свідо ме
зни щен ня біль шо виць ким ре жи мом ук раїнсь ких се лян, ор ганізація го -
ло до мо ру. Цент ралізо ва не пе ре се лен ня росіян у ви мерлі се ла Ук раїни.
В Ук раїні, яка во лодіє 40% світо во го чор но зе му, умер твле но го ло дом до
10 мільйонів (ос таннім ча сом ста ло з’яв ля ти ся чис ло 15 млн. — П.Т.)
носіїв ук раїнсь кої мо ви, і са ме се лян, щоб збе рег ти зру сифіко ва не місь -
ке на се лен ня.

1933 р. Ска су ван ня в Ру мунії міністерсь ко го роз по ряд жен ня від
31 груд ня 1929 р., кот рим доз во ля ло ся кіль ка го дин ук раїнсь кої мо ви
на тиж день у шко лах з більшістю учнів�ук раїнців. 

Те лег ра ма Сталіна про при пи нен ня ук раїнізації і зни щен ня біль -
шості ук раїнсь ких пись мен ників. З ук раїнсь ко го пра во пи су ви лу че но
літе ру «Ґ».
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1933—1941 рр. То таль не зни щен ня та арешт 80% ук раїнсь кої ін -
те лігенції російсь кою оку паційною вла дою: інже нерів, на у ковців, пись -
мен ників, лікарів, учи телів то що. До 1938 р. дру ку ва ло ся 259 ук раїнсь -
ких пись мен ників, після 1938 р. — ли ше 36. З 223 зник лих пись мен ників
ли ше се ме ро по мер ли своєю смер тю. Реш ту розстріля но, зап ро то ре но
до конц та борів або інши ми реп ре сив ни ми за хо да ми ви лу че но з літе ра -
ту ри. Та ких ма со вих убивств, як у 30*х ро ках в Ук раїні, історія ще не
зна ла. Ка га но вичі, пос ти ше ви, ха таєвичі, бру ки мільйо на ми вби ва ли
ук раїнців ли ше за те, що во ни бу ли ук раїнця ми. Це був ге но цид, ор -
ганізо ва ний і здійсню ва ний ко муніста ми, які в 1917 р. за хо пи ли вла ду
в Російській імперії. Ук раїну бу ло пе рет во ре но на суціль ний конц табір.

1934 р. Спеціаль не роз по ряд жен ня міністер ства ви хо ван ня Ру мунії
про звіль нен ня з ро бо ти «за во ро же став лен ня до дер жа ви і ру мунсь -
ко го на ро ду» всіх ук раїнсь ких учи телів, які ви ма га ли по вер нен ня до
шко ли ук раїнсь кої мо ви.

1939 р. Пе ре пис на се лен ня Ку бані по ка зав, що внаслідок го ло до мо -
ру, арештів і при му со во го ви се лен ня кількість ук раїнців там з 61,5%
у 1926 р. змен ши ла ся до 4%.

Після «виз во лен ня» Західної Ук раїни — зак рит тя ба гать ох ук -
раїнсь ких і відкрит тя російсь ких шкіл.

1947 р. У Польщі опе рація «Вісла»: роз се лен ня час ти ни ук раїнців
з етнічних ук раїнсь ких зе мель «уроз сип» між по ля ка ми у західних ра -
йо нах країни зад ля приско рен ня їхньої по лонізації.

1951 р. Вик рит тя га зе тою «Прав да» — цент раль ним ор га ном ЦК
ВКП(б) — «націоналістич них ухилів» в ук раїнській літе ра турі (вірш
В. Со сю ри «Любіть Ук раїну», лібрет то опе ри «Бог дан Хмель ниць кий»
і т.д.). Сту ден ти Харківсь ко го універ си те ту відмо ви ли ся скла да ти
іспи ти ро сійсь кою мо вою. Тоді 800 з них бу ло реп ре со ва но, а 33 сту -
дентів на за к ри то му засіданні су ду бу ло за суд же но до смерт ної ка ри!
І РОЗСТРІ ЛЯ НО.

1960—1980 рр. Ма со ве зак рит тя ук раїнсь ких шкіл у Польщі та
Ру мунії.

1960 р. Ко лоніаль на адміністрація під наз вою «ЦК ком партії Ук -
раїни» ви ма гає від ко муністів ви хо ву ва ти ук раїнців «у дусі лю бові
й гли бо кої по ва ги до ве ли ко го російсь ко го на ро ду» і в не на висті до сво го,
ук раїнсь ко го — «вес ти неп ри ми рен ну бо роть бу про ти націоналізму...,
особ ли во ук раїнсь ко го бур жу аз но го націоналізму».

1961 р. XXII з’їзд ЦК КПРС про го ло сив політи ку «злит тя націй»,
що по суті оз на ча ло то таль не зросійщен ня на родів СРСР («Слід з усією
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біль шо виць кою неп ри ми ренністю ви коріню ва ти навіть най менші про -
я ви націоналістич них пе ре житків», тоб то зви чаї, мо ву, куль ту ру по -
не во ле них на родів).

1962 р. Реп ресії про ти за хис ників ук раїнсь кої мо ви. ЦК ком партії
Ук раїни зо бов’язує ко муністів та місце ву адміністрацію «рішу че вис -
ту па ти про ти кон сер ва тив них тра дицій і зви чаїв, про ти будь�яких
пе ре житків бур жу аз но го націоналізму», найшкідливіши ми з яких, на
дум ку вла ди, бу ло знан ня рідної мо ви, по тяг до вив чен ня своєї історії
та куль ту ри.

1964 р. Агент КДБ пе ре си пає фос фо ром і спа лює час ти ну при -
міщен ня Цент раль ної на у ко вої бібліоте ки у Києві. На при леглій те ри -
торії заз да легідь бу ла відклю че на во да, а по жеж ни ки приїха ли ли ше че -
рез 4 го ди ни після підпа лу. Во гонь зни щив по над 600 тис. томів цін них
ук раїнсь ких архівних до ку ментів.

1969–1979 рр. Серія за гад ко вих по жеж у відділах ук раїністи ки
в бібліоте ках Ака демії на ук, му зею «Софія Київсь ка», у кни гос хо вищі
Ви ду биць ко го мо нас ти ря у Києві, ме дич но го інсти ту ту в Тер но полі,
Ус пенсь кої церк ви та Му зею ук раїнсь ко го мис те цт ва у Ль вові. Ана ло -
гічні «за гад кові» по жежі в цей час ста ли ся у національ них бібліоте ках
інших рес публік СРСР (Тар ту, Са мар канд, Аш ха бад), але не в Росії.

Клю чо вим у всіх підпа лах бу ло зни щен ня істо рич них дже рел,
що за ва жа ли укріплю ва ти ся мос ковсь кий імперії (П.Т.).

1978 р., січень. На Чер нечій (Та ра совій) горі у Ка неві спа лив се бе
Олек са Гірник (з Ка лу ша) на знак про тес ту про ти ру сифікації Ук раїни.

1984 р. На каз Міністер ства куль ту ри СРСР про пе ре ве ден ня ді ло -
во д ства в усіх му зе ях Ра дянсь ко го Со ю зу на російсь ку мо ву. По ча ток
в УРСР вип лат підви ще ної на 15% зарп латні вчи те лям російсь кої мо -
ви (порівня но з учи те ля ми ук раїнсь кої мо ви).

1995 р., тра вень. У Хар кові ке ро ва на С. Куш нарь о вим місце ва вла -
да відкри ла пам’ят ник ук раїно же ру, мар ша лові Г. Жу ко ву, який у кінці
війни підпи сав на каз про ви се лен ня з Ук раїни всіх ук раїнців.

18 лип ня 1995 р. Несп ро во ко ва не звіря че по бит тя ук раїнців у Києві
(кіль ка душ за ги ну ло, де сят ки по каліче но) під час по хо рон ної про цесії
святійшо го Патріар ха Київсь ко го і Всієї Ук раїни Во ло ди ми ра (Ро ма -
ню ка). Озб роєні омонівці ки да ли ся на без зброй них лю дей із кри ка ми «бєй
хох лов!», топ та ли і шма ту ва ли дер жавні пра по ри. До відповідаль -
ності ніко го не бу ло при тяг ну то.

12 ве рес ня 1995 р. За бо ро на ук раїнсь кої ор ганізації УНА�УН СО
без су ду. Озб роєні Моск вою ко за ки та ан ти ук раїнські ор ганізації, які
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відкри то до ма га ють ся ліквідації Дер жав ної Не за леж ності Ру си�Ук -
раїни, вла дою не за бо ро ня ють ся.

По ча то ви дан ня пас портів, на пи са них ук раїнсь кою та російсь кою
мо ва ми. З ме тою де мо ралізації та ду хов но го ви род жен ня на се лен ня,
особ ли во мо лоді, вла да доз во ляє роз пов сюд жу ва ти ти сячі книг, де мо -
н стру ва ти сотні кінострічок, що про повіду ють і на сад жу ють пор -
ног рафію, не на висть, на силь ство. Не мов би ви ко ну ю чи ре ко мен дації
Пол тавсь ко го гу бер на то ра фон Ба го ву та, Росія за ва лює Ук раїну шо -
ві ністич ни ми га зе та ми, які про да ють ся за безцінь; пря мо або че рез
підстав них осіб фінан су ють ся російсь ко мовні га зе ти, радіо й те ле ба -
чен ня в Ук раїні, які не при хо ву ють своєї про ти ук раїнсь кої спря мо ва -
ності за по ту ран ня всіх урядів та пре зи дентів «не за леж ної» Ук раїни.

1998—2001р.р. У зв’яз ку з інфор маційною ре во люцією 90*х років
російщен ня Ук раїни відбу ваєть ся ще інтен сивніши ми ме то да ми, ніж за
часів Ва луєвщи ни. Інфор маційний простір Ук раїни май же повністю
зру сифіко ва ний. Не ук раїнсь ка, а ча сом ан ти ук раїнсь ка політи ка уря -
дів Ук раїни приз ве ла до то го, що дер жав ну мо ву з ук раїнсь кої пре си
витісни ла мо ва сусідньої країни, і співвідно шен ня між ук раїно мов ною
та російсь ко мов ною пре сою скла дає 1:10. За те Ук раїна посідає пер ше
місце (!) у світі за рівнем опо дат ку ван ня влас ної кни ги — 28%.

Унікаль не за своїм цинізмом яви ще світо во го масш та бу — ни щен -
ня ук раїнсь кої мо ви! Тим ча сом прог ре сив ний світ зовсім інак ше ди -
вить ся на це. Так, у Франції на ос нові комп’ютер них тех но логій бу ло
вста нов ле но, що ук раїнсь ка мо ва є однією з найс таріших слов’янсь ких
мов і однією з найк ра щих світо вих. Муд ра Японія, яка після Дру гої
світо вої війни, бу ду чи пе ре мо же ною, всі зу сил ля й фон ди на да ла освіті
і за кіль ка де ся тиріч ста ла однією з най роз ви неніших дер жав. Дові -
дав шись про та ку ва гомість ук раїнсь кої мо ви для роз вит ку світо  вої
куль ту ри, Японія зап ро ва ди ла її вив чен ня в Токійсь ко му універ си теті.

2012 — прий нят тя Вер хов ною Ра дою Ук раїни шос то го скли кан ня
зако ну про мо ви ав то р ства Ко леснічен ка та Ківа ло ва, який фак тич но
приз во дить до витіснен ня ук раїнсь кої мо ви із вжит ку на офіційно му
рівні у Східних та Півден них об лас тях Ук раїни. Пізніше за кон підпи са ли
спікер пар ла мен ту В. Лит вин та Пре зи дент Ук раїни В. Яну ко вич.
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