
 1

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» 
 

П.М. ТАЛАНЧУК 
 

ДЕЯКІ УРОКИ ІСТОРІЇ ТА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ 

(Матеріали для вступної лекції і роздумів студентам) 
© Університет "Україна", 2003  

Дорогий молодий друже! 

Впродовж усього свого розумного існування на Землі людство прагнуло знайти відповіді на безліч 
питань, починаючи з буденних земних і закінчуючи Космосом. І те прагнення повсякчас засвідчувало, що 
ніщо не існує і ніхто не живе у цьому дивовижному макросередовищі відокремлено, відособлено. У цьому 
ракурсі, мабуть, ми і повинні підходити до розгляду себе у Світі і Світу навколо нас. 

Вчені до цього часу не дають чіткої відповіді на запитання, як зародився Космос і наша планета в 
ньому. Не меншою таємницею залишається і поява на Землі людського племені. Однак дивовижний 
людський розум — цей Космос в мініатюрі — продовжує шукати і знаходити відповіді на безліч 
запитань, що його хвилюють. Бо, як говорили мудрі, "пізнаєте правду, а правда визволить вас". 

Тож, запрошую тебе, молодий друже, цю правду шукати і знаходити. Це складний, часом 
неймовірно важкий і довготривалий шлях. Не всім він до вподоби, бо "у кожного своя доля і свій шлях 
широкий". Та є й інше: ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. А жити — означає 
повсякчас перебувати в розвитку, в оновленні, в русі. 

Зв'язок поколінь 

Скіфи, які жили до нас на землях, у тому числі і сучасної України, знали свій родовід до сьомого коліна. 

Наші прапрадіди, які народилися в добу руїни України і пізніше, і в життя яких, мов смерч, увірвалися еко-

номічний, духовний, національний гніт зажерливих сусідів, поступово втрачали і зв'язок поколінь, і вікові 

традиції, і унікальність світосприйняття. Із бідної, "немытой", як писав поет Сергій Єсенін, імперської Росії, де 

офіційно визнавався "разбойничий промысел", народи, які її населяли, "слились в Союз нерушимий 

республик свободных". Чим виявився насправді той Союз, ви вже частково знаєте зі шкільних підручників. Це 

— нищення, війни, голодомори, а найстрашніше — руйнація душ. Бо можна підняти з руїн церкву, 

збудувати палац, але ще нікому не вдавалося швидко і безболісно відродити зруйновану душу. 
На долю мого покоління випало, можливо, менше випробувань. Але я, зокрема, ніколи не забуду 

безмірну гіркоту повоєнного дитинства, дитинства без батьківської опіки... І знову ж таки у наші часи — 
зміна пріоритетних орієнтирів, моральних і етичних цінностей, коли інтелектуальна задуха змінювалась 
короткочасними "відлигами", яка потім знову вкривалася хай не кригою, але болотяним смородом так 
званих "застійних часів". Читаючи книжки, слухаючи лекції, гортаючи сайти Інтернету, ви дізнаєтесь, що 
було в Україні і "розстріляне", і "замучене" відродження в прямому і переносному значенні цих слів. У тих 
невмолимих жорнах "радянщини" опинився весь цвіт української еліти — Іван Світличний і Василь Стус, 
Микола Хвильовий і Микола Куліш, Алла Горська і Микола Зеров, Євген Сверстюк і Михайло Драй-Хмара, 
Юрій Клен і Євген Плужник, Павло Пилипович і Олександр Довженко та багато інших. Мало кому з них 
вдалося уникнути радянських таборів смерті, а якщо вдалося, то вони йшли з того тоталітарного "раю" 
через самогубства або були підкошені хворобами внаслідок постійного насилля з боку силових і владних 
структур. 

Потім настало короткочасне затишшя. Затишшя перед новою хвилею знущань, коли всілякими 
дозволеними — через постійні обшуки, а частіше недозволеними методами — через провокаційні захо-
ди будь-якого кшталту — "інакомислячих" випроваджували зі столиці. Коли лише за слова "самостійна", 
"незалежна", за будь-які спроби прояву національної гордості, тобто приналежності до української нації, 
можна було потрапити під "ковпак" недремних кедебістів, а потім до "психушки". Це — в кращому випадку. 
І знову злива імен, яких назвуть "шестидесятниками", "семидесятниками" — Василь Симоненко, Микола 
Вінграновський, Євген Гуцало, Ліна Костенко, Олесь Доріченко, Ігор Калинець... Скільки їх, славних, згоріло 
в нерівній боротьбі! 
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"Диктатура, — пише у своїй книжці "Від розстріляного до замученого відродження" Уляна Пелех, 
— органічно не витримує ні вільної творчості, ні свободи думки." 

Окремого осмислення потребують економічні заохочення радянщини, коли, скажімо, на трудодень 
давали 5 копійок, а на сміхотворну пенсію, яку почали давати тільки десь в 60-х роках, можна було 
купити раз на тиждень "білу", як тоді казали, булочку та півкіло "іржавої" тюльки, яку час від часу завозили 
до занедбаних сільських магазинів. Одягались теж відповідно: "народні маси", як тоді називали 
громадян Союзу, які врятували величезну за розмірами територію від фашистського поневолення і на 
своїх "горбах" піднімали економіку тоталітарного режиму, ходили в гумових калошах, кирзових чоботах, 
доношували військові мундири і раділи новій фуфайці... 

Я навмисне тут не називаю імен вождів, генсеків, під керівництвом яких творилася чорна історія 
нашого народу. Вони всім відомі. Бо, хоча риба і гниє з голови, але не тільки і не стільки вони творять 
історію. Дозволяє їм це робити все той же народ, який в основній своїй масі дуже часто дотримується 
прислів'я — моя хата скраю. І, як не гірко це звучить, кожен народ і кожне покоління заслуговує свого 
вождя. І тільки яскраві зірки, тобто видатні особистості того чи іншого народу, лише вони освітлюють 
шлях з безвиході, рабства, знущань, аби людство не загубилось, не заснуло, не перетворилось на 
нікчемну істоту у своєму прагненні до Істини. 

Потім прийшло покоління, серед якого і більшість ваших батьків, які народилися в пору 
вільнодумства "шестидесятників". Але і їхню юність, яка формувалась у 80-ті роки, не обминула чорна 
хмара — трагічна тінь Чорнобильської трагедії. Та водночас на їхню долю випала і найбільш щаслива 
історична подія — Україна стала незалежною державою, рівною серед рівних у Європі і світі. 

Траєкторії і бумеранги російсько-українських відносин 

Так, ми повинні знати свою історію, тобто своє минуле. Знати, у першу чергу хоча б для того, щоб 
не повторювати помилок, не наступати на одні граблі двічі. Бо, як каже народна мудрість, якщо ти 
вистрілиш у минуле з пістолета, воно вистрілить у тебе з гармати. Але, як не дивно, а, може, навпаки, 
закономірно, ми здобуваємо досвід всі разом, а помиляється кожен окремо. Звідси і корені наших нинішніх 
невдач та прорахунків. 

Візьмемо політичний аспект. 
Як у воду дивився визначний географ-природодослідник Степан Рудницький, коли на основі 

геополітичного аналізу зробив висновок, що "політико-географічний вплив Московщини був для України 
завжди фатальним". Тільки панування над Україною відчинило їй свого часу дорогу до Чорного моря, 
Балкан, Царгороду і дало змогу втілити в життя давню мрію — перейняти спадщину візантійських ке-
сарів. Південь, Південний Захід — ці такі потрібні будь-якій державі природні кордони — ось причина 
екстермінаційної політики супроти українців. І вона, пише С. Рудницький, не обмежилася лише політи-
кою, а розповсюдила свої домагання на українську мову, культуру. Тобто, як доводить вчений, вигідне 
природно-географічне положення залишається і в новому часі (це він писав наприкінці 20-х років мину-
лого століття), в умовах імперського сусідства, старим лихом. 

Його думку продовжує у передмові до книжки С. Рудницького "Чому ми хочемо самостійної 
України" доктор географічних наук О. Шаблій, розставляючи акценти на нині проголошених 
геополітичних доктринах, які прямо чи опосередковано стосуються України. Це — панславізм, 
євразійство і так звана правозахисна доктрина. Перша розроблена наприкінці позаминулого століття в 
1888 році і ґрунтується на об'єднанні слов'янських держав під началом Росії, де столицею має стати... 
Константинополь (?!), який слід відвоювати у турків. А оскільки шлях до Туреччини лежить через 
Україну, то це означає поневолення її Росією. Друга доктрина, розроблена у 20-ті роки минулого 
століття, доводить, що центром Євразії є Росія, а периферією... Європа (?!), Китай, країни 
мусульманського світу. Третя — являє собою взірець американської імперської політики неоглобалізму і 
захисту прав людини. В ній особлива роль відводиться Москві як "заступниці народів", поборниці "прав 
людини", особливо так званого "русскоязычного населення". Задля втілення в життя останньої — 
доктрина допускає втручання Росії у внутрішні справи суверенних держав (приклад — Молдова, 
Україна, Грузія), застосовуючи для цього військову силу чи, навіть, анексію частини території під ви-
глядом захисту прав того ж таки "русскоязычного населення". Усі ці доктрини, пише вчений, мають один 
корінь і зміст — імперіалізм: воєнний, економічний, культурний, інформаційний. Хіба не є яскравим 
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прикладом цього погрозливі слова колишнього депутата Думи С. Бабуріна: "Либо Украйна вновь 
воссоединится с Россией, либо — война". Тобто, "собирание исконно русских земель" — старе правило 
старої північної імперії. Цікаво, пише автор, якби таким же правилом користувалася колишня Київська 
Русь?! 

Ще один приклад. З розвалом Союзу знову ж таки чи не найпершим постало питання політичного 
врегулювання відносин між утвореними державами. І серед них Україна, яка тепер мала право 
самостійно вирішувати всі питання, пов'язані з міжнародними контактами. Але, "не тут-то было"! 
Практично одразу "Верховним Совєтом" була прийнята провокаційна постанова про "російську" 
належність Севастополя. Тоді, за свідченням колишнього міністра закордонних справ Бориса Тарасюка, 
Україна домоглася прийняття Радою Безпеки ООН безпрецедентного рішення. Вона визнала цю 
постанову недійсною, а отже, такою, що не має юридичної сили. Або — інший підхід Російської 
Федерації, скажімо, до розподілу майна колишнього Союзу. Восени 1991 року на найвищому рівні було 
досягнуто домовленості, що Україні має належати 16,37 відсотків загальної державної спадщини. Тобто 
нормальна велика сім'я, якою весь час себе проголошував Радянський Союз, мала б чесно повести себе 
хоча б у цьому питанні. На жаль, і тут імперські традиції "возобладали" і Україна не отримала нічого. 
Влучно цей процес тоді назвали "нульовий варіант"! Але не менш дивним є те, що наступні українські 
керівники до цього, такого важливого питання, фактично більше не повертались. Але це, як-то кажуть, 
"внутрішнє сімейне" майно. Тоді що вже говорити про "зовнішнє"? Дагомиська двостороння угода, 
підписана найвищими посадовими особами обох держав, про передачу Україні у власність окремих 
будівель зовнішньополітичної інфраструктури, теж залишається на папері. Отже, розподіл відбувся 
суто "по-русски" –– так, як він відбувався протягом усієї великодержавної історії Росії. 

Фактично у світі немає такої країни, яка б не мала країн-сусідів. Хіба що ті, котрим Всевишній 
подарував острови. Але сусідство –– то не є ворожнеча. Скоріше — навпаки. Сусіди мають жити добре 
хоча б тому, щоб у скрутний час простягти один одному руку допомоги, не кажучи вже про комфортність 
взаємовідносин у звичайному буденному житті. 

І тут ми розглянемо так званий економічний простір, на якому нині так вперто наполягає російська 
сторона у відносинах з Україною. 

Спочатку зробимо невеличкий екскурс у не дуже далеке минуле, де багато сторінок позначені 
трагізмом скоєного тоталітарним режимом колишнього Союзу. Не можна без сліз і внутрішнього болю 
навіть слухати, не те що уявити те, що розповідали і розповідають старші покоління про голод в Україні 
— колишній житниці Європи. Ця жахлива віха нашої історії ніколи не зникне з нашої пам'яті. Вона й зараз 
закодовано вже передалась дітям тих, хто пережив ті страхіття. Але керівники радянських часів, а нині ще 
й деякі їхні "отпрыски" усіма засобами намагаються знівелювати трагізм цього питання, доходячи навіть 
до того, що голодомор або заперечують, або допускають "в отдельных областях"... Яскравим прикладом 
того, як відгукуються і якими словами мотивують свої дії нинішні найвищі посадовці Росії, є висловлювання 
її Посла в Україні Віктора Чорномирдіна з приводу вибачення Росії перед українським народом за 
цілеспрямований геноцид української нації. Він, зокрема, сказав, що їй нема за що вибачатись, бо, 
мовляв, "при чем тут Россия". Цинізм на такому рівні — це вже хвороба. Великодержавницька, 
шовіністична хвороба, яку потрібно рішуче лікувати. 

Подивимося на це з іншого боку — з боку економічної науки. Що являла собою Україна до і після 
1917 року? 

Один з визначних українських економістів, який у 50-х роках емігрував до США, а тому і мав змогу 
вільно висловлювати свої думки, Всеволод Голубничий дійшов висновку, що Україна в економічному 
розвитку не була колонією Росії, хоча фіскальна експлуатація через державний бюджет була 
присутньою. Але все змінилося після революції. Поглибилася і дійшла руйнівних наслідків для України 
та ж фіскальна політика. Україна бідніла на очах через перекачку фондів до інших, зокрема, східних 
регіонів Російської Федерації, Сибіру, Казахстану. 

За часи сталінських п'ятирічок, як довів вчений, українська економіка практично розвивалася під 
тотальним наглядом Москви. Більше того, оскільки українці як нація на своїй території не були політично 
суверенними, той у своїй економічній діяльності Україна мала всі ознаки колоніальної нації... Тут, так 
би мовити, нічого додати. Подальший економічний розвиток — 50–60 роки — продовжувався в тому ж 
дусі, хіба що з деякими відмінностями стосовно дійових осіб. Дискримінація, пише вчений, тепер була 
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спрямована не супроти українського селянства, а супроти українських промисловців. І оскільки 
селянство через свою нажаханість недавніми подіями, коли енкаведисти та їхні прислужники вигрібали 
не те що з комор, а з мисок останні крихти, стало неконкурентоспроможним класом, ця дискримінація 
набувала реальних дій. "Промислові міста України в часи їх будівництва і розвитку, — пише автор, — 
опинилися в руках прийшлих з Росії елементів — ремісників, робітників вільних професій, державних 
урядовців...". 

Чи не те саме відбувається в Україні і нині? Дискримінаційну політику Росії щодо України можна 
підтвердити багатьма фактами. Ну, хоча б той постійний тиск у нафтогазовому питанні, коли погрози 
"перекрити" труби змінювались залежно від обставин намаганням де тільки можна обдурити. 

Вимушене сусідство України та й інших республік відбулось, так би мовити, через "роз'єднання 
сімей", оскільки сумісне життя стало неможливим... І коли всі "молоді сімейки" відійшли від "старої" — 
тут все і почалось. "Старій" не тільки здається, що молода все робить не так, вона ще й потерпає через 
"жабу", яка її "давить", тобто, від заздрощів. Бо, попри те, що відокремлена сім'я — молода, вона ще й 
перспективна. І вона, як сподівалась "стара", не пішла на смітник і не розгубилась від своєї 
самостійності, а взялась до роботи. Отже, поступово стає заможнішою, а отже, і впевненішою у своїх 
силах. Та й виходить у неї все краще, ніж у "старої". І модерніше, і цікавіше. Бо ж одна справа –– 
ремонтувати старий дім і доношувати старе лахміття, інша — будувати новий і купувати, хоч і дуже рідко, 
але обнови. І тоді від злості, що породжена все тією ж заздрістю (бо немає гіршої людської вади, що 
руйнує в першу чергу її саму і фізично, і психічно), "стара" починає вдаватися до різних неправомірних 
дій. В хід ідуть і підкуп, і провокації, і підступ. І в цьому не вельми приємному процесі допомогу "старій" 
надають ті, хто був ближчим (коли жили разом) і по духу, і по крові. Це все та ж "п'ята колона", серед 
якої ті ж економісти та вся та "королевская рать", що до них пристала, звісно ж, в першу чергу, з метою 
особистого збагачення. І таких навіть у парламенті України більше третини, не кажучи вже про всю 
державу. Для одних стимулом у зраді національних інтересів стали олігархічність стосунків, для других 
— славнозвісне русофільство, якому завжди здається, що "російського" в Україні мало, для третіх 
причиною — ностальгія за радянським минулим... 

Але першопричиною наших нинішніх "проколів", а часом і великих невдач, як справедливо зазначає 
в одній зі своїх статей експерт з економічних питань Сергій Кисельов, були все ті ж колишні "сімейні" 
стосунки, коли "підприємство одного виробничого циклу спеціально будували в різних республіках (тепер 
— країнах), аби ми всі дифузно проросли одна в другу і не сміли смикатися самостійно, а лише тоді, коли 
"стара" смикне за відповідну мотузку. Коли ж відбулось роз'єднання цілої купи штучно з'єднаних 
"сіамських близнюків", Україна серед них постала ледь не в найгіршому становищі, оскільки саме в ній 
свого часу було сконцентровано найбільше отих промислових "напіввузлів". І якщо, приміром, республіки 
Прибалтики чи Білорусь спирались, в основному, на повні цикли легкої промисловості чи сільського 
господарства, то в Україні, де розташовані великі металургійні, газонафтодобувні комплекси, виявилась 
практично відсутньою сировинна база і, особливо, ринки збуту. Отже, пише С. Кисельов, потрібно 
було все це шукати або в розвинутих країнах, або поновити українсько-російський ланцюг отих колишніх 
"сімейних" стосунків. 

Інші зарубіжні сусіди нас не знали, а через нашу слабкість економічну та невизначеність політичну 
й знати особливо не хотіли. А ми не мали досвіду, як їм себе розумно і взаємовигідно запропонувати. То 
ж і довелось Україні йти знайомою "російською стежкою". А там нас чекали. Але не з розпростертими 
щирими обіймами, а з трейлером або тралом, залежно від середовища пересування. В результаті 
щороку, починаючи з 90-х, 25–30% українського експорту та імпорту припадало на Російську Федерацію 
і лише 50% — на інші країни СНД. Ситуація погіршується ще й тим, що більше 70% нафти і 50% газу 
надходить в Україну лише з Росії. Ну, а далі розгортається все за давно відпрацьованим сценарієм. Бо, 
коли йдеться про самодостатність українського народу, який у багатьох сферах діяльності не тільки 
знаходить вихід із ситуації, а й вирішує нелегкі проблеми перетворення отих "напіввузлів" у вузли, 
тобто на повний цикл видачі продукції, то в хід ідуть всілякі методи, які межують з відвертим командно-
адміністративним тиском. Скажімо, торік весною з багатьох видів продукції російською стороною були 
запроваджені численні митні обмеження і квоти. У підсумку експорт з України в РФ скоротився до 17,8%, 
а імпорт з РФ до України збільшився до 37,2%. 

Звісно, в цьому нічого страшного немає. Весь світ торгує, вивозить і завозить продукцію і тут уже 
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удача за тими, хто меткіший і розторопніший. Нічого драматичного немає і в тому, що в Україні російські 
компанії володіють 2/3 нафтопереробних заводів, Миколаївським глиноземним заводом, Запорізьким 
алюмінієвим комбінатом, часткою молочної продукції, деякими ЗМІ, кількома комерційними банками та 
іншими підприємствами. Усього, за неофіційними даними, таких російських "володінь" в Україні 
налічується близько 90%. Нічого драматичного, адже весь світ живе за такими законами і той же 
комбінат чи завод не перейдуть кордон, оселившись десь під Москвою. Але драматично, якщо не 
сказати трагічно, це виглядає тому, що російський капітал просувається в Україну практично без будь-якої 
конкуренції з іншими зарубіжними інвесторами. І він не виграє своє право у чесній тендерній боротьбі. 
Іншими словами, не драматично, коли йдеться про цивілізовані міжнародні відносини. А коли ці відносини 
спрямовані на "поглинання", "підминання", коли хитросплетіння, злодійкувато приховані або відверто 
агресивні дії Росії стають нормою, то, як казав Тарас Шевченко, "не ждіть сподіваної волі". То ж, і не 
дивно, що від цих так званих інвестицій українська економіка практично нічого не отримала. І не дивно, 
що Україна, рухаючись у східному, а не західному напрямку, фактично потрапляє, як пише пан Кисельов, 
на периферію паливно-енергетичної пастки. І її, як не підковану досвідом, а головне, з потурання 
окремих високих посадових осіб, "підсаджують" на дешеву нафту і газ. А приказка про безплатний або 
навмисне здешевлений "сир", який буває тільки в мишоловці, всім відома. Тож, Україні, точніше 
українцям-патріотам, не повинно бути байдуже, який капітал володіє нашими підприємствами. Бо, як 
пише пан Кисельов, за сприяння влади, де "хрещеними батьками" виступають керівники обох держав, їх 
спродують росіянам за безцінь. І небезпека непрозорого, іноді кримінального процесу ще й у тому, що 
тепер розпродані за безцінь стратегічні потужності України використовуються як важелі політичного тиску 
на Україну. 

Або візьмемо інформаційний простір, на який почала "налягати" Росія особливо цілеспрямовано з 
середини 90-х. А сьогодні і неозброєним оком видно, що ми його втрачаємо, якщо вже не втратили. На 
книжкових полицях, в періодиці засилля іноземної — російськомовної — літератури. Радіоефір в 
більшості своїй послуговується російською. На телебаченні просто-таки фатальне засмічення 
американською продукцією, де "порнуха", що транслюється практично цілодобово і соромливо називається 
еротикою, змінюється кривавою бойнею, зґвалтуваннями, викривленою мораллю. І де навіть фантастичні 
трилери не що інше, як відверта або прихована жорстокість, прикрита брудною ганчірочкою так званих 
героїчних вчинків. До них, з кожним роком набираючи обертів, долучились і так звані патріотичні фільми 
нашого північного сусіда. І якщо "ностальгійне" кіно можна пояснити тим, що старі фільми дивляться 
люди покоління, яке відходить, і яке тією чи іншою мірою зробило можливим наше сьогоднішнє життя, то 
нинішні російські серіали вже спрямовані на вас, молоде покоління, де автори фільмів намагаються 
переконати, що "ви — наші". Бо, мовляв, "Бандитський Петербург", "Менти", "Марш Турецького" та інші 
— невід'ємна частина нашого спільного "слов'янського" життя. Тож, вчіться, як убивати, калічити, 
ґвалтувати, обдурювати, красти... 

Виходячи з цих міркувань, варто, якщо йдеться про інформаційний простір, навести такий приклад. 
Ось як свого часу в царській Росії обдумував свої плани щодо українців флігель-ад'ютант імператора 
Олександра II барон Корф. Треба, як він радив, "употребить против них те же средства, которые они 
употребляют для своих целей, то есть распространение в народе грамотности, но, конечно, не 
малороссийской, а русской". І виклав конкретну програму — "наводнение края до чрезвычайности 
дешевыми русскими книгами". І далі — видання книжок за рахунок держави, надання приватним 
видавцям права безкоштовно надсилати замовникам до Малоросії дешеві книжки і сприяти їх 
поширенню. Корф підкреслював, що коли уряд зробить ці книжки дешевими, то навіть не буде 
адміністративної потреби забороняти україномовні видання. У перспективі, підкреслював Корф, це 
"лишило б малороссийскую литературу шансов сколько-нибудь существенно расширить круг своих 
читателей". Потім — "народ, находясь в самом начале своего развития, легко уступит и подчинится 
всякому, кто захочет, а главное, сможет с умением взяться за его развитие." Або — "...не одни товары 
двинутся по этой дороге (мається на увазі — залізниці), а и книги, мысли, обычаи, взгляды. Капиталы, 
мысли, взгляды, обычаи великороссийские и малороссийские перемешаются, и эти два народа, без 
того близко стоящие друг от друга, сперва сроднятся, а потом и сольются. Пускай тогда украинофилы 
проповедуют народу, хотя бы и в кипучих стихах Шевченко, об Украине и борьбе ее за независимость, и 
о славной Гетманщине..." 
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Читаєш ці одкровєнія і таке враження, що сценарій написаний для нашого сьогодення. 
Або візьмемо, з іншого боку, твір "Собор у риштованні" Євгена Сверстюка, нашого сучасника. У 

ньому він розглядає ті ж проблеми, які завше хвилювали людство: протистояння процесу занепаду 
духовності, що, мов скриня Пандори, викидає байдужість до зла, руйнацію родини, деградацію людини 
через алкоголізм (а тепер ще й наркоманію), обростання душі "салом" до такої міри, що не відчуває 
вона болю й тому легко піддається злу. Такою скринею Пандори можна, без сумніву, назвати нинішнє 
радіо і телебачення. Скажімо, радіо, де звучать російськомовні такі собі "наївні" пісеньки начебто 
антинаркоманного, а насправді стимулюючого характеру, на зразок "малолєточки", яка сидить на 
"таблеточке", або частівка з яскраво вираженим бажанням — "чо те нада, чо те нада, я те дам, я те 
дам..." Звучать і просто бандитські, тюремні пісні, пісні не тільки з непристойними словами, а й просто з 
"невинними" матючками. Ось така собі "свобода слова". Це вже не свобода, а, не помилюсь, якщо 
скажу, також чітко спланована акція на розтління, знищення не тільки мови, а й, що страшніше, 
духовності. Чужа мова в узаконених "русских радио", "шансонах" і т. п. радіо і телепередачах, програмах 
у незалежній країні виступає із завуальованим, а часом, і відвертим арсеналом не тільки жахливого 
безкультур'я, а й у матеріалах підбурювального, антидержавного характеру. І знову ж таки — з 
мовчазної згоди чи домовленості з вищими посадовими особами? Я навмисне не називаю тут імена, 
прізвища, прізвиська тих чи інших виконавців та їхніх "заступників", осіб, які виконують роль "дахів". Не 
говорю і про те, до якої національності належать ці так звані артисти, журналісти... Бо при чому тут 
народ? Адже вони навіть не представники народу, а просто "виходці" з якихось угруповань, кланів і тому 
подібних штучно утворених об'єднань. На зразок тих, що створив професор Преображенський у 
"Собачому серці" Булгакова... 

А якщо говорити про державну мову, то парадокс у тім, що наша держава зрусифікована набагато 
глибше, ніж наше суспільство. Бо 70% населення України заявили, що вони українці, а держава не 
може чи не хоче забезпечити їхні мовні права. З огляду на це варто згадати, що з 47 країн Європи 41 
будувала національну державу за принципом єдиної державної мови. І ніхто не "одержавлював" мову 
колишньої метрополії (поляки — російську, чехи — німецьку і т. д.). А Україні на ділі пропонується 
африканський або латиноамериканський шлях: там мова метрополій узаконена. За словами професора 
Лариси Масенко, гасло рівноправності мов у постколоніальних країнах завжди працює на користь 
колишньої імперської нації. Саме під цим гаслом впроваджено другу державну мову в Білорусії, і дуже 
швидко білоруська мова виявилася майже повністю витісненою. 

Усі ми знаємо, що той, хто володіє інформацією, володіє світом. Це так. Але українці, патріоти 
України, незалежно від національності і віросповідань, повинні перш за все навчитися володіти Україною 
в прямому і переносному розумінні цього слова, для того щоб захистити державу від тих, хто приходить 
на нашу землю лише з метою використання її як природних, так і матеріальних та духовних ресурсів. А 
це, виявляється, набагато важче, на кшталт того, що легко любити людство, але неймовірно важко 
свого ближнього — батьків, сусідів, друзів, знайомих. 

То невже ж справді в Україні немає талантів — своїх політиків, економістів, авторів книжок, 
радіопередач, фільмів? Звісно, є. Але їм з тої ж мовчазної згоди вищого керівництва шлях до творчості 
перекритий корупцією, де нажива окремих осіб, угруповань ставиться вище національних інтересів, де 
періодику, книжкову продукцію, радіо- і телеефір можна запросто продати, купити, не звертаючи ані 
найменшої уваги не тільки на виконавців, а й на те, що вони "глаголять". Таланти у нас є. Але немає 
стержня, основи, фундаменту, на якому не тільки народжуються, а й розквітають таланти, бо по-
чуваються господарями на своїй землі. 

Два крила одного птаха 

Слова "професіонал, професіоналізм" походять з латинського "професія", що означає — заняття. 

Отже, професія –– це  рід трудової діяльності, що вимагає певних знань, умінь, навичок. А особу, яка 

зробила якесь заняття предметом своєї постійної діяльності або виконує певні функції в цьому занятті, 

називають спеціалістом, професіоналом. 
Саме професія, професіоналізм, як відомо, зробили з істоти "гомо сапієнс", тобто "людину 

розумну". Саме професіоналізм і ставить людину як істоту на найвищий щабель цінностей у 
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матеріальному світі. Саме професіоналізм, якщо він спрямований на створення, а не руйнацію, 
підносить духовний світ людини. І саме професіоналізм робить людей серед собі подібних відомими, 
видатними, знаними, визначними, геніальними. 

Ще Аристотель сказав, що краще досконало зробити невелику частину роботи, ніж зробити погано 
в десять разів більше. Ця, без сумніву, правильна думка стосується виконання якогось обсягу тієї чи 
іншої роботи. Що ж до професіоналізму, то його межі значно ширші. Нерідко опанування професії 
потребує від людини знань, умінь і навичок, почерпнутих з інших сфер діяльності. Та самі вони не 
приходять одразу. На оволодіння ними потрібні місяці, а то й роки сумлінної праці. 

Глобальні зміни, що відбулись в Україні за роки незалежності, висувають на перший план якість 
освіти. Відомо, що серед освітньої спільноти Європи та й світу високо поціновується фундаментальна 
підготовка фахівців в Україні. Але для високопрофесійного освоєння фаху цього замало, особливо нині, в 
нових економічних умовах. Отже, більший ухил має бути зроблений на практичне застосування набутих 
знань. Цю проблему треба вирішувати у тісній співпраці з роботодавцями, які мають бути зацікавленими 
у наданні всіх умов для проходження практики студентами. Поки що ці питання вирішуються далеко 
недостатньо: частково через незадовільне функціонування об'єктів промисловості, а частково й через 
незацікавленість у цьому процесі роботодавців. 

Більше того, якість освітньої підготовки має бути адекватною суспільним потребам. Бо сучасні 
фахівці, аби бути конкурентоспроможними, мають володіти не тільки знаннями, а й новітніми тех-
нологіями. Тому зараз у навчальний процес активно впроваджуються інноваційні технології, 
здійснюється інформатизація та комп'ютеризація, запроваджуються нові стандарти освіти, 
відбувається перехід до абсолютно нових методик навчання. 

Суттєво розширюється підготовка фахівців, здатних працювати у ринкових умовах, організувати 
власну справу. У нашому університеті в цьому напрямі вже діють дев'ять підрозділів. Це — юридична 
клініка, бюро перекладу, редакція студентської газети, видавничо-поліграфічний центр "Бліц-друк", 
інформаційно-аналітичний центр "Інтер-бізнес", творчі майстерні студентів-дизайнерів, творче об'єднання 
"Папірус", навчально-наукова лабораторія "Олімпія", творча група "Менеджер". На стадії підготовки інші 
підрозділи. Одні з них носять суто практичний характер, інші — з елементами наукових досліджень. То ж 
вам, молоді друзі, є до чого докласти розум та руки, є куди вкласти душу. Бо професіоналізм бере свій 
початок у стінах рідної альма-матер. І від вас залежить, від вашого сумління і бажання — як і чому ви 
тут навчитесь. А університет в особі професорсько-викладацького складу робитиме все від нього 
залежне, аби ви осягали свою професію цілеспрямовано, досконало і з задоволенням. 

Водночас будьте готові й до того, що сьогодні набуті знання чи навички завтра можуть виявитися 
недостатніми. Вчитися потрібно протягом всього життя. Це не данина моді, а нагальна потреба кожної 
людини, якщо вона хоче і надалі мати статус професіонала у своїй справі. 

Сьогодні велике значення має вміння людини адаптуватися, перебудовуватися, бути мобільною. 
Тобто підвищення кваліфікації, уміння, так би мовити, "ловити на льоту" подих змін, все нове і корисне 
для вашої роботи з кожним роком набуватиме все більшого значення. Адже нині, у зв'язку з тим що на 
ринок прийшов роботодавець, в тому числі і приватний, людину вже не будуть брати "на посаду", як це 
було за часів так званої планової економіки, а братимуть того, хто вміє на високому професійному рівні 
робити свою справу. Бо, як сказав давньоримський драматург Теренцій, "коли двоє роблять одне і те, 
виходить не одне і те ж..." 

Друге крило — патріотизм, що походить від грецького "патріот", тобто земляк, співвітчизник. 
Патріотизм — каже словник — і означає любов до Батьківщини, свого народу, відповідальність за долю 
Вітчизни, служіння її інтересам. 

Комусь може видатись дивним те, що говорячи про професіоналізм, я хочу наголосити на 
патріотизмові тих, хто працює. Та це видається так лише на перший погляд. Бо якщо окинути зором і 

замислитися над історією людства, то стане зрозумілим: все, що в ній відбувалося, незалежно від того, 

були це печальні чи радісні, гіркі чи тріумфальні сторінки, робилося в ім'я Батьківщини. Бо немає такого 

народу, якому б була байдужою його власна територія, як немає і людини (маю на увазі нормально 

розвиненої), якій би була байдужою земля, де вона народилася, де вона живе і працює. 

Та патріотизм не лише поняття територіальне, а й психологічне, морально-етичне. Тож, на мою 
думку, це почуття скоріше "наживне", ніж природне, оскільки набувається через виховання, або, як було 
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впевнене (і справедливо) керівництво колишніх радянських часів, через пропаганду та агітацію. А в наш 

час через необмежені можливості реклами, яка, на превеликий жаль, знову ж таки з мовчазної згоди 

нинішніх керівників, поки що в основному спрямована не тільки на руйнацію фізичну (тютюн, алкоголь), 

а й на руйнацію духовну (про що йшлося вище). 

Водночас через різні об'єктивні та суб'єктивні обставини чи причини почуття патріотизму, як і всяке 
почуття, має здатність бути і більш, і менш вираженим, може набувати навіть рис гіпернегативних, а 

може, навпаки, перейти в стадію атрофовану. І те й інше вже називати патріотизмом не варто. Бо і в 

першому, і в другому випадку, відкидаючи систему людських цінностей, такі почуття і називаються інакше 

— фашизм чи сталінізм, снобізм чи бездуховність. 

Але тут ми говоримо про патріотизм у найвищому розумінні цього слова, який має супроводжувати 
професіоналізм. Без почуття здорового патріотизму будь-яка справа може перетворитися на ремесло. Це 

в кращому випадку. У гіршому — призвести до байдужості, яка часом межує з психічно нездоровим 

сприйняттям дійсності і себе в ній. Бо хіба можна пояснити психіку підлітків, які розмальовують, 

обписують стіни будинків, ліфтів, ламають паркани, дерева, псують телефонні будки і апарати, 

витоптують квіти. Власне, поводяться, м'яко кажучи, як недорозвинені. Або — дорослих людей, які 

задля миттєвої зручності чи задоволення власних, часом низьких потреб, поводяться на природі як 

печерні дикуни, залишаючи купи сміття, підпалені і знищені дерева... Що це — хвороба чи вияв 

антипатріотизму? Тому й не дивно, що таке ставлення до речей, що нас оточують, чи навіть живих істот 

— домашніх тварин з часом переростає в байдужість, а то й злочинну діяльність. 
Це якщо говорити на рівні окремих осіб. А якщо на це подивитися в загальнодержавному масштабі, 

то наслідки такої байдужості набувають меж трагедії. Яскравий тому приклад — Чорнобильська ка-
тастрофа. Вона значною мірою не стала б можливою, коли б процесами управляли не просто 
професіонали, а професіонали –– патріоти своєї землі, своєї Батьківщини. Чомусь вважається, що 
любити можна дітей, батьків, родичів, знайомих. А між тим це далеко не так. Ще Цицерон говорив, що 
уявлення про любов єднаються в одному слові — Вітчизна. А саме почуття патріотизму доводиться 
не словом, а ділом. 

Патріот ніколи не зробить чогось такого, що стало б на заваді, а тим більше зашкодило всьому 
суспільству. Більше того, патріот ніколи задля свого особистого збагачення не вивезе за кордон цінні 
речі, які належать історії його народу, не переправлятиме незаконно продукцію, створену руками його 
співвітчизників. Постає цілком закономірне запитання — чи патріотична ми нація? 

Патріотична. Але це почуття давалось нам через великі фізичні і душевні страждання, оскільки 
почало винищуватись ще раніше від національної свідомості, починаючи з часів, коли Катерина II 
оголосила підступну і жорстоку війну Запорізькій Січі, Петро І продовжив, а весь наступний царат довершив. 
І все ж, наперекір цьому цілеспрямованому нищенню, Україна завжди мала патріотів своєї землі, якими 
пишалась і буде пишатися. Бо хіба не патріотами були переважна більшість українського козацтва 
починаючи з простих козаків і закінчуючи отаманами і гетьманами. Ця унікальна сторінка в історії нашого 
народу і нині є об'єктом вивчення істориками, етнографами багатьох країн світу. Бо хіба не патріотом був 
видатний вчений минулого століття Хведір Вовк (про нього я скажу далі), який, маючи такі великі перспек-
тиви за кордоном, на запрошення УНР повернувся на Батьківщину, наївно думаючи, що Україна стала 
самостійною державою. Хіба не патріотом був Степан Рудницький, який, уже написавши свої "крамольні" 
твори за кордоном, маючи пошану і повагу в далекій Америці, напевно ж, знаючи, що діється в Україні, 
повернувся до тодішньої її столиці Харкова і пропрацював на благо своєї Батьківщини лише трохи більше 
шести років. У 1933 він уже був арештований, позбавлений усіх наукових звань і відправлений спочатку 
в спецтабір "Свірлаг", потім — "Біломор-Балтійський", а згодом –– в Соловки, де і розстріляний у 1937 
році. І таких імен можна назвати десятки, сотні, серед яких були і видатні політики, і економісти, і артисти, і 
письменники... 

Росіянам, до речі, у площині патріотизму не треба було "перебудовуватися", а якщо й треба, то це їм 
далося легко, бо у них домінує ідеологія поневолення, яка не втратила своєї актуальності і тепер. Легко, 
бо вони зігнали докупи народи абсолютно протилежні етнічно, назвавши, як отару овець, радянським — 
без роду і племені, як то кажуть, і проголосили радянський патріотизм від усіх гамузом. Тож і виходить, що 
Росія, від якої республіки повтікали, свого патріотизму не втратила, бо не могла його втратити через свій 
імперський централізм. А та ж Україна, від'єднавшись, мусить навіть таке поняття, як патріотизм (бо 
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українського патріотизму ніколи у Союзі не існувало) лише починати виховувати у своїх громадян. Щастя 
лише, точніше, сила, а отже, і швидкість такого виховання в тому, що український патріотизм виростатиме 
не з голої землі, а на ґрунті міцного націоналізму. Кажу "міцного", бо навіть той факт, що вільна, само-
стійна Україна жила і творила в екзилі — за кордоном — в СІЛА, Канаді, Німеччині, що українська 
діаспора багатьох країн світу не тільки зберігала мову, а й традиції свого народу, уже явище унікальне. І 
цей процес був би ще активнішим, якби не наша психологія оборонця, а іноді, ніде правди діти, і рабська, 
яка теж свого часу накопичувалась століттями і десятиліттями. 

Наведу ще один приклад уже часів нинішньої незалежної України, де, на мою думку, виявився 
професійний патріотизм наших співвітчизників. Власне, це були перемоги дипломатичного характеру, 
але вони можуть свідчити, що патріотизм у професіональній сфері у нас таки відроджується. 

Про ліквідацію через Раду Безпеки ООН провокаційної постанови Росії про статус "російського" 
Севастополя я вже говорив. Ще одна помітна перемога — обрання Геннадія Удовенка, колишнього 
міністра закордонних справ, Президентом Генеральної асамблеї ООН. Такий шанс, за висловом пана 
Тарасюка, випадає один раз на півстоліття. Або здобуття Україною статусу непостійного члена Ради Безпеки 
ООН. Тоді українська дипломатія виграла непросте змагання із Словаччиною. І це ще більш вселяє надію на 
позитивні зміни в нашому суспільстві, якщо взяти до уваги той факт, що Україну і українських професіоналів, 
як правило, нікуди не допускали на рівні міждержавних стосунків. Тож, українська дипломатія теж починала 
свій нелегкий шлях практично з нуля. 

Хочу наголосити ще й на такому аспекті патріотичного професіоналізму. Країна ніколи не досягне 
скільки-небудь значних успіхів у будь-якій сфері діяльності, коли виконуватимуть в ній роботу хай і 
професіонали, але люди, яким байдужа національна, а отже, і патріотична спрямованість справи. 

І як приклад хочу навести розвиток індійського кінематографа. Усім відомо, що Індія довгий час була 
колонією Великобританії, що вона практично англомовна, принаймні у сфері бізнесу. Але для всього 
світу феноменом було і лишається індійське кіно. Воно, без сумніву, стало тим щитом, який не пустив 
колонізаторів і тих, хто їм підтакував, далі індійського серця. Навіть модернізуючись відповідно до часу, 
воно залишилося глибоко національним, сповненим любові до рідної землі, до національних традицій і 
звичаїв. Індійське кіно не можна сплутати ні з яким. Можна переплутати німецьке з французьким, 
англійське з американським. Індійське кіно належить тільки Індії і водночас має великий успіх серед 
багатомільйонних глядачів світової спільноти. І ця любов справжня, бо оцінена душевним сприйняттям, 
а не купленими "ніками" чи "оскарами". 

Прикладів державного професійного патріотизму можна навести чимало. Варто лише згадати диво 
економічного злету Японії, Німеччини, Китаю і багатьох інших країн світу, де професіоналізм, помножений 
на патріотизм, дав разючі результати, в першу чергу в економічному розквіті. 

Самокопання чи самозакопування 

Наша історія — кривава і героїчна, піднесена і трагічна, катована і відтворена — дана нам для 

того, щоб ми, як писала Ліна Костенко, співаючи українських пісень, пильно дивилися, куди прямує наш 

човен, бо існує велика небезпека застрягти у трясовині спогадів... Історія дана нам для дії, для руху 

вперед. Здорова національна пам'ять, писав Григорій Ващенко, є правильна оцінка минулого. "Славні 

події своєї історії народ шанує, вони стають предметом національних гордощів, а згадуючи моменти 

темні, народ засуджує їх і намагається виправити помилки". Разом з тим, застерігав великий педагог, 

"...амнезія в галузі національної пам'яті часто поєднується з парамнезією, цебто, перекрученням 

минулого. Особливо ж, це явище трапляється тоді, коли народ-переможець з метою денаціоналізації і 

поневолення переможеного народу всякими засобами, особливо ж через школу, прищеплює йому 

неправильні погляди на минуле. Наприклад, від більшовиків пішли такі образливі назви на адресу нашого 

минулого, як "хуторянщина", "шароварщина", “просвітянщина", "грінченківщина", "петлюрівщина"... 

Можна додати до цього ще й іменники — "бендерівці", "мазепинці", "хохли". Що там казати про радян-

ські часи, де ці слова були "модним" атрибутом у ставленні до національно налаштованих українців, коли 

нині зі сцен столичних палаців з уст доморощених лицедіїв (язик не повертається сказати "артистів") або 

навіть заїжджих сусідів звучать пісні, анекдоти, гуморески, де, так би мовити, "невзначай", хтось і скаже 

образливі слова на адресу українського народу. І це, з дозволу сказати, носії культури?! На мою думку, це 
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не просто артистичні "вибрики", а та ж цілеспрямована атака на нашу українську самодостатність. 

Причому або мовою, що претендує в Україні на другу державну, або її скаліченим варіантом. 

Ну, хіба можуть, скажіть мені, представники держави, приїхавши в гості до іншої, так себе поводити 
в чужому домі? І це відбувається на різних рівнях, незалежно від рангів і чинів. Уявіть собі, приміром, 
оте "кацап" з уст нашого артиста там десь на сцені у Москві! Або повчання, як нам треба жити і якою 
мовою і де говорити, скільки яких шкіл відкривати, скільки університетів мати — десь в порту на 
Далекому Сході чи в курортному Сочі? Хіба це було б можливим. А у нас — можна. У нас — все можна. 
А, може, якщо дивитися правді в очі, у нас атрофоване почуття національної гордості? Це з одного боку. 
А з іншого — рідкісний, унікальний народ спроможний був би вижити в тих історичних умовах, які 
припали на долю українців. 

Отже, пам'ятаймо і минуле, і сьогодення. І пам'ятаймо з тим, щоб, згадуючи минуле, відгорнути 
здорові зерна від полови, відрізнити корисні рослини від бур'янів, а не з тим, щоб закопати зерна так, 
що вони будуть неспроможні проклюнутись із землі. І пам'ятаймо не з тим, щоб комусь мстиво 
віддячувати тим же, якщо ми хочемо стояти на кілька щаблів вище у плеканні своєї національної і 
патріотичної гордості, а з тим, щоб знову ж таки знайти помилки і зробити правильні висновки. 

Із цього приводу хочу навести слова великого педагога Григорія Ващенка. "З огляду на те що 
здорова людська пам'ять є однією з важливих передумов нормального розвитку як окремої людини, 
так і цілої нації, українці мусять дбати про те, щоб зберегти здорову національну пам'ять. Це означає, 
що вони мусять знати своє минуле таким, яким воно було в дійсності. А в цьому минулому перш за все 
було багато такого, що підносить нашу національну свідомість, чим ми можемо пишатись. Це героїчна 
боротьба нашого народу за свою державу, віру, культуру". 

А пишатися нам є чим і є ким. Ми можемо назвати десятки, сотні імен українців і неукраїнців, які 
служили Україні вірою і правдою, бо були її патріотами. Серед них імена, які знає увесь світ. Серед 
них імена, які є визначними у вузькому колі фахівців, але які також відомі світовій спільноті завдяки 
своїм колегам. Про одного з них хочу сказати окремо. 155 років тому народився, жив і працював 
українець за походженням, етнограф, антрополог і археолог Хведір Вовк. Він практично не відомий своїм 
співвітчизникам, але відомий кожному етнологу і антропологу світу. Саме він, Хведір Вовк, познайомив 
Європу з українцями як самобутнім народом, довівши на незаперечних наукових фактах, що ми не 
підвид руських, а самостійний, ні на кого не схожий народ. Був він із старовинного козацького роду, 
народився в Україні, але життя склалося так, що вимушений був жити в еміграції. Та ця обставина пішла 
йому на користь. Він побував майже у всіх музеях Європи, став одним з перших дослідників Болгарії, а 
потім на довгий час осів в Парижі, де за свої наукові праці був прийнятий одразу до трьох елітарних 
товариств — археологів, етнографів і антропологів. Бував знаменитий вчений і в Чехії, де жив його 
товариш Любарт Нідерле — людина, ім'я якої філологи будь-якого університету запам'ятовують ще до 
першої сесії. За свідченням відомих науковців Франції, Хведір Вовк довгий час був єдиним місточком 
між Європою і Україною. А оскільки він був одним із найвидатніших учених світу, то й про Україну знали 
скрізь, де він бував, де жили його колеги чи вивчали його праці. Саме Хведір Вовк благав російських 
академіків не руйнувати унікальні археологічні пам'ятки України недбалим ставленням, звинувачував їх 
у перетворенні археології на пошук скарбів для прикрашання Ермітажу. До речі, це не помилка в імені 
великого вченого. Все життя він себе настійливо називав так, як колись це ім'я звучало в Україні — 
Хведір. На превеликий жаль, останні його дні позначені чорною революційною добою. Серед тих, хто 
відгукнувся на запрошення уряду УНР в 1917 році повернутися з Росії на Батьківщину, був і Хведір 
Вовк. Але з ними сталося щось загадкове і дивне: всі вони померли, не доїхавши в Україну. Без свідків, 
хто від чого. Великий вчений, який все життя провів у віддалених наукових експедиціях світу, який легко 
переносив будь-які польові умови і пов'язані з цим незручності, раптом помер від нежиті в одному з 
невеличких містечок з малоприємною назвою Жлобин... 

Можливо, ці смерті тоді і були загадковими. Зараз все це піддається поясненню. Бо, як пише у 
своїй книжці, присвяченій національно-патріотичній діяльності підпілля на Уманщині у 1941–1945 роках, 
Богдан Чорномаз, "...У дійсності не мало ніякого значення, який лад був у Росії в той чи інший 
історичний період... Об'єктивний аналіз історії міжнаціональних стосунків підводить нас до висновку, що 
це була боротьба між двома націями. Принаймні, впродовж останніх трьох століть Росія незалежно від 
того, які сили керували державою, вела нещадну війну на повне знищення українців як нації і народу з 
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метою захоплення життєвого простору". І тут, як пише далі автор монографії, треба чітко визначити, хто 
жив у себе вдома, а хто прийшов відбирати. 

Все це я розповідаю вам, молоді мої друзі, не для того, щоб ви лише жаліли Україну. Жалість — 
погана річ, коли йдеться не про "поховання", а про будування держави. Жалість взагалі річ сумнівна або 
й неприйнятна –– дивлячись, з якою метою її використовують, і до кого чи до чого вона спрямована. Бо 
жалість якоюсь мірою дезорганізує, ослаблює, вона, нарешті, принижує, особливо, коли жалієш 
постійно і майже "механічно" самих себе. Так, історію треба знати. І, звісно, заносити у свою пам'ять не 
як в комп'ютер. Бо людська пам'ять, котра не може вмістити в себе таку кількість інформації, що її 
вміщає ЕВМ, тим і різниться від машини, що вона уміє співпереживати, емоційно і логічно відтворюючи 
події, явища, вчинки. Разом з тим, коли спогади стають нав'язливою ідеєю, вони можуть перетворитися 
на хворобу. Тож, може, досить сліз, стогонів, охів, власне — самозакопування. 

Бо Україні є ким і є чим пишатись. І трактати про "национальную гордость великороссов" чи "как 
нам обустроить Россию", якими нас намагалися розчавити впродовж кількох століть, нам не повинні і не 
можуть бути перешкодою. Кожен народ утверджує себе у цьому світі, як може. Хто –– силою і агресією, 
хто — добрими словами і вчинками. І кожен отримує те, що "посіяв". Або, як сказано у Біблії, "є 
час розкидати каміння і є час його збирати". Тобто всім дається шанс виправляти свої помилки. Тільки 
одні їх виправляють, а інші множать. Тож і українці мають не заперечувати когось, а утверджувати себе у 
цьому світі. Бо кожен народ отримує врешті-решт те, на що він спроможний. 

А великий народ України спроможний на великі справи своєю працьовитістю, культурою, 
інтелектом, аурою душі. І це він довів своєю багатовіковою історією. 

 
"Народ мій є.  
Народ мій завжди буде.  
Ніхто не перекреслить мій народ." 
І в той же час — "не маю зла до жодного народу". 
 
Так писав один з найкращих українських творців красного письменства, поет Василь Симоненко. 

Тільки з цієї позиції — позиції віри і впевненості у своїх силах, позиції доброти і справедливості, щедрості і 
щирості — можна і треба будувати державу, в якій усе повинно бути гарним — і Богом дана нам земля, і 
люди, і слова, і думки. 
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