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ОСВІТА — ПРОДУКТ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

Дорогий молодий друже! 

"Немає прагнення більш природнього, ніж прагнення до знання", — написав у XVI ст. 
французький письменник і філософ М. Монтень. 

І справді, відколи себе пам'ятає людство, прагнення до знань всеосяжне у просторі і нестримне у 
часі — неухильно, крок за кроком, піднімало його щораз на вищу сходинку. Образно кажучи, людина 
весь час спрямовувала свій розум на "відкриття". Тож, потяг до знань і спрямованість на відкриття 
невід'ємні одне від одного. 

Знання, точніше пізнання, починаються для людини з першим її подихом, тобто з 
народження. А нині існує думка, що цей процес починається вже в утробі матері. І далі — протягом 
усього життя — людина продовжує пізнавати світ. 

Всім відомий вислів Декарта "я мислю — отже, я існую" можна перефразувати так: я прагну 
знань, отже, я розвиваюсь. А Нобелівський лауреат, учений, мандрівник Ф. Нансен висловився 
більш категорично: коли у людини гасне спрага до знань, вона перестає бути людиною. Навіть у 
сні, як доводить у своїх творах 3. Фрейд, людський мозок продовжує працювати, шукаючи шлях до 
вирішення тих чи інших проблем. 

Філософія цієї теми складна і не завжди знаходить пояснення, навіть концептуальне. Але 
зрозуміло одне: для того, щоб думка працювала у нормальному режимі, вона, як і будь-який живий 
організм, потребує "їжі", тобто знань. В свою чергу, здобуття цих знань дає освіта. Вона здатна 
творити дива, бо ж недаремно несе в собі корінь таких прекрасних понять, як світло, світ... 

Освіта, як невід'ємна складова розвитку людського суспільства, переносить нашу думку у ті 
далекі часи, коли ще не було ні писемності, ні, тим більше, книгодрукування. Але хіба не першим 
учнем і водночас учителем був той далекий пращур, коли, взявши в руки гостру каменюку, 
видовбав на стіні печери свої перші малюнки? 

Прагнення пізнавати світ і передавати свої знання іншим спонукало людину до створення знаків 
(письмо), пізніше - до систематизації цих знань (книжка). Неспокійна, у найкращому розумінні цього 
слова, людська думка поступово "набирає обертів". Якщо вдуматись, то практично кожне покоління 
(візьмемо в середньому його 70-річний цикл та умовний відлік — кінець-початок чи середину століття) 
переживає щось подібне до стресу. Бо ж хіба свого роду не потрясінням було для покоління, що 
народилось наприкінці ХІХ — початку XX ст., поява електричного освітлення, телефонного зв'язку, радіо, 
не кажучи вже про телевізор? Або поява комп'ютера, мобільного зв'язку в середині минулого століття? 
Які "потрясіння" чекають покоління, народжене наприкінці минулого - початку нинішнього XXI ст., - 
можна лише уявити, підключивши буйну фантазію. І все це, звичайно ж, не було б можливим без 
удосконалення знань, отже, без освіти. 

Освіта не має кордонів, освіта не розмежовується націями, релігійними, політичними чи іншими 
переконаннями. Освіта, можна сказати, продукт вселюдського розвитку. Бо, якщо пізнання починалося 
з печерного малюнка, то освіта почалася з показу цього малюнка іншим представникам племені. І 
тому, коли мені кажуть, що освіта має бути лише національною, я не можу з цим погодитись 
стовідсотково, оскільки це тлумачення має розглядатись і з дещо іншого кута зору. І ось чому. 

Освіта — сума знань у різних сферах діяльності, це процес і наслідки засвоєння систематизованих 
знань, умінь і навичок, це необхідна умова підготовки до життя і праці, це, врешті-решт, підняття рівня 
чи загальний рівень знань. І хіба на цей процес може впливати приналежність до тієї чи іншої нації 
чи, скажімо, віра в Бога, який у різних релігіях світу має не тільки різні імена, а й інші тлумачення його 
появи і проходження свого земного шляху? Національну ідею має утверджувати не процес засвоєння 
накопичених людством знань, а почуття патріотизму, любові до своєї країни, Вітчизни, Батьківщини. 
І необов'язково при цьому бути українцем і, навіть, не обов'язково жити в Україні. Бо, як не раз 
засвідчувала історія і досвід поколінь, інколи все відбувається з точністю до навпаки. 

Любов до Вітчизни виховується, можна сказати, з пелюшок, з першої прочитаної літери, книжки, 
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побаченого фільму, почутої пісні... Ось де величезне поле діяльності для суспільної думки, для 
освіти! А якщо перенести все це у площину практичних дій, то для досягнення бажаного результату - 
виховання почуття патріотизму, гордості за свою країну — потрібні дуже прості речі: по-перше, засвоєння 
знань державною мовою, опанування (за бажанням) рідної мови, і, по-друге, обов 'язкове 
вивчення спадщини (в  різних  сферах  діяльності )  своїх  видатних  співв ітчизників. 
Самозрозуміло, що такий підхід до справи аж ніяк не відокремлює надбання української спільноти 
від надбань світового співтовариства. Навпаки — стає її частиною. Найвизначніші досягнення 
людського розуму, таланту, здібностей мають природньо вписуватись і займати своє достойне 
місце у систематизації знань українського суспільства. 

Але я не випадково наголосив на слові "обов'язкове". Бо ота всім відома фраза "немає 
пророка у своїй Вітчизні" дуже жорстко спрацьовує, коли йдеться про пригнічення, нівелювання, а 
фактично — нищення культури одного народу іншим. 

Досвід України — гіркий, часом, трагічний — у цьому сенсі не залишає сумнівів. Адже протягом 
багатьох десятиліть вона практично вивчала спадщину іншого етносу, іншої країни – Росії. Наша 
національна спадщина, початки якої сягають глибокої давнини, залишались за межами освітнього 
процесу або до невпізнання перекручувались "апологетами" від науки, культури, мистецтва. 
Більше того, практика присвоєння Росією імен найвидатніших особистостей української землі 
стала настільки звичною, що часом доходило до смішного. Навіть, князі Київської Русі, з легкої 
руки якогось "дослідника", ставали російським "достоянієм". Ну, а про імена в надбаннях 
мистецтва, літератури, науки можна й не говорити. Точніше, треба говорити і говорити в ракурсі 
освітнього простору. Бо де ж, як не в освітньому процесі, потрібно, нарешті, розставити всі крапки 
над "і". Адже мовчання в цьому питанні не тільки завдає шкоди українському державотворенню, а 
й фактично відмежовує Україну від культурного спадку інших країн Європи і світу. 

АМНЕЗІЯ — ХВОРОБА НЕБЕЗПЕЧНА 

Ізоляція України почалася давно . Не  з  Жовтневої революції 1917 року, і, навіть, не з 
часів Російської імперії. І.Овсій, автор книжки "Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 
року)", поділяє тему української державність на чотири умовних періоди. Перший починається з 
часів Київської Русі. Другий пов'язаний зі славетними походами Війська Запорізького. Третій охоплює 
невеликий проміжок часу становлення УНР, яка в нерівній боротьбі протистояла більшовизму. 
Четвертий настав тоді, коли Україна вступила у вирішальну боротьбу за незалежність. Але, на жаль, 
як твердить автор, Україна частіше була не суб'єктом зовнішньої політики, а її об'єктом, коли доля 
українських земель залежала від волі інших держав. Мабуть, у надрах усіх цих драматичних і 
трагічних періодів і треба шукати відповідь на запитання — чому Україна опинилася в культурно-освітній 
ізоляції. Відтак, позбавлялась всесвітньо відомих імен... Одні з них підводились під ту чи іншу схему 
існуючого режиму, інші — паплюжились, а твори авторів фальсифікувались до невпізнання, ще інші 
— просто "викрадались" з історії нашої Батьківщини і присвоювались панівною нацією. Це цілий ряд 
імен, починаючи з часів Київської Русі, і, закінчуючи, можна сказати, теперішнім часом. Тож, 
пригадаймо хоча б кілька з тих, що подарувала нам рідна земля, її історичні скрижалі, терени 
культурні. 

Іван Мазепа. Саме він зазнав і за життя, і після смерті особливо ненависного остракізму, 
фактично, з боку всіх владарювань і режимів, починаючи з Петра І і кінчаючи радянськими 
генсеками. 

В чому тут заковика? Вона проста, Іван Мазепа був постаттю, особистістю, яка керувалася не 
емоціями і особистою вигодою (як це намагалися довести деякі "дослідники"), а осмисленою такти-
кою і стратегією, підкріпленою відповідною системою знань. Наділений від природи гострим, 
аналітичним розумом, Мазепа, до того ж, отримав блискучу, як на той час, освіту, спочатку — в 
Київському колегіумі, потім — у Варшавській єзуїтській школі. 

Прослухав також курс лекцій з питань, що його цікавили, в кращих університетах Західної 
Європи. Служив у гетьманів Петра Дорошенка, Івана Сагайдачного, і вже у 47 років сам був обраний 
гетьманом Лівобережної України. У ті часи не просто було досягти таких висот. Ні багатство, ні 
зв'язки не допомогли б Мазепі, коли б не його висока ерудиція. Він мав, як підкреслював Жан Жак 
Руссо, тонкий і ніжний розум, знав кілька європейських мов, а також "міцно" татарську. У своєму 
колі був знаний як пристрасний бібліофіл, цікавий і притягальний співрозмовник. Набуті знання і 
якості характеру поставили Мазепу, висловлюючись теперішньою термінологією, в ряд талановитих 
дипломатів. 

І все ж його роль у тодішніх міжнародних подіях була знаменною і знаковою. Вирок фізичний цій 
видатній особистості виніс Петро І, через що Іван Мазепа мусив емігрувати і помер поза межами рідної 
України, а моральний — радянська історіографія: зрадник свого народу і Росії. Гадаю, немає потреби 
доводити, що ніяка, так звана, зрадницька діяльність Мазепи не зазнала б такого гоніння з боку 
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радянських істориків, коли б вона стосувалась лише українського народу. Але, оскільки його дії 
підривали устої царської Московщини, під владою якої перебувала Україна, а потім і "єдіной і 
нєдєлімой", пощади йому не було. Іван Мазепа став персоною нон грата майже на 300 років! Жоден з 
політичних, громадських діячів не удостоївся такої "честі". Чому? Бо Мазепа був не тільки 
патріотом України, а й далекоглядним державотворцем. Він хотів бачити Україну вільною від 
московського рабства. І це було головною причиною ненависті з боку усіх, як уже мовилось, влад. 
Та не сталось... З великою гіркотою він писав опісля: 

Всі покою щиро прагнуть, 
Та не єден гуж всі тягнуть! 
Той направо, той наліво, 
А всі браття, тото диво! 
Жаль же, Боже, України, 
Що не вкупі має сини!!! 

Як же ця аналітична картина нагадує дії нинішнього парламенту незалежної України !.. 
Історичні реалії підносять нам дивні, як на перший погляд, паралелі. А, між тим, вони не є 

дивними, якщо замислитись над фактами економічної, політичної, інтелектуальної значимості тієї чи 
іншої нації. Знаковим є і той факт, що доля іншої визначної особи — українського громадського і 
політичного діяча Пилипа Орлика — перетнулась з долею Івана Мазепи. Іван Степанович став 
хрещеним батьком єдиного сина Орлика, хоча Пилип народився через 30 років після нього. Орлик 
стає не тільки найближчим помічником Мазепи під час служби у Війську Запорізькому, а й 
продовжує його справу по визволенню України з-під гніту Московщини. Тож, не спроста, коли після 
смерті Мазепи постало питання про вибір нового гетьмана Правобережної України (замість 
петровського намісника Івана Скоропадського), ним став Пилип Орлик. У день його обрання — 5 
квітня 1710 року — було проголошено державний документ "Пакти і Конституція прав і вольностей 
Війська Запорізького", який став першою Конституцією України і яка отримала ім'я її творця. Та не 
сталось... Пилип Орлик повторив долю свого попередника — помер поза межами України, в Яссах 
(Молдова). Цікаво, що поборник прав українського народу і, як пишуть історики, новий тип патріота-
інтелігента, Пилип Орлик походить із старовинної фамілії, що мешкала в Чехії. Його батько 
поклав голову за Річ Посполиту під Хотином, а синові передав свою щиру і віддану любов до 
української землі... 

З діяльністю Івана Мазепи перетинається життєвий шлях ще однієї визначної постаті — святого 
Дмитрія Ростовського (в миру Данила Туптала). Син козацького сотника Сави Туптала прийняв 
чернечий постриг і прожив декілька років у різних українських і білоруських монастирях, був також 
ігуменом у Миколаївському монастирі (Батурин), але потім зрікся монастирської влади і повністю 
присвятив себе церковно-літературній праці. Твір "Четьї-Мінеї" ("Життя святих") — його майже 
двадцятилітня подвижницька праця, став найулюбленішою книжкою українського народу. Будучи 
високоосвіченою людиною, він розумів і співчував подіям, що розгортались навколо України, а по 
смерті П. Дорошенка побудував на місці його поховання каплицю, про що в одному із своїх віршів 
написав Тарас Шевченко. Приязні стосунки єднали Данила Туптала з Іваном Мазепою, поразка 
якого, як свідчать історики, стала причиною його передчасної смерті, яку він, як і багато інших 
видатних діячів українського народу, зустрів поза межами Батьківщини. За наказом того ж Петра І 
Данила хотіли запроторити до Сибіру, висвятивши на митрополита Тобольського. Але через хворобу 
його перепризначують на кафедру митрополита Ростовського. Відтак, 1701 року він назавжди покидає 
Україну, а через вісім років покинув цей світ на колінах з молитвою на устах. Можливо, Данило 
Туптало молився за Україну?.. 

Більше поталанило Миколі Гоголю — він помер на Батьківщині, хоча більшу частину життя 
прожив за її межами. Але "прописку", звісно не за власним бажанням, отримав самодержавну. Ми-
кола Гоголь, який народився, можна сказати, в духовному серці України — на Полтавщині — і кращі 
свої твори присвятив опису побуту, звичаїв і душевних якостей українського народу, з "легкої руки" 
якихось дослідників став "російським" письменником. Мабуть, не брались до уваги його листування, 
записки, статті. Скажімо, стаття "Погляд на утворення Малоросії" старанно замовчувалась і про неї 
знало лише вузьке коло фахівців. 

А, між тим, чи не першим в історичній науці, Микола Гоголь пояснив тогочасну неможливість 
державності України географічним фактором — відсутністю хоча б з одного боку природного кордону 
(пасмо гір, море). Натомість родюча, але беззахисна українська земля із стрімкими повноводими 
ріками, розмаїттям фауни і флори, м'яким кліматом стала ласим шматком для сусідів — Польщі, Росії, 
Криму. І саме ця обставина, як пише Гоголь, виплекала відчайдушний і волелюбний народ — могутню 
тілом і душею націю козаків. І, усвідомлюючи це, Микола Гоголь найкращі свої твори присвятив 
створенню образу мужнього, гордого, щирого, морально чистого, самобутнього, героїчного 
українського народу. 

А, між тим, у своїх листах до колег, друзів Микола Гоголь весь час жив мрією повернутись 
на Батьківщину, зайнятись викладацькою роботою, обійняти посаду професора в Київському 
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університеті, хоча категорично відмовлявся читати курс лекцій з російської історії . "Я с ума сойду, 
если дадут мне русскую историю", — писав він своєму другу, професору Московського університету 
М.Максимовичу. Гоголь дуже хотів переїхати до Києва, кликав туди Максимовича і з цього приводу 
писав: "Влюбился же ты в эту старую, толстую бабу Москву, от которой, кроме щей и матерщины, 
ничего не услышишь". Або: "Бросьте, в самом деле. Кацапию да поезжайте в Гетьманщину..." А коли 
Максимович приїхав до Києва, писав: "Ты теперь в таком спокойном уютном и святом месте, что 
труд и размышление к тебе придут сами..." Ну, не любив Гоголь Росію так, що навіть українські пісні 
хотів видавати в Києві, а не в Москві. 

А, між тим, у записниках Миколи Гоголя ми знаходимо і зовсім відверту "крамолу" про 
відокремлення України від Росії і проголошення незалежності. 

Чому ж тоді російська літературографія такою "мертвою хваткою" вчепилась в українського 
письменника і приписала його ім'я до російських? Невже тільки тому, що писав російською? Так 
російською писали і Марко Вовчок, і, навіть, Тарас Шевченко. А, може, для того, щоб наголосити на 
вигідних для Росії аспектах творчості Гоголя? Скажімо, де йдеться про визвольну боротьбу украї-
нського народу проти Речі Посполитої ("Тарас Бульба"), а його твори, наприклад, "Вечори на 
хуторі поблизу Диканьки" піднести читачеві, як такі собі "побрехеньки", казочки для дітей, однак, 
наголосивши, що черевички для коханої український парубок отримав таки з рук російської цариці 
Катерини II. 

Постає питання: за яким принципом можна, взагалі, трактувати приналежність людини до 
культурного спадку того чи іншого народу? Думаю, їх кілька. По-перше, це місце народження, по-
друге, родове коріння і, по-третє, що найважливіше, любов до свого народу, землі, Батьківщини, 
яку не можна виміряти ні відстанню, ні часом, ні намаганням деяких "дослідників" видати бажане 
за дійсне. 

Саме останнім, як правило, керуються ті, хто хоче в будь-який спосіб применшити чи взагалі 
проігнорувати культурні досягнення інших народів. Тому незрівнянно легше було назвати російським 
— композитора Петра Чайковського (музика — не слово), хоча він походив з давнього козацького роду — 
дід був полтавським сотником і мав прізвище Чайка. Чи зробити з Іллі Репіна російського художника, 
який теж мав українське коріння і безліч своїх полотен присвятив українському народу, де розкрив 
його щедру, щиру, волелюбну душу, нестримний темперамент, фізичну і духовну красу 
("Чорноморська вольниця", "Вечорниці", "Запорожці пишуть листа турецькому султанові" та ін.). 

Імена, імена... З приводу одних замовчувались деякі факти біографії, творчості. Інші 
викреслювались з радянської пам'яті, а, отже, і пам'яті народу, якому вони належали. 

Так, скажімо, сталося з Ігорем Сікорським — видатним, відомим всьому світу авіаційним 
конструктором, "батьком" вертольотобудування. Свої ідеї "літання" він почав втілювати на батьковому 
подвір'ї по вулиці Великій Підвальній (нині Ярославів вал) у Києві. Вчився у КПІ і вже 22-річним 
юнаком був запрошений на посаду головного конструктора авіаційного відділу Російсько-Балтійського 
вагонного заводу. Але більшовизм вніс найголовнішу корективу в його життя — неможливість 
реалізувати свій талант. Тому на початку 20-х рр. минулого століття він назавжди покидає 
Батьківщину і через деякий час залишається в США, де його шалені ідеї, народжені в Україні, 
збуваються і стають надбанням не тільки Америки, а й усього людства. Нині ім'я нашого геніального 
співвітчизника, починає повертатись: в майбутній назві вулиці, у встановленні пам'ятника, у 
запровадженні іменної студентської стипендії. 

Радянське напівзабуття, мов революційна тачанка, "прокотилось" і по імені Володимира 
Вернадського — творця біогеохімії, засновника вітчизняної школи геохіміків, основоположника вчення 
про біосферу та неосферу, історика науки, філософа. Видатний вчений мав глибокі українські 
корені ще з часів козаччини під час визвольної війни нашого народу під проводом Хмельницького. 
Людина надзвичайних багатогранних здібностей, сили волі і характеру — він брав активну участь у 
державних, суспільних і громадських справах. Був членом ЦК партії кадетів, членом Тимчасового 
уряду Росії, головою комісії Міністерства освіти і мистецтв уряду Української держави за часів 
гетьмана Скоропадського, самовіддано працював на відродження української науки, запрошуючи 
— під час утворення УНР — до співпраці своїх співвітчизників з Москви. Тоді, навесні 1918-го, 
Володимир Іванович був сповнений багатьох планів, листувався з М.Грушевським, підтримував 
зв'язки з багатьма українськими вченими, які перебували за межами України. 

Врешті, за його ініціативи була створена перша Українська Академія Наук, де він став 
першим президентом. Але з приходом більшовиків становище в ній вкрай погіршилося... Пізніше 
Володимиру Вернадському тільки дивом вдалося уникнути розправи сталінського режиму, перш за 
все через його відомість у колі зарубіжних учених. Зате — часто "пригадували" його минуле під час 
наукової діяльності і намагалися принизити його роль як великого вченого після смерті. 

Українські корені, український характер, українська душа, український патріотизм... Вони 
вирували у крові і плоті Володимира Маяковського, Михайла Лєрмонтова, Михайла Драгоманова 
(нащадок козацької старшини), Михайла Грушевського (народився у Ставрополі, виріс на Кавказі), 
Стефана Яворського (народився у сім'ї польського шляхтича), Івана Кавалерідзе (із старовинного 
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грузинського роду, переселеного в XIX ст. на Полтавщину), Максима Рильського (походив з багатого 
польського роду), Михайла Остроградського, Михайла Янгеля і багатьох інших. Письменники, поети, 
історики, економісти, публіцисти, педагоги, філософи, церковні діячі, політики, митці... Серед них 
Віктор Глушков — видатний вчений-математик, конструктор в галузі ракетно-космічної техніки, 
математик-кібернетик, "батько" перших ЕОМ. Його інтегровану концепцію наукового апарату 
кібернетики можна вважати феноменом, що не має аналогів у світі. Або Володимир Філатов — 
офтальмолог, хірург, організатор Українського інституту експериментальної офтальмології. 

Практично немає такої сфери діяльності, де не сказали своє вагоме, а часто й геніальне 
слово українці або громадяни інших національностей, які віддали свій талант на благо нашої 
України. 

Україна має ними пишатися, і ніколи не забувати. Адже ці люди є складовою її історії, історії 
багатомільйонного народу, є славою і безсмертям України. 

 

ЗВІДКИ ПОХОДИТЬ ЗЕМЛЯ УКРАЇНСЬКА 

Не хворіймо на амнезію. Ця хвороба не тільки тяжка, а й небезпечна. Спочатку "не 
пригадуються" імена, потім — "забувається" мова, а потім... зникає держава. І народ асимілює в інші 
народи. Це в кращому випадку. В гіршому — зникає як такий. По латинянах — колись могутнього народу 
— залишилася лише мова. Але без носіїв стала "мертвою". Нині нею послуговуються освічені люди, 
промовляючи мудрі крилаті вислови, а фахівці однієї з найблагородніших професій... виписують 
рецепти. 

Хоча, якщо подивитися на цю закономірність філософськи, то світ все одно б існував — і без 
імен, як існував мільйони років тому. Скажімо, культура інків, шумерів, трипільська культура — не 
залишила нам імен. Але в той же час світ читає, перечитує, дивиться й не надивиться і не перестає 
дивуватися культурному надбанню давньої Еллади. Сократ, Демокріт, Арістотель, Софокл... А 
феномен грецької міфології? Навіть, назва Європи походить з давньогрецького міфу. Таке ім'я мала 
дочка Фенікса, за іншою версією донька фінікійського царя Агенора. Якось Європа гралася на березі 
моря, а Зевс у подобі бика викрав її і приніс на острів Кріт... Відтоді її вшановували мешканці 
острова як місцеве божество. Ось така гарна казка... 

Але повернемось до реалій. 
Якщо говорити про від’єднання України від Європи, що відбувалось протягом кількох століть, то 

слід починати з часів Київської Русі. Відомо, що найбільший поштовх — територіально і 
найзмістовніший — культурно Київська Русь отримала після прийняття християнства. Відтоді й почався 
швидкий процес розбудови християнської держави Рюриковичів. Церква відіграла тоді найвагомішу 
роль в об'єднанні, розвиткові держави, зміцненні її зовнішніх кордонів. Церква також надала 
могутнього стимулу початковій освіті, писемності, грамотності. Саме освіта розвинула літописання, 
літературу, основні знання про природу, географію, розширила світоглядні традиції, спонукала до 
новітнього світобачення. Все це швидко перетворило Київську Русь в один з найбільш культурних 
центрів Європи. 

Але, водночас, успадкована від Візантії культура, яку Київська Русь не розвивала, а копіювала, 
пізніше стала для неї неабияким гальмом, а потім і основним чинником культурної і політичної ізоляції 
східнослов'янського світу від Європи, яка продовжувала динамічно розвиватися за Середньовіччя і 
Новітньої доби. 

Як на мене, то щось подібне відбувається і сьогодні з нашою, та й не тільки з нашою 
культурою. Адже, історія, на жаль, має здатність повторюватися. Мені здається, що копіювання — 
свідоме чи не свідоме — зараз стає нормою. І якщо ми колись, як було прийнято говорити в 
колишньому СРСР, копіювали Захід, то тепер з таким же успіхом копіюємо американську культуру. 
Особливо це помітно на прикладі кіномистецтва в Російській Федерації. Російські телефільми 
чим далі, тим більше, стають схожими на американську телепродукцію. Серіали, бойовики, 
триллери... Доходить до смішного, бо, навіть, місця подій, де відбуваються криваві сутички, це, як 
правило, якийсь покинутий або діючий цех, начинений всілякими ріжучими інструментами і 
механізмами, електричними чи електронними пристроями. Щоб, як кажуть, нагнати більшого жаху. 
Навіть, улюблений прийом американських режисерів — хвороба "героя" на амнезію — теж 
перекочував до російських стрічок. Тож і думається мені: може, й добре, що український кінематограф 
з об'єктивних — фінансових — причин поки що не "розкручений". Може це мовчання стане для нього 
благодатним і на екрани нашого телебачення чи кінотеатрів прийде таки українське, національне 
кіно. З'являться такі фільми, якими українська культура вже мала змогу пишатися, як, приміром, 
стрічками, поставленими видатними нашими митцями — Ільєнком, Миколайчуком, Виковим... 

Але повернемось до часів Київської Русі. Отже, перестаючи бути самобутньою, вона 
поступово залишає карту Європи? Ні, не залишає, а просто розпадається на окремі князівства, а 
затим і на окремі народи, точніше, нації. Чому — нації? Бо, якби вони були так "братньо" схожі, то 
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навіщо було б їм роз'єднуватись? Отже, були якісь причини, що примусили "три братні народи" 
піти, так би мовити, різними шляхами. Приміром, історія Московського царства почалася з північного 
Володимиро-Суздальського князівства. 

А звідки ж походить земля Українська? Як свідчать дослідники, вперше письмово 
задокументованим, слово "Україна" з'явилося в Київському літописі 1187 року. Хоча невідомий автор 
джерела під назвою "Слово, як погани кланялися ідолам" написав слово "Україна" ще у IX ст., а вже 
перекладене воно було Григорієм Богословом 1060 року. Ось тоді, мабуть, перекладачем і були внесені 
деякі корективи в текст, де прозвучали слова "...но і ноне по украінам моляться йому". Хоча слово 
"украіна" з давніх часів згадується і як загальна назва краю, землі, території, а вже як назва 
країни, яку населяє люд, відмінний від московського, все частіше з'являється в різних джерелах, а із 
середини XVI ст. зустрічається і в зарубіжних. Скажімо, в листі турецького султана Сулеймана 
польському королю — в 1564 році, в європейських географіях, починаючи із середини XVII ст. 

Французький інженер-картограф Гійом де Боплан допоміг, можна сказати, нам найбільше 
прорватися на європейську арену. Після своїх подорожей він видав книжку під назвою "Опис Ук-
раїни", а потім склав три карти різних років XVII ст. Цікаво, що іноді на європейських картах Україна 
іменується як Козакоріум або Країна Козаків. Ну, а вже справжньою енциклопедією України стала 
книжка Іоана Енгеля "Історія України, українського козацтва, а також князівства Святого Володимира", 
видана в 1746 році. 

ОСВІЧЕНА УКРАЇНА ВЧИТЬ МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО ГРАМОТІ 

"Зв'язки України з Північною Руссю остаточно розірвалися після татаро-монгольської навали..." 
Так писав у своїй статті "Погляд на утворення Малоросії" Микола Гоголь. І далі уточнював, що її 
(тобто Малоросію) захищали литовські князі, а Північна Русь, роздерта азіатськими племенами, 
перебувала у стані "оціпеніння і бездіяльності". Крім того, Північна Русь почала змішуватися з 
фінськими народами, а Україна залишалася країною чистих слов'янських племен (полян, сіверян). 

Саме Микола Гоголь назвав український народ одним з "найвизначніших явищ європейської 
історії, який буквально своїми грудьми зупинив спустошливе розлиття двох мусульманських народів, 
які могли поглинути Європу..." 

УКРАЇНА І ЄВРОПА... 

Відомо, що розвивалась Європа нерівномірно, але бурхливо, переживаючи злети і падіння. І все 
це супроводжувалось війнами між народами, країнами, релігіями. І, хоча це антиприродно, але хрестові 
походи частково відіграли ту ж роль у розвитку Європи, що й великі міграції варварських народів у І 
тисячолітті. Від тих походів Західна Європа "розбавила" свою культуру надбаннями Сходу. На 
столах середньовічних лицарів з'явились рис, гречка, кавуни, абрикоси, на жіночих плечах — ошатні 
сукні з шовку, а перед очима освічених священиків — папір, арабська нумерація. Західноєвропейська і 
арабська культури збагачували одна одну. Навіть, звичка митися, використовуючи мило, прийшла 
в Європу зі Сходу. 

Не "спали" і Центральна та Східна Європа. Найбільші і найвагоміші зміни відбувалися під 
впливом релігійних громад, а обміни — між культурно-освітніми центрами. Історики, наприклад, тільки 
на українських землях у ХVІ-ХVIIІ ст. налічують 400 протестантських громад, що не заважало, а 
сприяло бурхливому розвитку освіти і культури. 

В цей час, у середині XVI ст., з'явилась, заснована русько-українським князем Костянтином 
Острозьким перша академія (1578). Тоді ж розмовною українською мовою було здійснено переклад 
Пересопницького євангелія. І саме тоді православ'я відчувало шалену католицьку експансію. В 
основному через відкриття єзуїтських шкіл. Відповідь не забарилась. Спротив очолило міщанство, 
де головну роль відіграли світські братства, перше з яких було утворене у Львові. Вони діяли 
ідентично: відкривали школи, використовували друкарські верстати, що збільшувало кількість 
православних книжок. Саме тоді втік з Москви першодрукар Іван Федоров, де його ремесло 
вважали виявом нечистого духу. А Україні, зокрема Львову, його мистецтво було до снаги... 

Буде цікавим звернути увагу на той історичний факт, який у жодних вчених і дослідників не 
викликає заперечень. Йдеться про епоху освітнього відродження в Україні, або, як ще його 
називають, українського бароко. Достеменно відомо, що найосвіченіші мужі козацької України 
від'їздили до Москви навчати росіян грамоти — письму, читанню, іншим незнаним у Московії наукам. 
"Лікнеп" був сприйнятий московськими священиками зловороже, які вважали пізнання природи, 
взагалі просвітництво, диявольщиною. 

В той час, коли в Україні існувало самоуправління, московський цар "всія Русі" покладався на 
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воєвод і відправляв їх між людей "для прокормления", власне, для грабунку. Життя в тодішній 
Московії академік Пипін охарактеризував так: "Церковний фанатизм, вороже ставлення до науки, 
моральне здичавіння і озлоблення..." Тож, і не дивно, що один з найосвіченіших в ті часи людей, 
розумний і добрий чоловік Максим Грек за свою просвітницьку діяльність отримав від тугодумних 
московських правителів "за повною програмою - двадцять жахливих літ у в’язниці. Навіть Петро І мусив 
зізнатися: "Священники у нас грамоте мало умеют... Ежели бы их в обучение послать в Киев, в 
школы..." В Україні тоді до школи ходили діти навіть з бідних родин. Вчитися грамоті було, як нині 
мовлять, престижно. 

Врешті, Московське царство таки почало прокидатися від сну. Царський фаворит Ф. Ртищев 
побудував неподалік Москви монастир і запросив в якості вчителів З0 київських іноків. Та одразу 
московські учні туди не побігли. Почались доноси, допити, обшуки... Ще мине немало часу, поки у 
Московії освіту перестануть звати "єрессю". 

Зате Московське царство не забарилося з іншим, мабуть, вродженим "обучением" - загарбанням 
чужих земель. Перед його жорстокою навалою не встояли ні Астраханське, ні Казанське, ні Кримське 
ханства, ні навіть колись могутня Османська імперія. Коли ж престол посів Михайло Романов, 
Московське царство вступило в новий період свого розширення. Саме тоді воно здобуло найважливіше 
своє завоювання — козацьку Україну, яка відірвавшись від Речі Посполитої, потрапила в хитро 
розставлену пастку Московщини. Річ Посполита після удару, завданого військом Богдана 
Хмельницького, вже не змогла піднятись, а три могутні сусіди — Австрія, Росія, Прусія — довершили 
справу. Росія ж виграла подвійно приєднавши Україну, заодно приєднала і відвойовані Україною 
західні землі. 

І все ж, як свідчать історики, Росія залишилась "непривабливою" для розвитку. Задавивши 
масою убогої освіченості перспективну для європейських торгових шляхів Україну, вона знову 
поринула у глибоку духовну застиглість. Розворушити цю темінь і невігластво трохи вдалося за 
царювання Петра І. Водночас він заборонив в Україні самоуправління і розпочав наступ на Запорізьку 
Січ. Його "завоювання" довершила Катерина II, яка одразу зрозуміла загрозу з боку Країни Козаків, що 
вже на той час під ярмом Московщини переживала період економічної і духовної стагнації. Саме тоді 
одним розчерком пера російська цариця ліквідувала Запорізьку Січ і заборонила користуватися 
українською мовою в освітніх і культурних закладах, не кажучи вже про економіку і політику. Відтак, 
вкотре, Європа знову залишилася для України поза межами досягання... 

 

БЛИСКАВИЦЯ ТЕМНОЇ НОЧІ... 

Україна і Європа... ХVІІ-ХVIII ст. 
Винаходи в галузі медичних наук швидко підняли демографічне зростання європейського 

населення. Це, в свою чергу, спонукало до розвитку хліборобства, а "споживча" революція стала 
передумовою бурхливого промислового розвитку. В цей час на іншому континенті — в Америці — 
уже зрозуміли, що можна жити без царя, але з "царем" у голові. Вона стала прикладом нації 
нового типу. Докотився цей новітній погляд і до Європи . "Стара" замислилась і зробила висновки, які 
не забарились з результатами. В Західній Європі почала бурхливо розвиватися культура. Доба 
Просвітництва народила чимало шедеврів, явила світові чимало імен, особливо, в мистецтві. 
Лондон, Париж, Берлін, Відень... Столиці європейських країн швидко перетворювались в 
популярні вируючі культурно-мистецькі центри. 

Країни Центральної і Східної Європи хоча й зустрічали новий подих, але задовольнялись 
наслідуванням взірців у музиці, літературі, навіть, манерах і мові... (Пам'ятаймо історичні паралелі — так 
сталось і з Київською Руссю). 

Але близькість (хоча й умовна) України до Європи таки не могла не розбудити душу 
талановитого українського народу. І, зробивши глибокий подих, Україна народила дивовижну 
постать. Філософ, поет, просвітитель-гуманіст, перекладач Григорій Сковорода — людина 
виняткових здібностей і гострого розуму, знавець кількох іноземних мов. Він багато подорожує, 
зокрема, по Західній Європі, а в Україні займається педагогічною діяльністю, просвітительством, 
пише філософські твори, вірші, байки... "Блискавицею темної ночі" назвав свій твір про Г. 
Сковороду письменник Лука Ляшенко. І це справді так: саме таким він явився світові і рідному 
народові серед загального кволого духу української нації XVIII ст. В часи майже повної руїни колишньої 
величі України прийшов "національний", за висловом І. Франка, філософ, що уособлював найкращі 
якості українського народу — волелюбність, гідність, щирість, мудрість, подвижництво, незламність 
духу. Григорій Сковорода був одержимий ідеєю духовного відродження української нації, виховання 
справжнього громадянина у мріях виплеканої держави. І кожним кроком, кожним словом, кожним 
подихом виконував свою велику місію... 

Та геній Сковороди не міг, на превеликий жаль, не те що змінити політичне і економічне 
становище рідної України, а навіть вирвати її з летаргійного сну Московського царства, яке стало 
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тяжким гальмом на шляху цивілізованих норм співжиття, а, отже, розвитку України в усіх сферах 
діяльності. Відтак, Західна Європа намагалася всіма способами "відокремитись" від Східної, так, як 
заможна трудяща родина намагається відокремити від ледачих, інертних сусідів або родичів. Діячі 
західного просвітництва поділили Європу на "цивілізовану", тобто освічену, і "варварську", тобто 
відсталу. Цей поділ відображав істинний стан справ, а наступний період "епохи більшовизму" 
настільки її підтвердив, що до цього часу цей термін залишається в обігу громадян уже незалежної 
нашої держави. 

ГЕНОЦИД. УКРАЇНА РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 

Україна і Європа... 
Картина буде не повною, власне, зовсім не відповідатиме історичним реаліям процесів, що 

відбувались, як всередині українського суспільства, так і навколо України, якщо не зупинитись на 
відрізку часу перебування її в складі колишнього СРСР. 

Фізичне нищення народу, спричинене війнами, революціями протягом попередніх століть, 
можна пояснювати об'єктивними причинами. Відбувався новий поділ Європи, сфер впливу між 
сильнішими та географічно більш вдало розташованими народами. А можна і суб'єктивними. 

Причому нищення не тільки окремих людей чи угрупувань, а системне нищення окремо взятої 
нації. Росія, як-то кажуть, на цій справі вже "собаку з'їла". Практично не вдалося уникнути 
"караючого меча" репресій жодному народу, що населяв колишній Союз. А особливо "непокірні" 
відчули його масово: татари, литовці, латиші, естонці, чеченці, інгуші, осетини, німці і, звісно ж, 
українці. 

Висилання "куркулів", тобто заможних селян після Жовтневої революції 1917 року, а також 
окремих народів (перед і після Другої світової війни) в різні куточки "единой и неделимой", було спря-
моване, скоріше, на психологічний злам людей. А ось репресивна машина сталінського режиму 
фактично займалась тотальним фізичним нищенням людських талантів, або й просто ні в чому непо-
винних людей, незалежно від приналежності до тієї чи іншої нації. Старше покоління пам'ятає отой 
страшний вирок — "ворог народу", за яким слідували концтабори, катування, розстріли, які 
кількісно, час від часу, досягали жахливих розмірів. Ніхто не лічив тих нещасних людей, які масово 
гинули у яругах, лісах, енкаведистських підвалах... Або репресії проти, так званих, "інакомислячих" , з 
яких також мільйони загинули на лісоповалах, в тюрмах і "психушках"... 

В основному це були люди, задіяні в культурній сфері. 
Не обминули ці страшні репресивні "жорна" і людей однієї з найблагородніших професій — 

педагогів. Вони перемололи, нищивши тіло і душу, цвіт освітянської інтелігенції. Справи "шилися" на 
ходу. Одна з них, сфабрикована у 1930-31 рр. для України під назвою "Київська весна", була 
спрямована проти викладачів військових дисциплін. Організацію, за підставними даними, буцімто, 
очолив генерал Володимир Ольдерогге. Лише за добу в частинах Київського гарнізону було 
заарештовано 121 особу, з яких 20, разом з Ольдерогге, було розстріляно одразу, інших ув'язнено в 
концтаборах Карелії, на Соловках. До списків "контрреволюціонерів" потрапили викладачі з 
Харкова, Чернігова, інших міст України. А всього було репресовано 15 000 представників української 
військової інтелігенції, що становило майже третину Збройних сил СРСР у довоєнні роки. 

Про геноцид проти українських освітян йдеться в книжці Василя Марочка та Хілліга Гьотца 
"Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929—1941 рр)". Автори, зокрема, пишуть, 
що країна була обплутана "дописувачами" з войовничими закликами "карати вчителів". До 
політичних звинувачень у шпигунстві, приналежності до вигаданої організації додавалися націо-
нальні. І тут уже серед репресованих українці кількісно стояли на страшному "першому" місці. 
"Буржуазних націоналістів" енкаведисти знайшли у більшості українських шкіл — 1 вересня 1937 року 
не відбулось у сотнях навчальних закладів України. 

Терор проти українських освітян вирізнявся особливою жорстокістю та масштабністю. Газети 
закликали: "Наросвіта — притулок для ворогів", "Ми розтрощили націонал-фашистів, зараз їх 
добиваємо", "националистические охвости — в школах Донбасса". Не всіх страчували, багатьох 
педагогів було піддано нелюдським фізичним і морально-психологічним тортурам. Так було 
знищено мільйони освітян. Каральний меч сталінізму, в основному, падав на керівників шкільних 
студій, гуртків, а ще на тих, хто володів хоча б однією іноземною мовою. Школа буквально 
спустошувалась — високопрофесійні фахівці зникали в невідомих напрямах і вдень і вночі. А їх місце 
займали напівграмотні комсомольці, про учнів яких академік С. Єфремов писав — "нещасні діти, 
нещасне покоління", маючи на увазі науку, яку їм закладали в голови покликані вчителювати 
невігласи. 

Нищення українського народу шляхом репресій виконувало чітко поставлену мету: одних — 
убити, інших — залякати, ще інших — зробити законослухняними рупорами "республик свободных". І 
врешті, за допомогою останніх, виховати покоління затюканих, застраханих, заціпенілих, 
закомплексованих, власне, покірну "робочу худобу", виконавців будь-якої політичної, економічної і 
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культурної маячні, які б раділи лише єдиному людському інстинкту — досхочу наїстися. 
Але, щоб і тут "радість" була повною, сталінський режим влаштував в Україні три голодомори — 

1921-22, 1932-33 і 1946-47 років, з яких два останні — штучно. Про цю трагічну сторінку в історії 
українського народу уже дещо написано. І перші відомості офіційно — з'явилися в Україні лише після 
отримання незалежності. Навіть хрущовська "відлига" жахалася випустити апостола правди з 
темряви забуття і мовчання. Але закордон про це знав. Полярний дослідник Ф. Нансен під час 
першого голодомору надіслав до південних областей штучно утвореної країни 500 пайків. Знав про це і 
"вождь світового пролетаріату" Ленін. До речі, відомо, що раднарком радянської Росії на 96% 
складався з євреїв, а в жилах вождя теж текла кров діда-єврея. То невже ж керівним "русским" 
більшовикам не боліла трагедія інших народів? Хіба тодішнє ядро більшовизму могло собі уявити чи 
побачити навіть у страшному сні, що через якихось 20 років єврейська нація опиниться на краю загибелі 
по всій Європі. Як і те, що єврейський голокост міг би перерости у національну трагедію, коли б шлях 
до неї не перетнули той же український селянин, робітник, інтелігент. 

В той же час цар Микола, якого так ненавидів Ленін і якого радянська наука називала "ворогом 
усього прогресивного", взяв постачання зерна для голодуючих в 1883 році під особистий контроль. В 
такий спосіб хліб для селян Полтавщини і Слобожанщини надійшов вчасно і врятував життя 
мільйонів людей. 

Отже, справа тут не в національності і не в посаді, а в самій людині. Бо, скажімо, знайшлася 
особистість, яка не тільки знала про голодомори в Україні, а присвятила частину свого життя дос-
лідженню, збиранню документів та свідчень про ті страшні роки. Це — американець Джеймс Мейс. 
Маючи докторант у Гарварді, солідну монографію про дилеми національного питання в Радянській 
Україні, він, як конгресмен-демократ від штату Нью-Джерсі, подав на розгляд представників 
Конгресу США законопроект про створення комісії з дослідження голоду в Україні. Документ був 
ухвалений сенатом і підписаний Рональдом Рейганом. 

Та це був лише початок подвижницької праці Д.Мейса. Очолюваній ним комісії, до якої 
входили його українські однодумці, належало опрацювати безліч документів — офіційних і неофіційних, 
а Д. Мейсу треба було переїхати на постійне місце проживання до України. 1988 року комісія 
дійшла висновку, що Сталін і його оточення вчинили геноцид проти українського народу. До речі, 
Верховна Рада визнала це після парламентських слухань в 2003 році. А 200 годин аудіозаписів, 
безцінних свідчень, що їх подарував Парламентській бібліотеці Д. Мейс, через деякий час були 
знайдені розкиданими по підлозі, більшість з них виявилися зіпсованими, отже, непридатними для 
використання. 

Але, попри байдужість чиновників, яка найбільше вражала Джеймса, робота продовжувалась. 
Висновок, зроблений комісією, мали утвердити представники ООН. Цього не сталось: проти такого 
формулювання категорично виступили... Росія і США. Виявляється Росію підтримали Штати, аби 
не псувати з нею відносини. А Росія не тільки не схвалила документ в ООН, а й на всіх рівнях у 
відносинах з Україною відмовилась визнати сталінський терор — репресивний і геноцидний проти 
українського народу. Дійшло до цинізму: мовляв, Росія не може відповідати за дії тодішнього 
генсека, оскільки він був не росіянином, а грузином. 

А, тим часом, Д. Мейс, заради торжества справедливості в цьому питанні вступав в 
конфлікти з проросійськими західними славістами, впливовими особами в Штатах, але так і не 
встиг почути слово "так"... Проживши в Україні понад 10 років і покинувши цей світ навесні 2004 року, він 
так і не встиг завершити свою — нашу! — справу. У своїх дослідженнях Джемс Мейс, зокрема, писав :  
"Для  Сталіна, який зосередив у своїх руках абсолютну владу, було конче необхідно фізично винищити 
другу за величиною радянську республіку, що реально означало знищення українського селянства, 
інтелігенції, української мови і українства як такого". 

Ось якою він був людиною — американець, правнук індіанки із племені черокі... А ще — справжній 
українець, патріот України і патріот справи, за яку взявся. 

 

НИЩЕННЯ УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ. ЧАС — ТЕПЕРІШНІЙ 

Нищення менталітету — то також справа "рук" окремих тиранів і продиктоване воно диктатом, 
спрямованим на моральне, психологічне, інтелектуальне упослідження, приниження одного народу 
іншим. Цей процес, на відміну від попереднього, більш довготривалий, але є не менш 
катастрофічним за наслідками. 

Великого удару менталітету українців, як вже мовилось, завдала одна з останніх правлячих 
осіб самодержавної Росії — Катерина II, знищивши Запорізьку Січ і заборонивши українську мову. Але 
не менш страшного — її наступники, котрі час від часу влаштовували жорстокий наступ на українську 
мову, літературу, книгодрукування, власне, на самобутню культуру нашого народу. Всім відомі оті 
сумнозвісні царські, а пізніше радянські циркуляри про заборону функціонування тих чи інших 
складових української духовності, "справи", заведені на "буржуазних націоналістів". 
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Часом заборона замінялася більш підступним методом — тотальним наступом, дифузійним 
проникненням в Україну російської культури, в першу чергу, книжки, а також складових освітнього 
процесу — навчання, виховання. Нині до цього пресингу додались театр, кіно, радіо і телебачення. 
Щоправда, культурою те, що нині продукується нашим північним сусідом, важко назвати, але то 
вже тема іншої розмови. 

Але фактично, якщо розібратися, то пресинг, а часом і відверте нахабство сусідньої держави, 
в основному, продиктоване нашою внутрідержавною байдужістю, млявістю, неузгодженістю дій 
політичного, економічного і культурного характеру, а нерідко протистоянням і ворожим ставленням 
окремих керівників країни і тієї ж російськомовної меншини до справ, що накопичились і потребують 
негайного вирішення. Бо, якщо говорити про фінансовий бік українських проблем, то нестача коштів 
часто-густо є завуальованою відмовкою, а отже ігноруванням проблеми, яка потребує підтримки на 
державному рівні. Звісно, як справедливо зазначає в своїй статті професор Києво-Могилянської 
академії Л. Масенко, державний тиск можливий лише в тоталітарній країні. В демократичному 
суспільстві це може бути розцінено як посягання на права і свободи людини. Але ж ідеться не про 
введення якихось циркулярів на заборону. Є методи набагато простіші й ефективніші, які можна 
узагальнити народним прислів'ям — "клин клином вибивають". Тобто, потрібно створити сприятливий 
грунт для розвитку національної культури в різних сферах діяльності 

Державна політика у цій царині — не тільки підтримати і спонукати до розвитку і утвердження 
української культури, а й поставити заслін перед претензійними, а, часом, і нахабними вимогами 
російської меншини, яке не повинно користуватися привілеями серед інших національних меншин. 
Аморальність і відвертий цинізм у створенні особливих умов функціонування російської мови потрібно 
припинити. І цілком законним цивілізованим способом — просто зробити навчання в таких школах 
платним, за рахунок батьків, а не за рахунок держави. Саме так чинять в США, Франції, Англії, 
багатьох інших країнах Європи і світу. Інертне протистояння в цьому плані, що якось воно буде і 
все само собою втрясеться, чи заклики на кшталт "сподіваймось на краще", "шануймось, бо ми того 
варті" ще ніколи не приводили до позитивних результатів. Або постійне жалісливе голосіння з приводу 
тих чи інших фактів щодо стану державної мови, культури теж нічого не дадуть. Вони вже 
викликають роздратування у дієвих громадян, а у тих, хто постійно піднімає російськомовне 
питання у нашій державі, навпаки — почуття самозадоволення, мовляв, ми їх — цих "націоналістів" — 
таки "дістаємо". 

Тож треба просто діяти на всіх рівнях і систематично двері відчиняють тому, хто стукає. 
Цей діяльний спосіб осягання сенсу життя відомий ще з біблійних часів. І його успішно 
використовує наш північний сусід. Скажімо, телебачення практично більш, ніж на 80%, говорить 
російською мовою, навіть, у викладі новин, не кажучи вже про фільми і всілякі шоу. Але коли це 
питання трохи "розворушили", то керівництво спромоглося піти на так звані уступки. З'явився, 
наприклад, текстовий укр, який  має вигляд знущання над почуттями українців. Мовляв, читайте, 
якщо не розумієте "общедоступного". До речі, на переклад американських чи інших іноземних 
стрічок кошти знаходяться, а на російськомовну продукцію їх чомусь катастрофічно не вистачає. 

Але що тут говорити про телемовлення, де ситуація з кожним роком незалежності не 
поліпшується, а погіршується, коли й радіо вже окуповане російськомовною "культурою". Радіо, 
яким ми пишалися ще кілька років тому. 

Майже драматичну ситуацію на радіомовленні — на основі фактів — описала газета "Слово 
Просвіти". Редакція провела своє незалежне дослідження і ось що виявила. 

Перша програма українського радіо і радіо "Культура" (III програма) використовує для 
інформаційних передач відповідно 18 і 1,5% ефірного часу. На публіцистичні відповідно — 12 і 15%, 
пісенні — 3 і 5,0%, науково-популярні — 10 і 20%, розважальні — 7 і 10%, рекламні і саморекламні — 15 і 
1,5%, культурологічні — 10 і 28,5%, радіопостановки — 5 і 3%, літературні і літмузичні — 13 і 17%, інші — 
7 і 8,5%. 

В той же час російськомовне радіо "Ностальжи", "Взрослое радио" і "Наше радио'' відповідно 
використовує на інформаційні передачі — 5,0 – 11,9 — 9,75%, пісенні — 75 – 62 — 50,75%, розважальні 
— 10 – 9,5 — 24,75%, рекламні — 7 – 13,5 — 14,75%, а на останні передачі, які є на україномовному 
радіо, можна ставити прочерки. Ні публіцистика, ні науково-популярні, ні літературні, а тим більше якісь 
там драматичні речі їх не цікавлять. "Ставка" зроблена на пересічного слухача і на того, що "не 
обтяжений" якимись там мовними проблемами — трохи інформації, а останнє — пісенька. Продумане і 
пісенне їх "втирання" в суспільну свідомість. "Наше радіо" лише 26,5% ефірного часу використовує для 
висилання передач українською мовою, з якого 11,0 зайняте рекламою або новинами. Далі: на кожні 5 
українських 56 (!) російських пісень. Ну, а про зміст тих пісень годі й говорити! Ось приклади (викладені 
схематично) з "Нашого радио": "Наше радио! Запевайте по-нашему! Ни о чем не жалей и люби просто 
так... Шери-мешери... в закрытые двери, но я достучусь... я к русскому языку привык... Отрывайся по-
нашему! ... Летят перелетные птицы... Наше радио! Любите по-нашему! Как живем? — Регулярно! ... 
Елы-пали... Дружите по-нашему!.. Широка страна моя родная... Путешествуйте по-нашему! (телеф. 
звонок) «Привет с Хмельницкого!» «Можете пошутить?» «С матюками, что ли...» Наше радио!.. Я так 
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стал жить с тобой... всегда хочу я..." 
Ну ось такі розваги... Слухача, як пишуть автори досліджень, привчають до норми 

"зросійщення", до російської безпардонності, саркастично-знущальної, зверхньої, "старшобратньої" 
манери спілкування. Не буду наводити інші приклади з інших російськомовних радіо — вони 
ідентичні. Хіба що "Шансон", який перевершив у пісенному варіанті вислови, що вживають лише у 
в'язницях суворого режиму. Тюремні шлягери, часом пересипані матом, лайкою, на ньому звучать 
так само "природно", як "здрастуйте". У всіх цих передачах практично відсутні слова — Україна, 
українці. Вони замінені словами — "страна" і "граждане". 

І, врешті, закономірне запитання: чи можливе було б таке "Українське радіо" в будь-якому 
місті Росії, не кажучи вже про Москву? 

 

З ЧИМ ІДЕМО В ЄВРОСОЮЗ? 

Історія України... її справді неможливо читати без брому. Але читати треба. І "в першому" , і 
"другому читанні" воно продовжується нині в стінах Верховної Ради тепер уже Незалежної 
України. Але чомусь не часто дає привід для оптимістичних роздумів: чи то йдеться про державну 
мову, чи про "єдиний" економічний, інформаційний, політичний простір з Росією. Складається 
враження, що історія нас нічому не навчила. Може, панам за стінами ВР нічого не видно, не чути. 
Зате видно і чути, що робиться "за стінами" народу України... 

Будучи географічно в складі Східної Європи (хоча деякі історики та географи вважають її в 
центрі європейського континенту), Україна за своїм ресурсним — природним і людським — по-
тенціалом неодноразово доводила, що вона варта того, щоб називатися європейською країною. Із 
здобуттям незалежності новий імпульс отримало прагнення трансформуватися в європейське 
співтовариство. Ми цього хочемо, та одного бажання замало. Треба ще й бути готовим до такого 
трансформування. Бо якщо подивитися на нинішній стан речей в економіці чи, навіть, державній 
політиці, то часом складається враження, що в ХVII-ХVIII ст. Україна ближче стояла до Європи, 
ніж зараз. 

Звісно, що розвал однієї системи правління і започаткування іншої, хай і набагато 
прогресивнішої, процес не безболісний, а часом і драматичний, Деякі складові, особливо в 
економіці, доводиться починати з нуля. І той факт, що світ давно розвивається за умов і правил гри 
ринкової економіки, бо нічого кращого людство ще не придумало, ставить Україну перед 
необхідністю багато чого міняти "у своєму домі". І якщо українське суспільство прагне до 
європейської співдружності, а, відтак, хоче називатися демократичним суспільством, то часу для 
"розкачки" у нього немає. Самі обставини примушують нашу країну розвиватися динамічно, ак-
тивно, роблячи при цьому щонайменше помилок. Бо помилятися нам теж немає часу. Треба вміти 
вчитися на чужих помилках. Та, на жаль, цей процес тяжко гальмують не стільки об'єктивні 
(зовнішні), стільки суб'єктивні (внутрішні) помилки. Вони виходять з невміння, а часто й небажання 
окремих посадовців і керівних осіб проблемами на їх початковій стадії. 

І ось що ми з того маємо. За свідченням соціологів, починаючи з 1991 року, в Україні був 
запущений механізм падіння рівня життя населення, що через 9 років призвело до катастрофічних 
наслідків. Лише в 2000 році вдалося дещо стабілізувати його подальший спад. Це падіння 
виражається конкретними цифрами і фактами. 

Це — наркоманія, яка щонайстрашніше охопила підлітків і частину активного населення від 15 до 
39 років. Це — ВІЛ-інфіковані, з яких 71 % наркозалежних. 

Здоров'я наших співвітчизників теж залишає бажати кращого. За останні 10 років рівень 
захворювань збільшився в 2 рази. В результаті тривалість життя скоротилась з 75 до 65 років, а 
смертність у віковій групі від 35 до 54 років збільшилась у 2 рази. Серед захворювань найбільшу тривогу 
викликає туберкульоз — на обліку 700 000 чоловік. До них додаються серцево-судинні, рак, 
захворювання щитовидної залози та ін. Фінансування охорони здоров'я в Україні в 2,5-3 рази менше, 
ніж в Європі, а за рівнем витрат на охорону здоров'я з розрахунку на одну людину Україна займає 
111 (!) місце серед 190 країн. 

Це бездоглядність: з 6 млн. 400 тис. дітей шкільного віку — 101 тис. сироти, 100 тис. живуть у 
дитбудинках. Щорічно міліція забирає з вулиці понад 30 тис. бездоглядних дітей, а 35 тис. займається 
жебракуванням. 

"Призове" друге місце після Молдови (серед республік колишнього Союзу) Україна посіла в 
поповненні європейських будинків розпусти проститутками. Чимало наших "жриць кохання" в 
країнах Близького Сходу. 

ЧОМУ "ТАМ" КРАЩЕ! 

Кажуть, всі біди від бідності. Тож подивимось, який вигляд має у цьому ракурсі Європа. 
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Скажімо, в Фінляндії, де рівень безробіття сягає 5-6 %, багатодітні безробітні живуть не бідніше, ніж ті, 
що мають роботу. Освіта, як середня, так і вища, безкоштовна. Підручники в школах безкоштовні, обіди 
— теж. За обслуговування в системі охорони здоров'я фіни платять всього 10 % від справжньої ціни. 
Кожна молода людина, досягши повноліття, може отримати однокімнатну квартиру, сплативши 
символічну повну ціну або частинами. І все це стало можливим, навіть, після розвалу Союзу, коли 
Фінляндія втратила майже половину свого експорту. То був тяжкий спад для економіки. За 
динамікою падіння показники були вищими, ніж в Україні. Але буквально через 3 роки фіни повністю 
відновили свій експортний потенціал і більш, ніж у 2 рази, скоротили безробіття. 

В Німеччині особлива увага приділяється пенсіонерам: 70-73% від платні, яку отримувала 
людина в працездатному віці, відраховується до пенсії. Крім державної, пенсіонер отримує ще й 
виробничу пенсію, тобто з тієї роботи, де він працював перед виходом на відпочинок. Якщо 
роботодавець не в змозі або відмовляється платити, то пенсія нараховується зі створеного з цією 
метою фонду. За рахунок пенсійного страхування пенсіонер ФРН може відпочивати і лікуватися на 
курортах чи підвищувати кваліфікацію, отримувати нову професію, якщо це йому потрібно. Частка 
соціального забезпечення в Німеччині сягає З0% ВВП, в той час, як в Україні 12%. Цікаво, що німецькі 
пенсіонери мають "моду" на зиму від’їздити до Іспанії — жити і відпочивати, аби зекономити на оплаті 
комунальних послуг: проживання в іспанських готелях і харчування їм обходиться значно 
дешевше, ніж у себе на Батьківщині. До речі, освіта в Німеччині — і середня, і вища — безкоштовні. 
Навіть, іноземні студенти мають змогу вчитися безкоштовно. Вимога одна — вільне володіння 
німецькою мовою і відповідний для отримання вищої освіти рівень знань. 

Польща за рівнем ВВП випереджає Україну в 5 разів, тоді як на початку 90-х з цього показника 
відставала від неї вдвічі. До речі, її шлях від "Солідарності" (громадсько-політична організація, 
що нагадує наш Рух) до теперішнього стану економіки був нелегким. Але Польща зуміла в досить 
короткий строк так її реформувати, а відтак, і соціально захистити своїх громадян, що цього року 
вона була в числі тих країн, які приєдналися до Євросоюзу. 

Ну, а про такі країни Європи, як Швеція, Голландія, Франція, Іспанія, Швейцарія не варто й 
довго говорити. Коли, приміром, в Голландії провели соціологічне опитування, аби дізнатись, що 
турбує громадян країни з метою покращення життя, то більше 86% ...не змогли назвати причини. 
Тобто, рівень життя повністю відповідав їхнім потребам. Не зайвим буде згадати, що в Іспанії 
ще кілька десятків років тому лютував режим Франко. Розвал економіки, загибель мільйонів ні в 
чому неповинних людей... Та коли фашистський режим було повалено, ця країна за якихось 30 
років змогла досягти вражаючих результатів в усіх сферах життя і стала однією з перших 
країн, яка була прийнята до ЄС. Та ж Німеччина мала після другої світової війни майже повністю 
зруйновану економіку. Але німці не тільки змогли її підняти, а й довести її до такого рівня, що 
колишні арбайтери з республік колишнього СРСР змогли отримати грошову компенсацію за свою 
підневільну працю у фашистській Німеччині. 

Отже, чому "там" краще? Ну, по-перше, тому, що країни Європи (за винятком тих, кому після 
війни "наказала" Москва) ніколи не будували ні соціалізм, ні комунізм. По-друге, країни Європи не 
планували "п'ятирічки", "семирічки", а жили і працювали за законами ринкової економіки. Звісно, що 
і в цих країнах далеко не завжди лунали сурми перемог. Там теж були помилки і прорахунки — не 
помиляється той, хто нічого не робить. І далеко не всі ті чи інші верстви населення і не всім були 
задоволені. Страйки, про які колись майже із злорадством повідомляли радянські ЗМІ, теж були і, 
мабуть, будуть. До речі, в Австрії Уряд країни так будує свою політику, що намагається не доводити 
суспільство до такої межі, за якою можуть виникнути страйки. Вони "гасяться" ще до того, як той чи 
інший прошарок суспільства має вийти з вимогами на вулицю. І, звісно ж, це припиняється не силою, 
а виконанням поставлених вимог. Капіталісти уміють рахувати: страйки обходяться державі у кілька 
разів дорожче, ніж виконання умов страйкуючих. Бо страйки — це нестабільність економіки і 
психологічний неспокій у суспільстві. 

Як свідчать економісти і соціологи, є два основні недоліки ринкової економіки. Це безробіття і 
бідність. Саме вони створюють напругу в суспільстві. І якщо перше ще якось можна контролювати, то 
бідність, спричинена як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами, подолати важко, хоча ці два 
недоліки теж взаємопов'язані. Крім того, щоб працювати в умовах ринкової економіки, країні, як і окремій 
людині, треба поставити перед собою конкретну мету. Мета — це свого роду модель, на яку впливає і 
попередньо прожита історія, і географічне розташування, і, врешті-решт, менталітет народу. Кінцевий 
результат будь-якої моделі — це соціальний захист населення. Нині, як свідчать соціологи, у світі 
існують чотири моделі такого захисту. Це соціально-демократична модель, якою користуються 
скандинавські країни і за якою всю відповідальність бере на себе держава. Є неоліберальна модель 
(приклад — США), де проблеми соціального захисту, в основному, вирішуються між підприємцями і 
профспілками. Є неоконсервативна модель (Німеччина), де колективна відповідальність взята під 
контроль держави. Є система Беверіджа (Англія, Ірландія), де кожен громадянин охоплений 
соціальною страховою допомогою (в разі хвороби, виходу на пенсію, смерті, народження і т. і.) До 
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останньої системи захисту, за спостереженнями фахівців, тяжіє і економіка України. Наскільки вона 
виявиться ефективною — покаже час. Але, обравши шлях, треба працювати, а не жити утопічними 
мріями, демагогічними обіцянками та дилетантськими планами. 

Так. Ще не одне десятиліття Україні буде сутужно. Бо, навіть, психологічно пережити 
стреси, пов'язані із зміною політико-економічного устрою, дуже нелегко. Хіба, приміром, хтось чув 
про безробіття в колишньому Союзі? Старше покоління пам'ятає, що для виявлення тих, хто не 
хотів працювати, навіть, були приставлені дільничні інспектори. Такого громадянина можна було 
взяти й під арешт, аби примусити працювати. І не важливо, що за роботу він отримуватиме 
копійки, що навіть за ці копійки (а були й такі часи!) він нічого не зможе купити, бо в магазинах 
полиці світилися пусткою. Важливо було те, щоб людина працювала, і то, мабуть, було основним 
завоюванням соціалізму. В свою чергу, це означало, хай і уявну, але стабільність суспільства. А 
впевненість люду в майбутньому, його віру в краще, заможніше життя всіляко (де бичем, а де 
пряником) підтримувала добре відрегульована державна політика, що повсякчас закріплювалась 
в свідомості людей відповідною ідеологією. Така тоді була "модель". 

ДО ЄС ХОЧУТЬ МАЙЖЕ ВСІ, ТА НЕ ВСІХ ПУСКАЮТЬ... 

Три роки тому запитала мене одна із столичних газет: чи потрібно Україні входити до 
Євросоюзу, і якщо так — то чи це можливо найближчим часом? 

Я відповів, що Україну сьогодні ніхто в Європі не чекає. Що Україна для неї поки що має вигляд 
"бідного родича", який відвідує лише тоді, коли йому потрібні гроші. Він їх "канючить" на всілякі 
потреби або робить все для того, щоб дали добровільно, а якщо не дають — ображається. Нині на 
практиці це означає, що, беручи якісь кошти для "залатування дірок" у бюджетній кишені, наша 
країна просто залазить в борги. А борги, як відомо, треба віддавати. А хто їх віддаватиме? 
Правильно. Не покоління тих, хто нині, стоячи біля влади, їх накопичує. А покоління, котрі зараз 
шукають чи будуть шукати "своє місце під сонцем". Це — наші діти, онуки, правнуки. Тобто, держава 
полізе, образно кажучи, в їхню кишеню під виглядом податків, подорожчання окремих послуг, 
продуктів харчування і т.п. А загалом для країни це означає — потрапити в залежність від більш 
багатої країни. 

Так, Європа, безсумнівно, нас визнає і захоче з нами дружити, але тоді, коли ми станемо 
економічно і соціально сильною державою. А це станеться тоді, коли ми, попри всі нинішні склад-
нощі життя, об'єднаємося і почнемо ефективно працювати. Не чекаючи подачок із Заходу. Дива 
раптового збагачення не буде. Диво — це труд. А час нашої тяжкої праці визначатиметься тим, 
наскільки ми будемо напружуватись у державотворенні. Думаю, для цього нам знадобиться, мабуть, 
30-50 років... А вступ до ЄС то, майже, закономірний процес. І нікуди ми від нього не дінемось, навіть, 
якщо захочемо. Постає інше запитання — чи треба нам до нього поспішати? З цього приводу є різні 
думки, навіть полярні. 

Зараз я хотів би зупинитись на висловлюваннях деяких політиків. І почну із відомої заяви 
президента Єврокомісії. Романо Проді сказав, що членство в Євроклубі Україні не світить, при-
рівнявши її до лукашенківської Білорусі. Та й сказано було це так, що українцям нічого не 
залишалося, як подумати, що в ЄС ми потрапимо тоді, як "рак на горі свисне". Але, мабуть, відчув-
ши, що "переборщив", Р.Проді запропонував "дружити". 

А тим часом наша західна сусідка Польща, нарешті, навесні цього року святкувала своє 
входження до цивілізованого об'єднання — стала "євросоюзною". Та радість була дещо передчасною. 
Бо хоча Річ Посполита і гонорова пані, але для того, щоб їй одягти таку сукенку, приміром, як 
сеньйора Іспанія, тобто, дотягтися до її економічного рівня, то треба щонайменше років З0. Так, у 
всякому разі, говорять самі польські фахівці. Це якщо дивитися у перспективу. А якщо конкретно, 
то радість була передчасною ще й тому, що ціни на деякі продукти харчування і промислові товари 
вже підскочили майже вдвічі, що, звісно, не викликало "ейфорії" серед населення. Польський уряд 
запевняє, що це тимчасове явище, але ніщо, кажуть, не буває таким постійним, як тимчасове. 

А далі — до ЄС хочуть Болгарія, Румунія, Туреччина. Чи вони настільки багаті, чи "лікті мають 
гостріші"? Але факт залишається фактом, бо він має під собою відповідний грунт. Скажімо, Болгарія. 
Хоча вона й пережила ще кілька років тому потрясіння, коли до влади тимчасово прийшли 
комуністи, але вже через 2-3 роки, оговтавшись від правління тих, хто веде до "світлого майбутнього", 
зуміла відновити свій потенціал і зосередила свою увагу і працю все на тому ж найбільш вигідному і 
прибутковому напрямі своєї економіки — туристичному бізнесі. ЇЇ чорноморські курорти з 
відпрацьованим і продуманим комплексом послуг привертають увагу іноземців і помірними цінами, і 
гостинністю. Звісно ж, їхні місця відпочинку ні в яке порівняння не йдуть з нашими чорноморськими 
курортами, де межують дещо підкреслений блиск і від того ще більш випуклі злидні, де навіть море 
(точніше, його узбережжя) стало об'єктом купівлі-продажу, правильніше сказати, приватною 
власністю кланів, угрупувань, партій і окремих осіб 

Вражаюче комфортний, справді європейський туризм пропонує і Туреччина. Але, звісно, не 
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тільки цією сферою діяльності вона привернула увагу Євросоюзу. Навіть, інше віросповідання 
(Туреччина буде першою і, можливо, єдиною мусульманською країною в ЄС) не зупиняє її на шляху 
до своєї мети. Туреччина належить до числа тих країн, які активно і водночас толерантно втру-
чаються в процеси, що відбуваються в світі, і відзначаються широким, дійсно європейським 
поглядом на ситуації, що складаються навколо тих чи інших питань. 

До речі, щодо погляду на віросповідання. Приймаючи законопроект Конституції Євросоюзу під 
час саміту в Брюсселі, постало питання про внесення змін до преамбули. Йшлося про те, яке 
релігійне коріння має Європа — християнське чи іудео-християнське. На внесенні змін з подачі Польщі 
наполягали також Ірландія, Іспанія, Мальта. Але, мабуть, зрозумівши невчасність піднятого 
питання, Польща погодилась з формулюванням більшості країн про від'єднання церкви від 
держави, тобто питання релігійного коріння Європи не буде фігурувати в Конституції. 

До ЄС прагнуть ще чимало країн, але керівники Євросоюзу дали зрозуміти дуже бажаючим , 
але не дуже готовим до такого єднання, що ЄС не гумовий, а, відтак, майбутні кандидати будуть 
проходити більш суворий відбір, ніж це було раніше. 

Нині у складі Євросоюзу 25 країн, десять з яких відсвяткували своє "європейство" 1 травня 2004 
року, що є безпрецедентним за кількістю водночас прийнятих країн за всю історію ЄС. По-друге, ЄС 
поріг переступили кілька країн з числа колишніх радянських республік та країн колишньої 
співдружності за межами СРСР. 

ЧОМУ ЄС ПРИВАБЛИВИЙ? 

Заснований невдовзі після світової війни ЄС ставив перед собою благородну мету — не 
допустити в майбутньому війн на європейському континенті, які в минулому не раз роздирали його на 
шматки. Перші члени ЄС об'єднувались, будучи далеко не такими, якими є деякі нові члени ЄС. 
Скоріше, навпаки — після Другої світової війни вони були виснаженими матеріально і морально. 
Нині ж держави Центрально-Східної Європи можуть пишатися своїм міцним демократичним 
устроєм та чітко відрегульованим функціонуванням економіки. І все це відбулося у вражаюче стислі 
терміни. Їм було на кого рівнятися — на стабільні країни Західної Європи. Рівняння на кращого — одне з 
важливих надбань ЄС. Більше того: заможна країна допомагає менш заможній досягти успіху, 
надаючи як матеріальну, так і моральну та консультаційну підтримку. І це теж добрий знак. Бо 
спільні турботи гуртують країни, як і окремих людей. Це — друге завоювання ЄС. 

В той же час свою привабливу перспективу демонструє і саме об'єднання. ЄС пропонує — 
широкомасштабний ринок збуту продукції, спільну валюту євро, яка створює комфортні умови для 
фінансових операцій, "шенгенську зону", що сприяє вільному безвізовому пересуванню громадян 
всередині ЄС (психологічний комфорт), а також співпрацю в сфері правосуддя. Все це, до того ж, 
об'єднують СПІЛЬНЕ, політика, а, відтак, і безпека. 

ЧИ ТРЕБА ПОСПІШАТИ ДО ЄВРОСОЮЗУ? 

Так, до ЄС прагнуть. Але не всі. Скажімо, думає над цим питанням Швейцарія. Один з її 
державних діячів зазначив, що швейцарці дуже критично і обережно ставляться до членства в 
ЄС. "Наші люди кажуть: я знаю, що я маю, але не знаю, що отримаю." Тож 90% населення 
висловились "проти". Та все більше швейцарців вважає вступ до ЄС неминучим, хоча переконані, що 
це відбудеться не скоро — років через 10-15. 

А президент Чехії В. Клаус заявив, що вступ до ЄС означатиме втрату незалежності. За його 
словами, чехам доведеться зробити все можливе, щоб не розчинитися в Євросоюзі і щоб сформо-
вана за останні тисячу років самобутність народу не була зруйновна і втрачена. 

Новим членом ЄС став Кіпр — одна з найбагатших країн, яка захотіла приєднатися до Європи. 
Але нині Еона нагадує дволикого Януса, бо навіть перспектива потрапити "під крило" ЄС не змогла 
вплинути на об'єднання самого Кіпру: 78% греків-кіпріотів висловилась проти єднання острова за 
планом НАТО. Тобто більш багаті країни, в основному, вичікують, а ті, що "не дуже", намагаються не 
відкладати справу в довгий ящик. 

Попри амбітні сподівання "старожилів" ЄС, не відбулось сплеску емоцій і під час виборів до 
Європарламенту. Ця процедура вплинула хіба що на "новачків", бо для них це відбувалося вперше. 
Хоча, приміром, явка громадян Польщі до урн залишала бажати кращого. Мабуть, поляків менше 
турбував бюджет ЄС, який буде затверджувати новообраний парламент, а більше — свій, сімейний, 
який одразу відреагував на довгоочікуване "європейство" значним "похудінням". По-своєму 
зреагували на новачків ЄС, скажімо, німці: "шенгенська зона" дозволила їм відвідувати сусідню 
Польщу з метою економії — продукти і промислові товари там дешевші, ніж в ФРН. 

ЧИ ВАРТО УКРАЇНІ ХВИЛЮВАТИСЯ? 
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Вступ до ЄС для майбутніх кандидатів стане непростим. З них будуть вимагати, так би мовити, 
за повною програмою. Можна, звичайно, бути незгодними з якимись з тих вимог, але, як кажуть, 
сам собі пан. 

Багато з чим незгодна й Україна, але офіційно вона не висловлює свого невдоволення. 
Власне, дає висловитись з приводу членства України першим особам Євросоюзу. І якщо голова 
Єврокомісії висловився дещо не на нашу користь, то Високий представник ЄС з питань спільної 
зовнішньої політики і безпеки Хов'єр Солана "розрядив" обстановку, заприсягнувшись, що ЄС 
зацікавлений у співпраці з Україною. 

Висловив свою думку і відомий не тільки в Європі, а у світі політолог Збігнев Бжезинський. 
Виступаючи у травні цього року перед студентами Києво-Могилянської академії, він назвав ви-
словлювання деяких європейських чиновників "недалекоглядними і позбавленими політичної 
уяви". Адже, за свідченням пана Бжезинського, подібна ситуація ще 5 років тому була і з країнами 
Балтії та Польщею. Він також зауважив, що ЄС не клуб, до якого приймають за вподобанням. 
Інший симпатик України, колишній главком Збройних Сил СІЛА Уеслі Кларк висловився ще конк-
ретніше, сказавши, що він вражений змінами, що відбулися в Україні останнім часом. І, мабуть, з 
позиції військової людини назвав Україну — ключовою державою в Європі. А наш міністр закордонних 
справ Костянтин Грищенко зазначив, що зростання нашої економіки приємно дивують і МФМ, і 
Світовий банк, і всіх серйозних економістів. Цей позитив уже є найпереконливішим аргументом на 
користь того, що без України завершити створення Європи неможливо. Як, до речі, неможливо 
забезпечити процвітання і стабільність у Західній Європі, якщо у Східній економіка буде відсталою 
і нестабільною. 

Отже, хвилюватися Україні з приводу того, чи приймуть її до ЄС, не варто. Варто 
хвилюватися з іншої причини: найбільшу роль у будь-якій справі нашої держави відіграє 
політична воля її керівників, її справжні, а не декларові заяви. В той же час вони повинні стати не 
самоціллю, а самореалізацією. І тоді стане реальною третя хвиля вступу до ЄС, в яку нам побажав 
"вписатися" пан Бжезинський. І тоді Україна буде не тільки частиною Центральної Європи 
географічно, а й по суті, тобто за політико-економічним наповненням. 

ПЛЮСИ І МІНУСИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

"У Євросоюзі, як і у всякому об'єднанні, діють свої "правила гри". Одне з них — дотримання 
Пакту про стабільність і ріст, що передбачає обмеження дефіциту бюджету трьома процентами. Їх не 
в змозі були подолати навіть такі стабільні країни як Німеччина та Франція, що становлять ядро ЄС. 
Їх дефіцит бюджету наближається вже до 4 %. За порушення вимог вони повинні були внести до казни 
Євросоюзу штрафи. Він не був внесений, отже, з'явилось правило з винятком? Чи сподобалось це 
іншим членам ЄС — питання риторичне. Інше правило гри — це частка ВНП на одну людину, яка має 
зростати. Найбагатший Кіпр, де ВНП складає 76% , може пишатися своїм показником навіть перед 
"старожилами" ЄС — Грецією і Португалією (71%). Найбіднішими у цьому плані є Польща (41), країни 
Балтії — Литва (39), Латвія (35), Естонія (40). Для ЄС може бути загрозливим і те, що у Польщі уже кілька 
років тримається високий рівень безробіття — 17 – 18%. Є у неї проблеми і в прикордонно-митному 
господарстві. А Латвія ще до цього часу (а це теж одне з правил гри) не вжила заходів з визнання 
дипломів про освіту в інших країнах. Навіть умови ліквідації відходів тваринного походження вона ще 
не в змозі осилити. 

Отже, ЄС перед деякими новими членами ЄС поставив досить жорсткі умови: не будуть виконані 
вимоги — покарають. 

Україна ж чекає від ЄС хоча б надання їй статусу країни з ринковою економікою. Але й нинішнє 
розширення ЄС може стати якоюсь мірою прибутковим для нашої країни — збільшення потреб імпорту і 
зростання експорту. В той же час багато чого втрачається. Польща і Угорщина тепер змушені 
провадити торгівлю з Україною за правилами гри ЄС, а це — щорічна втрата від 300 до 370 млн 
доларів. Якщо ж Україна покращить ситуацію зі своєю металопродукцією, яка йде на експорт, то вона 
навіть буде отримувати прибуток. 

Але, як свідчать деякі політики, не все так гладенько і в самому "домі" ЄС. Виникають деякі 
протиріччя між "старими" і новими членами ЄС, як ото між батьками і дітьми в родині. Можливо, на 
психологічний клімат всередині Євросоюзу вплинуло різке збільшення його членів, адже тепер 
узгоджувати будь-які питання стало набагато складніше: "патріархи" ЄС не хочуть поступатися 
якимись привілеями, а "молоді" не хочуть миритися зі своєю начебто другорядною роллю... Та як би 
там не було, Україні треба вчитися використовувати і ті ж протиріччя, бо ніхто і нічого нам не 
принесе на блюдечку з голубим обідком. Це, приміром, відвоювання деяких вигідних економічних і 
політичних позицій. Ми можемо вимагати також більшої ролі в загальноєвропейській інтеграції. І не 
варто думати, що ЄС на це не піде: Євросоюз так само зацікавлений в цивілізованій демократичній 
Україні, як і Україна в ЄС. 
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Не варто побиватися і над тим, що, за прогнозами, двері в ЄС відчиняються для України 
років через десять. Багато чого може змінитися не тільки через десять, а й через п'ять років. І 
хто знає, хто кого буде просити про присутність в європейському об'єднанні — Україна Євросоюз чи 
Євросоюз Україну. "Стара" Європа, незалежно від її амбіцій, потребуватиме, образно кажучи, влиття 
"свіжої крові" до своїх судин. І одним із таких донорів, без сумніву, буде нова незалежна Україна з 
могутнім природним і людським потенціалом, який, впевнений, зараз тільки набирає розгону. Тож, 
бажаємо ми того чи ні, в Євросоюзі нам бути. Україну просто "викрадуть" у Європу... Більше того: 
спостережливі, мудрі політики-аналітики вже зараз можуть прослідкувати, що за Україну почалась 
боротьба... І на думку приходять слова нашого мужнього національного поета Василя Симоненка: 

Україно! Ти моя молитва.  
Ти моя розлуко вікова.  
Гримотять над світом люті битви  
За твоє життя, твої права. 

Битви, поки що на рівні двох об'єднань — ЄС і ЄЕП, які представляють відповідні політико-
економічні сили. 

ЄС чи ЄЕП? 

Отже, Євросоюз поки що запропонував Україні дружити. Росія пропонує дружбу закріпити 
спільним, так би мовити, бізнесом. Звісно, що така дружба може бути корисною, якщо вона 
базуватиметься на взаємовигідних умовах. Але якщо пропозиція лише прикриває амбіції Росії, яка 
не може змиритися з тим, що Україна, прагнучи в ЄС, "вислизає" з її геополітичного впливу, то такий 
"бізнес" може обернутися для нашої країни ще одним, але вже політичним, зашморгом. До речі, пан 
Бжезинський висловився з цього приводу запитально: чи не є це спроба обмежити український 
суверенітет? На цьому припущенні наголосив і голова ОУН Микола Плав'юк. Не можна не погодитись і 
з думкою пана Бжезинського, що самоізолювання Європи, відмова від підтримки України дасть "карти 
в руки" її північному сусідові, а це негативно вплине на безпеку Євросоюзу. Адже від українців, 
зазначив він, значною мірою залежить стабільність в Європі, оскільки Україна — велика й важлива 
європейська держава, а українці — це народ, нація. 

Що ж до єдиного економічного простору (ЄЕП), який нам пропонує Росія разом з Білоруссю та 
Казахстаном, то, він, якщо розібратися, існує ще з часів СНД. Адже торгівля між нашими державами 
в принципі не переривалася. А розмова про те, що Україна матиме з цього єднання економічну 
вигоду, звучить міфічно. Товарообіг між Росією і Україною і так з кожним роком зростає, бо це 
вигідно обом країнам-сусідам. А ось перспектива влитися в ЄЕП "по-справжньому", на чому 
наполягає Росія, може обернутися для України і "справжньою" залежністю. Буде щось на зразок 
того, що видихуємо й понині, образно кажучи, гайка — в Україні, шайба — в Казахстані, а ключ, що їх 
закручує, в Росії. 

Звісно, що в питаннях торговельних відносин не треба впадати в крайнощі. Бо об'єднання 
зусиль, якщо вони побудовані на добрих дружніх стосунках, можуть і повинні бути вигідними. Але 
перш, ніж зробити цей крок, треба так само добре все обміркувати. Все повинно, як-то кажуть, 
визріти. Легко кинутися в "обійми", важко з них вирватися, коли тебе обнімають не за плечі, а за 
шию. Україні не потрібні умови, які зараз чи в майбутньому можуть призвести до жалюгідних 
результатів. Це в кращому випадку. В гіршому — до ролі Росії, як префекта, на території України. 
Перспектива стати рівноцінним партнером чи звичайнісіньким придатком - в ЄС чи в ЄЕП - ось що має 
завжди бути присутнім в преамбулі тих чи інших переговорів чи домовленостей. Звісно, що той, хто 
закликає приєднатися, має мету і вже все продумав. А ось той, хто йтиме на єднання, має теж 
поставити мету і думати вдвічі більше. 

Скажімо, Євросоюз ставить собі найголовнішу мету — єврогромадянство. І йому наша, 
століттями вимріяна і виборена національна свобода і, нарешті, незалежна держава є нічим іншим 
як звичайним митним кордоном, який можна в майбутньому ліквідувати, прийнявши в ЄС. Але що 
матиме Україна в плані самобутності? Здається, ми вже це "проходили": бути громадянином Європи, 
як і громадянином СРСР, що означає "без роду і племені", "перекотиполе" — дуже неприваблива 
перспектива. 

ЄЕП ставить дещо іншу мету — через відповідні економічні важелі досягти відповідних політичних 
умов, які в результаті призведуть до політичного громадянства під верховенством тієї ж Росії. 
ЄЕП, де головну роль, звісно ж, відіграватиме Росія, не тільки байдуже, а й вороже налаштована 
на утвердження в Україні єдиної державної мови. ЇЇ абсолютно не цікавлять наші проблеми з 
книгодрукуванням, радіо, телебаченням, бо єдиний з Росією інформаційний простір уже працює на 
повну силу, хоча тут ми ще не об'єднувалися. З економічним простором трохи складніше, але 
нічого, Росія і тут впорається, якщо суржик проникне в наші комори, як він проникнув у нашу 
культуру. Отож, перш, ніж кудись "вступити", Україна має добре подумати, чи здатна вона, 
принаймні, захистити своїх громадян, свою землю від будь-яких втручань політичного, економічного 



 17

чи культурного характеру. Передусім, все, ми повинні боронити свої сильні демократичні традиції, 
що походять ще з часів Київської Русі, де право найвищого голосу мало Віче, і продовжилось у 
структурі правління козацького Гетьманату. По-друге, плекати свої індивідуалістичні настанови, що 
теж є віковим надбанням українського менталітету. 

ПАРТНЕРСТВО — ТАК. ВИКОРИСТАННЯ — НІ 

В той же час, бути на сторожі національних інтересів не означає ігнорування зовнішніх 
пропозицій. Ізоляція веде до не менш руйнівних наслідків. Та в сучасному світі це неможливо й 
зробити. Треба просто навчитися не тільки виконувати обов'язки, а й відвойовувати права. Україна 
у своїх зовнішніх відносинах ніколи не повинна комплексувати на зразок того, що вона нікому не по-
трібна. Бо, як на мене, то лукавлять деякі керівники ЄС, бо за заявою про неможливість 
прийняття в Євросоюз України найближчі десять років може стояти простий хід, який, як правило, 
спрацьовує: якщо ставити перепони — їх будуть долати. Так само не треба сприймати на віру і натяки 
Москви про бажання йти Україні на поступки в разі її вступу до ЄЕП. І з дуже простої причини: 
сьогодні — візьми "уступки", а завтра — віддай суверенітет. Бо натяки, як правило, річ сумнівна. Росія 
має, нарешті, усвідомити, що час "залицянь" закінчився, і якщо ми хочемо бути добрими сусідами, то 
треба вчитися конструктивно працювати. І, нарешті, як сказав в одному зі своїх інтерв'ю народний 
депутат Борис Тарасюк, Україні теж варто дбати про розвиток міцних і взаємовигідних стосунків з 
Російською Федерацією, а не ставити питання "або — або". До цього нас змушують не тільки колишня 
спільна історія, а й обставини: недоброго сусіда ще може позбутися окрема людина, помінявши 
помешкання, але цього не можуть зробити сусідні країни. 

Україна ж завжди готова до діалогу, а доброти і поваги до окремо взятого народу їй не 
позичати. Ця позитивна риса українського менталітету вже не раз відзначалася авторитетними інсти-
туціями та організаціями Європи і світу на прикладі ставлення корінної нації до національних 
меншин. 

Так само Україна відкрита і налаштована на добрі стосунки з країнами, що межують з нею на 
карті Європи, де вона є найбільшою територіально. 

Вісім держав мають спільні кордони з Україною. Протягом віків вони змінювалися і по-різному 
складалися долі тих чи інших народів: війни чергувалися з миром, неприязнь змінювалася тер-
пимістю. Та як би там не було, але найважливішим і найголовнішим завоюванням будь-якого народу, 
як і людини, є уміння прощати і, відтак, піднятися на вищий щабель взаємовідносин. 

Не простим, скажімо, було у нас сусідство з Польщею. Але нині, у XXI ст., наші народи зуміли 
об'єктивно оцінити непривабливе минуле і продемонструвати всій Європі, як можна об'єднуватись задля 
спільної благородної мети — дружби і добросусідства. До речі, про щирість і відкритість її сусідських 
намірів свідчить і той факт, що відомий польський кінорежисер Єжи Гофман — гордість польської нації 
— взявся зробити фільм про історію... України. Начебто, особистіший — не державного ґатунку — факт, 
але якщо люди знаходять спільну мову на культурно-мистецькому рівні, то перспективи співпраці тут 
необмежені. Бо в її основу покладена велика повага до історії, культури іншого народу. Між іншим, 
саме таке ставлення, як між окремими людьми, так і між народами, є найбільшим гарантом 
взаємовигідного співробітництва. 

Далеко не просто складалися і, на жаль, продовжують складатися наші відносини з Росією. 
Незабаром наша держава відзначатиме свій тринадцятий рік Незалежності, а керівництво Росії у 
відносинах з Україною ніяк не може відчути себе в ролі добропорядного партнера. Воно, звісно, 
тяжко: недаремно ж кажуть, що краще народитись заново, ніж себе "переробити". Але треба і на 
цей недолік нашого сусіда дивитися філософськи. І знаходити те краще, що нас об'єднувало, а не 
роз'єднувало в минулому. Приміром, пам'ятати, що саме російські демократи на Червоній площі 
перекрити шлях путчистам у 1991 році. Відтак, вирішилась доля всіх колишніх республік. Звісно, що 
без рішучих зусиль з боку України розвал СРСР міг би обмежитись лише республіками Балтії, але то 
вже інша тема розмови. 

Йдеться про інше — про взаємовигідне і приємне сусідство. І тут головну роль відіграють — 
бажання і елемент довіри. Недаремно ж кажуть, що любов кінчається там, де зникає довіра. Це 
стосовно людей. Для країн, що мають спільні кордони, цей вислів є не менш актуальним. Бажання 
є, а ось синдром недовіри, спричинений багатьма історичними реаліями в минулому, має бути усу-
нутий. Цьому процесу теж має передувати обопільне бажання. 

Перспектив у взаємовигідному співробітництві у нас безліч. Україна може поділитися зі 
своїми сусідами здобутками у багатьох галузях і сферах діяльності. Так само українці раді 
перейняти досвід і уміння наших партнерів, приміром, у сфері освіти. Наш чорноморський сусід — 
Туреччина — уже зробила чимало у цьому напрямку. Бути вчителем у цій країні почесно і вигідно, 
тому дипломовані педагоги можуть чекати вакансії роками. Вчителя бере на роботу не школа і, 
навіть, не департамент освіти, а міністерство. Ставка вчителя — 500 доларів, а тижневе навантаження 
— 16 годин (у нас — 18). Пріоритетним завданням тамтешньої влади є соціальний захист вчителя. 



 18

Скажімо, будинки для вчителів влаштовані так, що перший поверх відведений під ресторан, де ціни 
втричі дешевші, ніж в інших. При будинках вчителів — дешеві готелі, де зупиняються педагоги, які 
приїздять на семінари, наради тощо. Вражає фахова підготовка в загальноосвітніх ліцеях: навіть 
учні першого курсу — готові працівники, скажімо, для текстильної промисловості, які не тільки швидко 
пристосовуються до вимог ринку, а й до запитів та бажань продавців. Позашкільні навчальні 
заклади теж слугують професійній підготовці молоді, а курси підготовки абітурієнтів недорогі і якісні. 
Цікавим є й інше. У Стамбулі чимало триповерхових приватних будинків. Так ось, у його задній 
частині мешкає родина бізнесмена, на першому поверсі — офіс, а у решті приміщень — приватна 
школа для незаможних дітей. Тут їх безплатно утримують і дають якісну освіту. Така доброчинність 
надзвичайно популярна у Туреччині, адже таким чином турки виконують один із постулатів Корану 
— "Ти не маєш права жити добре, якщо комусь гірше". Ось така самосвідомість у наших сусідів... 

УКРАЇНА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

Світ вирує. Об'єднується, роз'єднується... Тільки економічних міжнародних організацій у 2003 
році було 96. Можливо, сьогодні їх стало більше, а, можливо, менше. Європа у питанні об'єднань діє 
дуже активно. І тут варто звернути увагу ще на одне об'єднання, назване Болонським процесом. 
Воно стосується вищої освіти. Об'єднання досить молоде, йому всього п'ять років, але вже за цей 
час відбулось близько тридцяти різнорівневих зустрічей, робочих нарад, конференцій тощо. 
Найважливіших було п'ять. Зокрема, у Парижі в 1998 році була прийнята спільна декларація про 
гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти. У м. Болонья (Італія) у 1999 р. була 
прийнята спільна заява європейських міністрів щодо зони європейської вищої освіти. У м. Прага 
(Чехія) міністри зустрілися, аби оцінити досягнуті успіхи і визначити напрямки та пріоритети дій на 
наступні роки. У м. Берлін (Німеччина) в 2003 р. було прийняте спільне комюніке міністрів про 
створення загальноєвропейського простору вищої освіти. А наступна зустріч відбудеться у 2005 р. у 
м. Бергені (Норвегія), де будуть розглядатися основні напрями підготовки суб'єктів навчального процесу 
в умовах кредитно-модульної системи організації навчання. У Болонському процесі беруть участь 
близько 40 країн, серед яких з колишнього Союзу — Росія, Латвія, Естонія, Литва. Україна поки що 
задовольняється роллю спостерігача. 

Суть Болонського процесу полягає у формуванні на перспективу загальноєвропейської системи 
вищої освіти, названою Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фунда-
ментальних принципів функціонування. 

Пропозиції, що розглядаються і виконуються в рамках цього процесу, зводяться в основному 
до таких ключових позицій: введення двоциклового навчання, запровадження кредитної системи, 
контроль якості освіти, розширення мобільності, забезпечення працевлаштування випускників і 
забезпечення привабливості європейської системи. 

До речі, щодо працевлаштування. Одним із його напрямів було прийняття системи зрозумілих 
і порівнюваних учених (академічних) ступенів. Це, насамперед, широкомасштабне впровадження 
додатка до диплома, що значно спрощує процедуру визнання кваліфікації у європейському регіоні. 
Країни-учасниці запрошують взяти найактивнішу участь у цьому процесі, аби детально продумати 
систему сумісних та легко порівняних кваліфікацій для своїх систем вищої освіти. 

Країни-учасниці підтримують участь ВНЗ та студентства у Болонському процесі, відмічають 
конструктивну дію у ньому студентських спілок і заявляють, що студентство є повноправним 
партнером в управлінні вищою освітою. 

Все, до чого прагнуть учасники Болонського процесу, звісно ж заслуговує на увагу і повагу, 
але чи всіх будуть влаштовувати ті вимоги, які ставляться перед країнами. Адже системи освіти в 
різних державах, хоча і є подібними, але мають і суттєві відмінності. Крім того, існують ще й традиції, 
які нелегко, а часом і небезпечно, ламати, оскільки руйнування завжди породжує масу проблем. В 
той же час багато країн Європи зацікавлені в мобільності, доступності вищої освіти для всього 
європейського співтовариства. Недаремно в Болонському процесі бере активну участь і Євро-
пейський Союз. Адже освіта є однією з найважливіших складових європейського громадянства. 

Якщо подивитися на Болонський процес з позиції України, то входження до нього теж 
принесло б користь нашій країні. Хоча б у такому напрямі, як можливість вільно використовувати 
інтелектуальний потенціал в інших країнах Європи. Це для нас поки що має дивний вигляд, а в 
Європі і світі давно практикується, скажімо, міграція викладачів і студентів. Викладачі читають 
лекції в різних країнах, куди їх запрошують різні вищі навчальні заклади. Професор математики, 
скажімо, може сьогодні прочитати лекцію в Сорбонському університеті, а завтра — у Варшавському. 
Студенти так само можуть один рік провчитися в Празі, а наступний — у Берліні, або відвідати якийсь 
університет з метою прослухати лекції відомого професора. 

Все це має привабливий вигляд. Але знову ж таки потребує детального вивчення. А тим 
часом, ніхто не забороняє в Україні наводити, так би мовити, мости між окремими українськими і 
європейськими вищими навчальними закладами, як і між країнами в цілому. Уже підписано чимало 
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угод в галузі освіти як між урядами, так і між окремими ВНЗ. 
Що ж до приєднання до Болонського процесу, то Україні, яка вважається в Європі країною з 

потужною освітньою системою, не варто відкладати єднання з Європою на цьому рівні. Адже 
євроінтеграція українського суспільства передбачає і включає інтелектуальний процес, без якого 
наше спілкування з Європою буде не тільки не повним, а й неперспективним. 
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Пам'ятай, що нині знання перетворилися на найважливіший фактор економічного і суспільного 
розвитку. За даними Світового банку, у більшості розвинених країн за останні 10-15 років зростання 
доданої вартості, що базується на знаннях, у середньому становило 3%, а темпи економічного 
зростання не піднімалися вище 2,5%. Інформація для роздумів, чи не так? 

І оскільки політика, економіка, культура залежать від освіти, бо її роблять освічені люди, то саме 
освітній сфері належить пріоритетне місце у людській діяльності. Власне, так має бути. 

На жаль, Україна сьогодні ще належить до країн з перехідною економікою, хоча вона має один з 
найвищих у світі індексів освіченості — 98 %. А це — значний потенціал, а це — перспектива. Особливо, 
з огляду на те, що в минулому саме в Україні було створено третій у світі комп'ютер (1952 р.) — після 
США і Великобританії. Саме в Україні було сформовано всесвітньо відому школу в галузі кібернетики та 
обчислювальної техніки на чолі з академіками С. Лебедєвим і В. Глушковим. І саме українська школа 
створила такі напрями, як штучний інтелект, проклала нові підходи до розробки ЕОМ. Все це говорить 
про те, що і сьогодні Україна стоїть на порозі значних відкриттів і, можливо, таких перспектив, які іншим 
- економічно стабільним країнам Європи — і не снились. Бо Україна нині має стимул — рухатись уперед, 
підкріплений величезним людським потенціалом. І у своїй щоденній боротьбі за самоутвердження як 
могутньої країни в родині європейських народів, до якої вона належить споконвіку, наш самообов'язок 
— не очікувати щасливого майбуття, а творити його самим. Відтак, кожен громадянин має бути не 
утриманцем держави, бо всі ми разом і є державою, а бути її творцем і охоронцем. На цьому 
наголошує у своїй книжці "Народ мій є! Народ мій завжди буде!" наш відомий співвітчизник, подвижник 
на ниві культури, охорони мистецьких і духовних скарбів Олесь Силин. 

Отже, знання і тільки знання. Лише вони дають людині ні з чим незрівнянне відчуття духовної 
свободи. 
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