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ПППП ееее рррр ееее дддд мммм оооо вввв аааа

Коли

Ми діждемося Вашингтона

З новим і праведним Законом?

А діждемось – таки колись.

Тарас Шевченко



Американський  Президент Вашингтон –  месія – спаситель,
на якого уповав наш Тарас, не заблукав і не забарився, він
прийде тоді до нас «З новим і праведним законом», коли
переконається, що у своєму розвитку суспільство дійшло до
такого стану, що йому, українському люду, дійсно потрібен
саме цей закон життя.

Поводирі нації, здатні радикально змінити країну шляхом
ефективних реформ, приходять саме тоді, коли до цих реформ
тягнеться суспільство у своїй більшості, коли є соціальне
замовлення. 

Але тут є велика небезпека: нам треба навчитися впізнати
цього месію, щоб не прийняти ощипаного  півня за сизого орла
або Колесніченка, Ківалова, Єфремова, Чечетова, …, Медвед-
чука і їм подібних за українського Вашингтона. Останній у цьому
списку Медведчук явно готується прорватися на перші ролі
в Українській державі: Прем’єр, Генпрокурор, Президент
у 2015 році тощо. У зв’язку з цим хочу висловити щодо цієї
персони деякі свої міркування. Перший мій сумнів щодо щирості
його намірів обумовлений тим, що я не вірю в те, що неетнічний
українець здатен пропустити через себе весь біль і страждання
Українського народу і зробити все, щоб життя його найближчим
часом стало кращим і в подальшому рівень його постійно
зростав. 

Друге. Медведчук уже обіймав досить високі посади у нашій
державі, зокрема очолював Адміністрацію Президента
Л. Кучми, і ми не помітили нічого такого в його державницькій
діяльності, що вирізняло б його від інших чиновників у його
прагненні змінити ситуацію в Україні на краще й на користь
людей, а не на своє власне збагачення.

Наступне. Вже зараз у нього чітко проглядається тотальна
орієнтація на Москву і «Русскій мір». Він, маніпулюючи
соціологічними дослідженнями, нав’язує нам уже сьогодні
через свої бігборди думку, що 74 % громадян України готові
«похерити» свою рідну українську мову і «выступить за русский
язык». Йому не дано, і він ніколи не зрозуміє, що український
націоналізм – є не просто ідеологією, це є сенс життя патріотів
України. Це шляхетність і лицарська відвага, це прагнення до
власного відчуття гідності й самоповаги, це чин заради
теперішніх і майбутніх поколінь, це безоглядна любов та
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прагнення до свободи всім своїм єством, це альтруїзм
і самовіддане служіння власній батьківщині, заради незримих
цілей та неосяжного прагнення йти вперед з Україною в серці.
Це Україна – понад усе!  

Гасло на його бігборді: «Страной управляешь ты, а не тот,
кого ты выбираешь» є безглуздим, бо всі, і всім, управляти не
можуть. Справа в іншому – у можливості, в разі потреби,
негайно змістити того, кого ми вибрали і притягнути його до
відповідальності. Цей лідер руху «Украинский выбор» –
політичний найманець, жонглер, який не визнає іншої соціо-
логії, окрім тієї, що фіксує щонайменше 51 % підтримки
українцями Митного союзу з Росією.   

І, насамкінець, кумівство Медведчука з Путіним – цим
українофобом, ну ніяк мене не переконує, що ці стосунки
будуть використані на благо Української держави та її народу.
Найімовірніше, навпаки: два «ловких мальчика» влаштують
«междусобойчик» і спробують у черговий раз «развести хохлов
как котят». Правдоподібно, що «Український вибір» Медведчука
є російським вибором Путіна ярма для України. 

Українці, я люблю Вас і закликаю – будьте пильними!
Не вірте нинішнім поводирям, що стоять біля державного

керма. У них немає ні любові, ані поваги. Вони керуються не
обов’язком, а власним інтересом. Не вірте Ви й колишнім
«генералам»: вони завжди готуються до минулої війни. І всі
вони разом безпардонно брешуть, обіцяють побудувати міст
там, де й річки немає. 

Передумовою цивілізаційного прориву України мають стати
дерусифікація та консолідація суспільства на основі української
цивілізації, духовності й мови. Наявність двох державних мов –
російської поряд з українською, яку нам нав’язують прийшлі
волонтери, веде до погибелі Української держави. Українська
мова – це одна з найважливіших підвалин української дер-
жавності, її цементуюча сила і патріотичний ресурс. І тому будь-
яку атаку на українську мову варто розглядати як атаку на
Українську державність. Якби нам нав’язували англійську мову,
яка водночас є основною мовою міжнародного спілкування, то
це мало б деяке позитивне значення і певною мірою було
б цивілізаційно виправдано. Домінування ж російської мови
консервує в Україні совок і пов’язані з цим ординство,
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деспотизм і безнадійне відставання. «Патріотичне ж слово-
блуддя у вустах людей, які знищують українську мову і роз-
колюють Україну, рівнозначне лекції про цнотливість, яку
прочитала представниця прадавньої професії» (Ігор Лосєв).

Історично політичні кампанії проти української мови
почалися ще у XVIII ст., коли центральна частина сучасної
України була приєднана до Російської імперії. Боячись
втратити контроль над житницею Європи, царі проводили
політику заселення українських земель вихідцями із Росії.
В світлі такого минулого зрозуміло, що спроба протиставити
російську мову українській розглядається українцями, які не
палають симпатіями до Росії, як чисто політичний крок,
спрямований не тільки на заперечення культурної іден-
тичності України, а й на підрив фундаменту державної єдності,
яка після багатьох віків насильницької русифікації ціною
неймовірних утрат була досягнута, а нині із великою потугою
підтримується. 

Я вірю в Україну, в її щасливе майбутнє. Для цього треба
небагато. Кожен із нас, на своєму місці, повинен, перш за все,
добре робити свою роботу і намагатися зробити хоч малесенькі
зміни на краще в рамках своєї структури, у психології людей,
з якими працюєш. І якщо це буде у кожного із нас, то ці
маленькі потічки намагань зіллються у велику потужну ріку
державотворення, в потік прогресу і бурхливого розвитку. 

Так, за прогнозами провідного англійського банку, до 2050
року Україна увійде до десятки світових лідерів за темпами
розвитку економіки і рівнем конкурентності. Для того, щоб
Україна стала успішною навіть на фоні Європи, необхідно, щоб
швидкість її просування у майбутнє була набагато більшою за
швидкість ліквідації своєї відсталості. А щоб не опинитись ще
в глибшій ямі, треба перестати її копати!

Україна тривалий час існувала у складі двох імперій: Австро-
Угорщини та Росії. І тому, поряд з величезними втратами
українців, є і деякий позитив. В Україні сьогодні є два різні
менталітети, два різні полюси, два різні досвіди – і це збагачує
народ, створює ситуацію, коли ми не залежимо від однієї
думки. Є з чим порівнювати, з чого вибирати, і не десь, а в себе
вдома. Якби ще вдалося все це вкласти «під чуби» наших
державних поводирів, які, на жаль, «книжок не читають»…
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Моєю незагойною раною є постійна пам’ять про те, як
болить несправедливість. І тому я не хочу і не можу бути
байдужим, коли йдеться про будь-яку несправедливість, і не
має значення, кого вона торкається – мене чи інших, моєї
держави чи мого суспільства.

Яка різниця нам українцям, хто править в Росії – Ленін,
Сталін, Медведєв, Путін чи Берія? Для нас – це неволя, а для
них – імперія. 

Згадай своє наймення горде
І не розпродуй себе в борг, 
Мій сильний, жилавий народе,
Моя надія ти, мій Бог.

Микола  Матола

Нам, українцям, неодмінно треба домогтися того, що кожен
із нас перед минулим свого народу схиляє голову, а перед
майбутнім – засуковує рукава для захисту і важкої розбудови
власної держави і плуга пре, не чекаючи манни небесної. Вірю,
бо безглуздо не вірити, що Україна з такою історичною
пам’яттю не може просто так, без бою, узяти і піти в небуття.
Я переконаний, що вже зараз є достатньо людей, які вірять у її
Високу мету. Завдання полягає в тому, щоб згуртувати декілька
сотень тисяч патріотів України і розпочати розбудову такої
держави, про яку мріяли десятки мільйонів українців, які
віддали за неї своє життя. З часом до цієї ходи примкнуть
мільйони і мільйони українського люду. І тоді до нас прийде свій
Вашингтон, український Вашингтоненко. Належність до вели-
кого Українського народу стане престижною! Але це буде
потім. Можливо, навіть скоро. А поки треба працювати,
готувати суспільство до його приходу і підтримати його всією
силою об’єднаної всенародної праці.
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УУУУккккррррааааїїїїннннцццціііі     ллллееееддддьььь     

ннннееее    ззззаааадддд ииииххххнннн уууулллл ииии сссс ьььь     

вввв     оооо бббб іііі йййй мммм аааа хххх

««««ссссттттаааарррршшшшооооггггоооо    ббббррррааааттттаааа»»»»



Настав час отямитись і скинути з себе чуже ярмо. Питання:
«Бути чи не бути?» стоїть сьогодні дуже гостро для України.
Воно ще остаточно не вирішене! І тому кожен її громадянин
повинен собі дати відповідь на це питання, а визначившись зі
своєю позицією, почати діяти. Одним із напрямів своєї участі
у цій важкій роботі я вибрав організацію, створення і дру-
кування книг. Люди, які читають книжки, завжди керуватимуть
тими, хто дивиться  телевізор. Книга не тільки формує спосіб
мислення, але й ширше – життєвий світ людини. 

В результаті з’явився задум створити наукову бібліотеку
університету «Україна» для широкого загалу читачів, а не тільки
для науковців, викладачів і студентів під рубрикою «Розповімо
правду про Україну». Я розпочав пошук автури і формування
змісту першої книги для цієї бібліотеки. З’явилася назва:
«Українські реалії: негаразди, загрози, надії». Ця назва, власне,
і визначає спрямованість тематики нашої університетської
бібліотеки.

Аналізуючи різні публікації, які можна було б включити до
книги «Українські реалії…», я звернув увагу на публікації щодо
формування сучасною російською політичною елітою нової
парадигми концепції російської історії і в цьому сенсі на
матеріали найновішої ідеології «русского міра». Сутність цих
документів щодо нашої держави є одна і та ж: на основі
вкраденої в України історії здійснити політичну легітимацію
імперської концепції історії Росії, в кінцевому результаті
поглинути і розчинити Україну, а втіленням цього задуму
в життя займається безпосередньо Російська держава, вклю-
чаючи попівський пресловутий «Русскій мір».

І для цього робляться вперті й послідовні практичні кроки.
Так, тодішній Президент Росії Д. Медведєв, 4 березня 2011 року,
виступаючи з нагоди відзначення 150-річчя Маніфесту про
скасування кріпацтва, повідомив усьому світові: «Наша дер-
жава, наша країна існує понад 11 віків». І не більше, й не менше!
А ця теза взята ним з указу № 267 «Про святкування 1150-річчя
зародження російської державності», який він підписав 3-го
березня 2011 року.

Таким чином, найвища владна інституція Росії своїм Указом
проголосила Київську Русь Російською державою і тим самим
здійснила реанімацію російської шовіністичної імперської
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доктрини походження російської держави. Постає питання:
навіщо? Мотивів можна назвати кілька. По-перше, Росія весь
час тужиться довести, що вона не тільки рівна в часі виникнення
державного життя з провідними європейськими державами,
а й показати її провідну роль у Східній Європі на початку
Становлення європейської цивілізації. 

Хочеться, значить можеться. І тут появляються лженаукові
підбрехачі, які намагаються довести, що чорне – насправді
біле. Характерним є випадок на цьому зібранні [5]. Цитую:
«Я бы хотела вернуться к Вашей мысли, – апелювала до
Президента якась Уколова, – о значении этого юбилея для
сегодняшней России. Отмечу, что в 2000 году Совет Европы
отметил очень широко первое историческое постримское
объединение Европы Карлом Великим, и это было обще-
европейское и даже, вообще, мировое событие. Кроме того,
IX век – это век, когда образуется, французское государство,
королевство Германия, и мы (тобто росіяни!!!) тут совершенно
синхронны. Кстати говоря, это позволяет снять ложную пелену
того утверждения, что мы где-то отстаём или не в общем
тренде, или мы в мировом развитии где-то вбок уходим». На
що Д. Медведєв відповів: «Да, и вообще, нам все принесли,
привили, а мы сами были настолько нецивилизованны, что
сами не могли развиваться».

Складається враження, що вразливі душі російських
державних мужів й «одержавлених» істориків украй болісно
страждають від ігнорування європейською спільнотою древ-
ності, шляхетності й значимості державного родоводу Росії (то
не біда, що в ту епоху її взагалі не існувало – адже одним
розчерком пера в указі можна виправити цю історичну
несправедливість, тим паче, що є багатющий досвід у ми-
нулому указами скасовувати генетику, будувати комунізм,
повертати назад ріки, переганяти Англію і США й тощо), –
кінець цитати.

За великим рахунком, нічого екстраординарного ми не
почули, – у 1862 році за царювання Олександра ІІ Росія уже
святкувала 1000-ліття створення своєї держави. Ким і коли, на
якій підставі була встановлена ця дата, – тоді так і не пояснили.

Другою причиною такого штучного «постаріння» Росії
можна назвати розвал Радянського Союзу. Справа в тому, що
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розвал цієї імперії всі народи колишнього Союзу у своїй
більшості, в тому числі й українці, сприйняли як визволення із
колоніального стану, отримання свободи і незалежності,
а росіяни – як незаслужену втрату значної частини ними

завойованої і створеної держави: це – 5,3 млн км2 (майже 25 %)
території і половину населення. При цьому втрачена краща
частина території, а більша частина території сучасної Росії
практично непридатна для життя людини.

В результаті більшість росіян – ошелешені! Як же це
сталося? Адже протягом останніх 500 років державна влада
вкупі з церквою втовмачувала в їхні голови думку про «особливу
місію» російської держави як Третього Риму. Вся державо-
творча машина, ідеологія і релігія працювали на розширення,
освоєння та колонізацію неосяжних просторів навколо
Московського князівства, а головним змістом життя народу
було визначено безмежну відданість Вітчизні, заради слави
і величі якої російська людина повинна була віддавати все,
в тому числі, в разі потреби, і своє життя. За таких умов сус-
пільство постійно перебувало в умовах мобілізованості
з мілітаристським ухилом. Історія свідчить, що таку «святу»
місію намагалися з різним успіхом втілити в життя всі російські
царі і вожді, починаючи з Івана Грозного до Йосипа Сталіна.
І ось ця держава, цей Колос, створений протягом багатьох
віків, виявився колосом на глиняних ногах і водночас рухнув.
Правляча група політичної еліти Росії (до речі, як і української)
виявилася неспроможною успішно розв’язувати насущні
проблеми розвитку своєї країни, зокрема її демократизації,
формування громадянського суспільства, а також міжнаціо-
нальні й міжетнічні проблеми та якісно поліпшити умови життя
російського народу – вирішила, будучи хворою на ностальгію
за минулою могутністю Російської імперії й СССР і маючи
синдром імперської неповноцінності, «нічого не забувши
й нічого не навчившись», домогтися політичної консолідації
суспільства на основі російської державної ідеї, яка б постійно
живила національну свідомість сучасного й прийдешніх
поколінь росіян історичною пам’яттю про славне минуле, не
менш величне, ніж у народів Західної Європи. Зрозуміло, що
в таку стратегію нашої північної сусідки аж ніяк не вписується
суверенна держава Україна зі своїми домаганнями визнання
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того історичного факту, що Київська Русь є попередницею або
предтечею України, а аж ніяк не Росії з наслідками, що вип-
ливають із цього. Отже, «блеск» (лаври колишніх Російської
імперії і СРСР) і «нищета» (неспроможність організувати роз-
будову заможної демократичної країни) примусили політичних
куртизанок шукати вихід.

Путін намагається розбудувати в Росії нову потужну «м’яку»
імперію. Мало хто вірить, що йому вдасться це зробити. Але він
напружує наявні засоби як економічного, так і політичного
характеру: нафта, газ, кредити, ЗМІ, газети, книговидрук,
«Русскій мір» тощо. Від цих амбіцій, від цього напруження
страждають і терплять образи, за певних причин, багато
держав і народів, а особливо дістається українцям. І зрозуміло
чому: без України, її історії немає «тисячелетней» Росії.
А переглянути свою міфічну історію Росія поки ще не готова.
Про це вже знає світ, необхідно, щоб це засвоїли глибоко і ми –
українці. І не дали розчинити свою націю, залишившись
у минулому «славним» українським народом.

«Нація, як і особа, – результат довгих зусиль, жертв
і самовідречення. Культ предків – найвідповідальніший з усіх:
предки зробили нас такими, якими ми є тепер. Героїчне
минуле, великі люди, слава (але справедлива) – ось головний
капітал, на якому ґрунтується національна ідея. Мати спільну
славу в минулому, спільні бажання в майбутньому. Здійснити
разом великі вчинки, бажати їх і в майбутньому – ось головні
умови для того, щоб бути народом». Так блискуче відомий
Ренан виписав глибинну суть національної ідеї і народу.

Пам’ять про героїчне минуле наших пращурів, про світову
роль їхньої держави – Київської Русі, про її мужній, талано-
витий, героїчний народ ніколи не залишала свідомих українців.
Вона то згорталася, то з новою силою відроджувалася,
нуртуючи в глибині більшої або меншої товщі українського
етносу.

Інтерес до своєї історії значно виріс після отримання
Україною державної незалежності. З’явилося дуже багато
матеріалів, які більш об’єктивно, я б сказав правдивіше,
висвітлюють ті чи інші події минувшими і, звичайно ж,
породжують нові питання. Кілька з них я сформулюю і спробую
дати на них відповіді. Отже, 
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ЧЧЧЧ ииии йййй     бббб аааа тттт ьььь кккк оооо

сссс тттт аааа рррр шшшш ииии йййй ????

(((( аааа бббб оооо     кккк аааа зззз оооо чччч кккк аааа     

пппп рррр оооо     сссс тттт аааа рррр шшшш оооо гггг оооо

бббб рррр аааа тттт аааа     уууу кккк рррр аааа їїїї нннн цццц іііі вввв     ––––

рррр оооо сссс іііі яяяя нннн ))))



Для пошуку відповіді на це питання залишимо поза нашою
увагою дискусійні до цих пір міркування щодо походження,
етимології слова «Русь», а звернемося лише до тих історичних
фактів, які на сьогодні всіма або переважаючою більшістю
неупереджених науковців визнаються – щодо вживання слова
або терміна «Русь» та його похідних.

Досить повною і системною відповіддю на це питання може
служити публікація «Русь-Україна» [8], яку ми використаємо
з незначними скороченнями та авторськими вставками.

У середньовічну та ранньомодерну добу щодо нашої країни
в літературній традиції (вітчизняній та іноземній) уживали
найрізноманітніші назви: «Скіфія», «Сарматія», «Роксоланія»
тощо. Але неважко помітити, що впродовж майже тисячоліття
українці мали інші, цілком усталені самоназви свого народу
і країни: «русини» («старожитній народ руський») та «Русь»
(«Руська земля»), які широко використовували як у народній
мові, так і в офіційних документах та літературі, й під якими нас
знали і в сусідніх, і у віддалених країнах. Ще в середині XIX ст.
видатний український історик Михайло Максимович так
описував наявний стан речей із нашою самоназвою: «Несмотря
на областные названия их: Галичанами, Подолянами, Волы-
нянами, Украинцами, Запорожцами, Слобожанами, Черно-
морцами – имя Русина остаётся их общим, родовым именем».

Термін «Русь», «Руська правда», «руси», «русичі», «русини»
з початку ІХ ст. і у наступні століття вживалися в арабських,
візантійських, західноєвропейських джерелах, а також у дав-
ньоруських літописах для означення теренів і населення
спочатку Полянського (Київського) князівства Києвичів,
а пізніше – Київщини, Переяславщини й Чернігівщини. Уперше
в «Повісті временних літ» («Літописі Руському») згадка про
назву «Руська земля» припадає на 852 р. 

У новгородських літописах уперше Владіміро-Суздальське
князівство назване «Руссю» в 1252 році, а володіння великого
князя Московського – лише в 1398 р. 

Різниця в 400 і 546 років відповідно. То який же це, в біса,
«старший брат»?  Ну і природно, що Руські землі і Новгородські
землі представлялися на початку окремо. 

Приміром, в уставній грамоті Великого князя Всеволода
Мстиславича, який упродовж 30-х років XII ст. був князем
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Переяславським, Вишгородським і Новгородським, його
представлено як «владычествующего всею Рускою землею
и всею областью Новгороцкою», тобто виразно відокремлено
Новгород від Русі. Так само послідовно джерела ХІІ–ХIII ст.
відокремлюють від Русі й Полоцьку, Суздальську та інші землі.

Навіть титул Київських великих князів «всієї Русі», що
з’явився під візантійським впливом, стосувався Руської землі
у питомому значенні, тобто теренів Середньої Наддніпрянщини
з Києвом, Черніговом та Переяславом (в літописі від 1155 року
терени «всієї Русі» окреслено так: «і сів він на столі отців своїх
і дідів (у Києві), і прийняла його з радістю вся земля Руська; тоді
ж, сівши, він роздав волості дітям: Андрія посадив у Вишгороді,
а Бориса – в Турові, а Гліба – в Переяславі, а Василькові дав
Поросся»). Згодом назви «Русь» та «Руська земля» в геогра-
фічному сенсі та «Русь» і «русини» в етнічному поширюються на
віддаленіші терени. З XII ст. письмові джерела знають терени
суцільного розселення русинів за Карпатами під назвою
«Руська марка» (Marchia Ruthenorum). А об’єднану під владою
Романа Мстиславича та його наступників Галицько-Волинську
державу –  як Руське королівство.

Таким чином, упродовж існування Києво-Руської імперії
етнічні назви «русини» та «Русь» закріплюються на цілком
окресленій території від Закарпаття до Наддніпрянського
Лівобережжя і від Західного Бугу до степових кочовищ тюрк-
ських народів. Надалі, навіть в умовах політичної дезінтеграції
руських земель у XIV–XVI ст., етнонім «русини» однаковою
мірою вживають як мешканці руських комітатів Угорського
Королівства і північної частини Молдавського господарства
(«Русо-Влахії» середньовічних джерел), так і населення руських
земель Корони Польської (Галичини та Західної Волині)
й Великого князівства Литовського і Руського («земли наши
Руские – Подольские, Киевские и Волынские», як зазначено
в листі великого князя Жигимонта Августа від 1569 року).

Руська віра. Поряд з етнічним визначенням прикметник
«руський» доволі часто вживали також у церковній сфері,
причому в значно ширшому за етнічні межі сенсі. Це було
пов’язано передусім із тим, що вплив митрополитів Київських і
всієї Русі поширювався на терени цілої Києво-Руської імперії,
відповідно до чого християнська церква на всіх залежних від
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Руської землі та Києва теренах називалася «руською», а назви
«руська віра» та «руські люди» стали своєрідним еквівалентом
«християнства» та «християн».

Приміром, у пам’ятці кінця XIV ст. «Список руських міст»
серед «руських» міст названо «города» болгарські, волоські,
литовські, заліські тощо, тобто визначення «руські» вжито для
означення конфесійної, а не етнічної належності мешканців цих
земель, деякі з яких ніколи не підлягали політичному впливу
Києва. Таким чином, у церковній літературі поступово фор-
мується уявлення, що будь-яка християнська (православна)
країна є «руською». Врешті, суттєва відмінність в уживанні цього
слова стала підставою для витворення двох окремих термінів:
«руський» та «русьский» («русский»), перший із яких стосувався
переважно етнічної, а другий – конфесійної належності.

Православні люди, таким чином, іменували себе «русьс-
кими» без огляду на власну етнічну належність, що сприяло
поширенню цього терміна далеко за межі етнічної території
русинів. Особливо в північно-східному напрямку. В останньому
випадку цьому сприяла також та обставина, що митрополити,
які мали від початку XIV ст. своїм осідком Володимир, а згодом
Москву, і далі вживали титул митрополитів «Киевских и всея
Руси», висуваючи в такий спосіб претензії на провідну роль
у «русьскій» (православній) церкві. Відповідно, і паства
московських митрополитів іноді іменувала себе «русскими»,
визначаючи таким чином свою конфесійну, а не етнічну
належність.

Слідом за митрополитами претензійний титул «всея Руси»
починають уживати також великі князі московські, щоправда,
у доволі своєрідній формі – «всея Русіи», що є очевидною
калькою з латинського Russia. Саме латинізовану форму «всея
Русіи» вживали московські правителі з XIV до середини XVII ст.
Приміром, в офіційному царському титулі, який 1547 року
прийняв Іван IV Грозний, значилося: «Мы, великій господарь
Иванъ, Божіею милостію царь и великій князь всеа Русіи».
Прикметно, що в московській літературній традиції на основі
назви «Русіи» пробували навіть витворювати прикметникові
форми: «Се убо в Русийстей земли град, нарицаемый Муром».

З претензією на вищість. Так само калькою, але цього разу
з грецької мови була і дещо пізніша назва «Росія» («Россия» від
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«Рсосгіа»). Обидві ці форми («Русія» і «Россия») беззастережно
вказують на чужорідність назви «Русь» для московської
політичної еліти, яка, використовуючи цей претензійний титул,
зверталася до грецьких і латинських, а не власне руських
зразків. Варто зазначити, що в російській мові й досі вживають
ці дві кальковані назви для російських форм позначення
сучасних держав: Росії («Россия») та Білорусі («Белоруссия»).

Титул «Великий князь всея Русіи» в очах московських князів
тривалий час не мав певної територіальної прив’язки, а лише
вказував на їхній династичний зв’язок із великими князями
київськими (руськими) та визначав провідне місце московських
правителів у системі міжкнязівських взаємин. Згодом, напри-
кінці XV ст., це титулування набуло претензійного значення, за
допомогою якого московські князі декларували свої наміри
щодо територіального розширення за рахунок західних сусідів.
Прикметно, що процес «збирання» земель на східному та
південному напрямках (за рахунок інших уламків Золотої Орди)
московські правителі супроводжували не менш претензійною
титулатурою: «многих государств и земель восточных и запад-
ных и северных отчич и дедич и наследник, великий государь и
обладатель», яку було запозичено від Чингізидів, що, відпо-
відно, викликало гострі протести з боку кримських ханів –
справжніх нащадків Чингісхана, які, власне, користувалися
такою титулатурою.

Поглинання чужих земель за допомогою титулів не
є оригінальною видумкою московитів. Для прикладу, хитро-
мудрі султани Османської імперії (1299–1923 рр.), захопивши
територію імперії ромеїв (Великої Романії або Риму), взяли собі
на додаток ще й титул «імператор ромеїв», що ідеологічно
обґрунтувало їхнє «природне право» і на землі Західної та
Центральної Європи. 

Претензійну природу титулу «всея Русіи» розуміли також
і в сусідніх країнах, насамперед у Великому князівстві Литовсь-
кому і Руському, господарі якого відмовлялися визнавати цей
титул за московськими великими князями, аргументуючи це
тим, що власне Русь зі столичним містом Києвом належить до
складу Литовсько-Руської, а не Московської держави. З реакції
московського уряду чітко зрозуміло, що останній «Русью»
(«Руською землею») вважав зовсім не «Московское государс-
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тво», а ті терени, що мали своїм центром Київ і належали
литовсько-руським господарям: «вся Русская земля, Киев,
и Смоленск, и иные городы, которые он (великий князь
Олександр) за собою держит к Литовской земле, з Божьею
волею, из старины, от наших прародителей наша отчина».

Чітко відрізняли Московію від Русі також в інших країнах.
Зокрема, в Західній Європі загальновживаними були відпо-
відно назви Moscovia та Ruthenia. Остання, що її вперше
фіксують джерела початку XII ст., мала суто літературне
походження і, ґрунтуючись на співзвучності назв, апелювала до
античної традиції – давнього народу Rutheni.

Визначний діяч болгарського Відродження кінця XVIII ст. Паїсій
Хілендарський у переліку слов’янських народів називає:
«българите, сърбите, русите, московите, словените, леховите»,
«москалите и русите», «русите и московците» тощо. Навіть в
офіційних актах Великого князівства Московського держава,
якою правили тамтешні володарі, попри твердження сучасних
російських істориків, ніколи не йменувалася князівством або
царством «всея Руси». Це державне утворення мало іншу
самоназву – «Московское государство» («Московское кня-
жение», «Московское царство»), а країна, в якій розташовувалася
ця держава, – «земля Залесская».

Аналогічно і назви «Русь», «руський народ», «русини» тощо
ніколи не були самоназвами країни й народу, що населяв
Московську державу. Як самоназви вживалися «Москва»,
«Московская земля», «московские люди». «…Давно доказано:
русская этническая идентичность, возникшая не раньше
XVIII века, не имеет никакого отношения к тем «руським», о ко-
торых говорится в летописях и с которыми даже в Киевской
Руси идентифицировала себя лишь часть ее населения»
(Ахиезер О., Клямкин И., Яковенко И. «История России: конец
или новое начало?»). Втім, найчастіше етнічну самоназву
замінювало визначення релігійної належності: «христиане»,
«православные» або «русские» (у конфесійному значенні).
Навіть у середині XI ст., за свідченням відомого панславіста
Івана Аксакова, така практика була цілком домінуючою: «... на
всіх сходках щоденно по всіх просторах Росії виголошують
промови із закликом: «Православные!». Ось як російський
народ визначає свою національність».
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Мала первісна Русь. «Руське» ім’я (у формі «Велика Росія»,
«великороси») почало поступово поширюватися серед москов-
ського народу як етнонім лише з XVII ст., у чому вирішальну роль
відіграли тогочасні українські (руські) інтелектуальні та полі-
тичні еліти. Останнім у цей час ішлося про пошуки союзників
у гострому протистоянні з Річчю Посполитою. Відповідно,
в Московській державі руська (українська) еліта вбачала
найбільш «природного» союзника, що мав із Руссю спільну
православну віру. Саме для «історичного» обґрунтування необ-
хідності цього військово-політичного союзу і було вироблено
концепцію існування двох «Росій»: «Малої» (серцевинної,
внутрішньої, первісної) та «Великої» (зовнішньої).

Назви «Мала Росія» та «Велика Росія» тривалий час мали
суто церковне значення. Вперше їх упроваджено близько 1303
року в канцелярії Константинопольського Патріарха після
відокремлення Галицької митрополії (для позначення території
якої вжито назву  Р ) від Київської (для якої
впроваджено назву  Р ). В тім, ці назви доволі
швидко виходять з ужитку, після того як у середині XIV ст.
відбулося відновлення єдності Київської митрополії (це
об’єднання було відображено в новому титулі «митрополитів
Київських, Галицьких і всієї Русі»).

Назва «Мала Русь» знову з’являється в обігу наприкінці XVI ст.
Цього разу нею позначають терени всієї Київської митрополії
(переважно в переписці з Московською церквою, патріарх якої
також уживав титул «всієї Русі»). Державно-політичного
значення назви «Мала Росія» та «Велика Росія» набувають
в середині XVII ст., коли з ініціативи уряду новоствореної
Козацької держави ці назви було включено до титулатури
московських самодержців для позначення теренів відповідно
Війська Запорозького (Гетьманщини) і Московської держави,
що відтепер перебували під зверхністю єдиного монарха.

Від часів Руїни, коли Військо Запорозьке розпадається на
правобережний і лівобережний Гетьманати, назва «Мала Русь»
(літературна форма «Малоросія») закріплюється за останнім,
а після скасування Гетьманщини – за Лівобережною Наддні-
прянщиною (Чернігівська та Полтавська губернії). Власне,
назва «Малоросія» у XVIII–XIX ст. стосувалася лише цієї
локальної, а не всієї української етнічної території, як про це
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часто говориться у науково-популярній літературі. Російський
уряд, щоправда, намагався поширити цю назву на деякі сусідні
українські терени поряд із назвами «Южная Россия» та «Юго-
Западный край», але безуспішно – в народній мові ці штучні
терміни не мали жодного значення. Натомість упродовж XIX ст.
швидко ширилися нові самоназви наших країни та народу
«Україна» та «українці», що невдовзі цілком заступили наші
старі самоназви «Русь» та «русини».

Україна та українці. Термін «Україна» («Країна», «Крайна»)
в добу середньовіччя був поширений у всьому слов’янському
світі (від Одера до Оки і від Західної Двіни до Балкан). Ним
зазвичай позначали терени військового прикордоння. Най-
ближчою аналогією цього явища в інших народів може
слугувати германська «марка» (marcha, mark – прикордонна
область) – термін, що увійшов до назви таких держав, як Данія
(Dannmark – прикордонна країна данів) та Австрія (Ostmark –
східна прикордонна країна, згодом Oesterreich).

Та назва, якою згодом було іменовано всю нашу країну,
з’являється, вочевидь, на межі XV–XVI ст. для позначення тери-
торії Київської землі (зокрема, в актах початку XVI ст. київського
воєводу іменовано «воєводою украинымъ»), що внаслідок
татарської агресії з останньої чверті XV ст. (після майже сто-
літньої перерви) знову опиняється буквально «на межі двох
світів» – у самому епіцентрі боротьби між християнським та
мусульманським (слов’янським і тюркським) світами.

Уже із середини XVII ст. назва «Україна» територіально охоп-
лює майже всі ті землі, які до того іменовано «Руссю». Так,
в «Описі України» Боплана до її складу зараховано всі руські
землі Корони Польської, а в офіційних актах того часу «україн-
ськими» воєводствами називали Київське, Брацлавське,
Волинське, Чернігівське, іноді Подільське та Руське.

Назва «Україна» впродовж XVII–XIX ст. пройшла приблизно
той самий шлях, що й назва «Русь» упродовж XI–XIII ст.: від
локальної території довкола Києва (що була епіцентром
державотворення нашого народу як у часи раннього середньо-
віччя, так і в козацьку добу) до позначення цілої нашої країни.
Наше старе ім’я поступово було узурповане сусіднім народом
і використане для того, щоб знищити саме право на існування
українців (русинів) як окремого народу.
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Така зміна хоч і була політично необхідною й, урешті,
дозволила українцям (русинам) зберегти власну тотожність,
проте мала суттєві негативні наслідки для історичного
самосприйняття, коли Русь і Україну, русинів та українців
почали розглядати як щось окреме одне від одного, а не різні
назви тієї самої країни й того самого народу на різних етапах
їхнього історичного життя.

Останнім часом такі негативні тенденції не лише не до-
лаються, а, навпаки, відчутно зростають. Приміром, в україно-
мовних текстах тих ЗМІ, що орієнтовані на Кремль, робляться
спроби послідовно замінювати «російський» на «руський» або
взагалі ототожнювати їх (чого не було навіть за радянських
часів). Чи не найяскравіший приклад – піар нового кремлівсь-
кого проекту «Русскій мір», особливо потужний під час приїзду
Патріарха Кіріла в Україну. «Інтер» та інші телеканали перек-
ладали цю новоязівську конструкцію тільки як «руський», а не
«російський світ».

Отже, навіть в україномовному просторі відчутним є нама-
гання позбавити Україну руської спадщини, оголосити її
«спільним», а то й суто московським надбанням. У такий спосіб
у нашого народу намагаються відібрати ціле тисячоліття його
історії, а нашу державу представити як історичне непо-
розуміння, без ґрунту і традиції. Очевидно, що нині як ніколи
варто прислухатися до думки одного з найвизначніших
українських істориків XX ст. Ярослава Дашкевича: «Україна нині
не має можливості ... повертати своє загублене ім’я – Русь.
З іншого боку ... вона мусить культивувати своє первісне ім’я,
оточуючи його пошаною, пієтетом, та відверто говорити про те,
що його вкрали і загарбали. Як вкрали і загарбали все те, чим
визначався зміст поняття Русі».     

Не меншою правдою є й те, що український і російський
народи є окремішні і відрізняються між собою. Ніякі ми не
брати, сусіди – так. 

Відомо багато публікацій у минулому, авторами яких
є росіяни, або ж ці публікації – офіційні видання державних
актів, художні твори тощо, в яких проводиться порівняльний
аналіз українців і росіян за  тими або іншими аспектами життя,
побуту, етнопсихології тощо.

Цікавою книгою в цьому сенсі є «Топографическое описание
Харьковского наместничества, 1788» [6].

– 22 –



Ось російське село. «Тут все почти поля засеяны, а гумны
наполнены хлебом; дворовая и всякого звания горотьба, а паче
хоромное строение деланы из строевого деланого лесу. Все
сие хорошо и похвально, однако…»

Худоби мало, шкіра та кістки, ліс зіпсований, бо з нього, на
додаток до всього, нещадно деруть лико. «Построит мужик из
самого хорошего лесу избу, закоптит всю дымом (а де
ж знаменита «русская печь», мабуть ще не навчили українці
будувати селянські печі, мистецтво будівництва яких бере
початок із Трипілля – П. М.), она потеет и скоро сгниет».

Тепер – українське село. Перше враження: бідність і нед-
бальство. Токи напівпорожні, повітки, комори і всяка загорода –
все із хмизу, вбоге, на все це пішло мало часу, сил і матеріалу.
Зате лугові сіножаті і перелоги – дивина. Пасовиська «обреме-
нены великорослым и играющим скотом, огороды – всяким
овощем». І, звичайно, «белыя, светлыя и чистыя избы или
хаты». Тут у діловий опис вплітається лірика: «В сем-то заклю-
чается симпатия или сокровенная склонность, с приятностью
ощущаемая и признаваемая проезжающими или кварти-
рующими в сих селениях».

Окремо сказано «о всеобщем праве жителей украинских»:
«Дух европейской людскости, отчужденной азиатской дикости,
питает внутренния чувства каким-то услаждением; дух любо-
честия, превратясь в наследное качество жителей, предупреж-
дает рабския низриновения и поползновения, послушен гласу
властей самопреклонно без рабства». 

Намалювавши таку картинку на користь тубільців-українців,
автор завершив свій звіт компліментом російському мужикові,
який об’ктивно тільки підсилив сказане раніше: «Великорос-
сияне, живущие в соседстве с Черкасскими украинскими
селениями, при сохранении своего хлебопашества начали
успешно подражать своим соседям в прочих родах домо-
водства признательно с пользою».

Росіяни, які прийшли з півночі, починають із задоволенням
і вдячністю вчитися у місцевих. Дивитися на козацький «оселе-
дець» росіянину ще довго буде неприємно чи смішно, як
і українцеві – на цап’ячу борідку росіянина («как цап»), але те,
що обіцяє полегшення життя й достаток, він приймає без
вагань і зволікання. Мабуть, це свідчить про те, що і в росіян
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вистачило здорового глузду, щоб оцінити «дух европейской
людскости», раціональності й практичності українців і взяти все
це собі на озброєння. Прекрасні слова «о духе любочестия»,
котрий утримує українців від рабських буйств. «Любочестіє» –
це почуття власної гідності, а воно диктує людині повагу до
законності. Автор свідчить про розвинуту правосвідомість
у досліджуваній ним місцевості. Через віки ця правосвідомість
відгукнеться на Майдані і мирно відкриє нову сторінку
в українській історії. У зв’язку з цим тільки виникає одне фунда-
ментальне питання: чи не зловживають північні сусіди і україн-
ська влада «любочестием» нашого народу і як довго при-
роджена правосвідомість буде утримувати його від більш
рішучих протестних дій?!

«Братські» стосунки між українським і російським народами
можна представити такою ситуацією. Заходить російський
шовіняка в українську хату (угоди Б. Хмельницького цього не
передбачали), зруйнував у ній селянську піч, бо вона – «не
русская печь», побив посуду – «её очень много», вигріб із хати
у свою торбу все добро й їстівні припаси, та ще й каже: «Не
пойму, как ты жил до моево прихода. И языка русского у тебя
нету, какая-то мова суконная. Ничего, не волнуйся. Мы научим
тебя жить по-нашему, по-рассейски». 

Ось така вийшла з нашого «сродства» трахомудія! Це, так би
мовити, алгоритм «дружби» з росіянами «с времён тех даль-
них». А ось свіженькі факти російського свинства можна
навести з поведінки наших сусідів під час Євро–2012 у містах
проведення чемпіонатів. У Польщі грандіозний скандал,
в результаті російська команда знята з подальших змагань.
У Києві, Львові, Донецьку, Харкові російські фани були постійно
п’яними, весь час чимось невдоволеними: пиво їм погане,
стадіон поганий, організація погана, лаються на людей.
І, навпаки. Європейські фани продемонстрували кардинально
інший тип поведінки: коли любов до свого органічно допов-
нюється дуже зворушливою повагою до чужого – без погорди
чи протиставлення. В результаті значна частина радянізованих
громадян прозріла, побачивши на власні очі, що таке люди
з країн золотого мільярда. Відбулися зрушення геополітичних
симпатій мешканців міст. Про який російський вектор  тепер
може йтися? Звичайно, Європа! І щоб завершити відповідь на
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питання: «Чий батько старший?», використаємо роботу про-
фесора К. Тищенка і коментар на неї Ю. Макарова [8]. Саме
тепер практичні успіхи молекулярної генетики (метод так
званих Y-хромосомних гаплогруп) дають можливість провести
«перехресну» біологічну перевірку історичних гіпотез. З’ясу-
валося, що українці не годяться на роль «молодшого брата»
в якійсь уявній східнослов’янській спільноті, це звичайна
політична фікція. А якщо вже говорити про найближчих родичів,
то їх варто шукати серед балканських народів. Ми не старші,
але й не молодші за інших, хіба що дуже мало про це знаємо.
І дуже цікавим є те, що немає взагалі у світі «чистих» народів,
будь-яка нація є продуктом взаємодії різних етносів, кожен із
яких залишив у зоні контакту свої відбитки у мові, культурі й …
генах.

При цьому, останнім часом появляється все більше і більше
наукових результатів, які засвідчують, що базис української
мовної системи, в якому зосереджені первісні словотвірні
зв’язки, були покладені в основу світової мовної системи.
А відтак українська мова має цілковито первісне, автентичне
походження.

Тепер людство отримало надійний, науковий інструмен-
тарій, щоб повернути собі історичну пам’ять! 

Ну й, насамкінець, підкреслимо, що до створення цього
всього брудного сучасного глумовиння на замовлення пра-
вителів Росії солідно доклалися російські історики. Об’єктивну
оцінку їхнім діям дав білоруський дослідник Вадим Деружин-
ський: «По примеру старой российской историографии
и официальной советской историографии современная рос-
сийская историография никак не может принять концепцию
независимого развития украинского народа, его самостояте-
льного существования в прошлом. Ибо в таком случае сле-
довало выкинуть на свалку истории пресловутые «историчес-
кие права» России на Украину, отказаться от концепции
«единства исторических судеб» русского, белорусского
и украинского народов, которые в прошлом и сейчас препод-
носились российскими идеологами в виде некой дивной
«троицы общерусского характера».

Пришлось бы также отказаться от тезиса о якобы «спра-
ведливых войнах», которые вела Россия с целью «собирания
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русских земель в едином русском государстве». Эти войны
автоматически становятся захватническими.

Признание самостоятельности в историческом развитии
Украины способствовало бы росту национального само-
сознания и отделению украинцев от России. По этой причине
русская дореволюционная и советская историография не
признавала Киевскую Русь державой украинского народа.
Соответственно термины «Россия», «российский» советские
историки вслед за Карамзиным, Соловьевым, Ключевским
применяли не только к Московии, но и к Киевской Руси. То есть
воровали наследие Киевской Руси у украинцев и присваивали
его себе. 

В итоге была создана крайне примитивная концепция
истории Украины. Она гласила, что в прошлом украинский
народ никогда не имел ни своего государства, ни своей
самостоятельной истории».

Думаю, що до сказаного додати нічого, і будь-які коментарі
будуть зайвими.

Необхідно лиш підкреслити, що Російська імперія – «Стар-
ша сестра» ніколи братнім народом українському не була і не
може бути хоч би через те, що Росія – це слов’янизована, а не
слов’янська країна. До територій, населених древніми біля-
слов’янськими народностями, можна віднести лише Смо-
ленськ, Курськ, Брянськ – території древніх кривичів (слов’яні-
зованих західними слов’янами балтів). Решта земель – угро-
фінські, де ніякі слов’яни ніколи не жили: чудь, мурома, мордва,
перм, в’ятичі та ін. 

Що стосується більшовицької Росії, то більшовизм – це той
же царизм найгіршої форми і ще більшої жорстокості. Це була
тиранія в чистому вигляді, абсолютистська модель суспільства,
соціал-феодальне рабство. 
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Суверенітет – невід’ємна юридична якість незалежної
держави, повна її незалежність від інших держав як у внутрішніх
справах, так і в зовнішніх відносинах. А це означає, що всі
правила на території даної держави встановлюються нею
і тільки нею самою.

Те, що держава Україна сьогодні ще існує, сумніву немає.
А ось чи відбулася вона – це вже зовсім інше питання! І як в
усякій державі основною її характеристикою є суверенність
території. Тієї самої території, на котру віками зазіхали
загарбники, і та сама, яка нині є основною небезпекою для
існування України, бо українська територія – це територія
образ. Кожна земля, яка була «приєднана» до нас, це земля,
яку забрали у когось.

Правда, ще раніше її забрали у нас. Але останнє «заби-
рання» пам’ятається краще. І цей «когось» історично обра-
жений. А образа, як відомо, не швидко забувається і піднімає
нові проблеми.

Згадаємо, як йшло «зшивання» етнічних територій України:
в 1924 році Таганрозький і Шахтинський округи були виведені із
складу України і передані Російській Федерації. Правда, Україні
були передані приблизно такі ж території із складу Курської
і Білгородської губерній Росії. Крім того, до складу України
увійшла частина області Війська Донського, що розташована
на південному сході сучасних Донецької і Луганської областей.
4 грудня 1939 року до України були приєднані Львівська,
Волинська, Станіславська (з 1962 року Івано-Франківська), Тер-
нопільська і Рівненська області. Всього 89 762 кв. км, або 14,86 %
території сучасної України. 7–9 серпня 1940 року до України були
приєднані Чернівецька і Аккерманська (потім – Ізмаїльська,
об’єднана в 1954 році з Одеською) області. Всього – 20 495 кв.
км, або 3,39 % території сучасної України. 22 січня 1946 року до
складу України увійшла Закарпатська область площею 12 777 кв. км,
або 2,11 % території сучасної України. І, насамкінець, 19 люто-
го 1954 року і з складу РРФСР до складу України була передана
Кримська область (зараз Кримська автономна республіка)
26 197 кв. км, або ж 3,67 % загальної території. 

До забраної в України у 1924 році території треба додати
4 168 кв. км, переданих у 1940 році Молдавії (нинішня При-
дністровська республіка), або 0,7 % території.
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Я думаю, що саме ці факти дали можливість українському
філософові Мирославу Поповичу зробити висновок: «Так
історично склалося, що об’єднання українських земель
здійснювалося ворогами України». 

Бо й справді, у складі Радянського Союзу Україна об’єднала
основну частину територій, на яких українці на початку ХХ ст.
становили більшість населення. І в цьому сенсі Росії треба
подякувати за такий «прикуп», адже приріст сягає більше 30 %
території. З іншого боку, варто пам’ятати, що українську
державу створювали не для того, щоб вона була незалежною та
самостійною.

Кремль завжди пам’ятав про потужний економічний і люд-
ський потенціал республіки, розташування її на кордоні
з Європою, міцні історичні традиції національно-визвольної
боротьби, затятий опір радянській владі з боку переважної
більшості селянства, можливість виходу із СРСР, що декла-
рувалася радянськими конституціями, і через те системно
планував і здійснював проти України превентивні репресії. 

Внаслідок цього незалежна Україна отримала в спадок
постгеноцидне, з деформованою пам’яттю українське суспіль-
ство, яке відстає від інших посткомуністичних країн, що
впевнено виходять на магістральні шляхи розвитку людства.

В контексті сказаного логічно розглянути, які ж загрози
втрати суверенності частин території України сьогодні існують
і з боку яких держав варто чекати «пробудження» їхніх «істо-
ричних образ»? І що варто робити Україні в цій ситуації?

Приводом для постановки таких проблем стали дві події, які
роз’єднані в часі і, здавалося б, на перший погляд, ніяк не
пов’язані між собою.

Мова йде про рішення Міжнародного суду ООН 3 лютого
2009 року про те, що острів Зміїний не може вважатися
частиною прибережної лінії України при визначенні серединної
лінії при делімітації континентального шельфу і спеціальної
економічної зони. Залишимо бездарно програний процес на
совісті української дипломатії, а розглянемо можливі наслідки
цього рішення. Найгіршим є те, що, програвши процес, Україна
втратила частину своїх суверенних прав, і не важливо, що
всього – лишень над шельфом. Важливо інше – створено
прецедент. І тепер уже інші, підбурювані почуттями історичних
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образ, теж захочуть щось «відтяпати» в України, переконав-
шись у її слабкості.

І першою тут може бути Росія, заявивши, що вона «прику-
пила» значну частину території сучасної держави Україна. Події
навколо Криму підтверджують цю думку. А путінські зусилля
вкупі з «Русскім міром» відновити Російську імперію, безу-
мовно, тільки підсилюють ці побоювання.

Але Росія – не єдина держава, що має територіальний
інтерес до України. Є ще турецько-ісламський напрям. Колись
у степовій зоні сучасної України кочували татарські орди
Північного Причорномор’я – нагайці. Їх було багато, понад
шість орд. Саме кочові нагайці були ударною силою татарських
набігів на Україну і основними противниками слов’янських
колонізаторів степового краю – запорізьких козаків. У XVIII ст.
вони, як і кримське ханство, щезли. Але пам’ять залишилася.
Пам’ять про те, що колись тюрки займали територію сучасних
Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Донецької

областей – 140 тис. км2, або ж 23,18 % території нинішньої
України. Не рахуючи Криму.

А тюрки – це Турція. А Турція – це проект «Великий Туран»,
це – іслам. І вже сьогодні у Криму розгортається серйозне
турецько-арабське суперництво за вплив на мусульман АРК. На
півострові вже з’явились осередки партії «Хізб-ут-Тахрір»
і організації «Діамат-аль-Ісламі», які мають екстремістську
релігійну спрямованість і претендують на чільну роль у середо-
вищі тюркомовного населення. Таким чином, в екс-тюркські
зони України дуже швидко проникає ісламський фундамен-
талізм. І це небезпечно, бо елементи конфронтації були завжди
присутніми у тюрксько-слов’янських стосунках. 

А тепер подивимося на деяких наших західних сусідів.
Багато сучасних поляків мріють не тільки про польський Львів
і Вільно, але й про польський Мінськ і Київ. «Альтернативою
російському імперіалізму може бути тільки польський імперіа-
лізм, і так було завжди», – заявив Юліуш Мерошевський – один
із ідеологів «доктрини Гедройца – Мерошевського». Тому треба
бути готовими до того, що може постати питання, а за яким
правом Україна володіє польськими територіями, відібраними у
неї «пактом Молотова – Ріббентропа». А це майже 90 тис..км2,
або 30 % сучасної польської території.

– 30 –



У мадяр свої претензії на українські землі, зокрема на
Закарпаття.

Багато постсоціалістичних країн переживають сьогодні
гострий приступ «історичної величі»: по Центральній Європі
бродять ідеї Великої Угорщини, Великої Румунії, Великої
Албанії тощо. Капоти будапештських машин прикрашають
карти Угорщини часів Арпадів (королівська династія 1000–1301
років), яка включає в себе не тільки сучасну Угорщину,
а й шматки Румунії, Словаччини, Сербії, України і майже всю
Хорватію. А щодо Закарпаття, то поки задовольняються прове-
денням культурних програм і «підгодовуванням населення»,
наприклад, дозволом жителям Закарпаття відвідувати Угор-
щину без віз, хоч з 2007 року там діє Шенгенська зона. Що
ж стосується Румунії, то її керівництво спить і бачить себе
господарем гирла Дунаю – річки, визнаної основною транс-
портною артерією Європи у XXI ст. Заодно воно не проти
наростити свою територію, включивши у Велику Румунію
Молдовію, Південну Бессарабію і Північну Буковину.

Програвши суд у Гаазі, Київ продемонстрував відсутність
потенціалу української влади щодо захисту свого територіа-
льного суверенітету, тим самим поставив під сумнів кордони,
які дісталися йому у спадок від Радянського Союзу, а відтак
і свій суверенітет. І тепер у лідерів Румунії й Угорщини, Польщі,
Турції і Росії може виникнути велика спокуса увійти в історію як
«збирачів земель». А ми? А що ми, ми підкинули одну із тех-
нологій, як це зробити, прийнявши 3 липня 2012 року «Закон
про основи державної мовної політики», так прозваний у народі
Закон Ка-Ка (Ківалова – Колісніченка), який 8 серпня цього
ж року підписав Президент В. Янукович. У відповідності з цим
Законом вісімнадцяти мовам – російській, білоруській, болгар-
ській, вірменській, гагаузькій, ідиш, кримськотатарській, мол-
давській, німецькій, новогрецькій, польській, ромській (циган-
ській), румунській, словацькій, кримчакській, мадярській, ру-
синській, караїмській надається статус регіональних мов або
мов нацменшин. У результаті відкриваються всі можливості для
територіальної та мовно-національної фрагментації країни.

Так звана опозиція наша бездарно політично програла, не
мобілізувавши український народ на відповідні потужні про-
тестні акції. Залишається тепер уповати на слова російського
царя – реформатора Петра І.
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Він в одній зі своїх промов у сенаті заявив: «Сей мало-
российский народ и зело умен, и зело лукав: он, яко пчела
любодельна, даст российскому государству и лучший мед
умственный, и лучший воск для свещи российского прос-
вещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить
и уважать его, не посягая на свободу и язык, доколе он будет
волом подъяремным и светочью российского царства: но коль
скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут
драконовы зубы, и российское царство останется не в аван-
таже».

І оскільки щодо зубів ми не допрацювали, то давайте на-
долужувати згаяне!
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«Русскій мір» як явище міжнародного суспільно-політичного
життя зародилося паралельно з формуванням московського
князівства, хоч слово «русь» тоді, як ми вже знаємо, ще ніяким
чином у визначенні держави московітів не вживалося. Мова йде
про використання певних прийомів та прагнень щодо завою-
вання земель сусідніх племен, асиміляції їх і створення на цій
основі могутньої Московської держави з формуванням умов її
подальшого нарощування і, звичайно ж, розвитку та збе-
реження. Й тому його («Русскій мір») можна визначити як
унікальну сукупність військових, шпигунсько-диверсійних,
дипломатичних, економічних, геополітичних, морально-філо-
софських, ідеологічних, релігійних, інформаційних, історичних,
мовних та інших можливостей держави, а також норм,
цінностей і переконань, що визначають спосіб об’єднання
народів, груп та окремих особистостей в організацію для
досягнення поставлених цілей щодо відновлення Російської
імперії та її нарощення аж до Атлантичного океану (Єврорусь
або Євросибір).

Тому з певною умовністю «Русскій мір» можна назвати
політтехнологією, яка на основі імперошовіністичної концепції
історії Росії намагається втілити в життя за допомогою Христа
те, що не вдалося зробити мечем, вогнем, нафтою і газом.

І що дуже важливо, що він («Русскій мір») за конкретно-
історичних обставин може бути дуже різним за своїми про-
явами, але ніколи не упускає найменшої можливості щось та
«прісовокупіть матушке Росії».

Заїзди «Русского мира» в особі глави РПЦ стали в Україну
настільки нахабно частими, що в Інтернеті з’явився жарт: «… не
повірите, але до нас знову їде патріарх Кирило».

Є ще одна причина палкої любові РПЦ до «Кієвськой купелі»,
правдоподібно, що вона зовсім не божа: УПЦ Московського
патріархату має в Україні 11 300 приходів, 5 млн прихожан (це
третина всього православного світу) (тобто третину від 30 000
приходів РПЦ) і 9 500 священиків. Для порівняння: УПЦ
Київського патріархату має 4 200 приходів і 3 000 священиків,
а Українська автокефальна православна церква – 1 200 приходів
і 700 священиків (Фокус № 30 (242) 29 липня, 2011, с. 14).

«Нет мира под оливами» – політичний конфлікт, який тліє
уже кілька років всередині УПЦ МП, – зараз може розгорітися
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яскравим полум’ям. Конфлікт, що виник на соборі УПЦ МП в
минулому році, зрежисовано канцелярією Кирила, розта-
шованої у Чистому переулку в Москві. Він свідчить про те, що
Москва намагається встановити тотальний контроль над
Українською православною церквою, перш за все, шляхом
заміни предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира своїм
ставлеником. Співвідношення сил в УПЦ МП зараз таке, що
якщо ініціаторам удасться здійснити свій задум, то УПЦ МП
розколеться і замість контролю над усіма українськими
приходами Чистий переулок отримає контроль лише над
Донецьким екзархатом і остаточно втратить всю решту
України.

У сучасних православних ієрархів нічого святого немає,
вони більше схожі на успішних підприємців, ніж на монахів:
замість келій – дорога заміська нерухомість, замість піших
прогулянок – поїздки на елітних іномарках, замість скромних
трапез – шикарні банкети.

«Розкішне життя ієрархів свідчить про розгул матеріалізму», –
заявив Михайло Черенков, ректор Донецького Християнського
інституту. І тому високому рівню довіри українців до церкви
(86%) вона (церква) зобов’язана рядовим священикам –
безсрібляникам, які служать у маленьких містечках і селах.

Насамкінець, для ілюстрації неперебірливості «Русского
міра» щодо методів досягнення своєї мети приведемо свід-
чення Ю. Винничука [10].

«Після успішного знищення білоруської мови та тотальної
русифікації автономних республік дуже привабливо приєднати
до «Русского міра» ще й Україну. Для цього вже роками
спонсорується русинський проект. Недаремно русинська мова
фігурує і в законопроекті Ківалова – Колєснічєнка (КаКа).
Особисто був свідком, як полум’яний захисник русинів Міхаіл
Дронов, зійшовши в Ужгороді з московського поїзда, пере-
давав гроші та журнал «Русин», у вихідних даних якого зна-
чилася... Братислава.

Міхаіл Дронов – піп, заступник голови Русінського земля-
чества, прес-секретар Монархічєского Союза Росії – написав
сотні статей, у яких розповів про геноцид (!) русинів в Україні,
про те, що ось-ось спалахне на Західній Україні громадянська
війна, про право Підкарпатської Русі на самовизначення та іншу
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маячню. Він же створив Устав Європєйского Конгресса
Подкарпатскіх русінов, а відтак був одним із організаторів
Временного русінского правітєльства і парламента в ізгнаніі
(себто в Росії). 

Увівши до законопроекту русинську мову, його творці
недвозначно засвідчили, звідки ростуть роги. Дивно тільки, що
Москва на цьому зупинилася, бо ж є іще гуцульська, бойківська
і лемківська «мови». І дарма, що Росія Європейську хартію
регіональних мов, на яку так люблять посилатися КаКа, не
прийняла і жодних гарантій для мов меншин не збирається
надавати.

Дивним було твердження Савіка Шустера у своєму шоу, що
українці не мають у Росії території компактного проживання,
а тому вимагати прав для української мови немає підстав.
Вочевидь, він не знає того сумного факту, що на початку
XX століття і аж до 1933 року на Кубані й Далекому Сході були не
тільки україномовні території, а й українські педагогічні
інститути, школи, видавалися газети, журнали і книжки. Але
потім усіх українських культурних діячів було репресовано. Нині
українська мова на Кубані функціонує лише в хорових капелах».
Кінець цитати.

А потім я почув таку думку, що новий закон про основи
державної мовної політики регіонали так швиденько про-
тягнули ще й тому, що в їхній команді є певна частина людей,
лінгвістично недієздатних, і через те – неспроможних оволодіти
українською мовою бодай на найпочатковішому рівні.

Щоб якось прикрити свою мовну убогість і перестати
веселити всю Україну перлами на кшталт «Мі посовєтовалісь
і пріняли решеніє…», то ловко вигадали байку про захист
мовних прав нацменшин, а насправді узаконили, попри
Конституцію України, перевагу мови сусіда над мовою
титульної нації, а відтак – над державною, що дасть можливість
особливо «талановитим» колісніченкам, єфремовим, ківало-
вим, костусєвим і їм подібним розмовляти мовою російської
нацменшини й таким чином піднятись над «недотумковатими»
хохлами, яких вони «разводят как котят». Логіка законодавства
по-українському дійсно залізна: з одного боку, із паспорта
вилучають графу про національність, а з іншого – державну
мову, замінюють регіональними, читай – російською.
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Цікаво, а як же вони будуть ідентифікувати ці нацменшини,
якщо в паспорті немає запису про національність? Хоч стій, хоч
падай, але вийшла така собі Європейська Хартія регіональних
мов, прочитана по-українськи. А зараз ще й появилася
інформація, що цю Хартію та неправильно, зацікавлено
викривлено переклали на українську мову… «Ну вы даете,
пацаны!!!»

І наразі, до місця зауважити, що в атмосфері жорстокої
боротьби за розширення сфери вживання української мови
в умовах тотального тиску імперошовіністичних сил на чолі зі
світськими і духовними лідерами Росії, ми випустили із поля
зору необхідність боротьби з надмірним уживанням в літе-
ратурній українській мові іншомовних та книжних слів. Тупа,
часто-густо абсолютно беззмістовна реклама, неперебірливі
засоби ЗМІ, верхоглядна «ученість» окремих ділків від науки
тощо забруднюють настільки літературну мову, що, якщо не
вжити відповідних контрзаходів, то в найближчому май-
бутньому без валідолу нею не можна буде користуватися.

Для прикладу, такі слова, як узус, драйв, контент, латентний,
сугестивний, перманентний, делоботомізація, екзистенційний,
імплозія, катарсис, іманентний, омологація, епітоміз, анальфа-
бетизм, евентуальний і сотні інших мають прекрасні українські
відповідники. Але замість того, щоб сказати «висякав носа»,
«мы обошлись посредством платка»…
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Одним із наслідків більш як трьохсотлітнього «союзу» зі
«старшим братом» є отруєна страхом, безпомічністю, доно-
сами і зрадою національна свідомість значної частини україн-
ців. В результаті народи, які пережили масові вбивства чи
депортації (євреї, вірмени, латвійці, литовці, естонці тощо),
домагаються притягнення винних до відповідальності. В Україні
ж далі точиться сором’язлива дискусія, чи був Голодомор
геноцидом українців. У квітні 2011 року лише 58 % наших
співвітчизників погодилися з твердженням, що Голодомор був
геноцидом українського народу. А решта в результаті
дебілізації «мислила»: мовляв, якщо не було в рішенні ЦК ВКП
(б) написано «винищити українців», отже, не було геноциду.

Геноцид проти українського народу, організований російсь-
кими комуно-окупантами в 30-х роках ХХ ст., є національною
трагедією. Але ця трагедія супроводжується національною
ганьбою, яка почалася тоді, коли ми вимирали цілими сім’ями,
родинами, селами, але не спромоглися на масовий опір
винищувачам. Трагедія і ганьба переплелися і лягли на могили
мільйонів і мільйонів  невинно убієнних українців. Неприрод-
ність і неадекватність реакції нашого народу на наймасштаб-
нішу світову національну трагедію ХХ ст. – Голодомор – не має
аналогів у новітній історії. Скільки померло від голоду нашого
люду – і сьогодні немає остаточної, загальновизнаної статис-
тики. Називають цифри від 5 млн осіб і до понад 10 мільйонів.
Не вийшло у мого народу – так, щоб ці страшенні жертви були
понесені краще на полі бою, а не були тихо умертвлені
кістлявою рукою голоду, організаторами якого, без сумніву,
були російські більшовики, які вперше в історії людства
застосували голод і конфіскацію продовольства як зброю
масового знищення.

Наша ганьба продовжується й сьогодні, бо як інакше
розцінити, коли виборці, родичі яких мерли під час Голодомору,
сьогодні вибирають до Верховної Ради комуністів, що
вихваляються «славетною історією» своєї партії. 

Українці так і не спромоглися очистити до кінця свою
національну свідомість, і тому деякі доленосні історичні події
відмічаються на регіонально-місцевому рівні. Так, зокрема,
сталося з відзначенням 650-річчя битви і перемоги на Синіх
Водах (24 вересня – 25 грудня 1362 р.), яка мала величезне
геополітичне значення. Після цієї битви Правобережна Україна,
а пізніше і Лівобережна, переходять з-під протекції Золотої
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орди під протекцію Великого Князівства Литовського, в якому
90% населення були слов’янами. Утворився новий симбіоз між
народами, ми вийшли з так званого Pax Nomadica – кочів-
ницького світу і на 110 років раніше, ніж Московія, перейшли до
тісних контактів із європейською цивілізацією і в західному
напрямкові розвивалися аж до часів Петра І та Катерини ІІ.
Потім нас знову почали переламувати під нову історичну
модель. Парадокс української долі: Петро І прорубує для Росії
вікно у Європу, а Україні накидає зашморг на шию і затягує її
в ординську дикість Росії. Крім того, правильна оцінка резуль-
татів Синьоводської битви 1368 року підводить нас до до-
цільності спільного братерського святкування з реально друж-
нім народом Литви, а не тільки Росії, як це нам нав’язано.

Мало людині історію знати – нею мислити треба, вчитись
у неї, уроки її пам’ятати.

І якщо вже аналізувати спільні російсько-українські
«здобутки», то не можна обійти питання воєн Росії спільно з
Україною за час її перебування у сфері впливу «старшого брата».

О. Шевчук вибудував ланцюжок найагресивніших країн,
який  має такий вигляд [11]: Росія/Україна – 27 воєн, Франція –
20, Австрія – 15, Англія – 14, Туреччина – 14, Німеччина – 10,
Швеція – 7. При цьому 62 війни були розв’язані в світі за період
з 1654 року – року входження України в Московську державу й
утворення Великоросії – і до 80-х років ХХ століття. На долю
Росії спільно з Україною випало 27 воєн – майже стільки,
скільки воєн провели всі інші країни разом узяті. За три
спільних неповних століття – 107 років страшних воєн!..
Коштували ці війни мільйонних людських жертв, а також мали
катастрофічні наслідки для культурного, наукового, технічного
і суспільно-політичного розвитку всіх народів, поневолених
царями й вождями Росії взагалі і українського народу зокрема.
Після поразок у чергових політично-неграмотних авантюрах
московські царі й  вожді розраховувалися з переможцями
землями поневолених народів і самими народами як на
басурманських, ординських торгах. Не забуваймо Брестський
мир від 03.03.1918 р., Ризький договір 1921 р. тощо. Хтось на
цих торгах запитав українців про їхню волю та про людські їхні
бажання?

А що ж українці? Українці роз’єднані були, а іноді –
розтерзані. Як під час Голодомору 1932–33 рр. Такі уроки історії
забувати не можна!
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УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн аааа     ––––

нннн ееее зззз аааа лллл ееее жжжж нннн аааа

ддддеееерррржжжжаааавввваааа    ббббііііллллььььшшшшееее

дддд вввв оооо хххх     

ддддеееессссяяяяттттккккіііі вввв     ррррооооккккіііі вввв ....     

АААА     щщщщ оооо     жжжж     уууу кккк рррр аааа їїїї нннн цццц іііі ????



Вони, як і у всі часи раніше – роз’єднані. І бідні. І принижені
несправедливістю.

Кілька прикладів.
Наша країна, займаючи менше 1% земної суші, володіє 5 %

усіх світових запасів корисних копалин… і має жебрацький
рівень життя більше 90% своїх громадян. 

Ми можемо гарно удобрити землю, виростити високий
урожай, зібрати його. А ось розділити – дзуськи! Ми когось
кличемо це зробити, або нахабно він приходить сам і ділить.

Нас не люблять, нам не вірять!
Сукупний обсяг усіх прямих іноземних інвестицій – 19 три-

льйонів доларів. Більше всього інвестори вклали в економіку
США – понад 15 % інвестиційних ресурсів, Україна ж змогла
отримати тільки 0,27 % від загального інвестиційного пирога.

Як ви думаєте, чому це так?
В основі національних бід нашого народу лежить штучно

створена соціально-політична олігархічна система, яка сфор-
мувалася в Україні, починаючи з правління Леоніда Кучми.
Внаслідок її утвердження держава стала власністю купки
надбагатих людей, замість того, щоб бути надбанням усього
українського народу. Але якщо держава – приватна власність
кількох десятків родин, то вони поводяться з нею, як зі своїм
майном. 

Цікаво, а хто ж нам заважає змінити це все на краще?
У жовтні 2012 року були вибори до Верховної Ради України.
Реальний шанс загнуздати ситуацію. А дідька лисого, не
вийшло. А чому? Тому, що… Але послухаємо людей.

Газета «День» № 97–98, п’ятниця – субота 8–9 червня 2012
року видрукувала під рубрикою «Репліка» матеріал одесита
Юрія Семенюка «…Тепер – про вічне…». Я не знаю, хто ця лю-
дина, ким він працює, але у своїй репліці, як і належить бути –
короткій, він дав убивчу характеристику компонентів виборчих
технологій в Україні. Матеріал настільки реалістичний,
емоційний і патріотичний, що його недоцільно цитувати. Краще
його привести в оригіналі.

…Тепер – про вічне… Вічно – перед кожними виборами –
у ПР і КПУ роздутим пухирем вилазить «філологічна проблема»:
як же ще більше захистити й так домінуючу і фактично
найзахищенішу російську мову в Україні?
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Вічно – перед кожними виборами – до скреготу зубів, що
плавно переходить у хрускіт, загострюється ненависть
«українських» комуністів до клятих олігархів.

Вічно – перед кожними виборами – «публічно» активізується
«боротьба» з корупцією.

Вічно – перед кожними виборами – опозиція займає,
нарешті, «позицію», а влада – перетворюється на «опозицію»…
до самої себе.

Вічно – перед самими виборами – і «влада», й «опозиція»
несподівано/зненацька згадують про ветеранів, інвалідів, про
всі соціально незахищені верстви населення. На словах – їх
пестять, голублять, годують гречкою, а після виборів – одразу ж
забувають.

Це «вічне» – до відрази, до виття на Місяць, до кривавих
зайчиків в очах, до нудоти, до ідіосинкразії, до шлункових
кольок – освиніло, осточортіло, обридло практично всій Україні.

Але в день цих горезвісних виборів – Україна з незро-
зумілою заповзятістю робить практично один і той самий вибір,
вибираючи «тих» чи «цих». У кращому разі «опозиція» міняється
місцями з «владою» і – наша пісня починається спочатку.

Хто і що в змозі нарешті розірвати це порочне коло, в якому
вічний «Танець присмоктування до владного стерна України»
сміливо й відчайдушно танцюють одні й ті самі майстри –
довгожителі політичного перформансу у супроводі підго-
товленого кордебалету?..

Які ліки проти тупого, відвертого ошуканства і скільки –
потрібні громадянам України, аби нарешті вони вилікувалися,
отямилися і змогли перестати бути «вічними», безнадійними
глядачами-лохами цього  безперервного, геть дикого за своєю
сутністю «концерту» з украй примітивними номерами?! Кінець
цитати.

Сказано яскраво, але не все. Почнемо з того, що кожного
року перед виборами влада коректно натякає, що в разі, коли
вона програє, всім буде дуже погано, причому з нашої ж вини.

Родинні клани штурмують і вже окупували, і «прихвати-
зували» Верховну Раду. Заміщення за протекцією дохідних чи
видних посад родичами, «своїми людьми», кумівство – одним
словом, парламентський непотизм розцвітає буйним цвітом.
Окупаційний Уряд приватизував державу.
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«Сімейний» підряд давно вже став ознакою української
політики. Українські владоможці продовжують забезпечувати
свій фінансовий спокій, отримуючи родинне представництво
у владі. Кілька десятків близьких родичів стали народними
депутатами Верховної Ради України в результаті жовтневих
виборів 2012 року. Серед них є пари і навіть трійці. Для
прикладу, стали народними депутатами трійця із сімейного
підряду Калетників – Григорій, Ігор, Оксана; трійця із двох
Балогів – Віктора і Павла та двоюрідного брата Петьовки
Василя; дуети – Богословська Інна та її чоловік Мельниченко
Володимир; батько і син Кацуби, Табалови тощо.

В принципі сімейні клани в політиці – це не прерогатива
України чи пострадянських країн. Це явище світове. Наприклад,
усім відомі політичні родини Бушів і Кеннеді. Тут важливо інше –
чи опирається поява родичів в політиці на підтримку громадян,
чи лише на родинні зв’язки?

На жаль, в Україні політичне родинне представництво має
здебільшого середньовічнофеодальний характер. Коли дядько
при владі спочатку викачує все, що може зі свого регіону,
а потім дає людям кілька срібників, дитячий майданчик чи плату
за орендовану ним же землю і вимагає натомість дати йому
80 % підтримки на окрузі. А з часом ще й протягує до влади
сина, брата, свата. Відтак маятник українського політичного
непотизму схиляється у бік не західного зразка родинних
політиків, а азійських.

Правдоподібно жовтневі вибори 2012 року показали, що
Радянський Союз таки не до кінця розвалився. Частина нашого
люду (12,7 %) живе в комуністичному тумані і вірить нахабній
брехні комуністів. Коли ж ми поставимо все на свої місця і не
будемо воскрешати та вихваляти антигуманні, людством
засуджені вчинки більшовицьких «вічно живих» ленінців?...
А для того, щоб речам, діянням і людям нарешті дати спра-
ведливу оцінку, необхідно відокремити справді заслужену
будівничу діяльність, у першу чергу, робітних людей від полі-
тико – ідеологічної та  переважно шкідливої й кар’єристичної
діяльності функціонерської «еліти»… «Ми чинимо шалений
спротив кожній спробі розібратися в заслугах – рівно ж в по-
милках чи недоліках! – людей, які тоді жили й працювали!»

Склалася парадоксальна ситуація: політичні програми часто
реалізуються на шкоду благополуччю країн. Виконуючи попу-
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лістські обіцянки, політики завдають державі економічну шкоду.
В погоні за рейтингами вони нерідко забувають про реальні
можливості і проблеми економіки.

Взагалі, серйозних програм, їх змагання у нас немає. Були
змагання мультиків, роликів, бігбордів. Упевнено працював на
цих виборах відносно новий елемент політтехнології «особис-
тості (обличчя) замість ідей». В результаті письменники,
артисти, спортсмени тощо масово включалися до списків
кандидатів. Масово йшла фальсифікація результатів виборів,
і так само суди масово освячували ці порушення. А що
ж українці? Українці постійно скаржаться на важке життя і дуже
мало, або майже нічого, не роблять, аби його змінити на краще.
Тихий стогін «Нам тяжко жити» і абсолютна громадсько-
політична інертність та байдужість зачарованим тандемом
зворушливо до сліз уживаються в Україні.

А четверта влада куди дивиться? Працює, журналістам
тепер в Україні справді тяжко: запанували часи, коли за брехню
гарно платять, а за правду скоріш розплачуються. Та й біль-
шість телеканалів України відверто ворожі українській державі.
Доказів цього можна привести масу.

Ну, а міжнародні спостерігачі куди дивилися? Цього року
наші вибори показали, що іноземні спостерігачі бачать їх по-
різному і відповідно роблять радикально розбіжні оцінки. Один
говорить про паркан, а другий – про дірку в ньому. А робиться
це для того, щоб побільше туману напустити. Як і запро-
вадження дорогого засобу забезпечення прозорості всього,
що відбувається на виборчих дільницях – відеокамери.
Даремна трата грошей, бо імітувати демократичні процедури
організатори виборів навчилися чудово. Тож голосування
можна оцінити на «добре» або «відмінно». Можна навіть зро-
бити прозорим процес підрахунку голосів на виборчих діль-
ницях. Дещо загадковіше питання: як дбайливо пораховані
(навіть при камерах) на дільницях результати мали потрапити
на наступний рівень. Там уже немає змоги стежити за лан-
цюжком, за яким документи передавали в окружкоми та до
Центральної виборчої комісії. Остаточні результати підрахунку
голосів не з’явилися навіть через тиждень. Чому? В цей час йшло
важке «рихтування» прозорих результатів на користь зарання
визначених кандидатів у депутати. От тобі спостереження
і великий пшик із нього. Правда, постають цікаві питання: в чиїх

– 45 –



інтересах було так змарнувати гроші платників податків і на-
скільки прозорою була процедура закупівлі? Не думаю, що
хтось дасть відповідь на ці питання. А заодно треба шукати
відповідь на гамлетівське питання: «Чому більшість завжди
голосує проти Партії регіонів, але все одно виграє меншість?»

Аналізуючи топтання на місці України у своєму розвитку,
розмірковуючи над причинами «вічної» кризи нашої держави, і,
відповідно, переглядаючи певні джерела інформації, нерідко
можна зустрітися з думкою про те, що однією із причин наших
негараздів, причому не останньою, є антиукраїнська налашто-
ваність більшості мешканців південного сходу України. Чи
насправді це так? Чи дійсно ще не зажили рани від перекусів
українського етносу по-живому  сусідками-хижаками, і рубці від
цих ран періодично набрякають, ятрять й дають про себе знати
нестерпним свербежем лютої ненависті регіональних анти-
українських груп і сил проти українства, його єства як такого
у повній сукупності? Нічого не має позитивного у цього народу,
не сприймається все українське. А якщо ж щось і є, й вели-
кодушно терпиться, то це зовнішні впливи і коріння ж,
звичайно, шукають у товщі «високої культури старшого брата».
Де вже там нам, грішним, гречкосіям, придумати щось по-
людськи своє і розумне!

Якось перегортаючи сторінки книги ідеолога євразійської
імперії Олександра Дугіна («Основы геополитики. Геополити-
ческое будущее России», «Арктогея». Москва, 1997), я зіткнув-
ся з безнадійно хворою уявою автора про світ, людське життя
в ньому, сусідство держав і народів тощо, яка (уява) претендує
на філософські узагальнення онкошизофреношовіністичного
змісту з абсолютно серйозною поставою, а наткнувся на
портрет цього «теоретика» і мені спало на думку: «У цього чо-
ловіка розмір голови перебуває в звернено-пропорційному
відношенні до здорового глузду, і, на жаль, у такій великій
красивій голові так мало олії…». І таких учених, експертів,
політологів — александрових, манькіних, затуліних, джаданів —
хоч греблю гати, було б кому читати їхню маячню.   

Або прочитайте «пророцтва» і «теоретичні міркування»
С. Лісовського, головного редактора газети «Общество и Эко-
логия» в статті «Информационная безопасность Русской
цивилизации». Цитую: «Слово “Русья” с санскрита переводится
как — святой, светлый, праведный. Следовательно, изначаль-
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ное название нашей страны-цивилизации Руси обозначало
территорию, на которой проживают люди с Божьей искоркой
в душе, праведники, строящие Царствие Божье на Земле, или
по-другому обустраивающие справедливое общество. Само
же понятие “Русь” является не географическим, а мировоз-
зренческим.

Производное от Руси слово “Русский” также является глу-
боко духовным понятием, прилагаемым к человеку, привно-
сящему в жизнь на Земле справедливость, гармонию и ответс-
твенность перед будущими поколениями и Богом.

Русский — звучит планетарно! И не обязательно Русским
человеком может быть только человек — русский по крови.
Русскими могут быть все, однако не у всех это получается,
потому что Русскость — это скорее подвижничество, все-
ленский образ мышления, природолюбие, экологичность».

І далі: «Русь-Россия-СССР (и СНГ) в духовном плане — это
тот резервуар чистой воды, который, может быть, только
и остался у всего человечества, как последний шанс для
спасения и построения на основе его чистых истоков Новой
планетарной цивилизации, цивилизации Меры и Человечности.

… Весь мир сейчас с надеждой смотрит на Россию, и нам,
живущим здесь и сейчас, нужно оправдать эти надежды перед
будущими поколениями. Но прежде, конечно, нам нужно
сконцентрироваться на себе, анализируя всю мировую стра-
тегическую информацию и подготавливая кадры глобального
уровня значимости.

Русская Цивилизация создаст и развернёт на планете
Земля совершенно новую культуру, раскрывающуюся, как
цветок из бутона, на основе новой мировоззренческой модели
развития общества. Почему это произойдет? Во-первых,
потому, что весь предшествующий опыт развития России как
раз об этом и говорит. Во-вторых, потому что именно в руках
России находятся ключи будущего развития Мира. Россия –
страна творческая, особенная, имеющая высший смысл
существования на земле.

… У России всегда был свой особый путь, а её история
насчитывает несколько тысяч лет. В делах Глобализма и
Антиглобализма у России тоже должна быть своя особая роль.
Решительно отметая глобализацию по американским лекалам,
мы не должны становиться тормозом на пути к культурному
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взаимодействию различных народов. И в этом смысле Россия
может возглавить процесс глобализационного лидерства, как
мощный объединитель всех здоровых сил на планете Земля.

... Как это не покажется странным, но у России есть мощ-
ный потенциал для расширения своих границ, естественно,
мирным путем. Речь идёт не о территориальных границах,
а о цивилизационных, морально-нравственных. Некоторые
люди думают, что ныне Россия медленно и безвозвратно
исчезает с лица земли. Так ли это? Взгляд вглубь веков пока-
зывает другую картину — история страны подобна Гармошке!
Русь, Россию, СССР всё время «силы зла» пытались сжать, но
после пресечения нами очередного нашествия наша Родина
становилась всё больше и больше.

Так было с Киевской Русью, после долгого татаро-мон-
гольского ига, когда наша страна, освободившись из неволи,
преобразовалась в Московское царство и присоединила
Казань.

Так было, когда Русь вышла из Смуты, и, выкинув из Кремля
поляков, продолжила расширение, закрепившись при Петре на
берегах Балтики и став величественной Российской Импе-
рией.

Так было после Наполеона, когда, казалось бы — куда уж
дальше — была сожжена Москва. Но всё-таки русские войска
одолели агрессора и вошли в Париж, и ещё долгое время
после этого русский царь держал Европу в ежовых рукавицах.

Так было после Второй мировой Отечественной войны,
когда, после победы над гитлеровской Германией, русское
влияние охватило страны восточной Европы, и на половине
земного шара был создан мир Социализма, а при слове Сталин
лидеры мировых держав вставали по стойке смирно.

Так будет и ныне. И по логике исторического процесса
видно, что на очень сильное “ужимание” нашей Державы
в конце XX века будет ответное очень сильное “распружи-
нивание” России в XXI веке. И надо думать, что границы России
будут восстановлены не только в рамках СССР, но дойдут до
Атлантического океана.

В этом смысле, нынешнее объединение Евросоюза для
России даже выгодно, поскольку в последующем самой
России не нужно будет затрачивать много сил на объединение
каждой отдельно взятой страны Европы в единую большую
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империю под названием ЕвроРусь, или как предлагают назвать
это будущее образование французские геополитики — Евро-
Сибирь.

Мы готовы объединиться с Европой, но на наших условиях,
на основе нового замысла жизнеустройства — на основе
Концепции Общественной Безопасности.

... Концепция Общественной Безопасности написана на
Русском Языке — языке глобальных научных открытий.
Соединение Знаний и Языка, на котором впервые эти  Знания
в письменном виде даны человечеству — это абсолютный Знак
Свыше. Всевышним выбрана именно Россия в качестве
Страны-Пророка, от которой Мысль на  Русском Языке будет
расходиться концентрическими кругами по всему миру».
Кінець цитати.

«Блажен, кто верует!», – скажемо ми. 
Але повернемося до так званої антиукраїнської налашто-

ванності мешканців південного сходу України. Чому більша
частина населення цих регіонів 1 грудня 1991 року дружно
сказала «так» на референдумі, що підтверджував Акт про
незалежність України, і це «так» на референдумі постійно
обертається на «ні» на президентських і парламентських
виборах. Іншими словами, чому підтримка незалежності на
референдумі не гарантувала її схвалення в практичних діях?
Спробуємо віднайти відповідь [12]. В Україні у грудні 1991 року
«засвітило» себе приблизно 3 млн активних противників
незалежності з майже 38 млн тодішніх виборців. Загалом
небагато. І все-таки це масова база для антиукраїнських
настроїв та антиукраїнських політичних сил, серед яких 2 417
554 особи сказали «ні»; недійсних бюлетенів  тоді було 670 117,
багато з яких містили матюки на адресу «хохлів». І ці 3 млн
громадян не можна було жодним чином виключати із життя
суспільства. Але головне – 6 млн тих, хто не прийшов на виборчі
дільниці. Переорієнтацією цих людей на український бік толком
так ніхто і не займався, про що свідчать результати всіх
наступних кампаній. Варто зазначити, що це водночас не був
і по-антиукраїнському налаштований електорат. Нейтральні,
байдужі до політики, помірковано-проросійські люди, яких
треба було переконувати, але з якими практично патріотично-
державні структури не працювали. І тому однією із головних
причин негативного чи в найкращому разі парадоксального
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ставлення значної кількості наших співвітчизників із південно-
східних регіонів до самої державності полягає в тому, що їм так
і не було донесено значення для них цінності незалежної
України. 

Другою причиною, яка безпосередньо випливає з наведе-
них цифр, є майже повна відсутність з мінімізації як зарубіжного
(не тільки російського, до речі) сприяння місцевим про-
тивникам української державності, так і зусиль найактивніших
груп по-антиукраїнському налаштованих громадян консолі-
дуватися в потужні – бодай на регіональному рівні – політичні
сили. А що ж державні діячі та лідери національно-демо-
кратичних сил? Загіпнотизовані цифрою «90 %», вони, захли-
наючись від захоплення, розповідали самі собі про перемогу та
про «більшість кримчан та севастопольців», які підтримали
незалежність і зовсім забули про ті 3 млн активних противників
української державності, особливо потужних у деяких регіонах. 

Третім чинником можна визнати соціально-економічний
і морально-етичний фактори. Важка економічна криза супро-
воджувала останні роки існування СРСР. Життєвий рівень
людей істотно погіршився. Повним ходом розпочався номенк-
латурний дерибан загальнонародного добра.

Бездарні схеми управління союзного центру псували життя
«червоним директорам». Упродовж 1980-х років все нове
обладнання, особливо імпортне, волею центру майже цілком
надходило на підприємства Росії. Тінь банкрутства нависла над
шахтами, заводами, корабельнями тощо. Союз був фактично
дискредитований. У результаті космополітичний південь і схід
України на початку 1990-х налаштувався на незалежність від
Союзу та Росії. Тут у 1991-му превалювали щиросердечні,
а водночас і прагматичні сподівання на те, що в Україні насе-
ленню цих регіонів житиметься краще, ніж у СРСР упродовж
останніх років. Адже вугілля Донбасу, метал Дніпропет-
ровщини, машини Слобожанщини Україні замінити нічим, отже
є гарантія стабільності. Тож спричинений соціально-економіч-
ними мотивами вибір на референдумі став закономірним. Коли
ж ці сподівання не виправдалися, настав час скепсису, спря-
мованого найчастіше не на конкретних бездарних винуватців
занепаду економіки, а на незалежність України загалом. 

Така ситуація, невжиття радикальних захисних держав-
ницьких заходів сприяють розвиткові негативних відцентрових
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процесів. З’явилися публікації, які обговорюють розпад України
і появу нової держави – Південно-Східної республіки (ПСР) у
складі дев’яти областей бувшої України: Луганська, Донецька,
Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська,
Миколаївська, Одеська і Автономна республіка Крим.

Висока вірогідність, що з часом до неї можуть приєднатися
Сумська, Кіровоградська і Полтавська області. Подальший
розпад призведе до створення Республіки Галичина (РГ) і Цен-
трально-Української Республіки (ЦУР). А через декілька років
сусіди, як і колись, приєднають їх (ПСР – до Росії, РГ – до
Польщі, а ЦУР, мабуть перекусять хижаки пополам).

А що ж українці? А нічого. Вони, як завжди, роз’єднані.
Повернулися до того, з чого починали. Майже 70-мільйонний
народ залишився холуєм. Сумна картина. І щоб її не допустити,
необхідно зламати тенденцію наростання децентралізації та
погіршення відносин між регіонами України. А для цього
необхідна продумана внутрішня і зовнішня політика, яка б до-
зволила в рамках унітарної держави запровадити комплекс
інтеграційних процесів і гармонізувати інтереси всього
українського суспільства.

З гіркотою доводиться визнати, що національно-патріотичні
сили «протакали» не тільки це в українському суспільстві.
Візьміть, для прикладу, становище українців в Українській
державі: що роблять зайди з їхньою мовою, яку участь вони
беруть у владі?

Більшість російськомовних у побуті українців не просто
лояльно ставляться до української мови, а й прагнуть перейти
на неї. Однак такої можливості у зрусифікованому з імперських
часів середовищі не мають. Тому варто забезпечити право
вільного доступу до україномовного продукту в ЗМІ, культур-
ному просторі, чого не відбувається нині. І що більшою є частка
наших «російськомовних» земляків у тому чи іншому регіоні або
населеному пункті, то рішучими мають бути державні зусилля
щодо створення умов для їхнього добровільного повернення до
рідної мови – української. За основу варто брати не кількість
людей, які під впливом постколоніальної інерції продовжують
спілкуватися нав’язаною їм упродовж трьох століть насиль-
ницької русифікації чужою мовою, а частку українців, яка сягає
80%. І природною мовою в них має бути саме українська так
само, як у росіян російська, поляків – польська, а у турків –
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турецька. З іншого боку, чисельність носіїв російської треба
визначати не на основі сформованої внаслідок тривалої
політики русифікації викривленої етнолінгвістичної структури,
а виходячи із частки етнічних представників, яка не перевищує
18 %, і в усіх регіонах, окрім Криму та Севастополя, становить
меншість населення.

Наразі такий же підхід повинен бути до формування
національного складу влади: українців – до 80 %, росіян – не
більше 18 %, євреїв – 0,2 % (вони становлять лише 0,2 %
населення України). Ситуація ж у нас більше, ніж дивна. Від
початку незалежності у 1991 році Україна так і не стала україн-
ською за духом. Так, для прикладу, за даними соціалістки
В. Семенюк, у 1994 році кількість депутатів-євреїв Верховної
Ради становила 145 осіб або 33 %, в 1998 році – 193 або 43 %,
в 2002 році – 203 або 46 %. Подібні тенденції зберігаються
і сьогодні. За деякими даними, євреї та росіяни становлять до
400 депутатів парламенту або 89 %, в той час як їх відсоток
серед населення України в межах 18 %. В такій ситуації виникає
запитання: ким є українці в Україні? Господарями власної землі
чи рабами колоніальної адміністрації? 2010 рік – жодного
українця в уряді Азарова: «Чи це вже не Україна, а Євраїна?» 

Отож, не можна не погодитися з Андрієм Окарою:
«Сьогодні, як ніколи, проявилося, що кожен народ заслуговує
на свою владу і на свої закони... І якщо ти – бидло, і якщо весь
твій народ –  нація “тєрпіл”, значить, скоро на твоїй землі будуть
жити інші, більш достойні народи. Та і не твоя це земля, якщо ти
її не зумів боронити од загарбників...»

Як і має рацію Сергій Грабовський: «За опитуваннями різних
соціологічних центрів, близько 20 % наших громадян висту-
пають за об’єднання України з Росією в єдиній державі. Та
більше: приблизно половина цих “об’єднавців” узагалі не вва-
жає себе українськими громадянами!: ані в політично-грома-
дянському, ані в культурному сенсі, ототожнюючи себе чи то
з СРСР, чи то з Росією. Проте вони активно користувалися,
користуються і користуватимуться своїм виборчим правом,
даючи реальну опору чинній владі. Ну, а як із цих 20% зробити
40% і навіть 50% – це вже, як розумієте, справа техніки,
головне, щоби “заначка” була. А вона є і регіоналізована
переважно в Донецькій і Луганській областях та в Криму.
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І саме ці 20% громадян України, налаштованих проти
українських національних інтересів, стали домінантою суспіль-
но-політичного життя, закинувши у владу ту публіку, яка нині
кермує країною. Публіку, для якої Україна – не більше, ніж
територія, що її треба загарбати й «роздерибанити», а україн-
ський народ – конгломерат «лохів», «фраєрів» та «тєрпіл». При
цьому по всій Україні насаджуються донецькі кадри – від
лейтенантів міліції на майорських посадах до водіїв і тіло-
охоронців на посадах депутатських. Звичайно, місцеві кадри
також використовуються, але на підсобній роботі; перегляньте
біографії голови уряду, ключових віце-прем’єрів і міністрів,
очільників Нацбанку і Конституційного суду... Чи є серед цих
персонажів українці? Не за анкетними даними чи за прізвищем,
а за соціокультурною вкоріненістю? А якщо не українці, то
бодай хохли? Здається, тільки міністр культури – той, що
блазнює зі скрипочкою, – розмовляє вдома українською
мовою. Не надто виклично для країни, де українська мова
є рідною для 2/3 громадян? Утім, не громадян, а “лохів”, “фра-
єрів” та “тєрпіл”, бо ж народ терпить цей відверто окупаційний
режим». Як тут не згадати молитвенне каяття М. Вересюка.

ВИБАЧ, ВКОТРЕ НАС, ТАРАСЕ!

Ми кайдани розірвали,
та не все зробили,
Ми, Тарасе, твою волю,
ще не всю здійснили!
Вибач, вкотре нас, Тарасе,
думали минеться
І пролити кров ворожу
може не прийдеться!
Тепер бачимо, що треба,
виконати волю,
Вражу кров таки пролити,
освятити долю!
Бо без цього в нас не буде
волі і свободи,
За жертовність і страждання
святі нагороди.
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Ми страшну ціну сплатили
і тому гадали,
Що слова із ЗАПОВІТУ
достеменно знали.
Та не брали їх на віру,
бо віки минули,
ми порвали ці кайдани,
а про кров забули!
Тож, нарешті зрозуміли,
ці слова знаменні,
Чому маємо руїну
і чому злиденні!!!
Ворогів не так багато, 
та страху не мають,
І в колеса, де можливо,
нам палки вставляють.
Підло владу захопили,
державу руйнують,
Народ ледве животіє,
а вони жирують!
Це тому нас не бояться,
нахабніють суки,
Що ми в злую кров ворожу
не вмочили руки!
Кров’ю руки не змочили,
волю не кропили,
І святий наказ Тараса,
так і не здійснили.
Треба ЗАПОВІТ Тараса
повністю здійснити –
«І вражою злою кров’ю
волю покропити!»
Без здійснення заповіту
в нас не буде волі,
І не буде в УКРАЇНИ
щасливої долі!
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ДДДД оооо     яяяя кккк оооо гггг оооо     рррр аааа юююю

«««« зззз аааа пппп рррр оооо шшшш уууу юююю тттт ьььь »»»»

УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн уууу ????



За відомих причин, частково виписаних і в цій роботі,
очевидно, що Росія намагається всіма доступними їй засобами
затягнути й втримати Україну у своєму силовому полі. Але
зараз уже не той світ, що це можна, як було раніше, зробити
з допомогою грубої сили. Мати бажання і здійснити його – не
одне й те ж, доводиться шукати якісь знаджування, аргументи,
щоб не тільки бажаюча – Росія, а й та, кого спокушають –
Україна, мала інтерес і вигоду від такого зваблювання. Тож
давайте проаналізуємо ті цінності, які можуть нас зацікавити,
й випишемо фактори, які формують ці цінності. Зміст поняття
цінність у даному випадку – це те, що має привабливість
і є корисним.

Почнемо з міжнародної методологічної бази, яка визначає
й вимірює зміст (користь) і красу (привабливість) людського
життя і є, за своєю суттю, підґрунтям розроблення збалан-
сованого управління сталим розвитком держави на основі
національної системи цінностей.

Принципи стабільного розвитку нашої держави визначені
положеннями Концепції сталого розвитку людства. Її науковою
базою є Концепція ноосфери, яку запропонував академік
В. І. Вернадський (до речі, коріння родоводу його міститься
у товщі українського козацтва як за батьковою, так і за
материною лініями) ще на початку ХХ ст., і суть якої полягає
в обов’язковій узгодженості людського (тобто соціального),
екологічного й економічного розвитку таким чином, щоб від
покоління до покоління не зменшувалась якість і безпека життя
людей, не погіршувався стан довкілля й відбувався соціальний
прогрес.

Органічною складовою Концепції сталого розвитку в глоба-
льному та національному вимірі є Концепція людського
розвитку, яку Україна першою з держав Центральної та Східної
Європи, а також серед країн-членів СНД, прийняла як основу
цивілізаційного прогресу.

Програма розвитку ООН (ПРООН) з 1990 року щорічно
публікує свої Глобальні Звіти про людський розвиток, а роз-
рахунки Індексу людського розвитку (ІЛР) для України були
вперше включені до Глобального Звіту з людського розвитку
1993 року, в якому вона посіла 45 місце і була віднесена до
країн з високим рівнем людського розвитку.
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Наголосимо, що ІЛР обчислюється згідно з методикою
ПРООН за даними про стан здоров’я, рівень освіти і добробут
населення. Характеристику здоров’я дає показник середньої
очікуваної тривалості життя при народженні, освіти, показники
писемності дорослого населення і охоплення  навчанням
(шкільним і післяшкільним) відповідних його вікових груп,
добробуту – обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності
в розрахунку на душу населення.

Відповідно до Глобального Звіту про людський розвиток за
2010 рік, значення ІЛР України дорівнює 0,71, що ставить країну
на 69 позицію з 169 країн і територій.

За період з 1990 до 2010 року значення ІЛР для України
збільшилося з 0,69 до 0,71 %. Протягом цього періоду очі-
кувана тривалість життя при народженні у Україні зменшилася
приблизно на один рік, середня тривалість навчання зросла
більш ніж на 2 роки, очікувана тривалість навчання – також
більш ніж на 2 роки. Валовий національний дохід (ВНД)
у розрахунку на одну особу в країні зменшився на 28 %.

ІЛР України нижче середнього (0,717) серед країн Європи та
Центральної Азії. В Європі та Центральній Азії «сусідами»
України за цим показником є Казахстан і Російська Федерація,
які посідають, відповідно, 66 та 65 місця в рейтингу.

Вочевидь вирішальним тут виявився внутрішній валовий
дохід (ВВД) на особу населення, який дозволив цим двом
країнам на небагато, але вийти вперед за рахунок, в першу
чергу, експорту енергоносіїв та сировини для важкої про-
мисловості. Таке досягнення – це скоріше дар божий, але аж
ніяк не результат роботи на основі новітніх технологій.

Воістину, «у давнину найбагатшими країнами були ті,
природа яких була найщедрішою; нині ж найбагатші країни ті,
в яких людина найбільш діяльна» (Г. Бокль).

Тепер давайте порівняємо можливості прожити довге та
здорове життя.

Середня тривалість життя: Японія – 82,25 роки, Франція –
81,19, Італія – 81,77, Канада – 81,38, Німеччина – 80,07, США –
78,37, Україна – 68,52, Росія – 66,29. 

Як бачимо, нічого такого, щоб рівнятися на північного сусіда
і тут немає.

Що ж стосується можливостей доступу до знань, то тут при-
близно ми маємо однакову ситуацію: всі ми різко втрачаємо
колишні здобутки. 
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Як бачимо, за трьома основними складовими, що ви-
значають ІРЛ, а саме – середньої тривалості життя, рівнем
освіти та обсягом ВВП на душу населення Росія далека від
досягнень світових лідерів взагалі і Європи зокрема. І тому її
досягнення не можуть сьогодні нас «притягувати» як приклад
для наслідування. А може є блискуча перспектива? Давайте
подивимося, що робиться із основними факторами, що
визначають рівень розвитку країни, в т.ч. і Росії.

Система влади. Росія була і залишається авторитарною
країною. Домінуюче становище посади президента у владно-
політичній системі сучасної Росії є наслідком історичної
традиції. Незважаючи на всі зміни історичних обставин,
незмінними протягом останніх 150 років залишається все-
владдя одноосібного правителя, спочатку спадкоємного,
а потім виборного. Розподіл повноважень між президентом
і прем’єром у цілому стабілізувався, в парламентську респуб-
ліку Росія навряд чи еволюціонізує. Скоріше всього, система
влади буде базуватися на владі виборної еліти у вигляді
партійного президентства. Приблизно це те, що сьогодні має
Україна, і така система влади продемонструвала свою
неефективність (сьогодні Президент України формально –
почесний голова, а насправді – реально очолює правлячу
Партію Регіонів).

Найбільше природним кінцем або фінішем такої системи
влади може бути тільки революція – кольорова чи кривава, це
вже інше питання. Всевладність виборного правителя не може
бути не те, що вічною, вона не може бути навіть довговічною.
Подивіться, куди зараз рухається весь світ!

Економічна ситуація. За прогнозами провідних – як
міжнародних, так і російських експертів, характер економіки
в найближчій перспективі змінитися не може. Росія залишиться
експортноорієнтованою державою з недостатньо розвинутою
внутрішньою торгівлею, значною мірою натурально-зорієнто-
ваним населенням (низькі грошові прибутки, потяг до натураль-
них пільг, садово-городня залежність тощо).

Зараз найбільш благополучними є ринок і торгові зв’язки,
які обслуговують експорт, зовнішньоторгову експансію. І ос-
кільки торгівля йде переважно сировиною (нижче ми наведемо
цифри), то значна частина продуктивного населення зали-
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шається поза виробничою сферою. Хороше почувають себе
тільки ті, хто вивозить, і ті, хто їх обслуговує. Решта робітничого
люду залишаються непотрібними на цьому святі життя.   

До тих пір, поки грошові потоки не будуть переорієнтовані
таким чином, щоб населення забезпечило переважаючу
зацікавленість до себе як власника засобів і споживача товарів,
тобто джерела високого заробітку для підприємств, здатне
скласти конкуренцію зовнішньому ринку, до тих пір очікувати
серйозного зростання неекспортних галузей господарства не
доводиться. А відповідно і покращання життя значно перева-
жаючої частки населення.

Географічні і демографічні наслідки розвалу СРСР теж не
пройшли безслідно для економіки Росії – щез один із визнаних
світом полюсів протистояння між наддержавами. Нагадаємо
[13], що загальна площа Радянського Союзу складала
22,4 млн км2 і на момент розвалу (1991 р.) в ньому проживало
близько 280 млн чол., із них 138 млн чол. – етнічні росіяни. Як ця
кількість Росіян була зібрана, це вже інше, але цікаве питання.
Сучасна Росія має площу 17,07 млн км2 і її населення налічує
142 млн осіб (на 2010 р.). В результаті розпаду Союзу, на думку
більшості росіян, вони втратили 5,3 млн км2 (майже 25 %) своєї
території і половину населення. При цьому втрачена краща
частина території. Російська Північ займає 11,4 млн2 км, або
майже 65 % території Росії. Із них за міжнародною
класифікацією: 5,4 млн км2 – абсолютно дискомфортна зона
для життя людини; 3,4 млн км2 – екстремально-дискомфортна
зона і 2,5 млн км2 – дискомфортна зона.

Як уже говорилося, більша частина території сучасної Росії
практично непридатна для життя людини! Ні в одній країні світу
на таких територіях люди не живуть на постійній основі (Північ
Канади, Антарктида). На Півночі постійно проживає 11 млн чо-
ловік (із них тільки 1,6 млн – корінні народи). Рівень захво-
рювання серед північних жителів перевищує середній у 3–5 ра-
зів, а тривалість життя на 10 років менше середньої по Росії.
У цих, практично непридатних для життя умовах, добувається
90% природного газу, 75 % – нафти, 80 % – золота, 90 % – міді
і нікелю, 100 % – алмазів і платини та 25 % – деревини, тобто
практично «кується багатство» Росії.
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Деякі експерти – чи випадково, чи на замовлення –
включили Росію до групи БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай),
яка успішно розвивається і за рівнем ВВП швидко набли-
жається до економічно розвинутих країн. Насправді ж Росію
варто віднести до регресуючих країн: за останні 20 років ні одна
галузь економіки Росії, за винятком роздрібної торгівлі, не
тільки в обсягах, але й за ціновими показниками не досягла
рівня 1990 року.

Доповнимо сказане убивчою статистикою: понад 80 % на-
ціонального експорту Росії припадає на поставки мінеральної
сировини і напівфабрикатів (нафта, газ, необроблені алмази,
алюміній, нікель, азотні добрива, прокат чорних металів); Росія
щорічно експортує високотехнологічної продукції на суму
близько 3 млрд дол. або в п’ять разів менше, ніж Таїланд,
і в 10 разів менше, ніж Китай; частка Росії у світовому експорті
інформаційного обладнання становить 0,04 % (а Китаю –
7,1 %), тобто у 178 раз більше!; Росія експортує 60 % видобутої
нафти, 35 % газу, 90 % міді, 97 % нікелю, 98 % алюмінію і 90 %
мінеральних добрив, які недоотримують російські поля. В резу-
льтаті Росія щорічно закупляє 50 % продовольчих продуктів на
більше як 30 млрд  дол.; фізичний обсяг експорту практично не
зростає – все досягається за рахунок сприятливої кон’юнктури
цін на сировину. Таким чином, наявність величезних природних
запасів мінеральної сировини значною мірою заважає країні
здійснити радикальну модернізацію виробництва і перевести
безнадійно застарілу російську економіку на сучасні рейки.

Якість соціуму. Економічні і технологічні проблеми пост-
радянської Росії погіршуються негативними демографічними
й соціальними процесами. В Росії (як, до речі, і в Україні та
в Білорусії) кількість померлих перевищує кількість новонаро-
джених. Правда, Росія дещо кращий вигляд має за своїх сусідок
за рахунок високої народжуваності дітей у мусульманських
народів, що проживають у Росії, і за рахунок великої кількості
мігрантів, які прибули до Росії відразу після розвалу СРСР. За
розрахунками ООН, до 2050 року населення Росії за умов
збереження існуючих тенденцій зменшиться на 21,5 %.

Як бачимо, взірцем для України за цим показником Росія
бути не може.
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Для Росії є характерним дуже високий розрив між
тривалістю життя жінок і чоловіків – близько 13 років (у світі
в цілому – 6 – 7 років, у розвинутих країнах близько чотирьох).
За цим показником Росія займає перше місце в світі. Чоловіки
живуть набагато менше жінок тому, що дуже велика частка
смертей від травм, отруєнь, убивств і самогубств (в серед-
ньому по країні близько 13% всіх смертей). За  кількістю
вживання алкоголю на душу населення, за кількістю вбивств
(в середньому 80 тисяч на рік за офіційною статистикою, яка
враховує миттєве вбивство на місці злочину), а також дітей-
безпритульних Росія в останні роки переконливо займає перше
місце у світі. На початок 2011 року в Росії налічувалось 4 млн
бомжів, 3 млн жебраків, близько 5 млн безпритульних дітей.

Така сумна демографічна і криміногенна ситуація обумов-
лена в першу чергу, різким соціальним розшаруванням
населення.

Наведемо деякі цифри щодо сказаного [10].
«Львиная доля заработанных на экспорте сырья денег

(а других денег в России практически нет) оседает на зару-
бежных счетах или в карманах властной верхушки и «назна-
ченных» олигархов. Официально в России – 160 тыс. дол�

ларовых миллионеров и несколько десятков миллиар�

деров. Но российские и международные эксперты

считают, что их количество в 2,5 — 3 раза выше. По

данным журнала Forbes суммарное состояние 14 самых

богатых граждан России соответствует 26 % ВВП страны

(для сравнения — суммарный капитал 39 самых богатых

американцев равен 4,5 % ВВП). Ученые США и РАН России
сходятся во мнении, что интегральный показатель имущес�

твенного расслоения населения — децильный коэффи�

циент, равный соотношению доходов 10% самых богатых

граждан страны к 10% самых бедных граждан в России

равен — 36 (в скандинавских странах 3 — 4, в Европе 5 — 7,

в США около 11). Ученые обеих стран сходятся во мнении, что
реальный децильный коэффициент в России трудно посчитать,
и он значительно выше из-за систематического увода в тень
доходов богатых россиян (доходы наибеднейших слоев
населения прозрачны, и практически не могут быть искажены).
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Значительное расслоение населения происходит и по
географическому принципу. Уровень доходов и качество жизни
населения в Москве и, в меньшей степени, в Санкт-Петербурге
на порядок превосходит средний по стране. Именно «мос-
ковские впечатления» туристов, зарубежных журналистов
и трудовых мигрантов создают обманчивую иллюзию богатс-
тва России и относительно высокого уровня зарплаты ее
жителей». Кінець цитати.   

За європейськими стандартами, всі прошарки населення
(за 90 %), окрім багатіїв, належать до категорії бідних і мало-
забезпечених. При цьому ціни на продукти, товари і комунальні
тарифи майже зрівнялися із середньоєвропейськими.

За цими показниками в Україні справи не кращі. Але було
б абсурдом втягнутися в це болото: об’єднання, союз двох
невдах дасть третього злидня, ще більшого.

Кілька думок про якість людського матеріалу. Не знаю, від кого
це пішло – від правителів із давніх часів чи від народників, але
істини типу «народ не помиляється», «про мудрість, доброту
і духовність простого народу» були недоторканою «святою
коровою», які з лицемірними мантрами у відповідних випадках
політично-шулерськи використовувалися владотримаючими
партіями і особами. В результаті на будь-яке дослідження, а тим
паче на публікацію інформації щодо реальних проявів мен-
тальності (побутових, виробничих, етичних тощо) накладалося
жорстке табу. До речі, ця традиція і зараз, особливо в період
підготовки і проведення виборів, повсюдно використовується і у
нас, в Україні, всіма – як найправішими, так і найлівішими
партіями, і, звичайно ж тими, що перебувають у коридорі між
ними. В попередніх розділах я дещо порушував це табу,
приводячи чужі і свої оцінки якості людського матеріалу в Україні.
Але в даному випадку нас цікавить російська версія, оскільки нас
туди, в Росію, дуже настирливо «запрошують». Наведемо думку
щодо цього відомих соціологів Л. Гудкова і Б. Дубіна із Центру
вивчення громадської думки, («Весник общественного мнения»
№ 81, 2006 г.): «Жители России являются архаичными и при-
митивными людьми. Рабочие представляют собой пьяниц и воров,
которые не хотят честно и интенсивно трудиться и постоянно
жалуются на низкую заработную плату. У них отсутствует
мотивация, и они не способны к творчеству… Россияне пассивны
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и сопротивляются переменам. Они почитают слабых, бедных и
страдающих, т. е. неудачников. Они часто ссорятся с коллегами,
родственниками и соседями. Подъезды и лифты они превратили
в туалеты… Культурный уровень россиян крайне низок. Жители
России страдают комплексом неполноценности и отличаются
пессимизмом. Они не любят и не уважают самих себя...».

У творах Проханова, Акуніна, Марініна, у фільмах Сокуріна,
Лунгіна, Германа з пронизливим болем пострадянську Росію
зображують «диким полем», жорстока і мерзотна влада якої
вивезла за кордон «свої» гроші і своїх дітей, а здичавіле,
з великими потугами населення, яке ледь животіє, не має
жодної перспективи.

«У нас криминальное гетто, увы, не отдельно от социума.
Государство воспринимает преступный мир как конкури-
рующую банду, норовит влезть во все щели, контролировать
все и вся. Законы и там, и там одни и те же – везде равно царят
бескомпромиссное насилие и презрение к личности… Мы
словно застряли психологически и ментально на пороге
современного мира. Силимся войти и не можем. Больше того,
очевидно дрейфуем в сторону упрощенного варварства.
Политкорректность в современной России – жупел. И на все
вызовы, связанные с глобализацией, миграцией и нашествием
иноверцев, публика тупо реагирует по старинке: бей, выселяй,
загоняй в гетто, «пусть знают, кто в доме хозяин!», сползла
в зоологический, пещерный расизм. Власть можно поменять.
Можно переписать законы. Устройство мозга поменять

гораздо сложнее. И последствия деградации в этой области
могут – увы – оказаться для России фатальными» (Н. Сиривли
«Пророк», «Новый мир», № 9, 2010 г.).

Завершуючи систематизацію матеріалів щодо обґрун-
тування недоцільності орієнтації України на пострадянську
Росію, я найменше хотів би, щоб мене звинуватили у русофобії.

Навпаки, я дуже поважаю наших сусідів – російський народ
і бажаю йому, як і своєму українському народові, всіляких
гараздів. Але якщо ми, українці, дійсно хочемо жити краще, то
пора нам в Україні перестати вірити в чужі брехливі міфи
й шукати собі союзників і стратегічних партнерів в інших краях.
Не можна надійно сидіти на двох стільцях. А розраховувати при
цьому треба, перш за все, на власні сили.
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Розмірковуючи над наслідками життя в умовах спільної
історії України й Росії і прогнозом незалежного їх існування
в майбутньому, стикаєшся з необхідністю відповісти на
фундаментальні питання: «А що ж робити? Вічне протистояння
зруйнує обидві країни! Що може бути альтернативою цій
руйнації? Чи є такі аргументи для майбутнього, в якому Україна
та Росія будуть враховувати взаємно національні інтереси одна
одної і стануть партнерами». Думаю, що є. В першу чергу – це
створення ліберально-демократичної еліти в обох країнах
і організація інтенсивного діалогу спочатку між ними з посту-
повим виведенням його на рівень діалогу між українським
і російським суспільствами в цілому. Предметом цього діалогу
повинні бути ціннісні концептуалізації як внутрішньої, так і зов-
нішньої політики обох держав. При цьому зовнішньополітичний
пакет кожної із держав повинен бути сформований із
урахуванням національних інтересів як української, так і росій-
ської сторін. А поки що на сьогодні, як пишуть «Московские
новости» «в России мало кто понимает, что те, кто выдает себя
за спасителей русской культуры на Украине, – защитники совка
в его самых отвратительных проявлениях».

Прагматичним прикладом для розбудови двосторонніх
відносин між Україною і Росією могли б стати відносини Великої
Британії та Сполучених Штатів (ідея Л. Івшиної): Україна –
Британія, Росія – США. Українців треба любити за те, що вони
надзвичайно цінують свободу, і поважати, що вони за неї
завжди боролися. Українці повинні зробити все, щоб остаточно
відокремитися від Росії, а Росія віднайти аргументи для
самоусвідомлення, що їй від цього стане тільки краще, бо так
воно і є насправді.

Сучасна уява про справедливий соціальний устрій включає
в себе такі складові: суспільство являє собою множину людей із
своєю індивідуальною долею, які намагаються прожити життя,
а не покласти його на вівтар вітчизни чи розтратити в ім’я
наступних поколінь; головне у державному устрої – свобода
його громадян, держава повинна забезпечити людям мож-
ливість вільного вибору діяльності і свободу організації свого
життя; суспільство повинно складатися із рівноправних
громадян, їхні права не повинні залежати від професії, май-
нового стану, національної чи релігійної приналежності.
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І це уявлення пробиває сьогодні собі дорогу у російському
(як, до речі, і в українському) суспільстві. Маси сьогодні не
проміняють свободу ні на службу батьківщині, ні на боротьбу за
своїх однокровників, росіян, незалежно від того, де
знаходиться ворог – всередині держави чи ззовні. Народ
утомився від боротьби і нездатний на неї, якщо справа не
торкається конкретних речей, таких, наприклад, як ліквідація
пільг без адекватної і зрозумілої заміни. 

Російська імперія дуже боїться правди про своє минуле. Але
життя змусить усіх нас іти в глиб істинної історії.

Першими у цій ході росіяни не можуть бути, бо цей похід для
них означає розвал Росії. Однак й недоруйнованою вона не
може залишатися. Українці, як і колись, знову повинні
допомогти росіянам позбутися міфів і по-діловому взятися за
реконструкцію своєї держави в контексті Європейської
цивілізації, бо ми все-таки ближче до Європи, якщо не
в сучасності, то в минулому – це вже точно. І ця близькість
визначається не тільки територіально чи географічно, вона
обумовлена значними взаємовпливами, можливо, що і в не
зовсім збалансованих пропорціях.

Що ж до Росії, то весь світ замислюється, яке в неї
майбутнє. Ця країна – велика загадка для всіх. Зараз вона
програє на багатьох фронтах, і в цьому є велика загроза. Світ
модернізувався, а Росія відстає, і це небезпечно. Розпад
великих імперій загрожує сусідам. Росії ніколи ще не вдавалося
створити успішного проекту держави (К. Зануссі).

І тому нам залишається тільки одне: збирати здорові сили
оновлення як з одного, так і з іншого боку і виводити їх на
широкий шлях розбудови обох держав народної демократії.

Настає час знати правду і навчитися нею жити. Ми всі
повинні збагнути, що не лише нам робили зло, а й ми теж не
завжди були святими. Розуміння, визнання звільняють і людину,
і націю, тільки так можна йти вперед. Таким чином позбуваються
багатовікової ворожнечі Франція та Німеччина, цим шляхом
зараз просуваються поляки з німцями. За конкретні ворожі дії
народи повинні попросити пробачення один у одного. У такий
спосіб взаємна ненависть минає. І тут уже питання не
в співмірності взаємних образ – хто кому більше залляв сала за
шкіру, тут питання готовності піти саме цим шляхом.
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Наразі мені спало на думку, що неперервний розвиток
людства приведе нас врешті-решт до такого рівня усвідом-
лення людиною відведеного їй місця у природі, що вона почне
критично переоцінювати історію свого існування на землі. Ця
переоцінка примусить окремі народи, держави соромитися
деяких сторінок реальної дійсності минулого: загарбницькі
війни і колоніальне здирництво; божевільні прагнення утворити
імперію та будь-якою ціною зберегти її якомога довше
панування над чим більше можливою кількістю людей чи навіть
народів; поголівне нерозуміння, а відтак неповага до прав
людини, нехтування ними в абсолюті, а в результаті масове
знищення ні в чому не винних людей війнами, голодом тощо.
Прологом цього прозріння є, на мою думку, вибачення перед
нехристиянами Папи Римського – Павла ІІ за Хрестові походи,
організовані католицькою церквою, які залишили в історії свій
кривавий слід нелюдської жорстокості і дикого насилля.
В цьому ж ключі розвивається еволюція ставлення людства до
інвалідів – від агресії і знищення до повної інтеграції
у суспільство. Тож надія вмирає останньою.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая.

Т. Шевченко
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Шестидесяті роки ХХІ століття. Україна рівна серед рівних
у Європі з розвинутою потужною економікою, стабільною
демократією і високим рівнем життя. По своєму інтелек-
туальному, духовному і економічному потенціалах вона входить
в першу десятку найбільше розвинутих країн світу, а в Європі
вона дихає в потилицю найбільше потужній країні Європи –
Німеччині.

Ніякого дива не сталося. Відбулося те, що повинно було
відбутися. В середині першої четверті ХХІ століття в Україну
прийшов Вашингтон в образі нової сили – політичної партії Х,
яка була створена не під якогось лідера, а виникла як відповідь
найбільш політично- і соціально-активної частини українського
суспільства на тогочасні виклики часу. Її кістяк створили
прибічники національної ідеї, що була вибудована на основі
українського націоналізму із масиву вчителів, лікарів, соціа-
льних працівників, інженерно-технічних кадрів, державного
чиновництва (частково), підприємців (середній клас), робіт-
ників, фермерів, селян тощо, тобто із всього того, що було
чесного, розумного і патріотичного в Україні.

При цьому український націоналізм трактується не просто
як ідеологія, а як стиль життя. Це шляхетність і лицарська
відвага, це прагнення до власного відчуття гідності й самопо-
ваги, це чин заради теперішніх і майбутніх поколінь, це безо-
глядна любов та прагнення до свободи всім своїм єством
і самовіддане служіння власній батьківщині, заради незри-
мих цілей та неосяжного прагнення йти вперед з Україною
в серці.

Це Україна – для земного народу понад усе!

В результаті народилася потужна ідеологічна партія, яка
бачить українське суспільство інтегрованим навколо інтересів,
не менше, ніж 80 % жителів України.

Поступово зникли напруженості в стосунках між регіонами.
Укріпився статус української мови як державної. На ряду з цим
створені широкі можливості для задоволення національно-
культурних потреб етнічних груп. Партією разом з державними
структурами була розгорнута безпрецендентна виховна робота
всіх громадян, відтворена і написана об’єктивна історія
України. Величезними зусиллями вона була доведена до
світової спільноти, в результаті Україна перестала бути terra
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inkohnita. Партія говорить народу тільки правду. Політика
в державі стала чесною і прозорою.

Вона (партія) протягом 15 років організувала написання
«праведних» законів, які дали чітку відповідь суспільству, що
робити з конституцією, політичною системою, економікою,
соціальною сферою, наукою і освітою, медициною, житлово-
комунальним господарством тощо. Це дозволило об’єднати
інтереси значно переважаючої частини громадян України
(більше 80 %) та розробити систему саме народної влади і на
основі цих нових законів мобілізувати всі ресурси на розбудову
процвітаючої України. Протягом кількох десятків років йшла
важка державотворча робота з повсюдним широким впро-
вадженням елементів громадянського суспільства.

В результаті життя стало таким, що українці почали
заздрити самі собі. Належність до української нації стала
престижною. Розпочалося навіть часткове повернення україн-
ців із чужих земель на рідну землю. З  їх поверненням в Україні
появився новий суспільний досвід і додатковий капітал, що
пришвидшило рух України вперед. 

Хай же тобі поталанить, Україно, на твоїй нелегкій дорозі!
Боже, благослови Україну!
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У нашому суспільстві визріває масове усвідомлення
необхідності створення нової політичної сили, яка була б здат-
ною мобілізувати весь народ на ефективну розбудову
Української України. В сьогоднішніх реаліях це може стати
дійсністю за умов, що народ зі своєї товщі виштовхне на
політичну арену необхідну кількість активних і розумних людей,
які і створять нову політичну силу. Як вона буде називатися,
неважливо. Для визначеності я її назвав би, наприклад,
«Громадське об’єднання мужніх і нескорених» (ГОМІН).

ГОМІН треба розглядати як національну вежу і будувати її
потрібно із цеглинок, щоб отримати надійний моноліт. Блоки не
годяться, завжди існує загроза тріщин і розвалу.

Партія створюється не під особистість чи лідера. Вона
є відповіддю найбільше політично і соціально свідомої частини
українського суспільства на виклики сьогодення.

Партія формується як політична сила, яка буде виражати
інтереси, в першу чергу, трудового і бідного народу, якого
в Україні сьогодні більше 90 %. І тому відкидає політичну
дефініцію – ліва, права, крайнє ліва, крайнє права, центрист-
ська тощо.   

Вона бере на озброєння в практичній роботі всі постулати,
втілення яких у життя служитиме значно переважаючій
більшості українського народу. Її соціальна база: науковці,
вчителі, лікарі, соціальні та інженерно-технічні працівники,
чиновники (чесні, патріотичні), підприємці (середній клас),
робітники, фермери, селяни тощо. Але всі вони українські
патріоти. І хочуть змінити життя в Україні на краще.

Головна мета партії – розбудова унітарної, соціальної,
моноетнічної демократичної Української держави, стрижнем
якої є  титульний етнос – Українці. Всі решта – етнічні групи, що
мешкають в Україні, мають такі ж самі, як і Українці, права
і обов’язки, включаючи належні гарантії щодо задоволення
їхніх національних потреб. Державною мовою є мова титульної
нації – українська. 

В організаційно-масовій роботі партія широко використову-
ватиме можливості Інтернету та його інформаційно-мобілі-
заційних ресурсів.
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Для забезпечення виконання своєї місії партія матиме
газету і теоретичний журнал, підготовкою керівних кадрів партії
займатиметься школа «Політичного лідера».

Кошти партії формуватимуться за рахунок внесків її членів
і пожертв усіх небайдужих громадян України без усяких
передумов.

Витрати і формування бюджету – абсолютно прозорі з регу-
лярними звітами.   

Як стартовий варіант, пропонуються окремі елементи
програми ГОМОНУ.                                                                                     
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ММММ АААА НННН ІІІІ ФФФФ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ
«ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

МУЖНІХ І НЕСКОРЕНИХ 

(ГОМІН)»



За неповних 22 роки існування України в статусі незалежної
держави вона так і не стала Українською ні за духом, ні за долею
народу.

Сьогоднішній стан України за всіма ознаками можна
назвати катастрофічним і він є наслідком правління анти-
народної, а відтак злочинної, наскрізь корумпованої на всіх
рівнях квазідержавної структури, яка, будучи незалежною від
Бога, ошуканого суспільства й совісті, веде народ до вими-
рання. Нинішня влада – це окупаційна влада загарбників і гно-
бителів.

Аналізуючи життя українського суспільства в комплексі,
спадає на думку, що могло б бути ще щось більш страшніше,
але його просто не існує в природі.

Поглянемо ближче на окремі сторони державного і сус-
пільного життя в Україні.

Протягом років незалежності державні провідники полу-
м’яно закликають народ будувати «Нову Україну». Однак
національний склад українського політикуму, економічна та
гуманітарна ситуації свідчать про те, що під «Новою Україною»
розуміється Україна без українців, в якій українці не є госпо-
дарями власної землі, їх методично перетворюють на рабів
колоніальної адміністрації.

В Україні економічна бізнесова влада нерозривно пов’язана
з політичною. Влада це – гроші, а гроші це – влада. Серед
мільярдерів-олігархів відсутні українці:

Рінат Ахметов – татарин, Ігор Коломойський, Віктор  Пінчук,
Сергій Тарута, Дмитро Фірташ, Едуард Шифрін, Костянтин
Живаго, Олександр Ярославський, Сергій Буряк, Василь
Хмельницький, Федір Шпиг, Віктор Нусенкіс тощо – всі етнічні
євреї, Володимир Бойко та Володимир Матвієнко – росіяни
(хоч і мають українські прізвища). Отже, півтора десятку євреїв
та росіян, одному татарину фактично належить Україна. Варто
зазначити, що цей капітал формувався у 1990 -ті рр. –
кримінальні часи, роки беззаконня, злочинної приватизації
(у народі – «прихватизації»), у результаті фінансових оборудок
та ін. злодійських схем.

Воістину, поки щасливі від п’янкої  волі й незалежності
толерантні українці співали пісень про червону калину, їхнє
добро дерибанили зайди. А його доведеться повертати. Така
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логіка справедливості: вкрадене повертають господареві,
а злодій отримує відповідне покарання. А повертати є що, – за
неповними експертними оцінками мова йде про декілька сот
мільярдів дол. США, вивезених з України. Це не золото
Полуботка, це вкрадене в ще сущих в Україні мешканців. Таке
шалене обкрадання України призвело до того, що вона увійшла
до десятка країн з найбіднішими громадянами. Власність
середньостатистичного українця становить 928 євро. Най-
багатшими виявилися швейцарці – 138 тис. євро, японці –
93 тис. євро, американці – 90,4 тис. євро, бельгійці – 68,5 тис.
євро. Найбіднішими виявилися громадяни Індонезії – 467 євро,
Казахстану – 539 євро, Індії – 643 євро. Для інформації про
сусідів: Литва – 1,4 тис євро, Росія – 1,55 тис. євро, Туреччина –
1,66 тис. євро.

Ми знаємо, як повернути наше – нам. І ми це зробимо! 
Тож думайте, українці!
А погляньте на етнічний склад Верховної Ради у так званій

незалежній Україні! Кількість депутатів-євреїв у Верховній Раді
України у 1994 році становила 145 осіб (або 33 %), у 1998 році –
193 (43 %), у 2002 році – 203 (46 %). Подібні тенденції нарос-
тають і після виборів 2006 та 2007 років. За деякими даними,
євреї та росіяни налічують до 400 депутатів «українського»
парламенту, або 89 %. Не думаю, що ситуація покращилась
після виборів у жовтні 2012 року.

Найближчим часом буде завершена необхідна аналітична
робота, і ми будемо мати точні дані. Але й та статистика, що
відома, вражає, оскільки за переписом 2001 року євреї
становлять лише 0,2 % населення України!

А чи можете ви, дорогі брати-українці, уявити собі, щоб
в Ізраїльському кнесеті  було таким співвідношення депутатів
на користь того ж таки арабського народу, що проживає
в Ізраїлі, а його там  понад 20 %. Або якби це якимось дивом
сталося, то можете ви собі уявити, що робилося б в усьому
світі, незважаючи на те, що Ізраїль, як країна, за територією
трішки менша за Сумську область (Ізраїль – 22,072 тис. км2,
а Сумська область – 23,00 тис. км2).

Тож думайте, українці!
А ще погляньте на етнічний склад Уряду України, який

правив нами останні 3 роки. 
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Уряд М. Азарова 2010 року – жодного українця. Міністри
ж уряду М. Азарова зразку грудня 2012 року значною мірою
імпортовані із інших країн: М. Азаров і п’ять міністрів наро-
дилися в Росії, Молдові і Казахстані.

Звернемо Вашу увагу, що ключові посади в цьому уряді
в руках «нововипечених» громадян України, яким абсолютно
байдужа Україна: вони не знають ні її історії, ні мови, вони не
сприймають її культури. Вони зайди на час, який необхідно
потратити, щоб щось ще потягнути собі, і маючи кілька
громадянств, вчасно втекти і сісти на м’яко заздалегідь
вимощене місцечко. Трапляється, що міністерську чи іншу
високу посаду обіймає особа з буцімто українським прізвищем,
а сам він є насправді новітнім яничаром, або ж Піскуненко,
Червоненко, Книжник, несть їм числа, є псевдонімами, а
справжні їхні прізвища – Фурман, Шульман, Штільштейн тощо.

Тож думайте, Українці!
Українці як етнос офіційно навіть не існують в державі:

у 1993 році графу «національність» було вилучено з паспортів.
«Інтернаціоналісти», виходячи з принципу кількості етносів
у державі, а не з їх чисельності, накинули нам визначення
України як полінаціональної держави, хоч етнічні українці за
переписом 2001 року становлять 77,8% населення України.

Відомо, що за стандартами ООН, якщо титульна нація
становить не менше 70% населення країни, то така держава
є моноетнічною. 

Викривлене ж визначення багатонаціональності держави
і практичне втілення його в життя за підтримки антиукраїнської
влади призвело до знищення само-ідентифікації нашої нації як
кровнородинної спільноти. А це є корінь етнопсихології народу
і його національної культури.

Політичне шулерство призвело також  до великої юридичної
плутанини. Так, закон України «Про національні меншини
в Україні» від 25 червня 1992 року статтею 4 констатує: «До
національних меншин належать групи громадян України, які не
є українцями за національністю, виявляють почуття націона-
льного самоусвідомлення та спільності між собою». Однак,
Конституція України у Преамбулі визначає: «Верховна Рада
України від імені Українського народу – громадян України всіх
національностей...». Отже, існує певний казус — статус
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національних меншин в Україні є закріпленим, однак статус
етнічних українців ніяким чином не закріплений, більше того –
Конституція не визнає існування українців, проголошуючи лише
аморфний «український народ». До того ж, після скасування
графи «національність» у паспортах де-юре всі громадяни
України є «українцями»... Тож про які національні меншини йде
мова? З юридичної точки зору, всі росіяни, татари, євреї та ін.
є так званими «політичними українцями». Чи не настав час
закріпити законодавчо права і особливе становище
українського етносу (нагадуємо – 77,8 % населення України)?
Але ж ні, протягом 20 років незалежності склалась пара-
доксальна ситуація: політика держави спрямована винятково
на захист нацменшин (переважно росіян), тоді як хоча
б говорити (!!!) про захист українців вважається дурним тоном,
фашизмом тощо.

А рівноправ’я в суспільстві повинно здійснюватися не на
користь етнічної меншості, воно повинно бути пропорційним їх
числу в загалі. Цей принцип очевидний. Якщо ми маємо, для
прикладу, гурт із 15 осіб, до складу якого входять 10 українців,
три росіянина і два євреї, і нам необхідно розділити одну
хлібину на всіх. Поділ її на три рівні частини, оскільки в наяв-
ності є представники трьох націй, буде несправедливим.
Справедливим буде поділ за чисельністю групи, і тоді українці
отримають 10 шматків, росіяни – 3, євреї – 2.

Найдивніше те, що Конституція України своєю догмою про
штучний та фактично космополітичний «Український народ» як
громадян України всіх національностей, одразу ж «виключає» зі
складу українців закордонних українців. Дійсно, де-юре вони не
належать до українського народу, однак нація – це не лише
місце проживання, але й походження, мова, менталітет,
національна свідомість, історична пам’ять... Невже більшим
«українцем» можна вважати іноземця, наприклад, того ж негра,
що набув громадянство України, ніж 3 млн етнічних українців
Північної Америки, які зберігають мову, видають газети, книги,
лобіюють українські інтереси за кордоном, допомагають чим
можуть історичній Батьківщині...

Вавилон, за Ветхим Заповітом, розпався після розпов-
сюдження багатомовності – як божої кари. Такі ж процеси
почались і в Україні з уведенням Закону про регіональні мови.
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Ланцюжок тут очевидний: немає української нації, немає
української мови, немає української мови – немає української
держави, немає української держави – залишається земля, на
якій автохтонне населення перетворено на німих рабів. Кінець
України!

Україна без українців – це не «страшилка», а цілеспрямована
стратегія п’ятої колони, що гуртується навколо партії регіонів,
і взяла необмежену державну владу у 2010 році, а зараз, після
виборів у жовтні 2012 року, намагається утримати її.

Отже, перед українською нацією поставлено драматичне
історичне питання: або ми будемо і далі спостерігати за руй-
нацією основи основ нашої державності, або ми… Аби цього не
сталося, – ми повинні створити нову політичну силу – Грома-
дянське об’єднання мужніх і нескорених  (ГОМІН).

Тож думайте, українці!
Якщо ж узяти гуманітарну сферу, то там усі ресурси кинуті

на обдурення й ошукування українців. В головах людей сіється
хаос, непомітно українські національні цінності замінюються на
фальшиві, в які вже дехто починає вірити. Із літератури і мис-
тецтва поступово витравляється соціальна суть, придушено
бажання художників займатися відтворенням і дослідженням
процесів, які мають місце у товщі народних мас. Телебачення,
ЗМІ переповнені прославлянням найпорочніших людських
почуттів – культом сексу, насилля, садизму, словом усякої
аморальності.

Чесність і порядність висміюються, стають нікому не
потрібними, перетворюючись на пережиток минулого. Хамство
і нахабство, брехня та обман, злодійство і рейдерство, п’янство
й наркоманія, тваринний страх одного перед одним, безсором-
ність нахабно влізають у повсякденне наше життя. Особливо
все це вкупі пагубно впливає на молодь, формуючи із неї
космополітів вільного світу.

Невже ми будемо надалі миритися із цим?
Тож думайте,  українці!
Цей «плач Ярославни на валу» можна було б ще про-

довжувати, але і сказаного досить, щоб зрозуміти, що далі так
продовжуватися з точки зору корінних інтересів власне України
не може! Українці не можуть більше дивитися на те, що роблять
з ними в їхній же власній державі, широко закритими очима!

– 79 –



Вирішити ці проблеми існуючі партії не в змозі. Про це
переконливо свідчить сучасний стан справ в Україні.

На опозицію теж немає ніякої надії. Феномен України
полягає в тому, що злодійкувата владна партія створює таку
ж недолугу опозицію, яка формується за кошти з  непрозорих
джерел. Ми створимо нову опозицію, і тоді цій владі настане
кінець! 

Україна ще не вмерла і не вмре ніколи. Запорукою цьому
є божа воля і наше гаряче бажання працювати. Боже, благос-
лови Україну!

Чим більше ми національні, тим більше ми європейці
(Ф. Достоєвський).

Тож думайте, українці!
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