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Р о з д і л I

Петро  Таланчук

КККК ОООО ЛЛЛЛ ИИИИ     ДДДД ІІІІ ЖЖЖЖ ДДДД ЕЕЕЕ ММММ ОООО СССС ЬЬЬЬ

ВВВВ АААА ШШШШ ИИИИ НННН ГГГГ ТТТТ ОООО НННН АААА ????



ПЕРЕДМОВА

Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним Законом?
А діждемось — таки колись.

Тарас Шевченко

Американський Президент Вашингтон — месія — спа�
ситель, 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, справді 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. 
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Друге. Медведчук уже обіймав досить високі посади у нашій
державі, зокрема очолював Адміністрацію Президента Л. Куч�
ми, 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 соціо�
логічними 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 тепе�
рішніх і майбутніх поколінь, це безоглядна любов та 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 обрали, і притягти 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. 

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
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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 державності, 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, деспотизм і безнадійне відставання.
«Патріотичне ж словоблуддя у вустах людей, які знищують
українську мову і розколюють 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 суто політичний крок, спрямований не
тільки на заперечення культурної ідентичності 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 передусім
добре виконувати свою роботу і намагатися зробити хоч
малесенькі зміни на краще в рамках своєї структури, у психо�
логії 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 вищою за
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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»…

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 у 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, щоб
кожен із нас перед минулим свого народу схиляв голову,
а перед майбутнім — засуковував рукави для захисту і важкої
розбудови власної держави і плуга пер, не чекаючи манни
небесної. Вірю, бо безглуздо не вірити, що Україна з такою
історичною пам’яттю не може просто так, без бою, узяти й 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. Належ�
ність до великого 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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УКРАЇНЦІ ЛЕДЬ НЕ ЗАДИХНУЛИСЬ

В ОБІЙМАХ «СТАРШОГО БРАТА»

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 запитання, 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 формує не тільки спосіб
мислення, а 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’явила�
ся 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 ті з них, де
йдеться про 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,
включаючи 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 держава,
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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 березня 2011 року.

Таким чином, найвища владна інституція Росії своїм Указом
проголосила Київську Русь Російською державою і тим самим
здійснила реанімацію російської шовіністичної імперської
доктрини походження російської держави. Постає запитання:
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 з’являються лженаукові
підбрехувачі, 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 образуются 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 значущості 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 минулому
указами скасовувати генетику, будувати комунізм, повертати
назад ріки, випереджати 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
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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
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 втовкмачувала в їхні голови думку про
«особливу місію» російської держави як Третього Риму. Вся
державотворча 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
суспільство 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 політич�
ного 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 тривалих 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, нур�
туючи в глибині більшої або меншої товщі українського етносу.

Інтерес до своєї історії значно зріс після отримання
Україною державної незалежності. З’явилося дуже багато
матеріалів, які об’єктивніше, я б сказав, правдивіше висвіт�
люють ті чи інші події минувшими і, звичайно ж, породжують
нові запитання. Кілька з них я сформулюю і спробую дати на
них відповіді. Отже, 
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ЧИЙ БАТЬКО СТАРШИЙ?
(або казочка 

про старшого брата українців — росіян)

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

Досить повною і системною відповіддю на це запитання
може бути 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 рік. 
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У новгородських літописах уперше Володимиро�Суздаль�
ське 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
Переяславським, Вишгородським і Новгородським, його предс�
тавлено 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 Наддніпрян�
щини 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 географічному 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).
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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
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
формується 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 належ�
ності.

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
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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
«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, наприкінці XV ст., це титулування набуло претен�
зійного 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 западных и северных отчич и дедич
и наследник, великий государь и обладатель», яку було запо�
зичено від Чингізидів, що, відповідно, викликало гострі про�
тести з боку кримських ханів — справжніх нащадків Чингіс�
хана, які, власне, користувалися такою титулатурою.

Поглинання чужих земель за допомогою титулів не є оригі�
нальною видумкою московитів. Для прикладу, хитромудрі сул�
тани 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
которых 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».

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
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роль відіграли тогочасні українські (руські) інтелектуальні та
політичні еліти. Останнім у цей час ішлося про пошуки союз�
ників у гострому протистоянні з Річчю Посполитою. Відпо�
відно, 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 ). Втім, 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 листуванні 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 ново�
створеної 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 Лівобереж�
ною Наддніпрянщиною (Чернігівська та Полтавська губер�
нії). Власне, назва «Малоросія» у XVIII–XIX ст. стосувалася
лише цієї локальної, а не всієї української етнічної території,
як про це 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 народ�
ній мові ці штучні терміни не мали жодного значення.
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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 Osterreich).

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
охоплює 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 приблиз�
но 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.

Така зміна хоч і була політично необхідна 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�
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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 Кирила 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 тими аспектами життя,
побуту, етнопсихології тощо.

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

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».
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Тепер — українське село. Перше враження: бідність і
недбальство. 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. Пасо�
виська «обременены 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 заключается симпатия или сокровенная склонность,
с приятностью ощущаемая и признаваемая проезжающими
или квартирующими в сих селениях».

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

Намалювавши таку картинку на користь тубільців�україн�
ців, автор завершив свій звіт компліментом російському
мужикові, який об’єктивно тільки підсилив сказане раніше:
«Великороссияне, живущие в соседстве с Черкасскими
украинскими селениями, при сохранении своего хлебопашест�
ва начали успешно подражать своим соседям в прочих родах
домоводства 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 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
фундаментальне запитання: чи не зловживають північні сусіди
і українська влада «любочестием» нашого народу і як довго
природжена правосвідомість утримуватиме його від більш
рішучих протестних дій?!
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«Братські» стосунки між українським і російським наро�
дами можна представити такою ситуацією. Заходить російсь�
кий 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’яні, весь час чимось невдоволені: 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
запитання: «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 з’являється все більше й більше
наукових результатів, які засвідчують, що базис української
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мовної системи, в якому зосереджено первісні словотвірні
зв’язки, був покладений 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 самостоятель�
ного существования в прошлом. Ибо в таком случае следовало
выкинуть на свалку истории пресловутые «исторические
права» России на Украину, отказаться от концепции «единства
исторических судеб» русского, белорусского и украинского
народов, которые в прошлом и сейчас преподносились рос�
сийскими идеологами в виде некой дивной «троицы общерус�
ского характера».

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

Признание самостоятельности в историческом развитии
Украины способствовало бы росту национального самосозна�
ния и отделению украинцев от России. По этой причине рус�
ская дореволюционная и советская историография не призна�
вала Киевскую Русь державой украинского народа. Соответс�
твенно 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 исто�
рии Украины. Она гласила, что в прошлом украинский народ
никогда не имел ни своего государства, ни своей самостоя�
тельной 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

Розділ І. Таланчук П.  «Коли діждемось  Вашингтона?»
23



може бути хоч би через те, що Росія — це слов’янізована, а не
слов’янська країна. До територій, населених древніми білясло�
в’янськими народностями, можна віднести лише Смоленськ,
Курськ і 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. 

СЕРЙОЗНА ЗАГРОЗА

СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

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 Луган�

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
24



ської областей. 4 грудня 1939 року до України були приєднані
Львівська, Волинська, Станіславська (з 1962 року Івано�Фран�
ківська), Тернопільська і Рівненська області. Всього 89 762 кв.
км, або 14,86 % території сучасної України. 7–9 серпня 1940 ро�
ку 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 лютого 1954 року і з складу РРФСР
до складу України була передана Кримська область (тепер
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.

Гадаю, що саме ці факти дали привід українському філо�
софові 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 декларува�
лася радянськими конституціями, і через те системно планував
і здійснював проти України превентивні репресії. 

Внаслідок цього незалежна Україна отримала в спадок пост�
геноцидне, з деформованою пам’яттю українське суспільство,
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?
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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 части�
ною прибережної лінії України при визначенні серединної лінії
при делімітації континентального шельфу і спеціальної еко�
номічної зони. Залишимо бездарно програний процес на совісті
української дипломатії, а розглянемо можливі наслідки цього
рішення. Найгіршим є те, що, програвши процес, Україна втра�
тила частину своїх суверенних прав, і не важливо, що всього —
лишень над шельфом. Важливо, що створено прецедент. І тепер
інші, підбурювані почуттями історичних образ, теж захочуть
щось «відтяпати» в України, переконавшись у її уже 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,
безумовно, 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 Туреччина. А Туреччина — це проект «Вели�
кий Туран», це — іслам. І вже сьогодні у Криму розгортається
серйозне турецько�арабське суперництво за вплив на му�
сульман 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 середовищі тюркомовного населення. Таким
чином, в екс�тюркські зони України дуже швидко проникає
ісламський фундаменталізм. І це небезпечно, бо елементи
конфронтації були завжди присутні у тюрксько�слов’янських
відносинах. 
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А тепер подивимося на деяких наших західних сусідів.
Багато сучасних поляків мріють не тільки про польський Львів
і Вільно, а 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.

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
проведенням культурних програм і «підгодовуванням насе�
лення», наприклад, дозволом жителям Закарпаття відвідувати
Угорщину 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
транспортною артерією Європи у XXI ст. Заодно воно не
проти наростити свою територію, включивши у Велику
Румунію Молдовію, Південну Бессарабію і Північну Буко�
вину.

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,
Туреччині і Росії може виникнути велика спокуса увійти
в історію як «збирачів земель». А ми? А що ми, ми підкинули
одну із технологій, 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,
болгарській, вірменській, гагаузькій, ідиш, кримськотатарсь�
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кій, молдавській, німецькій, новогрецькій, польській, ромській
(циганській), румунській, словацькій, кримчакській, мадярсь�
кій, русинській, 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.

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 авантаже».

І оскільки щодо зубів ми не допрацювали, то давайте на�
долужувати згаяне!

«РУССКІЙ МІР» — ЧЕРГОВИЙ, 

АЛЕ НЕ ОСТАННІЙ ВИКРУТЕНЬ

РОСІЙСЬКИХ ШОВІНІСТІВ

«Русскій мір» як явище міжнародного суспільно�політич�
ного життя зародилося паралельно з формуванням москов�
ського 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
завоювання земель сусідніх племен, асиміляції їх і створення на
цій основі могутньої Московської держави з формуванням
умов її подальшого нарощування і, звичайно ж, розвитку та
збереження. Й тому його («Русскій мір») можна визначити як
унікальну сукупність військових, шпигунсько�диверсійних,
дипломатичних, економічних, геополітичних, морально�філо�
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софських, ідеологічних, релігійних, інформаційних, історич�
них, 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 в Україну стали
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 «Кієвской купєлі»,
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 Київ�
ського 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, тепер може розгорітися
яскравим полум’ям. Конфлікт, що виник на соборі УПЦ МП в
минулому році, зрежисовано канцелярією Кирила, розташо�
ваною у Чистому переулку в Москві. Він свідчить про те, що
Москва намагається встановити тотальний контроль над
Українською православною церквою, передусім 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 прихо�
дами Чистий провулок отримає контроль лише над Донецьким
екзархатом і остаточно втратить вірян решти України.

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

«Розкішне життя ієрархів свідчить про розгул матеріаліз�
му», — 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 наведемо свідчення
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, передавав
гроші та журнал «Русин», у вихідних даних якого значилася...
Братислава.

Міхаіл Дронов — піп, заступник голови Русинского 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 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
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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 ово�
лодіти 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 мов�
них прав нацменшин, а насправді узаконили, попри Консти�
туцію України, перевагу мови сусіда над мовою титульної нації,
а відтак — над державною, що дасть можливість особливо
«талановитим» колісніченкам, єфремовим, ківаловим,
костусєвим і їм подібним розмовляти мовою російської
нацменшини й таким чином піднятись над «недотумковатими»
хохлами, яких вони «разводят, как котят». Логіка законодавс�
тва по�українському справді залізна: з одного боку, із паспорта
вилучають графу про національність, а з другого — державну
мову замінюють регіональними, читай — російською.

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 з’явилася інфор�
мація, що цю Хартію та неправильно, зацікавлено викривлено
переклали на українську мову… «Ну вы даёте, пацаны!!!»

І наразі, доречно 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 настільки забруднюють 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, латент�
ний, сугестивний, перманентний, делоботомізація, екзистен�
ційний, імплозія, катарсис, іманентний, омологація, епітоміз,
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анальфабетизм, евентуальний і сотні інших мають прекрасні
українські відповідники. Але замість того, щоб сказати
«висякав носа»,  «мы обошлись посредством платка»…

ПРО ДЕЯКІ «ЗДОБУТКИ»

УКРАЇНЦІВ ПІД ДАХОМ 

«СТАРШОГО БРАТА»

Одним із наслідків більш як трьохсотлітнього «союзу» зі
«старшим братом» є отруєна страхом, безпомічністю, доносами
і зрадою національна свідомість значної частини українців.
У результаті народи, які пережили масові вбивства чи депорта�
ції (євреї, вірмени, латвійці, литовці, естонці та ін.), домагаються
притягнення винних до відповідальності. В Україні ж далі точи�
ться сором’язлива дискусія: чи був Голодомор 1932–1933 рр.
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) напи�
сано «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
статистики. 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
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зброю масового знищення.
Наша ганьба продовжується й сьогодні, бо як інакше

розцінити, коли виборці, родичі яких мерли під час Голодомору,
сьогодні обирають до Верховної Ради комуністів, що вихва�
ляються «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 орди під протекцію Великого Князівства Литовського,
в якому 90% населення були слов’яни. 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 «здо�
бутки», 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 [17]: 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
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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 1932–1933 рр. Такі уроки
історії забувати не можна!

УКРАЇНА — НЕЗАЛЕЖНА

ДЕРЖАВА БІЛЬШЕ ДВОХ

ДЕСЯТКІВ РОКІВ. 

А ЩО Ж УКРАЇНЦІ?

Вони, як і у всі часи раніше — роз’єднані. І бідні. І прини�
жені 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 добре 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 штуч�

но створена соціально�політична олігархічна система, яка
сформувалася в Україні починаючи з правління Леоніда Кучми.
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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 людина, 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?

Вічно — перед кожними виборами — до скреготу зубів, що
плавно переходить у хрускіт, загострюється ненависть «україн�
ських» комуністів до клятих олігархів.

Вічно — перед кожними виборами — «публічно» активі�
зується «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,
обираючи «тих» чи «цих». У кращому разі «опозиція» міняється
місцями з «владою» і — наша пісня починається спочатку.
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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 підготов�
леного 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 — одне
слово, парламентський непотизм розцвітає буйним цвітом.
Окупаційний Уряд приватизував державу.

«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.

У 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 спирається поява родичів у 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 непотиз�
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му схиляється у бік не західного зразка родинних політиків, 
а азійського.

Жовтневі вибори 2012 року засвідчили, 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 справедливу оцінку,
необхідно відокремити справді заслужену будівничу діяльність,
передусім, робітних людей від політико�ідеологічної та пере�
важно шкідливої й кар’єристичної діяльності функціонерської
«еліти»… «Ми чинимо шалений спротив кожній спробі розібра�
тися в заслугах — рівно ж в помилках чи недоліках! — людей,
які тоді жили й працювали!»

Склалася парадоксальна ситуація: політичні програми часто
реалізуються на шкоду благополуччю країн. Виконуючи попу�
лістські обіцянки, політики завдають державі економічної
шкоди. 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,
артистів, спортсменів тощо масово включали до списків канди�
датів. 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 те�
пер 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 держа�
ві. Доказів цього можна привести масу.

Ну, а міжнародні спостерігачі куди дивилися? Цього року
наші вибори засвідчили, 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 запровадження
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дорогого засобу забезпечення прозорості всього, що відбу�
вається 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 зробити прозорим
процес підрахунку голосів на виборчих дільницях. Дещо
загадковіше питання: як дбайливо пораховані (навіть при
камерах) на дільницях результати мали потрапити на наступ�
ний рівень? Там уже немає змоги стежити за ланцюжком, 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 заздалегіть
визначених кандидатів у депутати. От тобі спостереження
і великий пшик із нього. Правда, постають цікаві запитання:
в чиїх інтересах було так змарнувати гроші платників податків
і наскільки прозорою була процедура закупівлі? Не думаю, що
хтось дасть відповідь на ці запитання. А заодно треба шукати
відповідь на гамлетівське запитання: «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
антиукраїнських 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
великодушно 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 хворим уявленням автора про світ, людське
життя в ньому, сусідство держав і народів тощо, яка (уява)
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претендує на філософські узагальнення онкошизофрено�
шовіністичного змісту з абсолютно серйозною поставою,
а наткнувся на портрет цього «теоретика» і мені спало на
думку: «У цього чоловіка 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 перево�
дится как — святой, светлый, праведный. Следовательно, изна�
чальное 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 ответст�
венность 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
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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 существова�
ния 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
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 мощный
потенциал для расширения своих границ, естественно, мирным
путем. Речь идёт не о территориальных границах, а о цивили�
зационных, морально�нравственных. Некоторые люди думают,
что ныне Россия медленно и безвозвратно исчезает с лица
земли. Так ли это? Взгляд вглубь веков показывает другую
картину — история страны подобна Гармошке! Русь, Россию,
СССР всё время «силы зла» пытались сжать, но после пресе�
чения 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 Империей.

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
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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 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
«засвітили» 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
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всіх наступних кампаній. Варто зазначити, що це водночас не
був і по�антиукраїнському налаштований електорат. Нейтраль�
ні, 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
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 повний брак мінімізації як зарубіжного (не
тільки російського, до речі) сприяння місцевим противникам
української державності, так і зусиль найактивніших груп
поантиукраїнському налаштованих громадян консолідуватися
в потужні — бодай на регіональному рівні — політичні сили.
А що ж державні діячі та лідери національно�демократичних
сил? Загіпнотизовані цифрою «90 %», вони, захлинаючись 
від захоплення, розповідали самі собі про перемогу та про
«більшість кримчан та севастопольців», які підтримали неза�
лежність, 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 налаштувалися 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�
економічними мотивами вибір на референдумі став закономір�
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ним. Коли ж ці сподівання не виправдалися, настав час
скепсису, спрямованого найчастіше не на конкретних без�
дарних винуватців занепаду економіки, а на незалежність
України загалом. 

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

Високою є вірогідність, що з часом до неї можуть приєдна�
тися 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
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не кількість людей, які під впливом постколоніальної інерції
продовжують спілкуватися нав’язаною їм упродовж трьох
століть насильницької 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 — 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 націо�
нального складу влади: українців — близько 80 %, росіян — не
більше 18 %, євреїв — 0,2 % (вони становлять лише 0,2 % насе�
лення України). Ситуація ж у нас більше, ніж дивна. Від початку
незалежності у 1991 році Україна так і не стала українською 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 близько 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
виступають 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,
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головне, щоби «заначка» була. А вона є і регіоналізована
переважно в Донецькій і Луганській областях та в Криму.

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 — це 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 підсобних роботах; 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», «фраєрів» та «тєр�
піл», бо ж народ терпить цей відверто окупаційний режим» —
кінець цитати. 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,
палиці 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 окропити!»
Без здійснення заповіту
в нас не буде волі
І не буде в УКРАЇНИ
щасливої долі!
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ДО ЯКОГО РАЮ

«ЗАПРОШУЮТЬ»УКРАЇНУ?

За відомих причин, частково означених і в цій роботі,
очевидно, що Росія намагається всіма доступними їй засобами
затягнути й втримати Україну у своєму силовому полі. Але нині
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 — Росія, а й та, кого спокушають — Україна, мала
інтерес і вигоду від такого зваблювання. Тож давайте про�
аналізуємо 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 ще на початку ХХ ст.
запропонував академік В. І. Вернадський (до речі, коріння
родоводу його міститься у товщі українського козацтва як за
батьковою, так і за материною лініями) і суть якої полягає
в обов’язковій узгодженості людського (тобто соціального),
екологічного й економічного розвитку таким чином, щоб від
покоління до покоління не зменшувались 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
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розрахунки Індексу людського розвитку (ІЛР) для України були
вперше включені до Глобального Звіту з людського розвитку
1993 року, в якому вона посіла 45�те місце і була віднесена до
країн з високим рівнем людського розвитку.

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, показ�
ники писемності дорослого населення і охоплення  навчанням
(шкільним і післяшкільним) відповідних його вікових груп,
добробуту — обсяг ВВП за паритетом купівельної спро�
можності в розрахунку на душу населення.

Відповідно до Глобального Звіту про людський розвиток за
2010 рік, значення ІЛР України дорівнює 0,71, що ставить нашу
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 очікувана
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 насамперед
експорту енергоносіїв та сировини для важкої промисловості.
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.
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Що ж стосується можливостей доступу до знань, то тут при�
близно ми маємо однакову ситуацію: всі ми різко втрачаємо
колишні здобутки. 

Як бачимо, за трьома основними складниками, 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. Домінуюча роль президента у владно�політичній
системі сучасної Росії є наслідком історичної традиції.
Незважаючи на всі зміни історичних обставин, незмінними
протягом останніх 150 років залишається всевладдя одно�
осібного правителя, спочатку спадкоємного, а потім виборного.
Розподіл повноважень між президентом і прем’єром у цілому
стабілізувався, в парламентську республіку 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 нині рухається весь світ!

Економічна ситуація. За прогнозами провідних — як
міжнародних, так і російських експертів, характер економіки
в найближчій перспективі змінитися не може. Росія зали�
шиться експортно орієнтованою державою з недостатньо
розвинутою внутрішньою торгівлею, значною мірою нату�
рально зорієнтованим населенням (низькі грошові прибутки,
потяг до натуральних 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�
шається поза виробничою сферою. Добре почувають себе
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тільки ті, хто вивозить, і ті, хто їх обслуговує. Решта робітничого
люду залишаються непотрібними на цьому святі життя.   

Поки грошові потоки не будуть переорієнтовані таким
чином, щоб населення забезпечило переважаючу зацікавле�
ність до себе як власника засобів і споживача товарів, тобто
джерела високого заробітку для підприємств, здатне скласти
конкуренцію зовнішньому ринку, до тих пір очікувати серйоз�
ного 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 становила
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 запи�
тання. 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 класи�
фікацією: 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 зазначалося, 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 чоловік (із них тільки 1,6 млн — корінні народи). Рівень
захворювання серед північних жителів перевищує середній 
у 3–5 разів, а тривалість життя на 10 років менша середньої по
Росії. У цих, практично непридатних для життя умовах,
видобувається 90% природного газу, 75 % — нафти, 80 % —
золота, 90 % — міді і нікелю, 100 % — алмазів і платини та 
25 % — деревини, тобто практично «кується багатство» Росії.

Деякі експерти — чи випадково, чи на замовлення — вклю�
чили Росію до групи БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай), яка
успішно розвивається і за рівнем ВВП швидко наближається до
економічно розвинутих країн. Насправді ж Росію варто віднести
до регресуючих країн: за останні 20 років жодна галузь еконо�
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міки Росії, за винятком роздрібної торгівлі, не тільки в обсягах,
а й за ціновими показниками не досягла рівня 1990 року.

Доповнимо сказане убивчою статистикою: понад 80 % націо�
нального 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 бли�
зько 3 млрд дол. або в п’ять разів менше, ніж Таїланд, і в 10 разів
менше, ніж Китай; частка Росії у світовому експорті інформа�
ційного обладнання становить 0,04 % (а Китаю — 7,1 %, тобто у
178 разів 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 закуповує 50 % продовольчих продуктів на
більш 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
Білорусії) кількість померлих перевищує кількість новонаро�
джених. Правда, Росія дещо кращий вигляд має 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
наявних тенденцій зменшиться на 21,5 %.

Як бачимо, взірцем для України за цим показником Росія
бути не може.

Для Росії є характерним дуже високий розрив між три�
валістю 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 середньому
по країні близько 13% всіх смертей). За кількістю вживання
алкоголю на душу населення, за кількістю вбивств (в середньо�
му 80 тисяч на рік за офіційною статистикою, яка враховує мит�
тєве вбивство на місці злочину), а також дітей�безпритульних
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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 передусім 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 миллиардеров.

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 интегра;

льный показатель имущественного расслоения населения —

децильный коэффициент, 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).

Значительное расслоение населения происходит и по гео�
графическому 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.
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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 недоторканною «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 тепер, 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,
наводячи 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, («Вестник
общественного мнения» № 81, 2006 г.): «Жители России
являются архаичными и примитивными 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 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 песси�
мизмом. Они не любят и не уважают самих себя...».

У творах Проханова, Акуніна, Марініна, у фільмах Сокурі�
на, 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
населення, яке ледь животіє, не має жодної перспективи.

«У нас криминальное гетто, увы, не отделено 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
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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. Сирив�
ли. «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, справді 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 розрахо�
вувати при цьому треба передусім на власні сили.

ЗАКЛЮЧНІ МАЖОРНІ АКОРДИ,

АБО Ж ДЕЯКІ ДУМКИ ПРО

НЕБЕЗНАДІЙНУ ПЕРСПЕКТИВУ

Розмірковуючи над наслідками життя в умовах спільної
історії України й Росії і прогнозом незалежного їх існування
в майбутньому, стикаєшся з необхідністю відповісти на фун�
даментальні запитання: «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?». Гадаю, що є. Насамперед — це
створення ліберально�демократичної еліти в обох країнах

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
54



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
зовнішньої політики обох держав. При цьому зовнішньо�
політичний пакет кожної із держав повинен бути сформований
із урахуванням національних інтересів як української, так і
російської сторін. А поки що на сьогодні, як пишуть «Мос�
ковские 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.

Сучасне уявлення про справедливий соціальний устрій
включає в себе такі складові: суспільство являє собою множину
людей із своєю індивідуальною долею, які намагаються про�
жити життя, а не покласти його на вівтар вітчизни чи роз�
тратити в ім’я наступних поколінь; головне у державному
устрої — свобода його громадян, держава повинна забезпечити
людям можливість вільного вибору діяльності і свободу орга�
нізації свого життя; суспільство повинно складатися із рівно�
правних громадян, їхні права не повинні залежати від професії,
майнового стану, національної чи релігійної приналежності.

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 зна�
ходиться ворог — всередині держави чи зовні. 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
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може залишатися. Українці, як і колись, знову повинні
допомогти росіянам позбутися міфів і по�діловому взятися за
реконструкцію своєї держави в контексті Європейської циві�
лізації, 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 знач�
ними взаємовпливами, можливо, що і в не зовсім збалансо�
ваних 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 модерні�
зувався, а Росія відстає, і це небезпечно. Розпад великих імпе�
рій 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 другого 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.

Наразі мені спало на думку, що неперервний розвиток
людства приведе нас врешті�решт до такого рівня усвідомлення
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 — Івана Павла ІІ за
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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

СЛОВО ВІРИ І НАДІЇ
(замість післямови)

Шістдесяті роки ХХІ століття. Україна — рівна серед рівних
у Європі з розвинутою потужною економікою, стабільною
демократією і високим рівнем життя. За своїм інтелектуальним,
духовним і економічним потенціалом вона входить у першу
десятку найбільше розвинутих країн світу, а в Європі вона
дихає в потилицю найпотужнішій країні Європи — Німеччині.

Ніякого дива не сталося. Відбулося те, що повинно було
відбутися. В середині першої чверті 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 та ін., тобто із всього того, що було
чесного, розумного і патріотичного в Україні.

При цьому український націоналізм трактується не прос�
то 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
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і самовіддане служіння власній батьківщині, заради незри�
мих цілей та неосяжного прагнення йти вперед з Україною
в серці.

ЦЦее  УУккррааїїннаа  ——  ддлляя  ззееммннооггоо  ннааррооддуу  ппооннаадд  ууссее!!
В результаті народилася потужна ідеологічна партія, яка

бачить українське суспільство інтегрованим навколо інтересів
не менш ніж 80 % жителів України.

Поступово зникли напруженості в стосунках між регіо�
нами. Укріпився статус української мови як державної. Поряд
з цим створено широкі можливості для задоволення національ�
но�культурних потреб етнічних груп. Партією разом з держав�
ними структурами розгорнуто безпрецендентну виховну
роботу всіх громадян, відтворено і написано об’єктивно історію
України. Величезними зусиллями вона була доведена до світо�
вої спільноти, в результаті Україна перестала бути terra inkohA
nita. 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 переважної частини громадян України (більш як 80 %)
та розробити систему саме народної влади і на основі цих нових
законів мобілізувати всі ресурси на розбудову квітучої України.
Протягом кількох десятків років йшла важка державотворча
робота з повсюдним широким впровадженням 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. 

ХХаайй  жжее  ттооббіі  ппооттааллааннииттьь,,  УУккррааїїнноо,,  
ннаа  ттввооїїйй  ннееллееггккіійй  ддооррооззіі!!
ББоожжее,,  ббллааггооссллооввии  УУккррааїїннуу!!
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ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ МІРКУВАННЯ

ЩОДО СКАЗАНОГО 

У «СЛОВІ ВІРИ І НАДІЇ»

У нашому суспільстві визріває масове усвідомлення
необхідності створення нової політичної сили, яка була б здат�
на мобілізувати весь народ на ефективну розбудову Україн�
ської 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 найбільш політично і соціально свідомої частини
українського суспільства на виклики сьогодення.

Партія формується як політична сила, яка буде виражати
інтереси, передусім, трудового і бідного народу, якого в Україні
сьогодні більше 90 %. І тому відкидає політичну дефініцію —
ліва, права, крайньо ліва, крайньо права, центристська тощо.   

Вона бере на озброєння в практичній роботі всі постулати,
втілення яких у життя служитиме переважній більшості україн�
ського народу. Її соціальна база: науковці, вчителі, лікарі,
соціальні та інженерно�технічні працівники, чиновники (чесні,
патріотичні), підприємці (середній клас), робітники, фермери,
селяни та ін. 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
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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.

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
регулярними звітами.   

Як стартовий варіант, пропонуються окремі елементи
програми ГОМОНУ.                                                                                  

МАНІФЕСТ
«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 вимирання.
Нинішня влада — це окупаційна влада загарбників і гнобителів.

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
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національний склад українського політикуму, економічна та
гуманітарна ситуація 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 та ін. —
всі етнічні євреї, Володимир Бойко та Володимир Матвієнко —
росіяни (хоч і мають українські прізвища). Отже, півтора десят�
ку євреїв та росіян, одному татарину фактично належить Украї�
на. Варто зазначити, що цей капітал формувався у 1990�ті рр. —
кримінальні часи, роки беззаконня, злочинної приватизації
(у народі — «прихватизації»), у результаті фінансових обору�
док та ін. злодійських схем.

Воістину, поки щасливі від п’янкої волі й незалежності толе�
рантні українці співали пісень про червону калину, їхнє добро
дерибанили зайди. А його доведеться повертати. Така логіка
справедливості: вкрадене повертають господареві, а злодій
отримує відповідне покарання. А повертати є що, — за непов�
ними експертними оцінками, мова йде про декілька сот мільяр�
дів 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 серед�
ньостатистичного українця становить 928 євро. Найбагатшими
виявилися швейцарці — 138 тис. євро, японці — 93 тис. євро,
американці — 90,4 тис. євро, бельгійці — 68,5 тис. євро. Най�
біднішими 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! 
ТТоожж  ддууммааййттее,,  ууккррааїїннцціі!!
А погляньте на етнічний склад Верховної Ради у так званій

незалежній Україні! Кількість депутатів�євреїв у 1994 році
становила 145 осіб (або 33 %), у 1998 році — 193 (43 %), у 2002
році — 203 (46 %). Подібні тенденції наростають і після виборів
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2006 та 2007 років. За деякими даними, євреї та росіяни
налічують близько 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 станов�
лять 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 — країна, за територією трішки
менша за Сумську область (Ізраїль — 22,072 тис. км2, а Сумська
область — 23,00 тис. км2).

ТТоожж  ддууммааййттее,,  ууккррааїїннцціі!!
А ще погляньте на етнічний склад Уряду України, який

правив нами останніх 3 роки. 
Уряд М. Азарова 2010 року — жодного українця! Міністри

ж уряду М. Азарова зразка 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, на те, що ключові посади в цьому
уряді в руках «новоспечених» громадян України, яким абсо�
лютно 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 місце. Трапляється, що міністерський чи інший
високий посадовець має українське прізвище, а сам є насправ�
ді новітнім яничаром, або ж Піскуненко, Червоненко, Книж�
ник, несть їм числа, є псевдонімами, а справжні їхні прізвища —
Фурман, Шульман, Штільштейн та ін.

ТТоожж  ддууммааййттее,,  ууккррааїїннцціі!!
Українці як етнос офіційно навіть не існують у державі:

у 1993 році графу «національність» було вилучено з паспор�
тів. «Інтернаціоналісти», виходячи з принципу кількості етно�
сів 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
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становить не менше 70 % населення країни, то така держава
є моноетнічною. 

Викривлене ж визначення багатонаціональності держави
і практичне втілення його в життя за підтримки антиукраїнсь�
кої влади призвело до знищення самоідентифікації 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 націо�
нальних 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 ска�
сування 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
парадоксальна ситуація: політика держави спрямована
винятково на захист нацменшин (переважно росіян), тоді як
хоча б говорити (!!!) про захист українців вважається поганим
тоном, фашизмом тощо.

А рівноправ’я в суспільстві має здійснюватися не на користь
етнічної меншості, воно повинно бути пропорційне їх числу
взагалі. 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 наявності є предс�
тавники 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»
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як громадян України всіх національностей одразу ж «виклю�
чає» зі складу українців закордонних українців. Дійсно, де�юре
вони не належать до українського народу, однак нація — це не
лише місце проживання, а 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 поширення
багатомовності — як божої кари. Такі ж процеси почались і в
Україні з уведенням Закону про регіональні мови.

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 цілеспря�
мована стратегія п’ятої колони, що гуртується навколо партії
регіонів, і взяла необмежену державну владу у 2010 році, а тепер,
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).

ТТоожж  ддууммааййттее,,  ууккррааїїннцціі!!
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
мистецтва поступово витравляються соціальна суть, приду�
шено бажання художників займатися відтворенням і дослі�
дженням процесів, які мають місце у товщі народних мас.
Телебачення, ЗМІ переповнені прославлянням найпорочніших
людських почуттів — культом сексу, насилля, садизму, одне
слово усякої аморальності.

Чесність і порядність висміюються, стають нікому не
потрібними, перетворюючись на пережиток минулого. Хамст�
во і нахабство, брехня та обман, злодійство і рейдерство,
пияцтво й наркоманія, тваринний страх одного перед одним,
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безсоромність нахабно влізають у повсякденне наше життя.
Особливо все це вкупі згубно впливає на молодь, формуючи із
неї космополітів вільного світу.

Невже ми будемо надалі миритися із цим?
ТТоожж  ддууммааййттее,,    ууккррааїїннцціі!!
Цей «плач Ярославни на валу» можна було б ще про�

довжувати, але і сказаного досить, щоб зрозуміти, що далі так
тривати з точки зору корінних інтересів власне України не
може! Українці не можуть більше спокійно дивитися на те, що
роблять з ними в їхній же власній державі. Вирішити ці
проблеми чинні 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).

ТТоожж  ддууммааййттее,,  ууккррааїїннцціі!!

Розділ І. Таланчук П.  «Коли діждемось  Вашингтона?»
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Р о з д і л ІI

ДДДД АААА ММММ ОООО КККК ЛЛЛЛ ІІІІ ВВВВ     ММММ ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ

ЗЗЗЗ РРРР ОООО СССС ІІІІ ЙЙЙЙ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ     



ООллееккссааннддрр  ГГооррооббееццьь, 
Заслужений журналіст України,

Член Національної спілки письменників України,
доцент кафедри журналістики університету «Україна»

«БРАТИ» 

З МЕНТАЛЬНІСТЮ ОРДИ

ДДлляя  ккооггоо  ссууввееррееннііттеетт  іі  ннееззааллеежжннііссттьь  
РРооссііййссььккооїї  ФФееддееррааццііїї  ннееммоожжллииввиийй  ббеезз  УУккррааїїннии??

Коли 1 грудня 1991 року 90,32 відсотка громадян України,
або 28 804 071 особа проголосувала «за» на Всеукраїнському
референдумі щодо незалежності, суверенітету нашої держави,
відомий російський письменник Андрєй Бітов заявив: саме
цього дня «розвалилася радянська імперія». Оскільки Україна
була головною конструкцією в світобудові СРСР.

Справедливі слова вдумливого москвича. Так воно насправ�
ді й було.

Відтак вільною Україна прожила вже понад 22 роки. Але,
сподіваюся, ні для кого не є секретом, відкриттям те, що всі ці
дні і місяці в зореносній Москві окремих політичних діячів не
покидають млосні надії повернути Україну в імперіалістичне
ярмо. І раз у раз вишкірюють до нас зуби, як циган до макухи. 

Скажімо, на початку літа 2012 року одне з найдавніших
московських Інтернет�видань ПРАВДА.Ру, яке має репутацію
собачої відданості Кремлю і видається в режимі он�лайн, окрім
російської, ще й англійською, італійською, португальською
мовами, опублікувало примітну бесіду головного редактора
газети Інни Новикової з депутатом Державної Думи Росії,
членом генеральної ради партії «Єдіная Росія» Євгеном Федо�
ровим, присвячене дню Незалежності Російської Федерації.

Розділ ІІ. Дамоклів меч зросійщення
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Публікація озаглавлена більш ніж претензійно: «Україна —
ключ до суверенітету Російської Федерації». 

Здавалося б, яке відношення має держава Україна до неза�
лежності РФ? Але за переконаннями цього далеко не друго�
рядного московського політика, засохне на корені, подавиться
в корчах, безславно вичахне геть уся Росія зі своїми дармовими
нафтою та газом, багатими сибірськими просторами, якщо до її
складу обманом, принукою, чи навіть силою негайно не за�
тягнути, не прилучити квітучу, сувереннуУкраїну.

Як можна зрозуміти з висловлювань цього партійного діяча,
з часу на час розпочинається хрестовий похід «русскіх, який
конче має закінчитися взяттям Києва. І тільки після того, коли
відбудеться нове об’єднання Росії та України (читай — зака�
балення нашої держави — авт.)», саме тоді буцімто розпочне�
ться справжній суверенітет… Російської Федерації. В новій
імперській упаковці…

Без України в складі Росії пан Федоров і йому подібні крем�
лівські українофоби не вважають можливою незалежність,
суверенітет їхньої московської держави. Самостійність, сво�
бода України від претензійних російських утисків для них
немовби вила в бік. А власне для Росії як держави — це начебто
двадцятилітнє стояння на одній нозі: не життя, а якесь інвалідне
животіння. Якесь сиротливе страусування…

Іншими словами, виходить щось подібне до того, як колишнє
дворянське гніздо імперської Росії не могло повнокровно існу�
вати без рабів�селян, роль яких здебільшого приписано було
виконувати бідним українцям, так нині «вєлікая і нєпобєдімая»
Росія не може здрастувати без України. Вельможним паничам
для повного комфорту конче потрібно, аби було ким із допо�
могою батога управляти, над ким на хворобливий мазохізський
лад знущатися. Іншими словами, росіяни, виходить, не можуть
жити без васалів…

За це московські фьодорови готові навіть місто над Дніп�
ром — Київ, мовбито оголосити столицею нової безмежної,
просторої країни. Новітньої імперії.

Зауважу, що створюючи єдину союзну державу з Білорус�
сю, Росія вже утворила столицю цього ущербного формування
в Мінську. Хіба ж нам не відомо, не видно, якою насправді
Мінськ є столицею для двох їхніх країн? Що насправді
вирішується в цій так званій союзній квазі�державі? Який її
міжнародний авторитет, визнання і значення?
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Можна було б списати все це на банальну маячню три�
віального українофоба Федорова, якби не одне, як на мене,
важливе політичне посилання, зроблене членом генеральної
ради правлячої в Російській Федерації «Єдіной Росії».
Вчитайтесь, будь ласка, ось у цю частину діалогу і вам, гадаю,
стане все зрозуміло. Йдеться тут про перенесення столиці Росії
в інше місце, і чим цей реваншистський маразм закінчується,
зрозумієте нижче:

«... Перенесення столиці на Далекий Схід, є такі варіанти, —
не принесе нам руху до нових можливостей, скоріше це
банальний відступ, — заявив пан Федоров. — УсеAтаки ми
звикли геополітично розвиватися, і за цих умов виробляти
систему відступу — це не зовсім правильно. Ми, що не кажіть,
більше європейці.

— Ми й азіати, — резонно зауважила кореспондент
ПРАВДЫ.Ру.

— Азіати, але європейські. Для нас всеAтаки рух столиці має
бути в сторону європейської культури.

— Куди на захід від Москви? У Брянськ?, — не зрозуміла
журналіст І. Новикова.

— До Києва…
— Вибачте, але Київ це взагалі не Росія…
— ПоAперше, Київ — це Русь, а Русь — це Росія.

Перенесенням столиці до Києва ми вирішуємо багато питань.
Насамперед, ми вирішуємо питання великої Росії або великої
України, що загалом одне і те ж саме. Україна від Карпат до
Сахаліну — це є Русь, а Русь — це Росія.

Друге, ми не йдемо від Європи, не залишаємо європейський
історичний вибір.

Третє, ми просто відроджуємо принципово іншу якість
нашої країни. А найголовніше — ми формуємо новий код еліт.
Тобто, фактично це завершення процесу відступу, який у нас,
на жаль, триває ще з 1991 року. Здали Москву, повернулися і
взяли назад Берлін, як у 1945Aму…

— А Гельсінкі не візьмемо? Фінляндія теж була частиною
російської імперії ...

— Вихід на столицю в Києві — ми це питання вивчали
досить активно, — заявив пан Фьодоров.

— Тобто, ви серйозно говорите про це?
— Звичайно. я і з депутатами українського парламенту вів

активне листування щодо цієї проблеми. Мало того, питання
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єдиної держави на Україні підтримується фактично з двох
флангів, середина тільки не підтримує його, усувається від
вирішення цієї проблеми. Янукович, наприклад… Хоча, треба
віддати йому належне, всеAтаки створив із українського боку
переговорну групу. 

Тобто, у нас навіть є переговорна група зі створення єдиної
держави. Лівий фланг, комуністи — «за», фланг націоналістів
розколовся. Тимошенко — «проти», тому що партія Тимошенко
під американцями, а націоналісти нової хвилі України — «за»,
тому що в їхньому розумінні це велика Україна, від Карпат до
Сахаліну ... ».

Чи потрібно продовжувати далі цю маячню?
Звичайно, що найлегше було б просто викинути з пам’яті цю

публікацію прокремлівської ПРАВДЫ.Ру, забути подібне. 
12 червня 2012 року в популярному київському Інтернет�

виданні «Українська правда» я опублікував з цього приводу
статтю під заголовком «Янукович створив переговорну групу зі
здачі України Росії?» Як ще відвертіше можна було висло�
витися з цього приводу, щоб привернути увагу широкої
громадськості, політичних активістів, представників опозиції
до прямої зради владою інтересів держави?

У публікації навів усі ці дикі приклади відвертих зазіхань
вождів «Єдіной Росії» на територіальну цілісність нашої
держави. Так і хотілося в кінці дописати: де ви, пильні охоронці
конституційного ладу, працівники Служби безпеки Україні,
політики, які начебто опікуються проблемами національної
цілісності держави?

Звісно, що на цю публікацію надійшло багато коментарів
українців. І, на жаль, — жодної реакції від влади. Чомусь
пропустила мимо своєї уваги все сказане й опозиція. Ніяк не
зреагували і журналісти, політологи.

Гадаю, що подібне свідчить лише про одне: все сказане в
інтерв’ю Федоровим журналісту ПРАВДЫ.Ру відповідає
реальності. І були насправді означені контакти москвичів із
представниками української окупаційної влади на рівні народ�
них депутатів України. Хіба ж ви не повірите, приміром, що
хтось подібний до В. Колісниченка, або й він сам особисто,
візьметься обговорювати подібне? І, можливо, навіть глава
держави й справді створював подібну групу для злодійського
підкилимного обговорення антиконституційних питань. Ми ж
добре знаємо, який із нього вдатний гарант дотримання Основ�
ного закону України вийшов.
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І це, звичайно, не може не насторожувати. 
Хворобливі береги марень імперського шовініста Дугіна

Для того щоб зрозуміти, чого, власне, хоче, куди хилить у
цьому хворобливому прагненні Росія, потрібно не так і багато.
Насамперед, уміти читати те, що пише головний велико�
російський ідеолог, теоретичний наставник владної партії
«Єдіная Росія» філософ Олександр Дугін. Саме він у Російській
Федерації є своєрідним глашатаєм якраз Євразійського шляху
розвитку держави, до якого Росія підштовхує, як на заклання,
Україну.

Іще 1997 року цей імперський стратег сформував і видру�
кував велику теоретичну працю, озаглавлену «Основы гео�
политики. Геополитическое будущее России».

Це водночас своєрідний маніфест і чітка програма «зби�
рання нової російської імперії».

«Якщо Росія терміново не розпочне відтворювати Великий
Простір, — пише О. Дугін на стор. 171�172 свого твору, —
тобто, повертати до сфери свого стратегічного, політичного
та економічного впливу тимчасово втрачений євразійський
простір, вона ввергне в катастрофу і саму себе, і всі народи, які
мешкають на «Світовому Острові».

Кремлівський ідеологічний стратег пояснює, що «процес
«збирання Імперії» повинен першочергово орієнтуватися на
дальню мету, якою є вихід Росії до теплих морів». Володіючи
холодними морями, за його версією, створюючи Великий
Простір під себе, РФ повинна вивести кордони Євразії на теплі
моря. Зрозуміло, що, перебуваючи десь там із уламками своєї
пошматованої, розтоптаної, розтрощеної незалежності,
Україна конче має стати «російським Півднем».

Більше того, як підкреслює О. Дугін, «у разі входження
(йдеться насамперед про Україну, Молдову – ппррииммііттккаа  ааввтт.)
до складу гіпотетичної «Європейської Імперії», ці країни,
зрозуміло, не отримають ніякого політичного суверенітету,
оскільки Великий Простір, представляючи геополітичну,
економічну і військову протекцію, вимагає від своїх ппііддддаанниихх
(тут і надалі підкреслення мої — авт.), у свою чергу, відмови від
політикоAнаціональної самостійності, від права проводити
власну ідеологічну і дипломатичну політику, яка йде врозріз з
інтересами Імперії. Хоч як би це зачіпало представників
«малого націоналізму», в нашій ситуації суверенними можуть
бути тільки наддержави, континентальні Імперії, взяті як
єдине ціле» (стор. 428).
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«Північний берег Чорного моря повинен бути виключно
євразійським і централізовано підкорятися Москві» (стор.
349).

«Суверенітет України, — підкреслює кремлівський мрій�
ник, — являє собою настільки негативне для російської
геополітики явище, що, в принципі, легко може спровокувати
воєнний конфлікт» (стор. 348).

«…Україна як держава не має ніякого геополітичного смислу.
У неї немає ні особливої культурної цінності, ні географічної
унікальності, ні етнічної винятковості» (стор. 377).

Цікаво, якщо подібне є таким насправді, чому ж тоді всі
кремлівські правителі, В. Путін насамперед, усю свою головну
зовнішню політику на теренах колишнього СРСР найтісніше
пов’язують із тим, щоб підкорити собі Україну? В інформа�
ційному плані, ідеологічно, політично, економічно, терито�
ріально. Чому ж тоді він пише те, що пише нижче. Вчитайтесь
і вдумайтесь:  

«Дальше існування унітарної України неприпустиме. Ця
територія повинна бути поділена на декілька поясів, котрі
відповідають гамі геополітичних і етнокультурних реальносA
тей» (стор. 377).

«Українська проблема головна і найбільш серйозна проблема,
яка стоїть перед Москвою» (стор. 382).

Як же ж пропонує вирішити її гаспадін Дугін?
Східна Україна (все, що лежить східніше Дніпра, від ЧерніA

гова до Кримської автономії) є меридіальною інтеграцією з
Бєлгородською, Курською, Брянською областями РФ (стор. 379�
380). «Крим має набути окремого статусу і забезпечення
максимальної автономії при прямому стратегічному контролі
Москви» (стор. 380).

Чи потрібно далі викладати цю мракобісну каламуть?
Коли ще недавно все це видавалося маренням хворобливого

великороса, сьогодні, як бачимо з останніх подій, набуває кон�
кретних обрисів активної стратегічної політики Кремля. Особ�
ливо якщо виходити з того, що саме О. Дугін перший у Росії
влітку 2008 року заговорив про необхідність завдання жорст�
кого військового удару по Грузії, застосування тактики так
званої «принуки до миру». Що тут же, до речі, було засто�
совано, виконано владним тандемом.

Між іншим, саме 9.08.2008 р., коли російські війська роз�
почали криваву атаку в Грузії, в ефірі російського телеканалу
RTVi ідеолог О. Дугін заявив, що «Україні належить пережити
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те саме, що відбувається в Грузії і Південній Осетії». При
цьому підкреслив, що у разі, коли Східна і Південна України
«захочуть бути з нами, ми будемо змушені знехтувати
територіальною цілісністю України».

Відвертий авантюризм, цинізм Дугіна, як він пояснив,
будується на тому, що міжнародне право нині зовсім не

працює, у світі міцно вкоренилися подвійні стандарти, а

незмінність кордонів більше не є «священною коровою».

Одне слово, захоплюй і владарюй… А переможців, відомо,
не судять…

На жаль, життя підказує: що у Дугіна на язиці, те в Кремля
в голові.

Жаль, що цього ніяк не зрозуміють нинішні державні мужі
України. Чи свідомо уникають оцінки подібного? І самостійно,
чи, можливо, й з принуки, яку нам простим не збагнути, ведуть
Україну на заклання до Митного союзу, метою якого якраз і є —
побудова Євразійського простору. За патологічним сценарієм
О. Дугіна.

Схоже на те, що не розуміє всієї складності моменту і пар�
ламентська наша опозиція. Вона вся, подібно до мисливців
у безмежному сніговому полі, полює за якимись примарними
тушками Табаловими, яких, як мені здається, спеціально
підсунули їм для потіхи міжнародні стратеги, майстри від�
вертати увагу політиків від кардинальних проблем державо�
творення.

ННаамм  уу  ЄЄввррооппуу,,  ччии  ддоо  ММУУттннооггоо  ссооююззуу??

Поки опозиція розпиває чаї, святкуючи якісь свої міфічні
перемоги в сесійній залі щодо того, що український парламент
начебто нарешті заговорив державною мовою, в Києві активно
формується євразійський потяг, до якого силоміць, ґвалтом,
заручницею намагаються вкинути нашу рідну Україну. Цей
ешелон ось�ось зрушить у напрямку зореносної російської
столиці.

Головним стратегом цієї операції, за моїми оцінними суд�
женнями, виступає не хто інший, як колишній відомий політик
пан В. Медведчук, відомий тепер як кум глави Російської
Федерації пана В. Путіна.

Він, схоже, в ці дні і не спить, видаючи «на�гора» один за
одним блоги в українських засобах масової комунікації, які
вельми схожі на циркуляри товариша Лєніна восени 1917�го.
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Так, приміром, 15 грудня 2012 року В. Медведчук створює,
як мені здалося, стратегічний свій документ щодо необхідності
проведення референдуму в Україні з проблем входження до
Митного союзу, чи точніше сказати цього МУтного союзу. Він
стверджує, що цю ідею в нашій незалежній державі підтримує
нібито аж 54% дорослого населення. 

Хотілося б запитати: звідкіля такі дані? Адже відомо, що
соціологічні служби України активно стверджують: кількість
людей, які в нашій державі схильні до підтримки євразійського
шляху, постійно зменшується, і ця цифра ніколи не сягала
навіть п’ятдесяти відсотків.

Цей явний відхід із позицій прихильності до російського
шляху міжнародного розвитку України пояснюється, насам�
перед, тим, що світова громадськість практично ізолювала
главу білоруської держави О. Лукашенка, одного із стовпів
Митного союзу. Його у світі справедливо називають останнім
диктатором Європи. Невмотивована жорстокість білоруської
влади щодо внутрішньої опозиції перетворила його на між�
народного ізгоя, відтак, у творчій, інвестиційній ізоляції
опинилася вся економіка республіки, духовна сфера життя
народу. У своєрідний вакуум потрапили тамтешні наука,
техніка, освітня галузь. Політичний режим Лукашенка засу�
джує весь світ. Із таким ніхто не хоче мати справи…

Інший учасник цього МУтного союзу — Казахстан «відзна�
чився» тим, що вдався до гидкого застосування зброї, фізичного
розстрілу робітників газових родовищ, які на мирному мітингу
протесту висловлювали свій праведний гнів щодо низької
заробітної плати, нестерпних умов праці. Такий кривавий
розвиток подій шокував світову спільноту, зокрема й громад�
ськість України, яка за роки правління помаранчевих керів�
ників звикла до розв’язання трудових конфліктів демокра�
тичним шляхом. 

Подібна азіатчина в багатьох наших виборців, політиків ви�
кликала відразу до того, щоб бути в одному союзі з анти�
народними режимами Назарбаєва, Лукашенка, Путіна. 

Останній взагалі демонструє зразки нетерпимості, жорсто�
кого тиску на будь�які прояви демократії, свободи слова в
Російській Федерації, виступів громадськості проти жахливої
корумпованості держави. Чого лише варта так звана справа
Сергія Магнітського (який, до речі, був вихідцем із Одеси). 

Сенат Сполучених Штатів Америки, як відомо, прийняв
щодо цього так званий Акт (закон) Магнітського, котрий у кінці
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2012 року підписав глава держави Барак Обама. Згідно з цим
Актом, до так званого «чорного списку», або «списку Кардіна»
(автор законопроекту — авт.), — увійшли російські чиновники,
правоохоронці, пов’язані зі справою компанії «Hermitage
Capital Management» та смертю юриста Сергія Магнітського.
Їм заборонено в’їзд до Сполучених Штатів Америки та перед�
бачено санкції економічного характеру щодо їхніх банківських
рахунків у світових фінансових установах. 

Подібний «агітпункт», так би сказати, витверезливо діє на
українських громадян. Багато людей починають правильно
розуміти, що опинитися в такій компанії диктаторів — це
прямий шлях України до утвердження відвертої деспотії, до
відродження сталінщини нового формату. 

Мало не на волов’язі затягуючи Україну до Митного союзу,
В. Путін обіцяє буквально золоті гори. Уже в перший рік роботи
на «спільний казан», за його солодкими підрахунками, дасть нам
буцімто приріст до дев’яти мільярдів доларів США, ВВП при
цьому зросте аж на 10%. Чудові російські дріжджі, чи не так!?

Зачекайте. Але ж Росія, Білорусія і Казахстан уже в цьому
новотворі працюють третій рік. Як золотий дощ обсипав
засновників Митного союзу?

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
спочатку подав обнадійливу характеристику цього формуван�
ня, вважаючи його «прикладом регіональної економічної
інтеграції між країнами колишнього Радянського Союзу». Але
ось що повідомив Центр розвитку Вищої школи економіки,
який провів дослідження з цього приводу на замовлення
Мінекономрозвитку РФ:

«За два роки, що минули з моменту створення Митного
союзу, частки взаємного товарообігу всіх країнAучасниць не
змінилися. Більше того, цифри зберігаються на колишньому
рівні з 2005 року. Дані свідчать, що успіхи зовсім не радують.
У 2011 році частка регіонального товарообігу в сукупному
обсязі зовнішньої торгівлі Росії, Білорусі та Казахстану не
перевищила середніх значень за п’ять років до чинності угоди
про створення МС (2005–2009 роки). Показник давно перебуває
в межах 10–12%. При цьому товарообіг без урахування палива
має більш яскраво виражену тенденцію до зниження.

Якщо розглядати окремо Росію, то тут спостерігається
оптимістичніша картина. Зокрема, показники в Росії за
інтенсивністю торгівлі з 2009 по 2011 рік зросли в 1,5 раза,
а імпорт Росії з третіх країн за два роки також подвоївся. Дані
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Федеральної митної служби підтверджують ці цифри: обсяг
товарообігу в Росії збільшився на третину».

Одне слово, Росія в безумовному виграші. Хто б сумнівався.
Чи не для цього й задумувався цей МУтний союз!? А як
почуваються її партнери?

Олександр Лукашенко, напевне, не той чоловік, хто буде
лукавити. Ось він і каже, що від вступу до МС Білорусія не
програла, але й нічого не виграла. Однак, усе�таки не втримався
і назвав його «бесполезным». Думаю, що значення цього слова
відоме без спеціального перекладу. 

Азіат Назарбаєв — особистість вельми примхлива. Він, як
відомо, завжди був і є на підтанцівці Кремля. Що б там хто не
задумував, не зажадав, завжди отримував сприяння, всебічну
підтримку від Астани. Тому для ясності справи давайте скорис�
таємося не тим, що каже про це сам правитель, який узяв на
свою душу смерті ні в чому не винних півсотні мирних
робітників газових родовищ Жанаозена, а яку оцінку вхо�
дженню Казахстану до Митного союзу дає, приміром, Світовий
банк. Ось його висновок, цитую:

«У результаті введення єдиного зовнішнього тарифу МС з
винятками тарифні доходи в Казахстані приблизно подвоїлиA
ся, витрати бізнесу і споживачів імпорту збільшилися, і під
тарифною парасолькою ресурси перемістилися у сфери
неефективного виробництва. Отже, в результаті вступу в МС
реальна заробітна плата знизилася на 0,5%, а реальна
прибутковість капіталу в Казахстані впала на 0,6%. КазахсA
тан менше торгує з рештою світу і більше з Росією, Білоруссю
та рештою частини СНД, що призводить до зниження
імпорту технологій із більш технологічно просунутого
Європейського союзу та інших країн і в довгостроковій персA
пективі може призвести до втрати досягнутої продуктивA
ності.

...Казахстан втрачатиме близько 0,3% реальних доходів на
рік у результаті повного введення єдиного зовнішнього
тарифу. Тоді реальна заробітна плата і реальна прибуткоA
вість капіталу впадуть ще більше».

Чи треба ще щось пояснювати? Як мовиться, повна картина
ситуації, розписана олією.

Завдяки створенню Митного союзу збагачується лише
Росія, всі інші для неї — васали, донори. Кремль плаче і судо�
миться від того, що серед тих, із кого Федерація наживається,
немає України. А це ж такий смачний, апетитний пиріг…
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Як стверджують українські експерти, структура наших

зовнішньоекономічних відносин є такою, що третина товаро;

обігу — це ринок із країнами СНД, третина — ринок із

Європою, а ще третина — з рештою країн світу. І цей баланс,

що склався, не варто порушувати.

Насамперед тому, що вступ України до Митного союзу мо�
же ускладнити її взаємини зі Світовою організацією торгівлі та
спричинити законодавчий конфлікт. 

Голова Комітету економістів України Андрій Новак, на�
приклад, стверджує, що коли «зона вільної торгівлі з СНД не
суперечить правилам зони вільної торгівлі з ЄС, то вступ до
Митного союзу безпосередньо перешкоджає нашій співпраці
з Європейським співтовариством».

Чи не тому кремлівські вожді не шкодують єлею, аби за�
тягнути Україну до альянсу авторитарних режимів, де обме�
ження прав і свобод громадян є звичною практикою?

Поріднившись із МУтним союзом, Україна просто зажене
себе у договірні ями, з яких потім вибратися буде практично
неможливо. Адже не забуваймо, що йдеться про міжнародні
угоди, а вони, звісно, вищі за національне законодавство.

ГГааззппрроомм  ««ппооAAббррааттссььккии»»  ввииммааггааєє  ппллааттииттии  ййооммуу  
іі  ззаа  ттее,,  ччооггоо  УУккррааїїннаа  вв  ннььооггоо  ннее  ккууппууввааллаа

Найяскравішим доказом справді ординського підходу Росії
до проблем України став виставлений у кінці січня 2013 року
«Газпромом» нашому «Нафтогазу» рахунок на сім мільярдів
доларів США за… непридбане голубе паливо. В Києві резонно
стверджують: ніяких боргів України перед світовим газовим
монополістом немає, отже, ні про які додаткові платежі за резу�
льтатами торішнього господарювання не може бути й мови. 

Кажуть, що це може призвести до нової, третьої за роки
незалежності газової війни між Україною й Російською Феде�
рацією.

Усе, як відомо,  почалося з того, що в ніч на Йордань 2009
року в Москві велика діячка сучасності Ю. Тимошенко, хіхі�
каючи під непристойні жарти російського прем’єр�міністра РФ
В. Путіна, здала з потрухами всі українські інтереси, коли ке�
рівник «Нафтогазу» за її вказівкою підписав угоду на постачан�
ня «Газпромом» упродовж десяти років (щорічно по 52 мільяр�
ди кубічних метрів) за найвищою в світі ціною — 516 доларів
США за кожну тисячу кубометрів.
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Дехто це рішення називає політичним, адже, мовляв, не
прем’єр�міністр особисто підписувала ту злощасну нічну угоду. 

Нехай його величають хоч би й соломоновим, але хіба не
зрозуміло, чиє це насправді було розпорядження і хто тим
самим буквально штовхнув Україну в боргову яму. Поставив на
коліна перед Росією. Адже, як виявилося, справжньою пасткою
для нас стали умови, передбачені в договорі: якщо ми не
вибираємо протягом року всі 52 мільярди куб. метрів газу,
врешті�решт усе одно повинні сплатити за ці, не вибрані обсяги
товару, а поверх того ще й маємо покрити якісь там штрафні
санкції. Договір передбачає позицію, яка називається «бери або
плати».

Інакше кажучи, ти той газ хоч у космос випускай, якщо
масштаби, передбачені умовами угоди, для тебе виявилися
завеликими, гроші все одно клади на бочку сповна, незалежно
від того, спожив блакитне паливо, чи ні. 

Тому й запитується: невже велика «газова принцеса», якою,
без сумніву, вважала себе пані Тимошенко, погоджуючись на
укладання угоди від 19 січня 2009 року в подібній редакції, не
розуміла, що Україна з такими домовленостями зав’язне,
немовбито верескливе порося в тину?  

2012 року замість 52�х Україна придбала в Газпрому лише
32,5 млрд. куб. метрів блакитного палива, буквально на марші
відчутно модернізувавши свою економіку, знайшовши дешев�
ші джерела постачання газу. І ось завдяки кабальній угоді від
п. Тимошенко російська монопольна контора виставила Украї�
ні претензію на сім мільярдів доларів США за газ, на який вона
не понесла ніяких затрат, за який нам не перекачувала, який ми
з її сховищ не вибирали. Газ, котрий, напевне ж, вона вже раз
продала своїм клієнтам…

А що таке 7 млрд. доларів США? Це 56 млрд. гривень —
приблизно десять відсотків від плану зведеного бюджету
доходів України на 2013 рік.

І ось Росія «по�братськи», злодійкувато, мов куниця, хоче
відщипнути цю частку. Фактично задарма. Іншими словами,
розскубуть, гади, Україну, як гави солому…

Хоча, зазначу, платіжка від «Газпрому» — ще одна зрима
«агітаційна акція» за вступ України до Митного союзу. В ній
стільки правди, як у кози хвоста…

Як висловився один політик: «Коли сусід, знаючи, що в тебе,
м’яко кажучи, не все в порядку з бюджетом, вимагає гроші за те,
чого ти не брав — це виглядає вельми «поAбратськи». Це вам не
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Євросоюз, де якщо в когось проблеми — його рятують, як
Грецію, надають всебічну підтримку, а не добивають букваA
льно ногами».

Примітно, що нинішня українська влада, на словах заявляю�
чи начебто про свої симпатії до європейського шляху розвитку
держави, насправді все більше хилиться до союзу трьох антиде�
мократичних країн. Яскравим доказом цього є те, що під завісу
роботи Верховної Ради шостого скликання (осінь 2012 року)
було буквально протягнено через протиправне голосування
парламентських «піаністів» закон про референдум. 

Ясно вбачається те, що режим В. Януковича хоче задіяти для
вирішення таких важливих проблем, як вступ до Митного
союзу, введення в Україні російської мови як другої державної,
а також практику всенародних плебісцитів.

Це вельми небезпечно. Бо добре відомо, що чинна влада
практично відпрацювала на виборчих округах, і насамперед
Сходу та Півдня України, механізм «отримання» їй потрібних
результатів. Здійснюється це через підкуп виборців, реалізацію
активного морального й психологічного тиску на них через
державні органи, і насамперед через освітян, медиків, право�
охоронців, інших посадовців, які є підневільними заручниками
влади.  

При цьому виходить, що це мовбито не влада приймає певне
доленосне рішення, а сам народ. При нинішній стрункій і
вірнопідданій одній людині вертикалі влади, яку на всіх без
винятку поверхах очолюють виключно представники донець�
кого клану, імплементувати це рішення виявиться надзвичайно
легко.

Сумне порівняння, але тут воно, гадаю, вельми доречне.
Аж надто полюбляв свого часу плебісцити пріснопам’ятний

Адольф Гітлер. На кожному з них він отримував підтримку
93–95 відсотків голосів виборців, тим самим благословляючи
свої расистські дії мовбито волею всього німецького народу. До
чого це призвело, ми добре знаємо.

Практика свідчить: більшість диктаторів нині узурпують
владу саме за допомогою референдумів. Відтак плебісцити
схожі на ніж у руках зловмисників. І за ілюстрацією подібного
абсурдного досвіду далеко ходити не потрібно. Погляньмо
бодай на дії дволикого батька�Лукашенка, який за допомогою
демагогічних пасток, закладених у питаннях, що виносяться на
обговорення, намагається своє правління зробити вічним. І що
найгірше — таки добивається свого…
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Ведучи розмову щодо необхідності саме Євразійського
шляху розвитку України, український політик В. Медведчук
строго заявляє: «Хочу відразу ж попередити всіх прихильників
і ярих адептів євроінтеграції: зірвати референдум, як це було в
2006 році, вам не вдасться».

Водночас громи й блискавиці від нього летять на голову
колишнього Державного секретаря США Гіларі Клінтон, котра
мовбито недвозначно дала зрозуміти і Росії, і п’ятій колоні в
Україні, що «американська влада має намір перешкодити
створенню нової версії Радянського Союзу під виглядом
регіональної економічної інтеграції».

Ось, виявляється куди нас провадить цей пан із їхнім
МУтним союзом, їхньою Євразією…

В іншому своєму блозі В. Медведчук, як із гілля зірвався,
вже стверджує, що унітарна держава зовсім не підходить для
України. За його переконанням, звичайно ж, потрібно негайно
переходити до федералізації нашої держави. Мабуть, за
прикладом Росії. Медведчук хапається, мовби той дідько, за
дишель, лиш би збити Україну зі шляху незалежності,
суверенітету, територіальної цілісності. І все це є нічим іншим,
як реалізацією ідеологічного плану з поярмлення нашої
держави за зловісною доктриною «гаспадіна» Дугіна…

Що ж стосується конкретно самого нового закону України
про референдум, то він зверстаний таким чином, що на
обговорення народу можуть виноситися тільки ті запитання,
які влаштовують… главу держави: відповідно до п. 8 ст. 22
закону, саме президентом, а ще чомусь і ЦВК (?), вони (запи�
тання) можуть бути перевірені на конституційність та відпо�
відність законам України. Хоча яку конституційність може
визначати ЦВК, які в неї є для цього повноваження? Це ж не
Конституційний суд.

І ось виходить абсурдна картина: закон переповнений
реляціями про мовбито безмежну волю народу для обрання
шляхів державотворення, а ось уже на етапі визначення
питання для публічного обговорення остаточне рішення зали�
шається за…канцелярією глави держави.  

І сміх, і гріх…
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ННааввііщщоо  ддооввггооппооллооггоо  ррооссііййссььккооггоо  ккоожжууххаа  
ззааппррааввлляяттии  вв  жжооввттооAAббллааккииттнніі  ттррууссии??

Під новорічну сурдинку 2013�го — коли українці, маючи на
столі пісне через бідність родин олів’є і смердючий самогон
замість дорогого шампанського, хитрий донецький аксакал і дід
Мазай від Партії регіонів Володимир Рибак, ламаючи україн�
ські слова, як розсипчасті пряники на яйцях, вичавив із себе на
5�му телеканалі: мовляв, про необхідність запровадження в
Україні другої державної мови, мабуть, запитаємо в народу…

Начебто мимоволі обмовився, дочасно «спалив» ідею до�
нецьких… А вийшло, що лукаво запустив потрібний тест щодо
проведення плебісциту на п’яну голову публіки. Зрозуміло ж,
для публічної апробації провокативної ідеї в масах. Поки
українці вийдуть із похмілля після Різдва, слова про мовний
референдум об’їздяться, призвичаються в суспільстві, вжи�
вуться в мізках мас. І всі начебто з цим мимоволі погодяться.

Цей хитрий модус обкатування потрібних владному режи�
мові новин називається психологічним способом запускати
«їжака під череп».

Адже ж усе сказано було начебто не офіційно, однак усі,
кого цікавить таке, все добре почули, всі вже знають, пережо�
вують цю новину. Опоненти заперечити ідею не поспішають,
адже прозвучала вона мовбито не офіційно. І не вельми
ствердно.

Одне слово, як кажуть у таких випадках, влучив пан Рибак
батька якраз по колінах…

Насправді ж, впроваджувати російську за другу державну
мову в Україні, на моє власне переконання, це все одно, що
вимагати довгополого сибірського кожуха (тулупа) заправляти
до жовто�блакитних… трусів. Під нову московську парадигму,
суть якої зводиться до того, що в світі буцімто настає пора
їхнього «русского міра». А це, як бачимо, супроводжується
насамперед буйним розквітом великодержавного шовінізму на
теренах усього колишнього СРСР.

Ви ж, гадаю, чули, що в передноворічні дні 2013�го в самій
Росії підготували циркуляр щодо обов’язкового вивчення в
національних республіках лише державної мови. Отож рідну,
національну мову тепер у тамтешніх школах уже можна й не
вивчати. Виходить, її краще забути, як непотріб, аби не
плуталася під ногами…
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І це, до речі, знайшло широкий спротив у національних
республіках Росії.

Хіба ж ми не пам’ятаємо, що точнісінько таке ж, за часів
СРСР, учинялося відносно української мови?

Нам би все це було, як кажуть, абсолютно індиферентним,
бо це справді сфера суто внутрішніх справ сусідньої держави,
якби подібні питання російським керівництвом не відносилося
до рангу і першочергової, глобальної зовнішньої політики РФ.
Насамперед щодо України.

Кремлівські вожді, картинно помахуючи пальчиками в бік
наших правителів (зростом у 192 сантиметри), дозволяють собі
не менш безпардонно, ніж від якихось своїх домашніх
вологодських керманичів, нахабно вимагати російську мову
в сусідній державі всупереч Конституції України як унітарної
держави, підвищити до статусу державної.

Для чого це?
Тільки мовбито для зручності російськомовних громадян, які

мешкають на наших теренах, і, очевидно ж, для здійснення
активнішого впливу на внутрішні справи України. А насправді,
як на мене, то для перетворення України в єдине з Росією
спершу мовне, а за тим і територіальне поле, з центром ви знаєте
де. Дарма, що українофоб Федоров, як розповідалося вище і
готовий начебто столицю нової держави перенести до Києва.

Так сусідів ставлять на коліна без застосування сили,
матеріальних затрат, навіть без знаменитої на відомий росій�
ський манер принуки до миру й безберегої братерської любові.
Своєрідним вербальним методом...

Хоча заради справедливості особливо підкреслю, що Росія
за неповних двадцять два роки нашої незалежності не навела
жодного офіційного факту, коли б російськомовне населення
України піддавалося бодай найменшій дискримінації за мовною
ознакою.

Навпаки, під агресивним, буквально загарбницьким натис�
ком Кремля російська мова повністю окуповує наш інформа�
ційний простір. Вельми агресивно здійснюється ідеологічна
експансія. Але й цього, виявляється, ще мало. Росія вчепилася в
горло України, як сова кігтями. Як чорт за грішну душу. І не
відпускає. Оскільки відчула слабинку в антипатріотичному
нинішньому керівництві держави.

Нахабно залазячи на наш стіл з ногами, «старші брати»
брутально заявляють: якщо російська стане другою державною
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в Україні, тоді буде вам, мовляв, і дешевий газ, і тульські калачі
з соболиними шубами на додачу.

Тому, мабуть, так активно стараються донецькі на воє�
водстві…

А тепер зверніть увагу на інший факт.
Не встиг, як відомо, знаменитий паризький актор Жерар

Депардьє побити горшки у Франції, як кремлівський правитель
уже виписав йому російського паспорта, видав спеціальний
указ про дароване йому громадянство РФ.

А що зробив у відповідь знаменитий француз? Він
подякував за увагу до його персони, заявив, що навіть знає
місце, де хотів би поселитися, і (увага!), заявив, що активно
вивчатиме… російську мову.

Це тому, що як розумна, інтелігентна людина, котра меш�
катиме не в рідній своїй державі, повинна знати мову титульної
нації. Державну мову. Бо це, загальновідомо, є обов’язковим
елементом внутрішньої культури особи і громадянина.

Іншими словами, Росія, як бачимо, не поспішає навіть для
самого Депардьє французьку підносити до рівня державної в
РФ, а очікує, що пан Жерар вивчить мову титульної нації само�
тужки.

А до чого прагнуть наші донецькі, які правлять нині в
Україні і котрі готові взяти під козирок усі вказівки, які
надходять до них із зореносного Кремля?

Вони вимагають, щоб уся незалежна наша держава
нагнулася під них — януковичів, азарових, рибаків, арбузових,
під їхній недолугий електорат, який, даруйте за відвертість,
начебто розумово не може осилити українську. Хоча живуть
російськомовні громадяни нашого сходу і півдня десятиліттями
в Україні.

Хіба все це, разом узяте, не є проявом махрового росій�
ського фундаменталізму в дії, який дедалі більше загарбує,
анексує частину окупаційної української влади? Тим, що я
називаю вимогою Москви заправляти довгополого сибірського
кожуха в жовто�блакитні українські труси? Вигляд такого
опудала мають вони, нинішні українські правителі, на печер�
ських пагорбах, бездумно стаючи васалами Кремля!

Наші колишні «старші брати», в своїй практичній міжна�
родній політиці демонструючи ментальність орди, є відвертою
загрозою незалежності і суверенітету України. 
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ААггееннттии  ввппллииввуу  іі  ккааддрроовваа  ккввооттаа  ККррееммлляя  
вв  уурряяддіі  УУккррааїїннии

Надзвичайно небезпечні всі ці ігри. Страшно за те, що цій
агресивній політиці в Україні не створюється ніяких дійових
світоглядних перепон. Різношерста, поділена на політичні
колони опозиція більше дбає про своє реноме, а не про те, щоб
захистити державні інтереси України. Кудись поділася, не чути
її голосу колись активна «Просвіта». Начебто знову пішов у
підпілля «Меморіал». Беззубим, немічним став поколотий
внутрішніми своїми штормами Народний рух України.

Гадаю, що під патронатом дугіних, фьодорових і їм подібних
у зореносній Москві створено штаби підготовки агентів впливу
в Україні, координації їх дій на території нашої держави.
І наслідки їх згубної дії вже очевидні.

Насамперед переписують під штандарти РФ історію нашої
держави. З підручників українських школярів брутально
вилучають поняття про те, що Україна — віковічна держава, що
українські націоналісти з УПА — наші безсмертні герої.
А такими хоч, як дивно, знову в школі називають солдатів
Червоної Армії, таких людожерних маршалів, як Г. Жуков. Як і
в пріснопам’ятні радянські часи, безапеляційно стверджують,
що, мовляв, росіяни з українцями є одним народом, що Голодо�
мору, геноциду проти українців теж не було, був просто «голод»
в усьому СРСР, а підпільники української повстанської армії —
це зрадники і головорізи. 

Читаєш подібне і стає моторошно. За що українці боролися
століттями, зносили таку наругу і до чого прийшли!?

Маніпулювати історією в Україні, виявляється, зовсім легко,
адже добра частина суспільства страждає на історичну амне�
зію. А міністерство освіти, яке опікується подібними пробле�
мами, очолює людина, котра, як стверджує преса, на цю посаду
мовбито призначена за «квотою Кремля».

До речі, якщо згадати інтерв’ю Федорова, викладки
головного  ідеолога владної в Росії партії «Єдіная Росія» Дугіна,
зіставити з дійсністю, то в це можна щиро повірити.

Тим паче, що, приміром, у підручнику історії для п’ятого
класу з 2012 року більше не знайти згадки про бій під Крутами
(1918 рік, 130 км від Києва, де 4 тисячі більшовиків стялися з
трьома сотнями українських студентів�патріотів) і про Пома�
ранчеву революцію 2004�го (її визнали подією «занадто політич�
ною»). 
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Більше того, наказом від 6 листопада 2012 року № 1252
Міносвіти і науки, молоді та спорту затвердило таку нову
програму зовнішнього незалежного оцінювання з історії, яка
глибоко обурила громадськість України, передусім патріотів.
Оскільки з неї вилучено такі знакові історичні постаті, як
Дмитро Донцов, Степан Бандера, Роман Шухевич, Юрій Тю�
тюнник. 

Таким чином, у 2013 році знання про політичних і війсь�
кових діячів, які відіграли важливу роль у боротьбі українського
народу за незалежність, тепер не будуть необхідні випуск�
никам шкіл для складання тестів.Натомість вони повинні
поглиблено вивчати діяльність і життєвий шлях персоналій,
котрі активно боролися з національним визвольним рухом і
були причетні до масових злочинів проти українського народу.

Виникає цілком логічне запитання: хто в Україні конкретно
приймає подібні рішення щодо зміни історичних орієнтирів у
навчальному процесі учнівської молоді? Невже такі «українці»,
як пан калузький соловей Азаров? Чи сам Табачник, зрозуміло,
узгодивши ці позиції безпосередньо у Кремлі?

Думається, що негайно вияснити ці позиції, скасувати
подібні новаторства нинішньої влади  — невідкладне завдання
парламентської опозиції, голос якої помітно міцнішає…

Але підривний штаб із чергового поневолення України на
цьому не зупиняється. Він, схоже, активно продовжує форму�
вати свідомість українців у найтіснішому поєднанні з сучасним
життям Росії.

Найбільшими дурощами щодо цього є провокаційна ідея
проведення спільного України й Росії футбольного чемпіонату. 

Цікаво, що вже тоді, коли Україна була визнана у світі
незалежною та суверенною державою, мала свої урядові струк�
тури, власну армію, міліцію, прокуратуру, Кремль і далі зухвало
намагався верховодити в проведенні якогось чемпіонату СНД,
організованого за принципом колишньої першості футбольних
змагань у СРСР. Саме за цим лекалом і був розроблений турнір
1992 року. Начебто не згинула мерзенна КПРС, не сталося
розвалу імперської тюрми народів — країни Рад. Москва
пнулася продовжувати правити у справі формування ігрових
смаків мільйонів громадян на нових теренах СНД.

Тоді в справу втрутилася Міжнародна федерація футболу
(ФІФА), яка заявила, що подібний чемпіонат у світі ніхто не
визнає, кожна нова держава повинна проводити власний
турнір.
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І ось через двадцять років Україну, спортсменів, тренерів,
активних уболівальників знову хочуть зігнати до того самого
смердючого гуртового корівника. Прив’язати до колишніх
жолобів і стійл. Щоб тим самим поєднати через футбол Москву
і Київ, українські регіони з російськими. Мабуть же і створити
єдину національну збірну, що взагалі не вкладається ні в які
рамки здорового глузду. Бо ж під якими, скажіть, національ�
ними символами має виступати вона, який гімн мають вико�
нувати перед матчем? Невже повинна звучати музика, в якій
недвозначно вчуваються слова: «Союз нерушимый…»?

Повний абсурд. Якщо згадати, що під час матчів збірної
України на ЄВРО�2012 об’єднувалася вся наша країна. Навіть
Донецьк у ті дні був заквітчаний жовто�блакитними кольорами,
повсюдно звучав гімн Української держави. 

Так що об’єднати футбольні чемпіонати України і Росії — це
всадити гострий ніж у серце наших суверенітету і незалеж�
ності. Нашого більш як двадцятилітнього державотворення. 

Припускаю, що ця примарна московська ініціатива чистої
води інформаційна провокація, закинута в маси з метою
перевірити, як проковтнуть її вельми чутливі люди — футбольні
фанати, як зреагують на такий дивний поворот подій українські
патріоти.

І треба щиро визнати, що певна частина українських
побіляфутбольних чиновників і діячів виявилися явно не на
висоті. Насамперед у донецькому регіоні, звідки пролунали
схвальні оплески на адресу подібної фантасмагорії. Там стали
навіть будувати різні плани і вносити бездарні пропозиції на
підтримку химерної ідеї.

У відповідь діячі на чолі з керівником Газпрому Міллером (?)
утворили навіть якийсь там організаційний комітет. Цікаво, що,
як пише іноземна преса, до складу його увійшли виключно самі
лише москвичі.

««ПП’’яяттаа»»  ккооллооннаа  ввжжее  ррииєє  ооккооппии

…Якось бачив цікаву, промовисту картинку�жарт відомого
художника. Стоїть біля овечої кошари двоногий вовк, ковтає
голодну слинку, і активно, під милу душу, вмовляє молоду
ягницю вийти на вечірній моціон. Пішли, мовляв, розвіємося на
танцях. Буде «Мурка», танго й краков’як…

Щось подібне виходить і в наших останніх «братських»
стосунках із Росією. Які лишень молочні ріки та кисельні
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береги не обіцяють нам кремлівські «поганяйли» в якомусь там
Митному союзі, а воно ж і без того зрозуміло, що це западня.
Вчепилася Росія, як рак за штани. З усіх сил тягне нас на зак�
лання до Мутного союзу. І без окулярів видно: на умі в Кремля
лише реставрація імперії. Нове ярмо на вкраїнську душу.

Іще нахабніше діють москвичі в справі організації якогось
апокрифічного об’єднаного футбольного чемпіонату СНД.
Добре розуміючи, що футбол в Україні — не просто спортивна
гра, а частина найбільш промовистої вітчизняної, народної
політики.

За часів Радянського Союзу саме він формував для жителів
союзної республіки ставлення до столиці імперії та її пристар�
куватих вождів. Напевне, якраз «уболівати за наших», себто, за
футбольні команди українських міст, і стало відмінною рисою
українців у пору в’янення СРСР. Саме воно зароджувало й
зміцнювало українську націю, яка цілеспрямовано торувала
шлях до своєї Незалежності.

А пригадаймо, які збереглися в пам’яті найвеселіші барви
літа, коли проводилося в Україні ЄВРО�2012? Та, звісно ж, тих
днів, коли наші міста розквітали українськими національними
прапорами напередодні футбольних матчів збірної.

Напевно, що саме це спонукало кремлівських правителів на
негайний розвал нашого національного чемпіонату. Чого б те
все не коштувало самій Росії. Відверто й нахабно. Діючи
цинічно, як той карикатурний вовк під овечою кошарою.

18 лютого 2013 р. в офісі ненависного всій Україні «Газ�
прому» (дере ж із нас найвищу у світі ціну за газ!) відбулося
організаційне засідання якоїсь міфічної структури (для яскра�
вості звучання напишу в російській транскрипції) — АНО
«Объединенный чемпионат по футболу». Очолює те АНО
сумнозвісний для України Валерій Газзаєв, який замало не
пустив нещодавно під укіс київське «Динамо».

Незважаючи навіть на потужну в Україні «п’яту колону»,
ніхто з представників футбольних наших клубів, яких персо�
нально запрошували на цей зрадницький хурал під проводом
АНО, все�таки не прибув. За винятком якогось П. Іванова з
Об’єднаної професіональної української ліги. Цей, мабуть,
судячи із прізвища, використав відрядження, аби надурняк
з’їздити на свою малу батьківщину…

Найцікавіше те, що, як пише московська преса, цей путі�
нівській кишеньковий «Газпром» вирішив розвалити Україну
через обвал футбольного чемпіонату за один мільярд доларів,
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які начебто віддає під ось це сморідне АНО. На тому засіданні
так було і сказано, що на створення мовбито якогось АНО
Газпром виділяє мільярд доларів США. І ставить їх у московські
ворота.

Отже, за участь у чемпіонаті АНО, відмовившись від внут�
рішнього національного чемпіонату, нібито кожна українська
команда отримає по 22 мільйони доларів США. Окрім того, за
кожну перемогу — 370 тисяч, за нічию — 120 тисяч. За перше
місце за підсумками чемпіонату АНО — 92 мільйони доларів, за
друге місце — 74 мільйони, за третє — 61.

Ви думаєте «Газпром» і справді готовий викинути на таку
дурню аж мільярд доларів своїх власних коштів?

Бреше Москва, як Сірко на вітер: не свої гроші вона готова
покласти на підкуп України. А наші з вами, друзі українці. Наші!

Будьте певні, цей злодійський АНО імені Газзаєва плюн�
друватиме наш національний чемпіонат, а це означає — роз�
трощуватиме незалежність України грішми наших же плат�
ників податків. Тими, підкреслю, які планує отримати «Газ�
пром» пана Міллера з нашої держави у вигляді штрафів за
недобраний газ 2012 року відповідно до договору імені Ю. Ти�
мошенко.

У мене в зв’язку з цим виникає цілком логічне запитання.

А чому, власне кажучи, на АНО витрачається лише один

мільярд доларів США, чому не всі сім дармових, котрі Росія

намагається скачати з України за не викуплений нею газ?

Якби було сім мільярдів, тоді, відповідно до плану Кремля, за
зраду національних інтересів України можна було б для
активного підкупу платити ще й… уболівальникам. 

Будьте певні, тріщали б тоді стадіони від напливу продажних
наших архарівців із «п’ятої колони», які б бігли вітати
повернення «своїх» одномовців на незалежні українські землі
за долари …

А так, либонь, явно скупиться Москва. Гарний, як комір
навиворіт, пропонує варіант, але їй�право скнаристий. Хоч і за
наші кревні гроші…

Усе це те, що, власне, належало й довести: Москва намагає�
ться керувати всім і всіма на теренах колишнього Союзу. І чи не
в першу чергу тим, як українці мають відпочивати, проявляти
свої емоції. Заледве не дихати. 

І тут «брати» сповна проявляють свій менталітет загарбни�
цької орди. Намагаються підкорити, поневолити нашу Україну.

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
88



Усіляко допомагає їм у цьому п’ята колона всередині дер�
жави. Вона не просто відверто готує ідеологічну платформу під
утворення нового імперіалістичного формування на чолі з
Москвою, а підкріплює це матеріально.

Йдеться про те, що в 2012�2013 роках в Україні відбувалася
низка судових процесів щодо начебто відшкодування боргів
компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) Російсь�
кій Федерації, які виникли внаслідок гарантій уряду України.
Сума позик становить понад три мільярди гривень — 405 міль�
йонів доларів США.

Але давайте не забувати, що державні гарантії — це не
якийсь там нікчемний папірець, банальний циркуляр, котрий
можна завізувати десь на підвіконні чи на даху авто. Відповідно
до Бюджетного кодексу України кожна державна гарантія — це
гарантія уряду, і тому вона обов’язково  відображена в Реєстрі
державних гарантій Міністерства фінансів. 

Для того, щоб з’явилася нова, чергова державна гарантія,
конче має відбуватися окреме засідання Кабінету Міністрів, на
якому колегіально приймається Постанова про надання такої
поруки. Це окреме зобов’язання уряду відображається у
Державному бюджеті країни. 

Перевіривши цю відкриту інформацію, кожна людина може
легко переконатися: насправді жодних слідів видачі державних
гарантій ЄЕСУ в природі не існує. Ніякий уряд України не брав
на себе зобов’язань приватної енергетичної компанії щодо її
боргів Російській Федерації.

Саме собою виникає запитання: як же ж суди України, один
за одним, мовбито за помахом чарівної палички, приймають
рішення про задоволення претензій уряду Росії? На чому вони
базуються? Що це за правосуддя таке?

Більше того, вже навіть почалися перекази буцімто борго�
вих сум до Москви.

Якщо це тактичні ходи у сфері політичної боротьби проти
Юлії Тимошенко, то чому за це має розплачуватися народ
України?

Чи, можливо, у такий дивний спосіб формується певний
імперський фонд на об’єднавчі цілі?

За цю оборудку, без сумніву, хтось має нести конкретну
відповідальність. Доки ж триватиме цей відвертий і жахливий
бандитизм?
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ЯЯккщщоо  ССттаалліінн  ссууддоомм  ввииззннаанниийй  ккааттоомм,,  
ттоо  ссттааллііннііззмм  вв  УУккррааїїнніі  ——  ззллооччииннннаа  ііддееооллооггііяя

Найстрашніше, що ординські настрої побутують не лише на
рівні вождів Кремля. А й у надрах суспільства сусідів живе дике
постімперське почуття повзучого комуністичного реваншу.
Переконатися в цьому зовсім не важко.

Чого, приміром, варта лише драконівська ініціатива волго�
градців. Тамтешня міська дума одноголосно (!) в кінці січня 2013
року прийняла рішення про повернення місту Волгоград імені
Сталінград  на шість діб у році. Новація, до речі, якої не бачив
іще ніхто, ніде й ніколи у світі.  Дивацтво з категорії психічних
розладів.

Так ось, тепер буцімто замість назви «місто Волгоград» буде
використовуватися ім’я  «місто�герой Сталінград» 2 лютого — в
річницю закінчення Сталінградської битви, 9 травня — в День
Перемоги, 22 червня — в день нападу Німеччини на СРСР, 
23 серпня — в День пам’яті жертв масованого  бомбардування
Сталінграда німецькою авіацією, 2 вересня — в річницю
закінчення Другої світової війни та 19 листопада — в день
початку Сталінградської битви. Також в ці дні найменування
«Сталінград» використовуватимуть у своїх виступах депутати і
чиновники. І навіть в аеропортах буцімто буде написано, що
рейс здійснюється не до Волгограда, а до міста Сталіна. 

Іще раніше стало відомо, що 2 лютого, на 70�ту річницю
перемоги у Сталінградській битві, на вулицях Петербурга,
Волгограда і Чити з’явилися рейсові мікроавтобуси з портре�
тами Йосипа Сталіна. Так звані сталінобуси.  Всі вони належать
приватним транспортним компаніям. Фінансову та організацій�
ну підтримку акції надала, зрозуміло ж, КПРФ, а також якась
профспілка громадян Росії і народний комісаріат історичної
достовірності. Їх логотипи також помістили на сталінобуси. А в
самому Волгограді компартія проводить збір підписів за перей�
менування міста в Сталінград. 

Слухаєш про всі ці потворні патологічні новації і приходиш
до однозначного висновку, що Росія, либонь, так нічого і не
зрозуміла, нічого повчального не винесла зі свого кривавого
минулого. І це лише тому, що вона не засудила сталінізм як
ідеологію людоїдства, антропофагії. Не пройшла через процес
очищення, покаяння. За прикладом Німеччини.

Бо ж саме їх країна була колискою зародження, розвитку і
становлення кривавого сталінізму як ідеології братовбивства,

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
90



винищення своїх співвітчизників у масштабах, точної статис�
тики яких не знає ніхто. Але добре відомо, що розбіжності
у висновках науковців коливаються в мільйонах одиниць. І це
просто�таки страхітливо.

Наші північні сусіди ніяк і понині не можуть збагнути одну�
єдину кардинально важливу суть: що перемога в другій світовій
війні здобута не завдяки Сталіну, а всупереч його божевіллю,
юродству. Його бездарності. Бо це його особисто, як хлопчака,
обіграв побратим фюрер, вішаючи локшину на вуха про мир
і дружбу, а сам готував війну і напав на СРСР начебто зне�
нацька. І якби горець був гордою людиною, то він би мав,
напевне, застрелитись іще у червні 1941 року…  

Але ж став «генералісимусом», поклавши до могил мільйони
людей. Стільки ж, а може, ще й більше заживо згноївши в
концентраційних таборах ГУЛАГу.

Здавалося б, такий примарний атрибут совєцького мину�
лого, як концентраційні табори, закривавлені катівні давно б
мали бути стерті з лиця землі як символ диявольського
мракобісся. Мали б бути довічно затавровані як злочинні
формування установ, де десятиліттями «перевиховували»
«ворогів народу». Осуду заслуговують ті, хто роками знущався
з собі подібних, робив усе, щоб посилити режим катувань
полонених, створити нелюдські умови життя, відбування
надуманих покарань.

Але де ж там! Торік, приміром, у колишніх сибірських
глибинках, де свого часу розташовувалися численні радянські
концентраційні табори, широко відзначалися, здається, 75�ті
роковини з дня створення конвойних підрозділів СРСР.
Відставним катам, колишнім вертухаям, сексотам і різній
совєцькій табірній каламутній прислузі вручали грамоти і цінні
подарунки, дякуючи від місцевої влади за вірну службу Сталіну
і Лаврентію Берії. 

Згодом п’яні колишні кати�наглядачі весело згадували, як
розважалися над ув’язненими, зі слізьми на очах шкодували за
минулими залізними сталінськими часами. Кривавий, гидотний
табірний морок і досі править цими людьми, як чорт болотом. Їм
знову хочеться закотити рукави для табірної роботи. 

І це, либонь, супроводжувало Росію до тих пір, аж поки як
обов’язкову літературу для шкільного прочитання не буде
введено невигадані «Колимські оповідання» Варлаама Шала�
мова. А ще краще, коли проводитимуться голосні читання
уривків цих творів у програмах телебачення…
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Як профілактика від сталінізму, лікнеп для тих, кому є
загроза стати шовіністом і людиноненависником. Де жорстока
правда життя остуджує, якісно фільтрує романтизм людино�
ненависницького мазохізму, який широко розвинений у сус�
пільстві, котре століттями мало побіля себе армії рабів для
потіхи й знущання. При чому, здебільшого з числа українців
і людей інших волелюбних народностей. Раби, відомо, люблять
тиранів. А кожна російська влада якнайбільше намагається
виплоджувати саме рабів. Бо ними легше управляти…

Тому, як заявляють мудрі люди, нині конче потрібно, аби
підростаюче покоління глибоко знало історію своєї держави,
відало, що до таких, як вони, молодих та вдатних, теж неодмінно
дійде кривава черга, якщо лишень сталінізм повернеться.
Недарма ж у Вченні Ісуса Христа чітко й конкретно сказано:
«Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, так чиніть
і ви з ними, бо в цьому Закон і Пророки» (Мт. 7:12).

Відтак, портрет генералісимуса на автобусі — це доказ того,
що Росія серйозно хвора. Бо якби сьогодні в їхньому суспільстві
були чітко сформульовані і прописані морально�етичні імпера�
тиви і торжествували істинно людські норми та цінності,
подібна б акція зі сталінобусами була б просто таки неможлива.
Вона б знайшла якнайширший осуд, а вже якісь безглузді «тим�
часові» перейменування обласного центру на Сталінград — тим
більше. Як, приміром, у Німеччині неможливо будь�де побачити
нині портрет Гітлера. Тим паче, що ці два правителі достойні
один одного. 

Один із тих московських журналістів, які мислять тверезо,
Віталій Димарський, як на мене, вельми резонно зауважив, що
рішення волгоградських депутатів перейменувати своє місто на
кілька днів протягом року в Сталінград явно недопрацьоване.
Для того, щоб люди глибше проникли в своє минуле і відчули
обстановку тих років, варто було б на ці кілька діб роздати
населенню картки на продукти, попередньо очистивши від них
магазини і ринки.

Можна було б заради переконливості відкрити пару�трійку
концтаборів. Тільки є небезпека, що швидкі сталінські суди
розстріляють тисячі людей до того, як місто поверне свою
нинішню назву, а репресовані так і залишаться в Сталінграді.
А чому б заради соціалістичного реалізму не завести «справу
лікарів» хоча б на пару днів? А ще дуже обережними мають
бути всі делегати партійних з’їздів, на яких можуть полювали
чекісти…
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Справді, якщо німці зрозуміли свою помилку, то радян�
ські раби і холуї в РФ не можуть жити без залізної руки,
скиглять по господарю, а це вже синдром політичного
мазохізму. Тим паче, що їх нинішній вождь і керманич усе
частіше намагається приміряти на себе кітель Берії і шинель
Сталіна. 

Сталінізм — це безмежна влада лицемірів і невігласів, різно�
мастих пристосуванців, бандюг, убивць у галіфе і «комсостав�
ських» чоботях. 

Росія, як на мене, не може вирватися з полону кривавого
людожера ще й тому, що вона залишилася й надалі в царині
підштопаного на новий лад сталінського… гімну. Музичний
подразник, як умовний рефлекс для собаки Павлова: виділяти
шлунковий сік при певному дзвонику. І щоранку в вухах
мільйонів зомбованих по�старинці звучить: «Союз нерушимый
республик свободных сплотила навеки великая Русь…» —
псалма Імперії Сталінського Зла.

Вийти з цього психічного шалу можуть далеко не всі.
Іще драматичніше те, що ці фантомні рефлекси, подібно до

отруйних гадюк, із Росії безперешкодно переповзають до
України. І вже читаємо, що у Харкові запустили безплатний
трамвай із портретом товариша Сталіна.

Протягом 2 лютого 2013 року харків’яни могли безплатно
проїхатися містом у трамваї № 6 «Південний вокзал — 606�й
мікрорайон», прикрашеному портретом Сталіна. Трамвай
орендовано обласною організацією компартії, що приуро�
чила акцію до 70�річчя Сталінградської битви, повідомила
перший секретар Харківського обкому КПУ Алла Александ�
ровська. «Таким чином ми хочемо відзначити річницю битви
за Сталінград. У вагоні немає ніякої реклами, зате розміщено
матеріали, присвячені битві, що тривала 200 днів і в якій з
обох боків загинули 2 млн. людей. Налагоджена радіотранс�
ляція популярних пісень військових років. У салоні працюють
екскурсовод і два його помічники: вони роздають пасажирам
матеріали на тему дня і календарики з символікою КПУ.
Ззовні вагон оформлено плакатами на тему Дня Перемоги».

Але давайте не забувати, хто такий Сталін для України. Це
не комуністичний ідол Микола Островський, який у 1924–1926
роках мешкав у місті, чи колишній романтичний харків’янин
Марк Бернес, до ювілею якого у минулій першій українській
столиці, запустили пропагандистський трамвай із портретами
на боках. 
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Нагадаю, що 13 січня 2010 року Апеляційний суд м. Києва
розглянув та прийняв рішення у кримінальній справі, яке
розслідувала Служба безпеки України щодо знищення голодом
у 1932�33 роках на території УСРР мільйонів українських селян.
І такого милого серцю для комуністів товариша Сталіна, він же
Йосип Джугашвілі, і його вірних поплічників визнано карними
злочинцями.  

Судовою науково�демографічною експертизою Інституту
демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Націона�
льної академії наук України встановлено, що геноцидом в
Україні знищено 3 млн. 941 тис. осіб, а з урахуванням кумуля�
тивних втрат внаслідок Голодомору Україна втратила назагал
10 млн 63 тис. осіб (3941 тис. смертей і 6122 тис. ненароджених).

Чи піддається таке прощенню? Чи можна після такого носи�
ти, лобизати портрети ката українського народу, миритися з
тим, щоб вулицями і площами наших місті і сіл їздили
сталінобуси?

Але комуністи під проводом своїх старших російських
братів, підкоряючись ординському стадному рефлексу, плюють
у душу всього українського народу, принижують нашу пам’ять
по загиблих, піднімаючи на щит слави вбивцю Сталіна.

Це антигуманно і протиправно. І допустимо, на жаль, лише,
мабуть, у нашій державі. Бо навіть у Росії, якби Сталін судом
був визнаний катом і злочинцем, навряд чи хто посмів би так
нахабно порушувати мораль і закони, возвеличувати його. 

Іншими словами, Сталін у Волгограді зовсім не той, що в
українському Харкові. До нього тут ставлення має бути таке, як
до інквізитора, мучителя, екзекутора. Такий юридичний статус
колишнього генералісимуса в Україні. І хто порушує ці канони,
повинен відповідати за законами. Адже не секрет, що люди,
яким сталінська держава здається ідеальною, готові бачити
ворогів у всіх тих, хто не поділяє їхньої точки зору. Тому й
будучи мертвим Сталін створює в суспільстві колотнечу,
порушує суспільний мир і злагоду…

Якщо Сталін українським судом визнаний катом, убивцею,
злочинцем, то сталінізм — кримінальна ідеологія. Тому кому�
ністи, знову піднімаючи свого вусатого генералісимуса на щит
популярності, однозначно грають із вогнем. Їхня активність
закінчиться тим, що Україна таки організує міжнародний
трибунал над злочинами комунізму. Сили, які організують цей
процес, у нашій державі вже є, і вони кріпнуть, набираються
парламентського і міжнародного досвіду…
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Доля України і молодіжний чинник

У перші дні нового 2013 року багатолітній дисидент, совість
української нації Левко Лук’яненко виступив в одному з
Інтернет�видань із цікавою статтею «Реалії після виборів».

Найбільшу цінність, на моє переконання, має там розділ,
озаглавлений «Молодіжний чинник».

Пан Лук’яненко справедливо пише, що у виборах 28 жовтня
2012 року  вперше взяли участь не менше 6 млн. молодих людей,
які народилися після 24 серпня 1991 року у самостійній Україні.
Вони виховані в умовах становлення демократії й свободи,
активної боротьби сподвижників, патріотів за ці ідеали. Ці
молоді люди, зрозуміло, не знають, що таке кримінальна кара за
критику влади, не бояться КГБ й заслання до Сибіру за
політичні переконання. Ця молодь — нове покоління. Воно
щойно починає думати над проблемами долі України, своїм
майбуттям та питаннями соціальної й національної справед�
ливості. Голос цієї молоді ще ледве чути, але те, що чути,
посилює протестний настрій у суспільстві. 

В окремих же випадках він звучить рішучою вимогою,
ультиматумом владі: припинити антиукраїнську політику.
Молодь поки що не становить політичної сили, але вже
з’явилася на політичному горизонті і обіцяє поволі підійматися
вище й вище. І ясна річ, вона буде союзником українських
націоналістів у боротьбі супроти чинної влади, яка складається
з тих представників національних меншин, що виховані в
антиукраїнському дусі, і понад два десятиліття, на жаль, без�
перешкодно грабують та руйнують Україну.

Лук’яненко наголошує: «Покоління теперішніх студенA
тів — не все, а суспільноAполітична активна частина, виявляє
великий інтерес до різних питань життя нації».

І це справді так. 
Завдання сучасних політиків — зробити все можливе для

того, щоб саме ця частина українського суспільства стала
авангардом у боротьбі проти зазіхань сусідів на наші мову,
культуру, територіальні володіння. 

Україна збереже свій незалежний, суверенний статус, якщо
за це активно виступатиме молода паросль суспільства.

Але, як на мене, Левко Григорович дещо перевищує свій
позитив у погляді на молоду паросль, помітно перенасичуючи
його вірою в те, що молодь сама по собі вийде на дорогу актив�
ного обстоювання інтересів незалежної, суверенної України.
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Так воно мовбито й мало бути, виходячи з логіки речей, на які
справедливо в своїх роздумах посилається нескорений патріот�
аксакал. 

Але мешкаючи в Києві вже четвертий десяток літ, я з
невимовним болем спостерігаю за тим, як ареал використання
нашої рідної української мови скорочується все більше й
більше. І передусім це стосується, хоч як це дивно, якраз молоді. 

Варто прислухатися в автобусах, тролейбусах, на футболь�
них матчах, якою мовою спілкується сучасна молодь, і все
більша тривога закрадається в душу. Починаючи з немовлят,
яких мами звозять у дитячих колясках на вигул до парків, і до
закоханих на лавочках, переважно лопотять усі скаліченою,
блюзнірською російською, бридливим суржиком, але тільки не
співучою українською. За винятком, звісно, гостей із західних
областей України. Або вихідців звідтіля, хто виявився стійким
до зовнішнього вербального впливу, чи не встиг іще розчини�
тися в загальній масі манкуртів. 

Дивуватися нічому: незважаючи на те, що в останні роки в
Україні з’явилося буквально сотні університетів, якихось
загадкових вишів, професійно�технічних училищ, рівень
загальної культури населення різко знизився. Став майже
критичним.

Такі активні й загартовані ідейні бійці за незалежність,
суверенітет, національну ідентичність України, як Левко Лук’я�
ненко, Дмитро Павличко, Іван Драч, Ігор Юхновський, брати
Горині та інші, помітно зістарилися, В’ячеслав Чорновіл пішов
із життя. Височенний суспільний гарт, натхненна ідеологічна
парадигма, якими характеризувалися перші роки українського
державотворення, поступилися банальній байдужості, репаній
безкультурності.  

Ось, приміром, ходжу залами господарського гіпермаркету
«Епіцентр». В одному з відділів двоє молодиків у магазинних
одностроях монтують для вітрини якийсь експонат, голосно
спілкуючись поміж собою. За скаліченими на московський лад
словечками вчувається м’яка українська говірка, характерне і
неповторне при вимові полтавське «льо», котре не замаскуєш
ніяким «каканьем» та фразами на кшталт «ш�штотакоє».

Виясняю: хлопці справді родом із сільської української
глибинки. Дома спілкуються виключно українською, а тут, іще
навіть не діставшись столиці, позаяк гіпермаркет знаходиться
по той бік від міста об’їзної дороги, хочуть бути «такими, як
усі», переходять на сленг північно�східного сусіда.
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Вони й справді народилися й виросли в незалежній Україні,
але за всі роки їх ніхто не навчав національного патріотизму.
Вчителі пропагували те, що дозволяла казати влада. Ось вони, за
вказівкою згори, знову стверджують, що в минулому столітті
нашими землями прокотилася не Друга світова війна, а Велика
Вітчизняна, що розв’язав її особисто Гітлер і його кліка,
замовчуючи роль у цій афері Сталіна і його кривавих маршалів,
що людей на подвиг гуртували комуністи…

Три останніх роки світогляд молодих людей формувало
телебачення, яке послуговується здебільшого мовою сусідів,
несе в оселі зразки культури, мистецтва, передані з Останкін�
ської башти. Не кажучи вже про пустопорожні програми FM�
радіо, які просто�таки цілеспрямовано спеціалізуються на
поширенні вульгарності, на гумористичному оспівуванні
української меншовартості, якогось дрімучого змалоросій�
щення через пропаганду примітивного, лубочного сленгу Вірки
Сердючки. 

Українське ж державне радіо буквально рубають під корінь. 
5 лютого 2013 року враз замовк Третій Національний канал

Українського радіо, де транслювався культурологічний розділ
українського мовлення — програма «Культура». Слухачі, які
звертаються з цього приводу до редакції, отримують трафа�
ретну відповідь: «Передачі припинено через брак коштів». Чи
відновиться його робота — ніхто нічого конкретного сказати не
може.

Десятки, сотні мільйонів гривень замало не щомісячно з
державного бюджету виділяються на поліпшення під’їзних
шляхів до маєтків В. Януковича, М. Азарова, на виборчий округ
Донецької області, де мандат народного депутата України нещо�
давно отримав син глави Кабінету Міністрів, на розвиток мод�
ного нині бізнесу з отримання нетрадиційної вітрової електро�
енергії, чим захоплюється секретар РНБОУ А. Клюєв. А тут
вимкнули державний радіоканал через нестачу якогось мільйо�
на гривень, а, можливо, й того менше, і ніхто не несе відпо�
відальності за подібне варварство. Бо йдеться ж про самобутню,
національну культуру українців, по якій свідомо зумисне,
демонстративно топчуться представники окупаційної влади.

Ви можете, приміром, повірити в те, що все це з радіоефіром
сталося випадково? А я ось однозначно переконаний, що наяву
результат реалізації драконівського плану зі знищення нашої
національної культури, мови, українського менталітету. І ви
добре знаєте, де він зверстаний…
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У Москві відверто і нахабно стимулюється активна діяль�
ність в Україні представників ворожої нам «п’ятої колони».
Яскравим доказом цього стало нагородження в другій половині
лютого 2013 року якимись там російськими медальками «за
великий внесок у збереження та популяризацію російської
мови та культури за кордоном» народних депутатів України від
Партії регіонів В. Колесніченка та С. Ківалова — авторів
сумнозвісного закону «Про засади державної мовної політики»,
який парламентськими «піаністами» минулого літа протягнуто
через Верховну Раду і протиправно спішно підписано главою
держави.

««ЗЗееммлляяччккии  зз  ццииннооввииммии  ґґууддззииккааммии»»

В. Путін і Кремль вважають їх героями, а насправді ці високі
державні мужі, отримуючи солідні оклади з української
державної казни, відверто й нахабно зраджують державні
інтереси. І, наскільки вони вивищують чужинське над нашим,
настільки наше йде під лід — це вже тонкощі відомого закону
Архімеда. 

Іще в липні 1844 року Тарас Григорович Шевченко, змальо�
вуючи таких «братків» у поемі «Сон», називав їх «землячками
з циновими ґудзиками». 

Отримуючи нагороду із рук глави сусідньої держави, один із
«блюдолизів», як влучно називав таких Кобзар, С. Ківалов
22 лютого 2013 року привселюдно поклявся, і це було видно та
чутно аж на дві країни одразу, що все зробить для того, аби
російська мова стала другою державною в Україні. Себто, в
порушення статті 10 Конституції України. Проти волі титульної
нації України, яка понад три століття була гноблена й ледве
виживала, де мовна проблема понад усе життєво важлива.
Проти волі, підкреслю, єдиної в Європі нації, котра й досі
упосліджена та колонізована

І чомусь до цього в нашій країні нікому немає ніякого діла.
І це тільки тому, що в Україні при владі нині перебуває саме
такі ж ківалови, плоть від плоті представники реакційної,
антиукраїнської, по своїй глибинній суті окупаційної влади. Які
є відвертими ворогами державності України, нашої мови,
культури, ментальності. І якраз у своєму дрімучому україно�
фобстві вони почуваються героями. А мали б, напевне, пере�
слідуватися, згідно з законом збереження нації, як таке активно
практикується, приміром, в Ізраїлі, інших державах світу. 
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Здорові, національно�патріотичні сили через своїх предс�
тавників у парламенті мають добитися того, щоб подібні закони
збереження нації, мови, культури, українського етносу
з’явилися в Україні. Перефразовуючи одного відомого полі�
тика, у зв’язку з цим можна сказати, що наша держава стане
самодостатньою в захисті своїх національних, територіальних,
інформаційних, ідеологічних, церковно�духовних завоювань, у
збереженні українського етносу лише тоді, коли навчиться їх
законодавчо захищати. Насамперед від внутрішніх зайд,
агресивної «п’ятої колони», агентів впливу інших держав, які за
останніх три роки більше нашкодили Україні, ніж за всі
попередні двадцять.

Нині в нашій державі найбільше бракує патріотичного духу.
І на цьому наші вороги теж уміють здорово спекулювати.

Я, чесно кажучи, давно не пов’язую себе з певними пар�
тійно�політичними силами, оскільки участь у партійному
будівництві для журналіста, письменника — це завжди певна
клітка. Це сільце для свободи, демократії. А ще вуздечка,  гальма
для натхнення, публічної творчості.

Хоча як народжуються партії, все�таки цікаво було поди�
витися.

Отож у середині лютого 2013 року я сходив на установчий
з’їзд партії Патріотичне об’єднання «Ми — українці». 

Там справді зібралося багато порядних, шанованих людей,
справжніх українців. Члени майбутньої Політради, підводячись
у залі, коротко розповідали про себе. Але й з тієї скупої
інформації можна було дістати уявлення про майбутній полі�
тичний потенціал об’єднання.  

В його рядах виявилося чимало науковців, колишніх дирек�
торів департаментів, управлінь різноманітних міністерств,
відомств, учорашніх службовців державних установ, керівників
підприємств. Був навіть колишній заступник міністра юстиції
України. Загалом, схоже, грамотні, інтелігентні, солідні люди.

Найважливішою подією зібрання, зрозуміло, були вибори
голови партії. На цю посаду запропонували харків’янина Юрія
Миколайовича Логвинова. Якого, зрозуміло, тут же попросили
розповісти про себе.

Коли чоловік зійшов на трибуну, одразу стало зрозуміло, що
він спілкується тільки російською, а українська для нього
просто колоритний капелюшок, яким він лише іноді вряди�годи
послуговується, мабуть, для екзотики. Це був чоловік із числа
тих, кому оволодіти державною — вище його розумових сил…
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Однопартійці спитали його про особисте ставлення до
української і намагалися з’ясувати, який, власне, може бути
голова Патріотичної партії «Ми — українці», котрий фактично
ігнорує  державну мову як таку.

Пан Логвинов нічого конкретного з цього приводу не
відповів, а сказав одну якусь фразу англійською, ще одну ви�
чавив із себе начебто італійською. Що, напевне, потрібно було
вважати так: він пролетарій, і йому байдуже, якою хто мовою
спілкується в той час, коли він для цього особисто обрав мову
сусідньої з нами держави…

Тією ж таки російською він розповів, що є генеральним
директором харківського підприємства «Енергосталь», що там
у нього величезні успіхи, що підприємство дає великі від�
рахування в місцевий бюджет і таке інше.

Приїхавши додому, я став за допомогою Інтернету вияс�
няти, хто ж такий насправді є пан Логвинов і що воно за дивина
така — харківське підприємство «Енергосталь».

Найперший висновок. Ю. М. Логвинов не є публічним
політиком. Така особа Інтернетові фактично не відома. Вибори
на посаду в ПО «Ми — українці», як можна зрозуміти, перший
практичний крок цього чоловіка на світську арену.

Але із світової мережі стало відомо, що Логвинов до серпня
2012 р. працював керівником харківського комунального
підприємства «Фонд розвитку будівництва на селі». Як зазна�
чається в публікації, сам начебто написав заяву про звільнення.
Після цього очолив підприємство «Енергосталь». А в ньому, як
виявилося, трудиться аж… сім працівників.

Крім того, як стверджує Інтернет, Ю. М. Логвинов —
завідувач кафедри… Ростовського державного університету
будівництва. 

Ось вам і нова Патріотична партія України і її новоявлені
вожді…

Іще нам ростовської кафедри тут бракувало…

ЗЗааммііссттьь  ввииссннооввккуу

25 лютого 2013 року в Брюсселі нарешті відбувся довго�
очікуваний саміт ЄС — Україна.

Хто найбільше перешкоджав цьому? Та, звичайно ж, наші
колишні «старші брати» по СРСР із Москви. 

Створювався просто шалений тиск на вступ нашої держави
до Митного союзу ще до часу саміту ЄС — Україна. А коли
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відбувалися самі переговори, зустрічі глави української
держави з керівництвом Євросоюзу в Брюсселі, під будівлею
з’явився пікет із чотирьох осіб. Вони тримали прапори орга�
нізації «Український вибір», керівником якої є кум президента
Росії В. Путіна — В. Медведчук. 

Телеканал «Росія» тут же зняв цілу передачу про це, в якій
московська тележурналістка Ольга Соболєва гаряче запевняла
всю російськомовну спільноту: ««Акціями протесту відреагу�
вали жителі України на переговори в Брюсселі Віктора
Януковича з керівництвом Євросоюзу. На саміті Україна�ЄС
обговорювався київський курс на євроінтеграцію…»

Далі в повідомленні, яке передавалося в ефір через кожних
півгодини майже добу поспіль, говорилося: ««Янукович дав
зрозуміти, що заради зближення з ЄС він готовий пожертву�
вати Митним союзом з Росією. Чого, втім, не можна сказати
про більшість громадян України…»

У своєму коментарі один із пікетників розповів телеканалу
«Росія» про переваги вступу в Митний союз, котрі є фактично
викладками блогів В. Медведчука на сайті українського Інтер�
нет�видання «Кореспондент.net», при цьому заявивши: «52 від�
сотки людей України виступають за Митний союз. Митний
союз — це вигідно економічно для розвитку нашої країни.

Того ж дня з цього приводу, як Пилип із конопель, обізвався
міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Виступ його спов�
на можна асоціювати з кістлявою рукою із могили СРСР, якою
РФ намагається втримувати Україну побіля себе. Судіть самі.

Як повідомили російські ЗМІ, глава їхнього зовнішньополі�
тичного відомства вважає дискримінацією для Росії те, що ЄС
підписав угоду лише з Україною, а не з Росією про безвізовий
режим для власників службових біометричних паспортів. Про
це він заявив, виступаючи перед студентами Дипломатичної
академії в Москві.

І це ж треба — вчить такого глупства майбутніх дипломатів. 
«Зовсім недавно ЄС підписав угоду про спрощення візо�

вого режиму з Україною, де власники службових біометричних
паспортів звільнені від необхідності отримувати візи, — сказав
він. — Ми вважаємо, що тут нас дискримінують, — продовжив
ображений росіянин. — Коли ми запитуємо у Брюсселі, чому
українцям це можна, а нам не можна — відповідь дуже цікава:
Росія — це не Україна. Звичайно, не Україна, але ж ми знаємо,
що чиновник український від чиновника російського не дуже
відрізняється», — заявив Лавров. Він підкреслив, що такий
відверто дискримінаційний підхід Росію влаштувати не може.
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Тому, мовляв, МЗС РФ розраховує, що в остаточній редакції
угоди про спрощення візового режиму таку норму буде
передбачено і для російської сторони.

Ситуацію роз’яснило Міністерство закордонних справ
України. Воно заперечило дискримінаційний характер угоди
про спрощення візового режиму між Україною і Європейським
Союзом стосовно Росії. Бо РФ є фактично третьою нічим не
дотичною до цих взаємостосунків і співпраці стороною. Так,
якби якась там Монголія, Гонконг чи Бангладеш... 

Про це на брифінгу в Києві, 25 лютого 2013 року, сказав
виконувач обов’язків директора департаменту інформаційної
політики українського зовнішньополітичного відомства Євген
Перебийніс: «Я не бачу ніяких підстав говорити про те, що
наша угода якимось чином дискримінує Росію». Пан Перебий�
ніс наголосив, що Україна ще 2005 року скасувала візи для
в’їзду до України громадянам країн ЄС і відтоді тривають
переговори про лібералізацію візового режиму. Український
дипломат побажав російським колегам успіхів у переговорах із
ЄС з цього питання.

Напрацювання угоди між ЄС і Україною тривало майже
вісім років. Переговорники вийшли на конкретний результат.
Росія ж, схоже, заявила про свої претензії лише на тій підставі,
що вважає дипломатичний прорив України дискримінаційним
для неї. Як же ж це вона, гегемон євразійського регіону, може в
чомусь відставати від України? Бо хто така, мовляв порівняно з
Росією  Україна? 

Виходить: якщо пускаєте в Євросоюз українців без віз, то за
тими ж самими правилами і російські чиновники обов’язково
мають перетинати кордон із співтовариством, недвозначно
натякаючи на те, що ми й далі буцімто залишаємось одним
цілим або однією сім’єю. Цим самим зайвий раз підкреслюючи
свою ординську ментальність і те, що вони є якимись
міфічними «старшими братами», яких українцям забороня�
ється і на козі об’їжджати зась. А лише Україна десь у чомусь
вирветься вперед — крик на весь світ: нас дискредитують!

Тут же Росія явно намагається в’їхати в ЄС на плечах
України, або, як мінімум, не пустити нас до Європи попереду
себе. Себто бодай нашкодити, і то стане легше в Кремлі. 

Взагалі ж бо, все це так для нас зрозуміло, «по�братськи»,
«по�російськи» рідно, що й дивуватися нічому. 

Вражатися доводиться іншому. 
Так чи сяк, а саміт ЄС — Україна все�таки відбувся. Там, у

Брюсселі, президент Віктор Янукович з одного боку начебто
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констатує, що для української влади тепер залишається пріори�
тетним завданням підписати угоду про асоціацію і зону вільної
торгівлі з Європейським Союзом у листопаді 2013 року у
Вільнюсі. Все б начебто правильно, зрозуміло. 

Але водночас цей же чоловік, там же, у європейській
столиці, недвозначно заявив: ми постійно думаємо про Митний
союз, ми і далі посилено вивчаємо це питання... 

М’яко кажучи, В. Путін і В. Медведчук постійно боляче
наступають В. Януковичу не лише на п’яти, але вже, либонь, і на
душу. Наче лещатами утримують його в орбіті своїх явно
загарбницьких інтересів. Російські «брати» з ментальністю
орди буквально додушують донецьких правителів, заманюючи
до свого примітивного автократичного союзу, де, звісно, ж
ніхто не вимагатиме від Києва припинення політики вибірко�
вого правосуддя, утвердження верховенства права, проведення
лише чесних виборів, поваги до прав опозиції, розвитку
демократії і свободи слова. 

У Митному союзі є лише одне правило — чітко дослухатися
до керівних вказівок Москви. Під цим проводом Україна
дружною колоною має якраз зайти в нову тоталітарну державу,
ставши потужним слов’янським сегментом новітньої імперії.
Якщо, звісно, не встане проти цього український народ.

Справа в тому, що без поярмленої України в Росії на друзки
розсипається їхня фішка — «руській мір». Його розколює
активне засилля до федерації азіатів усіх мастей. А також
буквальне нашестя зі сходу китайців. Москва вже перетвори�
лася своїм обличчям загального натовпу на найпоширеніші
типи монголоїдних та жовтошкірих людей. Це надзвичайно
лякає кремлівських правителів, змушує думати про гарячковий
пошук потужного припливу слов’янської крові. І, зрозуміло,
таким повносилим джерелом може стати процес поїдання
російським удавом апетитного українського кролика. 

До речі, якось у мене гостювали знайомі москвичі. Вийшовши
на Хрещатик, де завжди багато людей, вони щиро дивувалися:

«У вас столько приятних славянских ліц…»
Еге ж, оце воно якраз і є головне, чим приваблює Росію

Україна — слов’янською кров’ю, гарматним м’ясом.
Ні, не бувати цьому підкоренню. Україна завжди залишить�

ся незалежною, суверенною державою. А повалимо окупацій�
ну владу — створимо в своїй державі громадянське суспільство
з європейськими цінностями, повагою до інтересів людини. 
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ЯЯррооссллаавв  ДДаашшккееввиичч

ЯК МОСКОВІЯ ПРИВЛАСНИЛА

ІСТОРІЮ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Створюючи свою українську державу, українці повинні
переглянути й уточнити свою історію, базуючись на правді,
достеменних фактах і історичних подіях. Перебуваючи упро�
довж століть під владою завойовників, українці фактично були
позбавлені можливості впливу на формування національної
свідомості і розвиток своєї історії, внаслідок чого історія Украї�
ни написана переважно на догоду цим завойовникам. Особливо
виясненим є питання про претензії і домагання Московїї, а в
подальшому Росії, на історичну спадщину Київської Русі.

У романі�дослідженні В. Білінського («Країна Моксель або
Московія» // К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008, 2009, в
трьох книгах) повідомляються факти, взяті з історичних
джерел (переважно російських), що свідчать про докорінне
перекручення історії Російської імперії, спрямоване на ство�
рення історичної міфології про те, що нібито Московія і
Київська Русь мають спільні історичні корені, що Московія має
«спадкові права» на Київську Русь.

Звичайне шахрайство московитів, які привласнили собі
минуле Великого Київського князівства і його народу, завдало
страшного удару по українському етносу. Тепер завдання
полягає в тому, щоби на основі правдивих фактів розкрити
брехливість і аморальність московської міфології.

Розглянемо основні питання цієї проблеми.
Московські, а пізніше російські царі розуміли, що без

великого минулого неможливо створити велику націю, велику
імперію. Для цього потрібно було прикрасити своє історичне
минуле і навіть привласнити чуже. Тому московські царі,
починаючи з Івана IV (Грозного) (1533–1584), поставили
завдання привласнити історію Київської Русі, її славне минуле і
створити офіційну міфологію Російської імперії.

На це можна було б не звертати уваги, якщо б ця міфологія
не зачіпала корінних інтересів України, не була спрямована на
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повне знищення України — її історії, мови, культури. Час
засвідчив, що російські імпершовіністи робили і роблять усе
можливе для реалізації цього завдання.

Протягом століть, особливо з початком XVI ст., в голови
людей втовкмачували і втовкмачують, що Російська держава
і російський народ беруть початок від великого князівства
Київського; що Київська Русь — колиска трьох братніх наро�
дів — російського, українського та білоруського; що росіяни за
законом «старшебратства» мають право на спадщину Київської
Русі. Цією жалюгідною брехнею дотепер користуються росій�
ська історіографія і державні діячі Росії, а також «п’ята колона»
в Україні, в яку входять комуністи і майже всі регіонали у
Верховній Раді. Відомо, що:

— За часів існування держави Київської Русі про Москов�
ську державу не було ні згадки. Відомо, що Московське кня�
зівство як улус Золотої Орди, засноване ханом Менгу�Тімуром
тільки в 1277 році. До того часу Київська Русь уже існувала
понад 300 років.

— Немає ніяких фактів про зв’язок Київської Русі з фінським
етносом землі «Моксель» і пізніше Московським князівством
з князівствами земель Київської Русі до XVI ст. В той час, як у 
988 році відбулося хрещення держави Київської Русі, фінські
племена землі «Моксель» перебували в напівдикому стані.

Як можна говорити про якогось «старшого брата», коли цей
«старший брат» з’явився на світ декількома століттями пізніше,
ніж русичі�українці? Російський народ не має жодного мора�
льного права називати себе «старшим братом», диктувати
людству правила існування, насаджувати свою культуру, мову,
світосприймання. Відомо, що до кінця XV ст. не існувало
російської держави, не було старшого брата «великороса» і ро�
сійського народу, а була Суздальська земля — земля Моксель, а
пізніше Московське князівство, що входило до складу Золотої
Орди — держави Чинґізидів. З кінця XIII до початку XVIII ст.
народ цієї землі називали московитами. Московські історики
замовчують питання про своє національне походження.

ММооссккооввииттии,,  ввееллииккооррооссии  ——  ххттоо  ввооннии??

Московити. У IX–XII ст. великий край від Тули, Рязані й
теперішньої Московської області, меря, весь, мокша, чудь,
мордва, марі та інші — все це народ «моксель». Ці племена ста�
ли згодом основою народу, що прозвав себе «великоросами».
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1137 року на ці землі прийшов молодший син київського
князя Мономаха — Юрій Довгорукий, який залишився без
княжого стола у Київському князівстві. Юрій Довгорукий
започаткував князювання Рюриковичів на землях «Моксель»,
очоливши Суздальське князівство. В нього від жінки місцевого
племені народився син Андрій, якого назвали «Боголюбським».
Народжений і вихований у лісовій глухомані в середовищі
напівдиких фінських племен князь Андрій розірвав усі зв’язки
з батьківською дружиною і зі старими київськими звичаями.

1169 року Андрій Боголюбський захопив і зруйнував Київ:
прийшов варвар, що не відчував ніякого родинного зв’язку з
слов’янською святинею — Києвом.

За короткий час (50–80 років) на кожне фінське поселення
був посаджений князь із Рюриковичів, уродженець від мами
мерянки, муромчанки, мокшанки... Так з’явилися на землі
«Моксель» князівства: Володимирське, Рязанське, Тверське та
інші. В цей час на землі «Моксель» починають проникати
окремі місіонери з поширення християнства. Про масове
«перетікання» слов’ян із Придніпров’я на землі «Моксель», як
це стверджують московські історики, не може йти ніякої мови.
Для чого слов’янам із плодючих земель Придніпров’я іти через
непрохідні хащі і болота тисячі кілометрів у невідому напівдику
глушину?

Дослідження російських антропологів А. П. Богданова і
Ф. К. Вовка, які вивчали людські черепи з поховань Залісся,
підтверджують відмінні особливості фінського і слов’янського
етносів.

1237 року на Суздальську землю прийшли татаро�монголи.
Всі, хто схиляв голову, цілував чобіт хана і приймав його
підданство, залишались живими і неушкодженими. Тих же, хто
не хотів скоритися, було знищено. Володимирські князі Юрій і
Ярослав Всеволодовичі скорилися хану Батию. Таким чином,
земля «Моксель» увійшла до складу Золотої Орди імперії
Чинґізидів і її бойові дружини влились у військові сили імперії.
Очолював військову дружину землі «Моксель» у складі війська
хана Батия володимирський князь Юрій Всеволодович. Факт
формування в 1238 р. воєнної дружини із фінських племен, які
використовувалися Батиєм у завойовницьких походах на
Європу в 1240–1242 рр., є прямим доказом встановлення влади
хана в Ростово�Суздальській землі.

На період участі Юрія Всеволодовича у воєнних походах
Орди на Володимирське князівство був посаджений його
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молодший брат Ярослав Всеволодович, який віддав хану Батию
свого восьмирічного сина Олександра в аманати (тобто
заложники). Пробувши в Орді у Батия з 1238 по 1252 р.?
Олександр, названий і прославлений російськими істориками
як Невський, засвоїв увесь устрій і звичаї Золотої Орди, став
андом (кровним братом) сина Батия Сартака, одружився з
дочкою хана Батия і згодом став вірним слугою Золотої Орди,
очоливши Володимирске князівство (1252–1263). З його іме�
нем пов’язана ще одна вигадка російських істориків про участь
Олександра у битвах на Неві в 1240 році та на Чудському озері
в 1242 році. Адже він на той час був іще дитиною. отже, це
жалюгідна брехня.

Слід відзначити, що управлінська влада Ростово�Суздаль�
ських князів була мінімальна. Хан Батий для керівництва
князівством (улусом) назначав намісника — великого баскака,
а на місцях — удільних баскаків. Це були повновладні правителі
Золотої Орди, які керувалися законами Яси Чинґізидів.
Брехнею російських істориків є те, що суздальські, а пізніше і
московські князі були незалежні від Золотої Орди. Першим
правителем князівства (улусу) в ханській грамоті названий
баскак або даруга, а князі рахувалися на другому, а то і на
третьому місцях.

Брехнею є те, що Москва заснована Юрієм Довгоруким у
1147 р. Це міф, який не має доказового підтвердження. Москва
як поселення була заснована 1272 року. Цього ж року був
проведений третій перепис населення Золотої Орди. При
першому переписі (1237–1238 pp.) і другому (1254–1259 pp.)
поселення Москва не згадується.

Московія як князівство виникло в 1277 р. за наказом татаро�
монгольського хана Менгу�Тімура і було звичайним улусом
Золотої Орди. Першим московським князем став Даниїл
(1277–1303) (молодший син Олександра т. зв. Невського). Від
нього бере початок династія московських князів Рюриковичів.
У 1319 р. Хан Узбек (про це мовиться у вищеназваному романі�
дослідженні В. Білінського) призначив свого брата Кулхана
удільним московським князем, а з 1328 р. — Великим Москов�
ським князем. 

У російській історичній літературі Хан Узбек, названий як
Калита, прийнявши іслам, знищив майже всіх князів Рюри�
ковичів. У 1319–1328 pp. відбулася зміна династії Рюриковичів
на династію Чинґізидів у Московському улусі Золотої Орди.
А 1598 року в Московїї перервалася династія роду Чинґізхана,
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яка почалася від князя Івана Калити (Кулхана). Тобто протягом
270 років Москвою правили чисті Чинґізиди.

Нова династія Романових (Кобилиних) у 1613 р. зобов’яза�
лася свято зберігати давні традиції і принесла клятву на вірність
старій династії Чинґізидів.

Московська православна церква в 1613 р. стала стабілізува�
льною силою, яка забезпечувала збереження татаро�монголь�
ської державності в Московїї.

Із наведених даних видно, що Московія є прямою спадко�
ємницею Золотої Орди держави Чинґізидів, тобто насправді
татаро�монголи були «хрещеними батьками» московської
державності. Московське князівство (а з 1547 р. царство) не
мало жодних зв’язків до XVI ст. з князівствами земель Київсь�
кої Русі.

Великороси. Плем’я великоросів, або російський народ, як
він сьогодні зветься, з’явилося близько XV–XVII ст. серед
фінських племен: мурома, мері, весі та ін. Тоді зароджується
його історія. Немає історії великоросів на землі Київській! Істо�
рія великоросів починається із «Заліщинської землі», з Моско�
вії, які ніколи не були Руссю. Татаро�монголи, що прийшли на ці
землі, внесли значний вклад у формування «великоросів». На
психологію великороса наклало відбиток запозичення татаро�
монгольського інстинкту завойовника, деспота, в якого основ�
на мета — світове панування. Так до XVI ст. сформувався тип
людини�завойовника, страшної у своєму неуцтві, люті й жорс�
токості. Цим людям не були потрібні європейська культура й
писемність, їм чужі такі категорії, як мораль, чесність, сором,
правдивість, людська гідність, історична пам’ять тощо. Значна
частина татаро�монголів у XIII–XVI ст. влилася до складу вели�
коросів, з них починають свій родовід понад 25% російської
шляхти. Ось деякі прізвища татар, які принесли славу імперії:
Аракчеєв, Бунін, Грибоєдов, Державін, Достоєвський, Купрін,
Плеханов, Салтиков�Щедрін, Тургенєв, Шереметьєв, Чаадаєв
та багато інших.

Щоб привласнити історію Київської землі і увічнити цю
крадіжку, великоросам треба було придушити український
народ, загнати його в рабство, позбавити власного імені,
виморити голодом тощо.

Українців, які проявилися як нація в XI–XII ст., а мож�
ливо, й раніше, оголосили «малоросами» й узялися втовк�
мачувати цю версію всьому світові. За найменший відступ від
цієї версії людей страчували, знищували, засилали в ГУЛАГи.
Радянський період був особливо жорстокий. За той час
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Україна втратила понад 25 мільйонів своїх синів і дочок, які
загинули у війнах за інтереси Росії, під час колективізації, на
висилках і в катівнях.

Так «старший брат», «великорос» змушував жити «молод�
шого брата», «малороса» у жорстоких «обіймах любові».

ССттввоорреенннняя  ііссттооррииччннооїї  ммііффооллооггііїї  
ррооссііййссььккооїї  ддеерржжааввии

Ще за часів князювання Василя III (1505–1533) в Московії
зародилася ідея величі, яку висловив представник Московсько�
го православ’я монах Філофей: «Два Рима впали, а третій стоїть,
а четвертому не бути». Відтоді у московитів зароджується
думка всемогутності й «богообраності», що «Москва — третій і
останній Рим». Ці думки поширювались і утверджувались у
Московії. Скільки крові простих людей було пролито москов�
ськими князями, а пізніше — царями заради цієї ідеї�маячні!

За царювання Івана IV (Грозного) домагання Московії на
спадщину не тільки Київської Русі, а й Візантійської імперії
посилюються. Так, за переказами, шапка Мономаха буцімто
подарована київському князю Володимиру Мономаху його
дідом — базилевсом Константином IX, вважалася символом
передачі влади Візантією Київській Русі. Враховуючи те, що
першим Суздальським князем був шостий син князя Воло�
димира Мономаха Юрій Довгорукий, наявність у Московії цієї
шапки є «доказом» спадкових прав московських правителів не
тільки на Київський великокняжий престол, а й на спадщину
колишньої Візантійської імперії. Далі був складений облудний
заповіт Володимира Мономаха про передачу «спадкоємних
прав» синові Мономаха Юрію Довгорукому, підкорювачу так
званої «Залещанської» землі. Все це було вигадкою. Насправді
шапка Мономаха була золотою бухарською тюбетейкою, яку
Хан Узбек подарував Іванові Калиті (1319–1340), який вико�
ристав цю тюбетейку�шапку для свого звеличення (Логвин Ю.
Кобила, Калита і тюбетейка «Мономаха» // Час. — Київ, 1997,
27 березня).

Іван IV (Грозний) уперше 1547 року був вінчаний у церкві
титулом Московського царя як «наслідувач» грецьких і римсь�
ких імператорів. Із 37 підписів, що скріпили грамоту, прислану
з Константинополя в Москву, 35 виявилися підробленими. Так
Іван Грозний став «спадкоємцем візантійських імператорів».
Так узаконилась брехня.
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Масовану державну фальсифікацію історії свого народу
почав Петро І. Він уперше в 1701 р. видав указ про вилучення в
покорених народів усіх письмових національних пам’яток:
літописів, хронографів, хронік, давніх історичних записів,
церковних документів, архівів тощо. Особливо це стосувалась
України�Русі.

1716 року Петро І «знімає копію» з так званого Кенігсберзь�
кого літопису, де було показано «об’єднання» давнього літопи�
сання Київського і Московського князівств і обґрунтовувалась
єдність слов’янських і фінських земель. Однак доступ до
«копії»�фальшивки, як і до самого оригіналу, був закритий.

Ця Петрова фальсифікація стала основою для подальших
фальсифікацій — написання т. зв. «загальноруських літопис�
них зводів», в яких обґрунтовувалось право Московії на
спадковість Київської Русі. На основі цих фальсифікацій 
22 жовтня 1721 р. Московія оголосила себе Російською імперією,
а московитів — росіянами. Так була вкрадена у законних
спадкоємців Київської Русі — українців історична назва Русь.

Петро І завіз з Європи велику кількість спеціалістів,
зокрема й професіоналів�істориків, яких залучив до написання
і фальсифікації історії Російської держави.

Для цього кожний іноземець, що вступив на державну
службу, давав присягу про нерозголошення державної таєм�
ниці і зобов’язувався ніколи не покидати Московську державу.
Виникає запитання: які можуть бути державні таємниці при
«обробці російської історії» давніх часів? У будь�якій цивілізо�
ваній європейській країні після 30–50 років розсекречуються
всі архіви. 

Російська імперія дуже боїться правди про своє минуле.
Смертельно боїться!

Після Петра І, який перетворив Московію на Російську
державу, еліта Московії почала замислюватися над необхідністю
створення цілісної історії власної держави. За цю справу
ретельно взялася імператриця Катерина II (1762–1796), яка не
допускала думки про те, що в царському роду вона може бути
серед рядової татаро�монгольської знаті. Катерина II, по�європей�
ськи освічена людина, ознайомившись з архівними першодже�
релами, звернула увагу на те, що вся історія держави тримається
на словесній билинній міфології і не має доказової бази.

Тож Катерина II своїм указом від 4 грудня 1783 р. створює
«Комісію для складання записок про древню історію пере�
важно Росії» під керівництвом і доглядом графа А. П. Шувалова
у складі 10 видатних істориків. Основне завдання, поставлене
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перед комісією, полягало в тому, щоб за рахунок переробок
літописів, написання нових літописних зводів та інших фаль�
сифікацій обґрунтувати «законність» привласнення Моско�
вією історичної спадщини Київської Русі і створення історичної
міфології держави Російської. Комісія працювала 10 років.
У 1792 р. «Катерининська історія» побачила світ. Робота комісії
проводилась у таких напрямах:

— збір усіх писемних документів (літописів, архівів тощо).
Ця робота вже частково була зроблена Петром І. Збирання
матеріалів проводилось не тільки зі своїх земель, а й з інших
країн — Польщі, Туреччини та ін.;

— вивчення, фальсифікація, переписування або знищення
історичних матеріалів. Так були переписані літописи: «Слово о
полку Ігоревім», «Повість минулих літ», «Лаврентіївський літо�
пис» та багато інших. Деякі літописи переписували по декілька
разів, а оригінали знищували або засекречували. Так, були
засекречені «Скіфська історія» А. І. Лизлова, що була видана в
1776 і 1787 pp., «Історія Російська із найдавніших часів»
В. М. Татіщева, видана 1747 року. У «Скіфській історії»
А. І. Лизлов вказує, що жителі Московїі — це окремий від�
особлений самобутній народ, який нічого спільного не має з
Руссю (Києвом), Литвою, Польщею та ін.;

— написані у XVIII ст. нові зводи були подані як документи
XI, XIII, XIV століть. Усі ці зводи проповідували «загально�
руську ідею». Це в той час, коли на київській землі жили
слов’янські племена (поляни, деревляни, сіверяни та ін.), які
вже були християнами, в «Заліщинській» землі жили фінські
племена (мурома, меря, весь, мокша та ін.) і вони не мали в
історії нічого спільного з Києвом аж до XVI ст.;

— для обґрунтування єдності Київської Русі і фінських пле�
мен було написано тисячі різних зводів. Усі ці зводи і літописи,
як вказується в романі�дослідженні В. Білінського, є тільки у
переписаному вигляді, жодного оригіналу. Жодного! Все це вка�
зує на неймовірну за масштабами безсоромності й нахабства
фальсифікацію при створенні історії Держави Російської.

Не можна вічно жити в брехні!
Настав час, щоб українські історики написали правдиву

історію України, яка ґрунтувалась би не на фальсифікованих
Катериною II літописах і заново написаних у XVIII столітті
«загальноруських літописних зводах», а на історичних фактах,
зафіксованих у документах, зокрема таких країн, як Польща,
Туреччина, Греція, Іран та ін. Люди мають знати правду.

Розділ ІІ. Дамоклів меч зросійщення
111



ООллеегг    РРООММААННЧЧУУКК, 
кандидат філологічних наук, 

головний редактор журналу «Універсум»

КОМУ В УКРАЇНІ ВИГІДНИЙ
ЄВРАЗІЙСЬКИЙ СОЮЗ?

«Розпався Радянський Союз. А що таке Радянський Союз? 
Це та сама Росія, тільки назва інша».

ВВллааддіімміірр  ППууттіінн
«Сьогодні в Україні відбувається боротьба російського на�

ціоналізму та його колаборантів за Україну. Ставкою в боротьбі
є життя української нації і справжня незалежність України». Ці
думки видатний український історик Ярослав Дашкевич
висловив ще далекого 1994 року. Та особливо актуально звучать
вони нині, коли антиукраїнські сили в Україні активізували свої
прагнення реанімувати російську імперію.

18 листопада 2011 року в Москві відбулася зустріч Дмітрія
Медведєва, Олександра Лукашенка, Нурсултана Назарбаєва,
під час якої було підписано декларацію про євразійську
економічну інтеграцію та договір про Євразійську економічну
комісію — найвищий орган Митного союзу. Учасники зустрічі
задекларували перехід від Митного союзу до Єдиного еконо�
мічного простору. Наступним етапом стане Євразійський союз. 

Ведучи мову про його неминучість, постпред Росії при
НАТО Дмитро Рогозін наголошує, що «Євразійський союз має
об’єднати не стільки території, скільки народи і громадян, в
єдиний державний орган».

Такі зовнішньополітичні реалії. Що маємо в Україні? До
редакції ИА REGNUM надійшла заява народного депутата
України Леоніда Грача: «Підписання декларації про Євразій�
ську економічну інтеграцію, яке започаткувало формування
Євразійського союзу, є кроком до союзної держави (виділення
моє. — О. Р.). … Це — конкретні кроки по реалізації практичної
програми Президента Російської Федерації Владіміра Путіна …
Це — спроба виправлення віроломної зради, виконаної 20 років
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тому у Біловезькій Пущі …. Я щиро радий, і зі свого боку як
громадянин, народний депутат України, лідер КПРС і офіційно
зареєстрованого Всеукраїнського руху «Інтернаціональна
Росія», не лише вітаю це, але все зроблю, щоб сподівання
багатонаціонального українського народу, що прагне до єдності
і з Росією, і з Білорусією, і з Казахстаном і з іншими у минулому
братськими народами відбулися якнайшвидше.

Це відверто сепаратистські заклики. Тож запитання пос�
тають далеко не риторичні. За кого грає СБУ? Проти кого грає
СБУ? «У нинішньому штатному розписі ФСБ кількість кад�
рових співробітників, що працюють по Україні, у півтора раза
більша, ніж це було в часи боротьби НКВД�МГБ з УПА»
(Олександр Скіпальський, екс�заступник голови СБУ).

Валерій Коновалюк, народний депутат від Партії регіонів,
повідомив, що він з кількома депутатами ініціював створення у
Верховній Раді міжфракційної групи — «За Євразійський
економічний союз». Цікава ініціатива…

Згодом на посольському вечорі посла Російської Федерації в
Україні, присвяченому 65�річчю Нюрнберзького процесу,
депутат від Партії регіонів Юрій Болдирєв заявив, що «Україна
стане стійкою країною після того, як позбавиться або від
Заходу, або від Сходу. Я за те, щоб вона позбулася Галичини.
Якщо прибрати Галичину з моєї країни і залишити справжню
Україну з Донбасом і Кримом, це і буде перша Росія. А там буде
Російська Федерація».

Зрозуміло, що це далеко не «особиста імпровізація» депута�
та�одинака, як у цьому намагається переконати українців
«регіонал» Михайло Чечетов. У партії регіонів такі погляди по�
діляють й інші депутати. Про це слід пам’ятати. І прочитати
близько 1300 коментарів до публікації з цього приводу на сайті
УП. Більшість з них — це критика влади за відсутність належної
реакції на маячню українофоба. Бо заява Болдирєва є ні чим
іншим, як прямим закликом, який містить ознаки злочину, що
згідно зі статтею 110 Кримінального кодексу трактується як
посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України.

Коли починаєш аналізувати причини, які спонукають тих чи
тих політиків до явно антиукраїнських, антидержавних дій, то
надибуєш чимало цікавого. Мало не в кожного з них у шафі є
свої «скелети»…

За повідомленням Gazeta.ua, від 1 листопада 2011 року два
луганських телеканали показують ролик, що рекламує
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пропоновану керівництвом Росії ідею Євразійського союзу. У
місті також розміщено близько 20 білбордів із відповідними
зображеннями.

27 жовтня з метою «дієвого впливу громадянського суспільA
ства на відновлення повного суверенітету України» було
оперативно створено таку собі громадську організацію «Союз
громадян України». А ще ця організація виступає за інтеграцію
України в Єдиний економічний простір, Євразійський та
Митний союзи. Відтак 26 листопада (в день пам’яті жертв
Голодомору!) в Україні та Росії мали пройти акції за приєднання
України до Митного союзу. Як повідомила «Українська
правда», «Союз громадян України» і «Профспілка громадян
Росії» підписали в Києві меморандум про взаємодію з метою
проведення спільних заходів на території двох країн. А ще,
виявляється, обидві організації домовилися про створення
наддержавної громадської організації, яка складатиметься з
громадян України та Росії і називатиметься «Союз громадян
України і Росії».

Ось так. Вельми це нагадує кремлівську провокацію. Але
далеко не банальну. Знову риторичні запитання: за кого грає
СБУ? Проти кого грає СБУ?

А ще в Україні є така собі «Національна рада козаків
України», яка, приміром, 8 червня організувала у Львові між�
народний регіональний форум, «присвячений Єдиному
митному простору». У програмі цієї політвистави було
задекларовано «обговорення ключових аспектів створення
Єдиного митного простору козацьких слов’янських держав —
України, Росії, Білорусі та Казахстану». Як мовиться, без
коментарів.

Громадську думку України до зміни політичного вектора
готують уже давно. Наполегливо. Цілеспрямовано. Лише на
Волині упродовж одного дня чотири газети («Віче», «Волинська
газета», «Волинь» і «Відомості») надрукували переказ тез
Владіміра Путіна про Єдиний економічний простір. Якась
невидима сила, підпільна система змусила й інші регіональні
видання оприлюднювати заклики російського прем’єр�мініст�
ра: «Наш інтеграційний проект виходить на якісно новий
рівень, відкриває широкі перспективи для економічного роз�
витку, створює додаткові конкурентні переваги. Переконаний:
створення Євразійського союзу, ефективна інтеграція — це
той шлях, який дасть змогу його учасникам зайняти гідне місце
в складному світі XXI ст.» 
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29 квітня 2011 року Віктор Медведчук у журналі «Коррес�
пондент» поділився своїми думками щодо інтеграції України до
Митного союзу з Росією: «Єдино правильний вибір України —
Митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Вступ до
нього спровокує підйом вітчизняної економіки, приєднання до
європейської Зони вільної торгівлі — занепад». Одне слово,
якщо не будемо з Москвою, то — все. Баста.

Невзабарі з’явилася нова серія думок кума Владіміра Путіна
на цю ж тему. 20 травня «Факти та коментарі» опублікували
статтю Віктора Медведчука «Навіщо нам потопаючий Євро�
союз». Упродовж кількох наступних днів її передрукували
регіональні видання: сумські газети «Панорама» та «Ваш
шанс», чернігівська «Деснянка вільна», хмельницький «Поділь�
ський кур’єр», кіровоградський «21 канал», «Рівне Вечірнє».
Така синхронність у подачі одного й того ж матеріалу не може
не вражати. З іншого боку, нічого дивного в цьому немає. Член
центрального комітету «Профспілки громадян Росії» Микола
Стариков щиро зізнається, що без України Митний союз не
може бути повноцінним утворенням. Тому Кремль і активізу�
вав свої зусилля щодо навернення України до новітнього
політично�економічного геополітичного утворення.

Ще один з елементів широкомасштабної підготовки до
втягнення України до так званого Євразійського союзу. З офі�
ційного сайту Московського Патріархату довідуємося, що
8 листопада 2011 року в Москві відбулася зустріч голови
Синодального відділу Української Православної Церкви із
взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими фор�
муваннями архієпископа Львівського і Галицького Августина,
голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами
та правоохоронними установами протоієрея Димитрія Смир�
нова та начальника Управління з роботи з віруючими військо�
вослужбовцями Міністерства оборони РФ Б. М. Лукичова. На
зустрічі, зокрема, йшлося про підготовку міжнародної конфе�
ренції на тему: «Збройні сили України та військове духовен�
ство», яку  було заплановано провести в Києві 14–15 грудня
2011 року та присвячено перспективам впровадження в Зброй�
них силах України інституту військового духовенства. Є запи�
тання? А це вже не просто боротьба за українську душу, а за
майбутнє «гарматне м’ясо» для імперії. Не приведи Господи.

Уже згадуваний Д. Рогозін звертає увагу на необхідність
«програми репатріації», аби в Росію приїжджали «люди,
пов’язані з нею історично, духовно, цивілізаційно».
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Чудова ідея! Хай би вирушали з України представники
п’ятої колони на історичну батьківщину. Але ж чомусь не праг�
нуть повертатись. Державна програма сприяння добровіль�
ному переселенню в РФ провалилася. Замість 5–6 мільйонів
«саатєчєствєнніков» до Росії за перші два роки приїхали лише
7 тисяч.

Поміркуймо. В Україні існує чимало різноманітних проро�
сійських суспільно�політичних організацій та рухів. Деякі з них
мають загальноукраїнський статус: «Русское общественное
движение», «Русская община Украины», «Русский совет Украи�
ны», «Всеукраинское национальное культурно�просветительс�
кое общество «Русское собрание», «Общество русской культу�
ры «Русь». А ще є низка проросійських партій. Нічого поганого
в цьому немає, якщо ці організації та рухи не антидержавного,
антиукраїнського спрямування. Але такі, на жаль, є. І вони, не
криючись, ведуть агресивну антиукраїнську пропаганду
(досить згадати діяльність Всеукраїнської партії «Союз» в Одесі
під час парламентських виборів). Існує потужна п’ята колона,
яка прагне втілити в життя ідею «Русского міра».

З огляду на нові політичні віяння з Кремля діяльність
зареєстрованих в Україні громадських структур може стати
дестабілізуючим фактором насамперед на півдні та на сході
нашої держави. Більш ніж промовистий фрагмент зі статті
«Русское зарубежье в ожидании системных перемен» такого
собі «співвітчизника» Алєксєя Алєксандрова з Києва: «Став�
лення до нас, співвітчизників, — своєрідний маркер, що
виявляє привабливість Росії, відповідальність її влади. Праг�
нення і здатність держави захистити співвітчизників у будь�
якій точці їх перебування — обов’язкова умова для країни, що
прагне повернути собі статус світової держави. При правильній
організації всі сьогоднішні непорозуміння і розбіжності між
двома російськими країнами були б просто немислимі. І давно
був би і Митний союз, і ЄЕП, і Євразійський союз. І жодних
криз. Але для цього МЗС (російське. — О. Р.) має домовлятися і
згладжувати, а питаннями організації і функціонування російA
ської більшості, здатної навести порядок на Україні і внести
неоцінимий вклад у побудову Євразійського союзу, мають
займатися, повторюся, зовсім інші люди й інші організації. І в
Москві, і в Києві. Інакше ні про які Євразійські союзи нічого і
мріяти». Зрозуміло, про що йдеться?

Мимоволі пригадались одкровення голови Раднаркому
християна Раковського: боротьбу за Україну веде виключно
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російський пролетаріат в Україні та російська радянська влада
(«Известия», 3 січня 1919). 

На думку лідерів Росії, Білорусії, Казахстану, поглиблення
інтеграції цих країн сприятиме всебічній модернізації націо�
нальних економік, підвищення рівня життя населення, приведе
до соціально�економічного зростання.

Повіримо на слово? Та ні. Не виходить. Ніяк. Бо факти про�
мовляють про інше. «Я майже впевнений, що Росія не проіснує
в нинішніх кордонах до 2020 року. Це не ліберальна страшилка
або псевдопатріотична спекуляція, а неминучий наслідок
політики останнього десятиліття», — переконаний депутат
Державної Думи Росії Сєргєй Пєтров.

Що можна сказати про політичного діяча (про В. Путіна
мова), коли навіть його активні прибічники вважають, що він
перетворить Росію на Зімбабве? Так, російський мільярдер
Александр Лебедєв в інтерв’ю Reuters заявив, що Володимир
Путін за найближчі двадцять років може перетворити Росію на
Зімбабве.

Не менш жорсткою є оцінка режиму Путіна�Медведєва
лідером Російського народно�демократичного союзу Михайлом
Касьяновим: «… беззаконня та корупція чиновників і право�
охоронних органів; хронічна залежність російської економіки
від нафти й газу; війна в Грузії та перша за довгі роки де�факто
зміна кордонів у Європі; деградація соціальної сфери та
інфраструктури; неприкритий тиск на сусідні країни».

За словами екс�міністра фінансів РФ Олексія Кудрина,
країна живе не згідно з достатками, вона занадто багато грошей
витрачає на оборону. Це, мовляв, загрожує серйозними
наслідками. 

На думку Зиновія Пака, колишнього міністра оборонної
промисловості Росії, екс�заступника міністра економіки РФ,
нині віце�президента Асоціації «Ліга сприяння оборонним
підприємствам», проголошена Дмітрієм Медведєвим ідея
модернізації підстав і перспектив не має: «Це лише гасло і
бажання, яке не підкріплене реальними заходами для
впровадження. Бо не вирішена проблема кадрів» (ZAXID.NET). 

В аналітичній доповіді Бориса Нємцова і Володимира
Мілова «Путін. Підсумки. 10 років» автори роблять висновок
вельми песимістичний: «За роки правління Путіна соціальне
розшарування в країні зросло на 15%. У кризовий 2009 рік
число доларових мільярдерів подвоїлося, при цьому 18,5 млн
людей живуть за межею бідності, безробіття досягло рівня 9%,
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а зарплати бюджетників заморожені… Витрати бюджету на
спецслужби перевищують витрати на охорону здоров’я та
освіту, разом узяті, в 3 рази. Сумарна чисельність співро�
бітників спецслужб перевалила за 2 млн, удвічі перевищивши
чисельність особового складу армії. Такого не було навіть за
радянських часів».

У глибокому дослідженні «Немодерна модернізація» («День»,
14.10.2011) Степан Гавриш наводить переконливі аргументи,
які засвідчують, що Україні немає смислу йти в Євразійський
союз, куди нас кличуть, підштовхують, заганяють. «Для
створення Євразійського союзу майбутнього президента
Путіна, якщо мова не йде про новий СРСР, потрібен потужний
модернізаційний двигун. Це може бути тільки Китай, який
нарощує модернізацію завдяки глобальним ТНК у стилі
«східних тигрів» і має третій, після ЄС і США, ВВП. Він це
заслужив, але не прийме умов Росії. Остання займає менш ніж
2% у світовому ВВП. Запустити модернізаційну хвилю не в
змозі, якщо виходити з її участі в міжнародній конкуренції, де
95% її експорту становлять нафта, газ, первинні метали й ліс�
кругляк. Це при тому, що 75% потреб Росії в продовольстві
покривається імпортом, а росіяни споживають 20% світового
героїну й 18 літрів спирту на одну особу, а чоловіки ледве
доживають до 60 років». Є запитання?

Тож не може не обурювати путінська безпардонність, яку
передає урядова «Російська газета»: Україні теж краще було б
приєднатися до Митного союзу, а не рухатися до ЄС. Навряд чи
їм (Україні. — О. Р.) удасться вивести свої продукти на
європейський ринок. У Митному союзі економічний виграш
Києва становив би щороку 9 млрд доларів. А молока в українців
у Європі куплять у найкращому разі два літри, авіапром помре,
суднобудування не розвиватиметься...

Звідки така турбота про «щорічний економічний виграш»
для українців? Ті, кому справді добре ведеться, ніколи силоміць
не тягнуть до себе на гостину, а тим паче не прагнуть
ощасливити жебрака дармовим сиром. Безплатний сир буває
тільки в мишоловці.

«Москві вірити не можна», — категорично стверджував
Геннадій Удовенко, екс�глава МЗС, який привів Україну до
Ради Європи. Така позиція досвідченого українського дипло�
мата, очевидно, не випадкова. Він пояснює: «Москві потрібна
покірна Україна. Але наша влада повинна розуміти: якщо Росія
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запанує в Україні, то ні наші політики, ні олігархи їй не
потрібні — у них у самих такого добра повно, щоб і на керівні
посади призначити, і наші підприємства загарбати».

До влади в Росії прийшли вихідці зі спеціальних структур.
Але це не справжня еліта, яка мала б наводити лад у банках,
в економіці, в промисловості. Стиль мислення високопостав�
лених підручних В. Путіна відточувався на службі на Луб’янці
та в інших споріднених структурах. Входження у цивільне
життя виявилось доволі проблематичним. (З сучасного ро�
сійського фольклору: «Страна живет и богатеет / На радость
мне, ему, тебе / А также нескольким халдеям / И офицерам
ФСБ»).

Дракона можна знищити, лише самому перетворившись на
Дракона. В сучасній Україні роль еліти виконує зовсім інший,
ніж у Росії, елемент — це впереваж нащадки колонізаторів,
колабораціоністи й конформісти усіляких мастей та відтінків.
«Ядро теперішньої влади становлять колишня комуністична та
комсомольська номенклатури. Немало в ньому опинилося й
кримінального елементу. За 20 років української державності
жодна інша влада так не толерувала комуністів та дискре�
дитовані практикою тоталітарні радянські методи вирішення
багатьох суспільних проблем, як це робить теперішня. Пере�
важна більшість представників влади ментально орієнтована на
російську імперську політичну й культурну традиції. Вони не
послуговуються українською мовою і не знають української
культури, а історію вивчали за курсом ВКП (б). Тому вони не
вірять у силу та інтелект українського народу, а діють за
підказками чужинців, у чиїх розрахунках існування незалежної
України не передбачене» (Іван Заєць, народний депутат
України).

Разом з тим питомо українські олігархи мали б відчувати
небезпеку входження в Євразійський союз, усвідомлювати
реальність загрози втратити навіть не державу, а країну. Отже,
свої статки. 

А це означає, що за справжню незалежність треба бо�
ротися. Бо, як дуже точно висловився Ростислав Доценко,
держава може бути окупаційною і тоді, коли вона незалежна
від когось там ззовні, але водночас — і від власного сус�
пільства. 
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ООллееннаа  ААППААННООВВИИЧЧ

ЗЛАМАННЯ ДОГОВОРУ

ЦАРСЬКИМ УРЯДОМ.

ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОСТІ РОСІЙСЬКОЮ

ІМПЕРІЄЮ

13 січня 1667 р., в селі Андрусові, поблизу Смоленська, було
на 13 років укладено перемир’я між Московською державою і
Польщею. За Андрусівським перемир’ям Лівобережжя України
залишалось за Москвою, Правобережжя знову переходило під
владу Польщі, крім Києва, який мав відійти до Москви тільки на
два роки. Запорозька Січ потрапила під владу обох держав. 

Отже, внаслідок змови обох країн, які тривалий час воювали
одна з одною, відбувся поділ України, тобто офіційно, юриди�
чно оформлений міжнародним трактатом поділ української
території на три частини. 

Андрусівська угода мала катастрофічні наслідки для Украї�
ни. Вона перекреслювала українсько�російський договір 1654 р.,
найважливішою і першорядною умовою якого був захист
українського народу від ворогів, а також зобов’язання Москви
ніколи не віддавати Україну польському королю. Тому пере�
дання половини України Польщі, у боротьбі проти панування
якої у кількавіковій боротьбі український народ пролив багато
крові, було справжнім злочином, підступною, чорною зрадою
Москви. 

Представників України не допустили до участі в перегово�
рах, їх не визнавали юридичною стороною. В Андрусівському
трактаті формулювалося, що у володінні Росії залишаються
«відвойовані у Речі Посполитої» міста і землі. Навіть не згаду�
валося, що це територія України, яка за міждержавним догово�
ром тільки 13 років тому добровільно приєдналася до Російської
держави. Формула трактату «завойовані землі» давала право
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Москві встановлювати на них свої порядки і закони. Таким
чином царський уряд за допомогою міжнародного трактату
спробував здійснити інкорпорацію України і свідомо ламав
договір 1654 р., за яким він зобов’язувався зберігати «права і
вольності» Української держави. Україну позбавляли статусу
суб’єкта міжнародного права. Українсько�російські відносини
тепер мусили визначатися Андрусівською угодою між Річчю
Посполитою і Московскою державою. 

Царський уряд, віддавши Правобережжя, намагався зміц�
нити свою владу на Лівобережній Україні. Взагалі Андрусівська
угода фіксувала зміни у розстановці політичних сил Східної
Європи в другій половині 60�х років. Відтіснивши на другий
план Польщу, лідером ставала Московська держава. 

Третій пункт Андрусівського трактату, за яким Запорозька
Січ потрапляла під спільну зверхність Польщі й Москви — двох
ворожих держав — узагалі був історичним нонсенсом, що
спричинив ряд гострих колізій і ставив запорозьке козацтво у
надзвичайно важке становище. Січ примушували служити Речі
Посполитій, що постійно вела наступ на Запорожжя, переш�
коджала походам козаків проти турецько�татарських нападни�
ків, прагнула знищити запорожців. 

Андрусівська угода викликала гнів серед усіх верств
українського народу. На Лівобережжі серед старшини виникла
справжня паніка. Навіть найбільші прихильники Москви були
обурені й вражені її політикою щодо України. Вибухнуло
повстання, що охопило Правобережну і Лівобережну України.
Його очолили правобережний гетьман Петро Дорошенко,
кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко, змушений був
приєднатися навіть лівобережний гетьман Іван Брюховецький.
Український народ виступив і проти панування Польщі, і проти
Московської держави. 

Розгортався народний рух проти царських воєвод. На Сло�
божанщині повстання 1668 р. очолив Іван Сірко, який на той
час був харківським полковником. Його підтримали міста Царе�
борисів, Маячки, Зміїв, Валки, Мерефа, Харків. До українських
слобідських козаків приєднувалися ратні люди з деяких царсь�
ких гарнізонів, які зазнавали утисків від своїх воєвод. Однак
харківський воєвода, маючи численний гарнізон і оснащений
великою гарматою, завдав повстанцям під Охтиркою тяжкої
поразки. 

І все ж влада Москви в Україні захиталася. Царський уряд
пішов на поступки. Він затвердив гетьманом колишнього
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чернігівського полковника Дем’яна Многогрішного. Дорошен�
ко, який на деякий час об’єднав розділені Польщею і Москвою
частини України, залишив на Лівобережжі того ж Многогріш�
ного своїм наказним гетьманом. Многогрішного старшина
обрала в Глухові на лівобережного гетьмана. Прийняті в Глу�
хові статті значно зменшували кількість воєвод і обмежували їх
функції тільки командуванням гарнізонами. Було внесено
також важливу статтю про обов’язкову участь українських
делегатів у дипломатичних справах Москви. 

Після Андрусова загострилася міжусобна боротьба стар�
шини за гетьманство. Були моменти, коли в Україні існувало
одночасно чотири гетьмани різної політичної орієнтації. Кожен
із них тягнув за собою козаків свого полку і обов’язково
запрошував до союзу орди кримського хана. Руїна досягла
апогею. В Україні розпалювалася громадянська війна. 

Для кожного народу не може бути нічого страшнішого,
трагічнішого, ніж громадянська війна, коли брат убиває брата,
коли руйнуються, знищуються матеріальні й духовні набутки
багатьох поколінь, найбільші досягнення їх культури. Над
нацією нависає загроза зникнення. 

Андрусівське перемир’я спричинило посилення про�
турецьких і протатарських настроїв у середовищі козацької
старшини. Ті, що боролися проти царизму, після 1667 р. вже
не могли спиратися на Річ Посполиту. А правобережні
старшини не могли розраховувати на підтримку Московської
держави у боротьбі проти Польщі. Тому дехто з них звертав
свої погляди до Кримського ханства і султанської Туреччини. 

Петро Дорошенко після першого повідомлення про Андру�
сівське перемир’я відправив послів до турецького султана.
У політичній програмі Дорошенка — визначного полководця,
політика і дипломата — передбачалось об’єднання обох частин
України в єдиній Українській незалежній державі. Широка
популярність забезпечила йому підтримку серед усіх верств на�
роду України. 

Дорошенко, очоливши повстання, утримував владу над
Правобережжям, намагався примусити Польщу відмовитися
від свого панування там. Згодом майже вся Лівобережна Украї�
на визнала гетьманство Дорошенка. 

У 1669 р. офіційним трактатом було оформлено протек�
торат Туреччини над Правобережжям. Так Дорошенко спо�
дівався вивести Україну з�під влади Польщі й Москви, під
номінальним протекторатом Туреччини та при нейтралітеті
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Москви і Польщі відновити Українську державу. Склалося
інакше. 

Турецький султан на свій лад використав протекторат над
Правобережною Україною. У 1672 р. трьохсоттисячне військо
вторглося в Україну нібито для захисту свого васала. Турецькі
й татарські війська, долаючи величезний опір, завоювали
Кам’янець�Подільський та інші міста, спустошили і розорили
українські землі. Після облоги Львова кримський хан розіслав
татарські чамбули по всій Правобережній Україні. Україна не
знала подібного татарського нападу — так багато міст і сіл було
сплюндровано, стільки людей забрано у неволю. Нечисленні
військові частини, що їх виставила Польща, не могли
протистояти цій навалі. 18 жовтня 1672 р. польський уряд уклав
у Бучачі мир з Оттоманською Портою, за яким до Туреччини
відходила велика частина Правобережної України. 

Дорошенко ще робив спроби об’єднати Україну хоча б під
егідою московського царя, однак на заваді став лівобережний
гетьман Іван Самойлович. Безчинства, грабунки, що їх чинили
турецькі й татарські союзники Дорошенка, відвернули від
нього народ; козаки покинули правобережного гетьмана. У ве�
ресні 1676 р. він переїхав Дніпро і склав перед козацьким
військом гетьманські клейноди, які передали Самойловичу.
Колишнього гетьмана на вимогу царського уряду відправили до
Москви. Він був деякий час воєводою у Вятці, потім одержав у
власність село Ярополче поблизу Москви, де помер і був
похований. Правнучкою українського гетьмана була дружина
О. Пушкіна — Наталя Гончарова. 

Іван Самойлович шукав ласки московських правителів.
Наприклад, сприяв призначенню на київську митрополію
єпископа Святополка Четвертинського, який за наполяганням
гетьмана прийняв посвячення московського патріарха. Це
означало для української православної церкви втрату неза�
лежності. 

Протягом кількох віків в Україні виробилась своя система
соборності: митрополита обирав помісний собор Української
церкви, єпископів — єпархіальні собори. Царгородський
(константинопольський) патріарх, під юрисдикцією якого пере�
бувала сім століть в умовах автокефалії українська православна
церква, тільки затверджував вибір митрополита і ставив його
на митрополичу кафедру. Автокефальна церква України про�
тягом свого незалежного існування виробила національні
особливості, традиції та звичаї церковно�релігійного життя. 
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Під владою московського патріарха українська православна
церква все це втрачала. Вона була виведена з�під влади
київського митрополита, згодом підпорядкована безпосередньо
Синоду. Київська єпархія перетворилась на одну із звичайних
єпархій Російської православної церкви. 

Однак ніякі «заслуги» перед царизмом не врятували Самой�
ловича, і він повторив трагічну долю свого попередника
Дем’яна Многогрішного, його теж охрестили «зрадником». Без
усякої вини його було заарештовано, після катувань без суду
разом зі старшим сином заслано в Сибір. Через два роки він
помер у Тобольську. В козацьких полках на звістку про роз�
праву з гетьманом Самойловичем відбулися виступи проти
старшини, що були придушені царськими військами. 

25 липня 1687 р. було обрано нового гетьмана. Ним став Іван
Мазепа. На раді відбулася процедура прийняття статей, їх як
завжди, підписували новий гетьман зі старшиною та козаками.
У так званих «Коломацьких статтях» Москва накладала руку на
економіку України, зокрема українську торгівлю, забороняла
торгувати з Кримом, втручалася й у фінансову систему.
Царський уряд виплачував своїм гарнізонам на Україні
жалування так званими «чеками» — грішми без золотого
забезпечення. На українських торгах купці та інші торговці
відмовлялися брати ці гроші. Стаття 19 вимагала від гетьмана
карати на смерть тих, хто відмовлявся приймати чеки. 

Повністю заборонялися міжнародні відносини України.
У разі надходження в Україну листів і документів від сусідніх
держав наказувалося, не розпечатуючи, відправляти їх до
Москви. Стаття 19 також наголошувала: 

«Народ Малороссийский всякими меры и способы с Вели�
короссийским соединять и в неразорванное и крепкое согласие
приводить». Для цього гетьману рекомендувалося дбати про
збільшення українсько�російських шлюбів. 

Стаття закінчувалася формулою, що вже без усяких
застережень визначала Україну частиною Московської дер�
жави. «Никто б голосов таких не испущая, что Малороссійский
край — Гетманского Регименту, а отзывались бы везде
единогласно — их Царского Пресвятлого Величества самодер�
жавной державы». 

За царювання Петра І були знищені залишки усталених
форм управління України. Передусім це стосувалось її зброй�
них сил, які вже його попередниками були зменшені наполо�
вину. У 1706 р. спеціальним указом Петра І козацьке військо
переходило у безпосередню компетенцію царського команду�
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вання, було запроваджено контроль за витратами на утримання
козацького війська, частково реквізовано його артилерію. 

Петро І примушував українські козацькі полки брати участь
у всіх війнах, які він проводив. У численних і далеких походах
гинуло багато козаків, і не так під час боїв, як від хвороб і
поганого забезпечення. Так, у 1721 р. відправлено близько семи
тисяч козаків на війну з Персією під Дербент, до Гилян.
Повернулося на Україну лише 646 чоловік. 

Особливо багато народу гинуло на примусових «канальних»
і будівельних роботах, на яких умови праці були нестерпними,
туди козаків зганяли тисячами. Козацький полковник Черняк
так описує обстановку на Ладозі, де працювало 10 тисяч коза�
ків. «Велике число козаків хворих і померлих знаходиться, і
щораз більше множаться тяжчі хвороби — найбільше вкорі�
нилася гарячка і опух ніг, і мруть з того. Однак приставлені
офіцери, не зважаючи на таку нужду бідних козаків, за наказом
пана бригадира Леонтьєва... б’ють їх при роботі палицями —
хоч і так вони її не тільки вдень і вночі, а навіть і в дні недільні
святкові виконують — без спочину». Повернулася з Ладоги
ледве третина з тих десяти тисяч, до того ж багато було пока�
лічених. Мабуть, відтоді прийшли до нас гіркі слова про те, що
«Петербург споруджений на козацьких кістках». Неможливо
підрахувати, скільки полягло українських козаків у тих болотах,
на яких було побудовано нову столицю Російської імперії. 

Примусові «канальні» та будівельні роботи надзвичайно
знесилювали козацьке господарство, підривали його — козаки
мусили йти зі своїми кіньми і фуражем, харчами, одягом,
зброєю, вони не могли займатися власним господарством
роками, в результаті чого воно занепадало, а козацтво бідніло. 

Петро І завдав сильного удару по економіці України, фак�
тично скасувавши вільну торгівлю. Указами царського уряду
було заборонено вивозити з України будь�куди, крім Росії,
селітру — сировину для виготовлення пороху. З Донеччини
вугілля можна було брати лише на російські заводи. В інтересах
російських купців і заводчиків було заборонено ввозити в
Україну з�за кордону ряд промислових виробів. Предмети
торгівлі Україна могла реалізовувати лише через віддалені та
невигідні для українського купецтва порти. «Вікно в Європу»
Петра І обернулося для України бідою. Вона не мала права ко�
ристуватися давніми, традиційними для себе торговими шляха�
ми, мусила везти свої товари через усю країну в Архангельськ. 

Петро І провадив колоніальну політику і стосовно культури
України. Він заборонив українську мову, українське книго�
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друкування. В офіційних установах російська мова почала витіс�
няти українську. Навіть «Святе письмо» в Україні мусили пере�
друковувати не із старих українських книжок, а з російських. 

За царювання Петра І Україна зробила останню спробу
здобути волю і відновити державну самостійність. Цей період
пов’язаний з ім’ям лівобережного гетьмана Івана Мазепи. Він
народився на Білоцерківщині в родині українського шляхтича.
Вступив до козацького війська 1664 р. Служив генеральним
писарем у правобережного гетьмана Петра Дорошенка, їдучи у
складі посольства Дорошенка до Криму, потрапив до лівобе�
режного гетьмана Івана Самойловича, який призначив Івана
Мазепу генеральним осавулом. У 1687 р. при підтримці князя
Василя Голіцина, командуючого царськими і козацькими
військами у поході до Криму, козаки і старшина обирають Івана
Мазепу гетьманом. 

Іван Мазепа вчився у Києво�Могилянській колегії і Падуан�
ському університеті, був обдарованою, високоосіченою люди�
ною, відвідав кілька західноєвропейських країн, знав вісім мов,
взагалі мав державний розум, вважався найвправнішим
дипломатом Європи. Мазепа дбав про розвиток духовного і
культурного життя України, сам писав вірші, опікувався пись�
менством, наукою, мистецтвом і церквою, багато коштів, до
речі, і особистих, витрачав на будівництво і реставрацію
храмів, поставив новий будинок Києво�Могилянської колегії,
завдяки його старанням вона одержала статус академії. 

За двадцятирічне гетьманування доклав багато зусиль, щоб
вивести Україну з «руїни», припинити політичне безладдя, підняв
престиж українського гетьмана, наповнив його реальною владою. 

Патріот України, Іван Мазепа в абсолютній таємниці, удаючи
лояльне ставлення до царя, плекав ідею визволення України від
московського іга і створення незалежної самостійної української
держави. Він з болем спостерігав, як Петро І нищив залишки
української державності. Цар намірявся замінити козацтво
рекрутчиною, а саму Україну перетворити в князівство, навіть
мав плани поставити над нею англійського герцога. 

Скориставшись шведсько�московською війною, Іван Мазе�
па, якого підтримали генеральні старшини і більшість козаць�
ких полковників, вступив у союз із Швецією, уклав із шведсь�
ким королем угоду, за якою «Україна з обох сторін Дніпра з
Військом Запорозьким і народом малоросійським має бути
вічними часами вільна від усякого чужого володіння». Гаран�
тувалося також абсолютне невтручання у внутрішні справи
України, недоторканність її кордонів. «Цілість границь її,
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непорушність вольностей, законів, прав і привілеїв її свято
мають заховуватися, аби Україна вічними часами тішилася
своїми правами і вольностями без усякого ущербку». 

Розгром шведських військ під Полтавою 1709 р. перекрес�
лив намагання Івана Мазепи звільнити Україну. Він змушений
був утікати від гніву Петра І за Дунай в турецькі володіння, де
невдовзі й помер. 

Проводячи політику старшинського самоврядування, геть�
манської влади, Петро І призначив у 1709 р. резидента (в нас�
тупному році — двох) для контролю за діяльністю геть�
манського уряду. Царський резидент контролював економічну,
фінансову, військову, зовнішньополітичну діяльність гетьман�
ського уряду. А в травні 1722 р., ще за життя гетьмана Івана
Скоропадського, царським маніфестом було створено Малоро�
сійську колегію — як центральний орган державного управ�
ління у справах Лівобережної України. Малоросійська колегія
містилася у Глухові, складалася з президента колегії (бригадира
Вельямінова), шести офіцерів — командирів розташованих на
Лівобережній Україні царських полків та прокурора. Усіх при�
значав цар. У цивільних справах Малоросійська колегія підля�
гала Сенату в Петербурзі, у військових — головнокомандую�
чому російськими військами в Україні. 

Якою наругою, яким лицемірством було те, що Петро І, який
відверто і брутально нищив усі вольності, права і привілеї
України, обіцяв у грамотах «нашим, царского величества,
словом... нерушимо, свято содержать», і при цьому посилався
на договір 1654 р. Навіть посадивши на шию українського
народу Малоросійську колегію, що була по суті окупаційною
владою в Україні, цар заявляв гетьманові, що цій колегії «велено
все чинить по трактату, учиненному с Хмельницким». 

Після смерті Скоропадського, у 1722 р., Петро І заборонив
вибори нового гетьмана. Ще Скоропадський призначив наказ�
ним гетьманом Павла Полуботка. Спроба козацької старшини
домогтися відновлення гетьманства і ліквідації Малоросійської
колегії була придушена Петром з небувалою жорстокістю —
взагалі притаманною його правлінню. Про це розповідається у
Чернігівському літописові від 1723 р. 

«Канцелярист Іван Романович подав челобитную от усього
війська малоросійського, за підписом рук усієї полкової та
сотенної старшини і товариства бунчукового і значкового до
рук самій імператорської величності, з церкви святої Троїци по
службі Божій йдучому, ноября 10 числа. Так зараз в кофейний
дом увійшовши і вичитавши, і вишедши з того дому, того ж
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моменту, ізволив приказать своїми устами генералу майору
і гвардії Преображенського полку майору Андрію Івановичу
Ушакову, з великим гнівом і яростію, взяти під караул
полковника Павла Полуботка, судію єнерального Івана Черни�
ша, Семена Савича, писаря єнерального, там же при кофей�
ному домі стоявших, і всіх, хто за ними асистовав. Від котрих
і від усіх, відв’язавши своїми руками шаблі, тот же єнерал
Ушаков повелів усіх попровадити у замок мурований пітер�
бургській, де, з первого часу, порізно були всі за караулом
посажені. Потім по чотири чоловіки злучені, а далі, знову неділь
з кілька, поодинці розведені. А взято тоді при головній
старшині під караул у замок полковників показних трьох:
1) гадяцького полкового судію Григорія Грабянку; 2) переяс�
лавського есаула полкового Івана Кирпича; 3) стародубського
Петра Корецького да бунчукового товариша Дмитрія Волод�
ківського, канцеляриста Військової єнеральної канцелярії
Миколу Ханенка, Іосифа Гаврилова, Насиля Биковського,
стародубського значкового Стефана Носовича, чернігівського
значкового Івана Римшу. А слуг усіх, на господі де стояли, під
караул побрано й усі пожитки, у кого що било, сукні й гроші,
одібрано... Того ж часу взято з України полковника миргород�
ського Апостола в Москву і Санкт�Петербурх, есаула
єнерального й бунчукового з Глухова, а деяких полків побрано
в Глухів старшину полковую и держано под караулом». 

Під 1724 р. в чернігівському літопису повідомляється про
смерть Павла Полуботка «18 грудня на замку Пітербургськом,
під караулом і поховання його при церкви Самсона Стран�
нопріємца». 

Після смерті Петра І в 1725 р. арештованих старшин звіль�
нили з ув’язнення. Вони повернулися на Україну, і серед них—
майбутній гетьман Данило Апостол. Малоросійська колегія
була ліквідована, у 1727 р. відновлено гетьманство. Царський
уряд пішов на це, щоб мати підтримку з боку козацької стар�
шини у зв’язку із загостренням російсько�турецьких відносин. 

Обраний гетьманом Данило Апостол був видатним діячем,
талановитим військовим керівником. Влада Данила Апостола
була обмеженою, контролювалась царськими радниками на
чолі з резидентом, які стежили за всіма сторонами діяльності
гетьманського уряду. 

Нищення автономії України та її пограбування ще більше
посилилося за царювання Анни Іоанівни, коли при її дворі осіла
зграя авантюристів, німців за походженням — Мініха, Бірона,
Остермана та ін. По смерті Данила Апостола (1734) вибори геть�
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мана були заборонені, а керівництво Україною передано
Правлінню Гетьманського уряду, до складу якого увійшли
російські чиновники, призначені царським урядом, та задля
годиться, — українська старшина. Очолював правління царсь�
кий резидент — генерал, князь І. Шаховський, який був
фактичним правителем України. Йому підлягали два російські
чиновники та генеральний обозний Яків Лизогуб з двома
представниками української старшини. Створення Правління
гетьманського уряду було наступним після заснування Малоро�
сійської колегії кроком у нищенні автономії України, проявом
політики національного гноблення, яку ще більше посилив
російський царизм у другій чверті XVIII ст. Правління геть�
манського уряду проіснувало до 1750 р., коли знову було тим�
часово відновлено гетьманство. Імператриця Єлизавета Петрів�
на прихильно ставилася до України. Резиденцією для обраного
гетьмана Кирила Розумовського визначався Батурин. Єлизаве�
та Петрівна наказала відновити колишню гетьманську столи�
цю, яку в 1709 р. Меншиков за наказом Петра І зруйнував, а все
населення, у тому числі жінок і дітей, знищив. 

У 1764 р. Катерина II остаточно скасувала гетьманство, в
Україні знову було запроваджено Малоросійську колегію. 

Скасувавши гетьманську державу, розтоптавши договір
1654 року, Катерина II при цьому згадує «уговорні пункти
Богдана Хмельницького». Мабуть, російські царі, свідомо
творячи беззаконня, ламаючи договір, хотіли зберегти хоча б
декор законності, яким прикривали фальш і обман. 

В інструкції О. Румянцеву при його призначенні генерал�
губернатором України в 1764 р. Катерина II говорить про
природні багатства України, обширність її території і много�
людність, надзвичайну родючість земель і благодатний клімат,
про інші переваги над багатьма місцевостями Імперії. Цариця
робить висновок, що на Україну, крім подушного збору, слід
накласти ще якісь інші податки «под какими�небудь другими
титулами». Вона закінчує інструкцію таким «повелением»: 

«Необходимо нужно, подъ каким бы то ни было иным
званием, кроме подушного, расположить на тамошній народ й
получать с его в казну нашу, по долгу и справедливости, да и по
самым уговорным пунктам гетмана Богдана Хмельницкаго нам
безспорно принадлежащіе доходы». Катерина II домоглася, що
доход царської скарбниці з України в 1780 р. зріс до двох
мільйонів карбованців — величезної, як на той час, суми. 

Російська імперія остаточно перетворила Україну в об’єкт
колоніального пограбування. 
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ВВааллеерриийй  ББЕЕББИИКК,
доктор политических наук, профессор

РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

СОЗДАЛИ УКРАИНЦЫ, 

ЕВРЕИ И НЕГР

В последнее время в нашем социуме активно обсуждаются
проблемы русского языка и его мифического «ущемления» в
Украине. Мое недавнее интервью на этом ресурсе с заголовком
«В Украине должен быть один государственный язык» вызвало
оживленную дискуссию в обществе. Мне стали задавать
вопрос типа: «Скажите, профессор, Вы что — русофоб?» 

Отвечаю: нет, я украинофоб по отношению к русофобам и
русофил по отношению к украинофилам. Я очень люблю
русскую литературу, в большей мере классическую поэзию.
Однако вынужден заметить: русскую литературу создавали в
своей основе не этнические русские авторы. 

Возможно, в этом и состоит ее привлекательность. Украин�
цы в наибольшей мере могут гордиться своим интеллек�
туальным проектом «русская литература». 

Если посмотреть на произведения русских классиков,
например Льва Толстого, кстати немца по происхождению,
отлученного, московской церковью, можно обнаружить целые
абзацы, если не страницы, написанные на французском языке.
Я сам себе задаю вопрос: «Почему же классик российской
литературы не пишет полностью свои тексты на русском
языке?» Логичным представляется и ответ: да потому, что
Толстому просто не хватало языковых средств современного
ему русского языка, чтобы полноценно отобразить всю палитру
своих литературных образов и впечатлений. 

Те же проблемы были у Тургенева и других известнейших
русских авторов. Хотя со временем, под влиянием прежде всего
украинского языка, русский язык стал богаче и интереснее.
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Сегодня российские и примкнувшие к ним «русскоязыч�
ные» идеологи утверждают, что украинский язык — это авст�
рийско�польский проект. По этому поводу расскажу анекдот.
Новый русский приходит к старому еврею и говорит: «Папа,
дай денег!» Тот отвечает: «Зачем тебе?». «Пойду к врачу. Мой
сосед�украинец рассказывает, что несколько раз в неделю
имеет секс. А у меня с этим проблемы!». Старый еврей и
отвечает: «Глупый, рассказывай и ты!..» 

После присоединения Украины к Московии обучение в
московских школах, церковные службы осуществляли в Москве
украинские преподаватели и священники. Об этом прекрасно
написал известный нам И. Огиенко. Политическую филосоA
фию развивали мыслителиAколлаборационисты С. Яворский и
Ф. Прокопович. 

Как вы думаете, на каком языке писали и говорили в Москве
интеллектуалы, призванные просвещать малограмотную мос�
ковскую боярскую и купеческую элиту? Правильно, на украинс�
ком. На древнем языке, впитавшем в себя колорит и языковоA
смысловое богатство скифоAтрипольской цивилизации, котоA
рая обозначила свое существование еще в VI тыс. до нашей эры! 

И хотя после известных событий с Мазепой русское само�
державие неоднократно запрещало украинский язык, он вошел в
тело русского языка, чтобы впоследствии из него выйти и продол�
жить свой тысячелетний путь во Времени и Пространстве. 

Но перед тем он активно разложил российский имперский
дух изнутри, показав его гнилое и продажное нутро. Один
только Гоголь с его «Мертвыми душами» чего стоит. Недаром
же его так ненавидел Белинский! 

Кроме Гоголя, среди украинцев мы можем назвать гениа�
льного А. Чехова, который писал в своей автобиографии, что
он родом из «живописного украинского города Таганрога». 

Если мало — добавим яркую и неповторимую Ахматову
(Горенко), которая ужасно не любила слово «поэтесса» и тре�
бовала, чтобы ее именовали «поэтом». Все это люди, которые
принадлежат к элите русской литературы. В этот же список мы
можем дописать блистательных евреев и немцев Мандельш�
тама, Пастернака, Булгакова, Блока и других. 

В целом же мы имеем все основания утверждать, что рус�
ская литература создана преимущественно украинцами, еврея�
ми и, безусловно, одним этническим негром — Пушкиным.
Особняком стоит действительно этнический россиянин —
Есенин, но это — отдельная тема для разговора…
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Р о з д і л ІIІ

НННН АААА ЦЦЦЦ ІІІІ ОООО НННН АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН АААА

ЕЕЕЕ НННН ЕЕЕЕ РРРР ГГГГ ЕЕЕЕ ТТТТ ИИИИ КККК АААА

НННН АААА РРРР ОООО ДДДД УУУУ



ЛЛееоонніідд  ЗЗААЛЛІІЗЗННЯЯКК

ПРО УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ 

ТА НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ

У наш драматичний час чергового національного відроджен�
ня Україна знову спинається на ноги, вже вкотре пробує
відбудувати незалежну державу — власний дім, без якого
український народ приречений зійти з арени історії. 

Перш ніж перейти до складних питань національної історії
українського народу, слід визначитися з деяких ключових
проблем народознавства. Маються на увазі такі базові поняття
сучасної публіцистики та політології, як «етнос», «нація»,
«національна еліта», «національна ідея» тощо. 

Синонімічні терміни «етнос» і «нація» перекладаються з
грецької та латини одним словом «народ». Латинське слово
нація (nation) особливо прижилося в Західній Європі, де
переважна більшість народів здавна мала власні держави. Тому
поняття «нація» у наш час набуло значення «одержавлений
народ», тоді як словом «етнос» користуються найчастіше для
позначення народу взагалі незалежно від того, створив він
власну державу чи має колоніальний статус у державі сусідів. 

Народ або етнос — це історично сформована людська
спільнота, яка відрізняється від сусідів окремою власною
територією (батьківщиною), культурою, мовою, психічним
складом  та свідомістю. Народ, що історично дозрів до
створення власної держави, називають нацією. Отже, нація —
це найвища форма розвитку етносу. В сучасному світі народ
може існувати лише у формі нації, тобто у власній державі.
Єдиною альтернативою може бути колоніальний статус у
державі сусідів, що незворотно веде до асиміляції і загибелі
бездержавного етносу. 

Перетворення етносу в націю відбувається шляхом
зростання і поглиблення його самосвідомості. Пасивна етнічна
самосвідомість розвивається в активну національну. Етнічна
свідомість, спираючись на консервативний механізм традиції,
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забезпечує збереження і передачу з покоління в покоління
етновизначальних рис матеріальної та духовної культури, мови,
ментальності тощо. Етнос на відміну від нації не усвідомлює
своєї єдності в межах власної етнічної території, має несфор�
мовані національні інтереси, а тому нездатний створити
незалежну національну державу. Типовим прикладом такого
покірного етносу, що не усвідомлював власних інтересів,
донедавна були українці. Багато з них говорили українською,
співали українських пісень, носили вишиванки, їли вареники
тощо і покірно гинули за імперські національні амбіції сусідів
у Афганістані чи в Сибіру. 

Національну самосвідомість, що різниться від етнічної
активним державницьким спрямуванням, називають націона�
льною ідеєю. Іншими словами, національна ідея — це воля
народу до незалежності, що реалізується у власній державі.
Зазначимо, що під поняттям незалежних національних держав
цивілізований світ розуміє демократичні європейські країни
Францію, Італію, Німеччину, Швецію, Польщу та ін. Саме вони
є зразками для державного будівництва на постімперських
просторах, в т.ч. в Україні. 

Зрозуміло, що в давнину носіями національної, державни�
цької свідомості ставали передусім найбільш освічені, активні,
заможні верстви суспільства, а саме — аристократи та їхнє
освічене оточення. Так виникли аристократичні національні
еліти середньовіччя, що створили національні феодальні дер�
жави, які нерідко поневолювали сусідні етноси. З ІХ–Х ст.
відомі середньовічні національні держави Франція, Англія,
Польща, Угорщина та ін. Постання національної держави сим�
волізувало трансформацію відповідних народів у середньовічні
нації. Отже, на відміну від етносу, нація має виразну верству
свідомої національної еліти, яка будує державу з самодос�
татньою національною економікою. 

Після Французької революції кінця ХУІІІ ст. національна
державницька ідея поширилась від аристократичної еліти на
широкі верстви європейських народів. Почалася так звана
«весна народів», тобто виникнення в Європі численних
національних держав. Стимулятором та економічною базою
цього процесу пробудження народів Європи у ХІХ ст. було
поширення капіталістичних відносин. Виник численний,
матеріально забезпечений, освічений і соціально активний
третій клас. Тим самим число національно свідомих громадян з
державницьким мисленням у розвинених країнах Західної
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Європи різко зросло. Прапор національної, державницької ідеї
з рук середньовічної аристократії та духовенства перейшов до
молодого третього класу. 

Вільний ринок руйнував з середини створені силою зброї
численні європейські імперії — Іспанську, Бельгійську, Фран�
цузьку, Австро�Угорську, Турецьку, Британську та ін. Вони
розпадалися на національні держави, межі яких уцілому
збігалися з кордонами етнічних земель відповідних народів.
Новонароджений третій клас очолив будівництво буржуазних
націй ХІХ ст., став стрижнем їх національної еліти. 

У наш час, зумовлений переможною ходою ефективної
ринкової економіки, націогенез набув незворотного характеру.
Кожен сучасний розвинений етнос прагне збудувати власний
державний дім за європейськими зразками. Міжнародне
співтовариство визнає священне право всіх народів на власне
державне самовизначення. В цьому запорука невідворотного
і скорого відродження й самостійної Української держави. 

Тяглість етнокультурного розвитку в помірній зоні Європи
простежується протягом останніх 1,5 тис. років. Тобто біль�
шість великих європейських народів зародилися в V–VІІ ст.
і безперервно розвивалися на власних етнічних землях донині.
Маються на увазі французи, німці, англійці, поляки, чехи,
українці. В ІХ–Х ст. вони трансформувалися в середньовічні
нації, побудувавши власні держави. 

Однак якщо англійська, французька, польська державності
проіснували, змінюючи форму, до наших днів, то українська
держава неодноразово гинула з незалежних від українців,
зовнішніх причин. Протягом своєї історії український етнос
чотири рази піднімався на вищий щабель етнічного розвитку,
трансформуючись у націю і, разом з втратою державності
повертався в стан аморфної етнічної маси. Вперше це сталося
за часів Київської Русі, вдруге — в період козацької держави
Богдана Хмельницького, втретє — за доби Української Народ�
ної Республіки. Вчетверте — він піднявся у наш час. 

Отже, графік розвитку української нації являє собою сину�
соїду з чотирма піками, що відповідають чотирьом зазначеним
фазам українського державотворення. Державність більшості
європейських націй розвивалася по висхідній лінії. 

У Радянському Союзі носії української державницької
свідомості були фізично знищені Москвою у Східній та Цент�
ральній Україні в передвоєнний, а в Галичині — у повоєнний
час. Українська нація знову занепала до стану етнічної маси, що
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під потужним асиміляційним тиском тоталітарної імперії, як
могла, зберігала українську традиційну культуру та мову.
Втративши державницьку самосвідомість, українці знову стали
людським матеріалом для розбудови «Великой России».
Протягом ХХ ст. мільйони українців заплатили життям та
здоров’ям, освоюючи та завойовуючи для Росії Сибір, Фінлян�
дію чи Афганістан. 

Нове відродження української національної ідеї розпо�
чалося в середовищі дисидентів 60�х років. Нині кількість сві�
домих українців сягнула критичної межі, за якою починається
кристалізація національної держави і етнос перетворюється
в націю. Отже, визначальну роль у побудові національної
держави та перетворення народу в націю відіграє національно
свідома частина суспільства — національна еліта. 

Два попередні українські відродження зазнали поразки
у ХVІІ–ХVІІІ та на початку ХХ ст. значною мірою через
нестачу свідомих провідників нації. 

Кожна нація має складну внутрішню структуру. Її тіло — це
народні маси, пасивні носії етнічної свідомості. Спілкуючись
рідною мовою і зберігаючи культурні традиції, вони, втім, не
можуть активно стверджувати і захищати національні інтереси.
Цю функцію виконує еліта — нечисленна, але найдосвідченіша
і найсвідоміша верства лідерів та організаторів — інтелектуалів,
державних діячів, військових. 

Інтелектуали (сучасна інтелігенція) — це голова нації, яка
продукує, захищає і стверджує національну ідею. Найактив�
нішою і найчисленнішою частиною національної еліти є дер�
жавна адміністрація, вище офіцерство. Це, образно кажучи,
руки нації, що організують життя і самозахист народу, очолю�
ють політичну та збройну боротьбу за його інтереси. 

Відсутність еліти позбавляє націю можливості самооргані�
зуватися, створити свою державу, що є необхідною умовою
нормального існування в сучасному світі. А не маючи своєї дер�
жави, народ змушений жити в державі сусідів у колоніальному
статусі «молодшого брата». Це засвідчує трагічна історія
України за останніх півтисячоліття. 

Перша серйозна спроба відродити українську державу за
часів Богдана Хмельницького закінчилася поразкою через брак
національно свідомих, компетентних лідерів. Внаслідок трива�
лого поневолювання України Польщею значна частина україн�
ської шляхти полонізувалася і перейшла на службу західному
сусідові. 
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Після входження України до складу Російської імперії
остання активно русифікує вищі верстви українського сус�
пільства. Шляхта поповнює ряди російського дворянства,
чиновництва та інтелігенції. Тому на початку ХХ ст. українська
нація знову виявилася обезглавленою і внутрішньо не готовою
до відродження своєї держави. 

Через брак свідомої української інтелігенції, державних
адміністраторів, офіцерів базою другого українського відро�
дження стало неписьменне селянство. Хоча це й парадок�
сально, але на той час міста в Україні не були українські. Їхнє
населення лише на 30% складалося з українців. До того ж, це
були, як правило, погано освічені міщани, ремісники тощо. Все
це фатально позначилося на спробі відродити українську
державу на початку ХХ ст. 

Як сталося, що українці залишили власні міста і пересели�
лися у села? Адже у ХVІІ ст. 60% населення України мешкало
у містах та містечках. Справа в тому, що витіснення корінного
населення з його мовою та культурою з міста у село представ�
никами пануючого імперського етносу — закономірний для
колоній процес. Контроль метрополії над колонією здійсню�
ється передусім через імперську адміністрацію та військові
гарнізони, які розміщуються у міських центрах підкореного
народу. Його міста перетворюються на осередки мови та
культури поневолювача, а корінний етнос неминуче витіснявся
в провінцію. 

Культура та мова сільського населення не могли конкуру�
вати з мовою колонізаторів, яка спиралася на потужну адмі�
ністративну, фінансову, ідеологічну підтримку агресивної
держави. Виникали і підсилено культивувалися міфи про
вищість панівної мови та культури і неповноцінність та при�
реченість «сільської» мови місцевої  людності. Типові приклади
мовно�культурної агресії імперської метрополії маємо в чис�
ленних колоніях Російської імперії, зокрема в Україні. І в наші
постімперські часи продовжують жити релікти псевдонаукових
теорій про нібито споконвічний землеробський характер
«сільської» української та  індустріальний «міської» російської
мови. 

До речі, за свідченням очевидця «1869 року увесь Київ
говорив польською», як він зараз говорить російською. Як у
Києві без підтримки Варшави зникла польська, так без під�
тримки імперської Москви російська поступиться мові корін�
ного українського етносу. Історія свідчить, що з набуттям
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незалежності міста колишніх колоній швидко повертаються до
мови корінної людності. Цей невідворотний процес відбувся у
Празі, Варшаві, Хельсінкі, а тепер з різною інтенсивністю
відбувається у Вільнюсі, Ризі, Кишиневі, Києві. 

Сучасна гіпертрофована роль російських мови та культури
на пострадянських просторах — спадок імперії, яка насиль�
ницьким шляхом всіляко  насаджувала їх у своїх колишніх
колоніях. Без адміністративно�поліційної та фінансової під�
тримки цей штучно завищений статус усього російського
приречений на втрату своїх позицій. При всьому бажанні
колишнього центру він не може зберегтися на просторах СНД,
який трансформується за зразками європейсього державо�
будівництва. А європейські національні держави побудовані за
принципом єдиної державної мови корінного етносу (Польща,
Угорщина, Чехія, Німеччина, Франція та ін.). Оскільки колишні
радянські республіки не мають альтернативи трансформації в
сторону держав європейського типу, то відродження їхніх
національних мов і культур неминуче. У цьому запорука
неминучого зростання ролі української мови в Українській
державі. 

Цілеспрямованими кривавими акціями більшовицької
Москви було зламано хребет українського народу — селянство.
Маємо на увазі розв’язану більшовиками на території України
війну 1918–1921 рр., голодомори 1921 та 1933 рр., колекти�
візацію, масові репресії та депортацію українців до Сибіру
й Казахстану. У 1934–1939 рр. було практично знищено
українську інтелігенцію. 

Внаслідок індустріалізації та колективізації селяни заполо�
нили міста. Нарешті останні українізувалися. Українці пішли
у вищі навчальні заклади. З’явилась численна українська інте�
лігенція, чиновництво, офіцерство. Разом з містами україні�
зувалися державно�адміністративний апарат, освіта, культура,
наука і навіть армія. Створилися умови для відновлення
верстви національних державних та інтелектуальних лідерів,
без яких незалежна, правова, демократична держава не�
можлива. 

Зрозуміло, що формування української еліти загрожувало
самому існуванню «єдиної та неділимої» імперії. Тому пара�
лельно з об’єктивним процесом українізації міст імперський
центр здійснював масштабну русифікацію населення. Ціле�
спрямована демографічна політика призвела до переселення в
Україну великих мас некорінної людності, тепер це більш як 25
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відсотків її громадян. Показово, що за часи радянської влади
в Україні чисельність українців збільшилась у 1,5 разу, а росіян
у 5 разів. 

Водночас через систему державної освіти та пропаганди
методично і підступно русифікували українців. Тому численне
чиновництво УРСР, що була провінцією Російської імперії,
незважаючи на своє коріння й українські суфікси в прізвищах,
певною мірою ставало носієм провінційної імперської сві�
домості. 

Про слабкість, нечисленність та недостатню фахову під�
готовленість значної частини української еліти свідчить стан,
в якому опинилась Україна після кількох років декларованої
незалежності. Маючи найкращі стартові показники серед
республік колишнього СРСР, наша економіка опинилася
в стані, який порівнюють з економікою таких країн, як Сербія,
Грузія, Вірменія, що переживали труднощі воєнного про�
тистояння. 

Наші втрати (Чорноморський флот, ядерна зброя) дорів�
нюють втратам країни, що зазнала нищівної поразки в бага�
торічній кривавій війні. Звичайно, все це не вина, а біда
України та її еліти. Адже сучасний стан нашої держави
є прямим наслідком цілеспрямованої антиукраїнської політики
імперського центру, нищення цвіту українського народу
протягом століть. Як наслідок ми маємо ще нечисленну
національно свідому еліту, яка до того ж не завжди володіє
навичками та знаннями для успішного державобудівництва. 

Нерозуміння політичними діячами України деяких елемен�
тарних азів етнології нерідко гальмує процес постання
повноцінної української нації. Наприклад, багато хто з тих, які
претендують на роль поводирів нації, не знають, що таке
корінний етнос. А це народ, що мешкає на власних етнічних
землях, тобто на своїй батьківщині. Світове співтовариство
визнає право націй на самовизначення, тобто будівництво
власної держави в межах своїх етнічних територій. Хоч якою
би численною була діаспора якогось народу і хоч би як довго
вона проживала на етнічних землях сусідів, за законами
етнології та міжнародного права вона не може набути статусу
корінного етносу. Зокрема це стосується російської діаспори
в Україні. 

На жаль, цього не розумів лідер російськомовних лібералів
з Харкова В.Гриньов. З невідомих причин він надавав росіянам
статус корінного етносу України (Гриньов, 1995), хоча їхня
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етнічна батьківщина ніколи не охоплювала території сучасної
України. Абсурдність посилки привела її автора до пара�
доксального висновку — пропонувалося вважати Україну
державою двох націй — української та російської. Зрозуміло,
з відповідними дивідендами для росіян: надання російській
мові статусу державної, спільного з Росією інформаційного
простору тощо. Абсурдність та прозора неоімперська спря�
мованість пропозиції проявлялася не тільки в тому, що світова
історія не знає держав з двома рівноправними державотвор�
чими націями, а й в утопічній ідеї будувати якусь неукраїнську
Україну. І послідовників у В. Гриньова сьогодні хоч греблю гати.
а у ватажки вибивається В. Колісниченко.

Сучасний світ є світом націй, що змагаються між собою за
місце під сонцем. Не є винятком із цього правила й ситуація на
пострадянському просторі. Колишні республіки борються за
національну незалежність з колишнім «старшим братом» навіть
на власних територіях. Останній намагається зберегти своє
панівне становище у своїх колишніх колоніях за рахунок їх
корінної людності. Активним представником національних
інтересів Росії на етнічних землях сусідів є численна російська
національна еліта, яку в радянські часи інтенсивно плекала
Москва у всіх республіках СРСР. 

Отже, національно�визвольні змагання українців після
розвалу Союзу перейшли на новий етап історичного розвитку,
який умовно можна назвати постколоніальним. Суттю полі�
тичних процесів у сучасній Україні є очолювана національними
елітами боротьба між українським та російським етносами за
контроль над Україною. Слабка й нечисленна українська еліта
протистоїть виплеканим століттями імперській ідеології та
військово�бюрократичній машині наших могутніх сусідів.
Російська еліта численна й розгалужена. Крім того, що кілька її
угруповань борються за владу в Москві, чимало її представ�
ників заповнили парламенти і державні структури колишніх
провінцій Російської імперії, а тепер формально незалежних
держав. Іноді носії імперської ментальності навіть перева�
жають у парламентах новостворених держав Східної Європи.
Тоді під загрозою опиняється незалежність країни, як це
сталося нещодавно в Білорусі. 

На момент розвалу імперії та отримання волі білоруси
виявилися ще менш готовими для будівництва власної незалеж�
ної держави, ніж українці. Незрілість білоруського етносу для
самостійного державотворення зумовлена низкою історичних
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чинників і насамперед його нищенням спочатку Польською,
а потім Російською імперіями. На відміну від праукраїнців
Південної Русі, які були консолідувальним етносом ранньо�
феодальної імперії Київська Русь, прабілоруські Полоцьке і
Смоленське князівства фактично були провінціями згаданої
першої української держави. Білорусія, що не мала свого
козацтва, не створила аналога другій українській державі —
Гетьманщині. Національно�визвольні змагання білорусів на
початку ХХ ст. не були такими потужними, як в Україні, де в
цей час постала третя українська держава — УНР. 

Західні історики визнають УПА найкращим партизанським
рухом Другої світової війни. Не маючи ні матеріальної, ні
моральної підтримки з�за кордону, як усі інші рухи Опору того
часу, українські повстанці змогли понад 10 років протистояти
військовим машинам двох найпотужніших за всю історію
людства тоталітарних імперій — нацистської Німеччини та
більшовицької Росії. Нічого подібного на білоруських теренах у
цей час не було. 

На жаль, не мали білоруси і такої потужної діаспори, яка
лишила велику інтелектуальну державотворчу спадщину,
а зараз лобіює інтереси України за кордоном. До того ж
білоруси не мають свого волелюбного П’ємонту, яким для
українців є Галичина. Не даремно кажуть, що Білорусія — це
Україна мінус Галичина. 

Усе це спричинило меншу стійкість білорусів до імперської
експансії Москви порівняно з українцями. За проросійського
президента Лукашенка Білорусь значною мірою тимчасово
втратила свою незалежність від Москви. Однак немає сумніву,
що, незважаючи на всі негаразди, формування білоруської
нації та постання незалежної Білорусі є процесом історично
об’єктивним і невідворотним. Адже в сучасній Європі оста�
точно переміг національний принцип державотворення як
єдино можлива форма цивілізованого життя народу у світовому
співтоваристві. 

Український парламент за кількістю антиукраїнськи наст�
роєних прибічників «єдиної та неділимої» мало чим відріз�
няється від білоруського. Фактично державницька діяльність
кожного нашого парламентаря визначається мірою його
зрусифікованості, а не належністю до часто формальних
фракцій демократів, комуністів, лібералів чи партії влади. Тому
ставлення до української держави — єдиний суттєвий
показник, що визначає політичний спектр України. Її політичні

Розділ ІІІ. Національна енергетика народу
141



сили розділені на два непримиренні табори: противників та
прибічників незалежності. Останні представлені трьома голов�
ними різновидами: націонал�демократи (УРП, РУХ, християнсь�
кі демократи тощо), праві (УНСО, КУН) та партія влади, предс�
тавники якої економічно зацікавлені в незалежній Україні. 

Противників незалежності навіть не можна вважати
українськими політичними течіями. Вони є представниками
російської політичної думки, оскільки обстоюють інтереси Росії
в Україні. Стрижнем їхньої програми є збереження коло�
ніального статусу України в межах Російської імперії. Ця позиція
є визначальною для обох основних проімперських політичних
напрямів нашої країни — червоних та біло�синьо�червоних.
Українські ліві, визнавши ринкову економіку з експлуатуванням
буржуазією найманих робітників, фактично відмовились від
фундаментальних положень комуністичної доктрини. Разом з
тим вони непохитно стоять за відновлення «єдиної та неділимої»,
обстоюючи весь набір неоімперських стереотипів: єдиний
культурний та інформаційний простір, військово�політичний
союз, державність російської мови на землях колишніх колоній
Росії тощо. Тобто українські комуністи та ліберали виявилися
більшими прибічниками російського імперіалізму, ніж кому�
ністичних ідей Маркса. Та інакше і не могло бути. Адже, на думку
видатного російського філософа М. Бердяєва, більшовизм — це
російський імперіалізм ХХ століття. 

Тому такий популярний нині заклик злагоди та єднання всіх
українських громадян в єдиній державі звучить наївно і нереа�
лістично. Особливо коли буває звернений до твердих і послі�
довних противників самостійної України — комуністів та
соціалістів. 

Сила російської еліти, на відміну від української чи біло�
руської, — в її глибоких імперських коренях. Пригадаємо: у
1918–1921 рр., коли стало зрозуміло, що імперія може
зберегтися лише в більшовицьких лаштунках, на бік радянської
влади перейшла біла, «протибільшовицька» еміграція. «Родина,
спаленная, казалось, на костре коммунистической разнуз�
данности, — как феникс, воскресает из пепла, и крепнет, как
драгоценное вино — хмельной любовный напиток патрио�
тизма», — писала 1921 р. паризька емігрантська газета «Русская
мысль». Так, на початку 20�х років сталася так звана «зміна віх»,
коли більшість царського чиновництва, офіцерства та інте�
лігенції перейшла на службу більшовикам, органічно зв’язавши
червону Росію з царською імперією. 
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Подібне до того відбулося під час розвалу СРСР. Радянське
офіцерство, чиновництво та інтелігенція, практично не змі�
нивши своїх переконань, утворили ядро сучасної російської
еліти. І це не дивно. Адже СРСР — це російська імперія на
третьому, більшовицькому етапі свого розвитку, про що не раз
писав М. Бердяєв. Перша, князівська стадія російського
імперіалізму закінчилася за Петра І, друга, власне, імперська, —
1917., а третя, більшовицька — завершилася розпадом СРСР у
1991 році. 

У наш час Російська імперія трансформується у четверту
історичну форму, яка ще не має загальновизнаної назви. На
жаль, Захід не читає М. Бердяєва. Інакше не називав би
демократизацією чергову зміну лаштунків у імперській Москві.
За термінологією політиків Москви, Західної Європи та
Америки нову стадію російського імперіалізму слід було б
назвати демократичною. Та надто вже очевидна абсурдність
самого поняття «демократичний імперіалізм». 

Своєрідність імперської ідеології полягає насамперед в
утвердженні пріоритету інтересів панівної нації над правами
сусідніх народів. Носії такої свідомості становлять пряму
загрозу українській державності, особливо якщо вони входять
до державних структур України, а надто до її парламенту. Чи
можна собі уявити, щоб парламентарі цивілізованої країни
(наприклад, Франції) відверто і безкарно боролися з фран�
цузькою державністю, як це щоденно відбувається у Верховній
Раді України? 

У наш час найпоширенішою, побутовою формою анти�
українських настроїв є нескінченний і багатоголосий плач під
гаслом: «Чи треба та незалежність, якщо вона нічого мені не
дала?». Нарікають на державу усі без винятку, навіть найвищі
державні мужі, які самі є її уособленням, а надто парламентарі.
Незалежність звинувачують у всіх мислимих і немислимих
бідах сучасної України за принципом перманентної вини
невістки з відомого народного прислів’я. Причому про
животіння народу через незалежність найголосніше волають ті
нардепи, у кого живіт найбільший. А найгіркіше розчарувала
незалежність чомусь саме тих, хто ніколи і не був нею
«очарован», а завжди шкодив їй як тільки міг. Усе це було б
смішно, якби ці плачі бездумно не підхоплював дехто з
демократичних інтелектуалів. Цивілізований світ дивується
нам, бо живе за протилежним гаслом: «Не питай, що тобі дала
держава, скажи, що ти зробив для неї». 
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Негараздів у сучасній Україні більш ніж досить. Але чи
справедливо звинувачувати державу в усіх бідах радянської
системи пенсійного забезпечення, соціалістичної економіки чи
епохальних демографічних змін, які проявилися саме тепер?
Усі ці нещастя сторіччями породжувала і накопичувала
деспотична тюрьма народів. Кілька років тому цей імперський
нарив прорвало і «досягнення» імперського соціалізму повною
мірою проявилися на постімперських просторах, в т. ч. і в
Україні. Отже, більшість сучасних бід України — спадщина
Радянського Союзу, який згнив і розпався на національні
держави, бо був економічно і соціально неефективним полі�
тичним утворенням. А довго не вдається викоренити радянську
спадщину тому, що керують нами все ті ж радянські кадри.
Злам нелюдської репресивної машини розв’язав їм руки і до�
зволив сповна проявити свою злодійську натуру. Вина України
лише в тому, що поки що вона не може перебороти вікову
імперську спадщину. 

Зрозуміло, чому прибічники «єдиної і неділимої» усіх
мастей в Україні і за кордоном звинувачують у всіх нещастях
незалежність. Можна зрозуміти і голів колгоспів та директорів
підприємств, які своїми плачами добиваються державних
дотацій та прощення боргів. До речі, це не заважає їм будувати
для себе палацові містечка по всій Україні. Але приєднання до
цього хору нарікань деяких державних та духовних лідерів
нації свідчить лише про незрілість нашої еліти. Адже вона
перша постраждає від падіння держави. Так що не варто пиляти
гілку, на якій сидиш, виправдовуючи невтішну для нас
поговірку: «Українець як не танцює, то плаче». 

Невже й справді не сталося ніяких позитивних зрушень за
роки незалежності? Адже Україна не тільки декларувала свою
державність, а й добилася дипломатичного визнання на між�
народній арені. Вона переконала світову громадськість
у важливості свого державницького існування як запоруки
стабільності в Європі. Адже без України відновлення «імперії
зла» неможливе. Це було нелегкою справою, бо протягом
300 років остання переконувала світ, що української нації не
існує. Згадаймо, як кілька років тому президент США Буш
заявив в українському парламенті, що Україна є частиною
Росії, як штат Техас — частина Сполучених Штатів. Однак
останнім часом навіть Росія визнала Українську державу,
підписавши з нею міждержавний договір. Ствердження на
міжнародній арені є величезною перемогою української
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дипломатії, яку більшість українців, здається, поки що не усві�
домила до кінця. 

Кажуть, що ми б уникли багатьох негараздів перехідного
періоду, якби переводили соціалістичну економіку на ринкові
рейки, спираючись на потужну державу, як це робить Китай.
Може це й справедливо для Росії, Польщі, Угорщини, які мали
міцні державні структури. Україна ж, як і багато інших
колишніх союзних республік, була колоніальною провінцією
Росії і не мала справжньої національної державності. Роки
незалежності стали часом інтенсивного будівництва держави.
Прийнято конституцію, блискуче введено національну валюту,
без якої неможливе ніяке реформування економіки. На відміну
від багатьох сусідів, Україні вдалося в дуже складних умовах
зберегти мир, уникнути як інтервенції, так і громадянської
війни. А те, що українців уже не женуть ні на підняття цілини,
ні на будівництво БАМу до Сибіру, ні на завоювання для
Москви Кавказу, Фінляндії чи Афганістану, хіба не є прямим
результатом незалежності України? 

Чому ми так рідко згадуємо про численні свободи, що
нарешті отримали після сторіч неволі? Це і вільний виїзд за
кордон, можливість заробляти де завгодно і скільки завгодно, і
свобода слова та інформації, релігійні свободи. Завдяки роз�
кріпаченню життя та економіки український ринок наповнився
товарами і нарешті покінчено з горезвісним радянським
дифіцитом. 

Роз’яснення переваг самостійності, захист національної
державницької ідеї — прямий обов’язок національної інте�
лігенції. Що може бути менш продуктивним, ніж плаклива
нація, очолювана безсилою елітою, що береться за державо�
творення під гаслом «маємо те, що маємо»? Молода держава
потребує ідеологічного захисту від дискредитації недобро�
зичливцями, а її громадяни — сильних державних і духовних
лідерів, які б показали справжні джерела наших бід і скоріше
вивели Україну на цивілізований шлях. 

Одним із джерел поширення катастрофічних настроїв
в Україні є криза національної самоідентифікації проросійськи
зорієнтованої інтелігенції. Імперська зверхність та тенденційна
упередженість до мови, культури, історії аборигенів колишньої
колонії Росії заважає їй інтегруватися в українське суспільство.
З другого боку — носії російської національної ідеї в Україні
поки що не здатні визнати себе російською діаспорою на
землях сусідів, як це сталося з росіянами в Польщі, Литві чи

Розділ ІІІ. Національна енергетика народу
145



Узбекистані. Адже це суперечить базовим положенням  імпер�
ського історичного міфу, за яким Київська Русь — невід’ємна
частина російської національної історії, а українці відокре�
мились від росіян нібито зі злої волі татар та поляків. 

Ці фундаментальні елементи російської національної
свідомості разом з катастрофічною втратою позицій Москви
в її колишніх колоніях зумовили різноманітні постімперські
неврози в проросійському інтелектуальному середовищі
України. До них належать численні апокаліптичні прогнози
неминучої і скорої загибелі України, зумовленої розривом
з Москвою. І хоча більшість з них збулася з точністю до
навпаки, усі верстви проросійськи настроєних діячів України
вперто вправляються в обіцянках українцям усіляких нега�
раздів. З позицій психоаналізу це — спроба перенести особисту
катастрофу національної самоідентифікації на все українське
суспільство, відчайдушне і безнадійне намагання видати
бажане за дійсне. 

Наприклад, хіба неупереджена, тямуща людина може на�
звати терміном «самоізоляція» спробу розриву Україною
монополізованих і нерівноправних зв’язків з імперським
центром з метою встановлення двосторонніх, взаємовигідних
контактів з усіма країнами світу ? 

Про кризовий стан російської імперської ідеї в Україні
свідчить тенденційна алогічність і непереконливість багатьох
положень сучасних московоцентричних політичних концепцій.
Це і нав’язлива ідея пояснити всі негаразди сучасного
перехідного періоду «розривом братерських зв’язків», причому
саме з Москвою, а не з Вільнюсом чи Тбілісі; і вперте не�
бажання всупереч історичним фактам визнати державну
політику етноциду Петербурга та Москви щодо поневолених
народів; і запекла ненависть до українського націоналізму з
надзвичайною поблажливістю до проявів російського шові�
нізму; і міф «примусової українізації» Криму, Донецька та
Харкова; і утопічні фантазії на євразійську тему; і нав’язлива
ідея світової антиросійської змови на чолі зі США та Ізраїлем.
Останнє є хворобливим симптомом переростання манії
імперської величі в параною переслідування. Усі ці ілюзорні
страхи та марення російської національної свідомості в Україні
є переконливими свідченнями її щодалі глибшої кризи,
неминучої в процесі прощання з імперськими ілюзіями. 

Причому Росії слід швидше проходити цю хворобливу,
постімперську фазу трансформації національної свідомості.
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Часті рецидиви імперських амбіцій, не підкріплені реальними
можливостями пострадянської Росії, сформували вздовж
російських кордонів смугу держав, які не тільки не довіряють
колишньому «старшому брату», а іноді взагалі ворожі до нього
(Чечня). Не є винятком з цього правила і Білорусь, демонстра�
тивний союз з якою набирає все чіткіших обрисів коротко�
часної пропагандистської акції. До речі, дуже повчальної для
деяких політиків України, які ще зберегли ілюзії щодо
відновлення СРСР. Імперське мислення не принесло дивідендів
Росії і на міжнародній арені. 

Для побудови справді незалежної України замало, щоб
державні посади та кафедри університетів посіли українці за
походженням. Вони можуть виявитися носіями імперської
ментальності. Державними та інтелектуальними лідерами нової
України повинні стати носії української державної свідомості
незалежно від національності. Успіх нового відродження зале�
жить як від оновлення національної державно�адміністративної
та інтелектуальної еліти, так і від того, чи пощастить вико�
ристати творчий потенціал усіх етнічних груп України для
побудови самостійної держави. 

Остаточне підкорення завойованих земель імперією
відбувається лише за умови фізичного знищення або асиміляції
народу — господаря загарбаних теренів. Національна своє�
рідність захоплених провінцій завжди залишалася джерелом
національно�визвольних змагань, які є найбільшою небезпе�
кою для імперій. 

Однак фізично знищити, депортувати або асимілювати
можна лише нечисленні народи. В історії імперської Росії
маємо багато прикладів такого етноциду: підкорення та
асиміляція псково�новгородського субетносу в ХV–XVI ст.,
асиміляція народностей чудь, весь, меря, чукчів, евенків,
депортація та фізичне знищення кримських татар, чеченців,
українців 1709, 1933, 1945–1950 рр. тощо. Однак численні
етноси, до яких належать і українці, повністю знищити фізично
або асимілювати неможливо. 

Найефективніший метод підкорення завойовниками вели�
кого народу — це періодичне нищення його еліти, найбільш
свідомого, державотворчого прошарку всякого етносу.
500�річна неволя України пояснюється систематичним
нищенням, полонізацією та русифікацією провідної верстви
української нації. Обезголовлене тіло українського народу
продовжувало зберігати основні традиції, співати українських
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пісень, носити вишиванки, але не було спроможне зорга�
нізуватися для захисту від загарбників і побудувати власний
державний дім. 

Кажуть, до еліти усякого народу входять кілька відсотків
його загальної чисельності, які самовідновлюються протягом
одного покоління, тобто протягом 25–30 років. Тобто,
нинішній час працює на незалежність України, оскільки
в умовах відсутності репресивного контролю імперського
центру відбувається швидка регенерація національної еліти,
яка є головною умовою державності усякого народу. В наш час
відбувається бурхлива трансформація українського етносу в
модерну націю. Показником цього є будівництво незалежної
Української держави. Обов’язковою передумовою цього про�
цесу є поширення серед українців державницької свідомості
або так званої національної ідеї. 

Великий подвижник і фундатор української національної
ідеї ХХ ст. Вячеслав Липинський казав, що вільна Україна
можлива лише за умов переходу на українські державницькі
позиції владної верстви колишньої УРСР, що була колоніаль�
ною провінцією Російської імперії. Цей процес іде в усе
більшому темпі з моменту розвалу Радянського Союзу.
Згадаймо разючу трансформацію перших двох українських
президентів з лояльних до Москви провінційних управлінців у
незалежних лідерів великої європейської країни. Після прий�
няття конституції та запровадження національної валюти
гривні процес перетворення пострадянської партії влади в
державницьку національну еліту України набуває бурхливого і
незворотного характеру. А це є обов’язковою передумовою і
запорукою незалежності України. 

Що ж готує українцям майбутнє? Насамперед, як про це
ішлося вище, через велику чисельність нас практично
неможливо знищити фізично або асимілювати. Отже, як перед
усяким великим народом, перед українцями лежать два шляхи:
побудова власної незалежної держави або колоніальний статус
у державі сусідів. 

Якщо багатомільйонна українська людність знайде в собі
сили поновити українську національну еліту, то з її допомогою
побудує власну державу, як це вже зробили всі сучасні
цивілізовані нації. Це, як правло, правові, демократичні
держави, що базуються на ринковій економіці, пріоритеті прав
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людини, рівності всіх громадян перед законом незалежно від
національності. Оскільки вони не пригнічують інших народів і
не загарбали чужих етнічних територій, їм не загрожують
національно�визвольні повстання. Тому національні держави
(Франція, Німеччина, Італія, Швеція та ін.) є осередками
стабільності в сучасному світі. 

І навпаки, потенційними регіонами напруги й нестабіль�
ності є імперії та їхні уламки, що об’єднують під одним
державним дахом багато народів з їх етнічними землями.
У таких країнах підкорені народи періодично повстають проти
поневолювачів (курди в Туреччині, баски в Іспанії, ірландський
Ольстер у Великобританії тощо). Отже, збереження коло�
ніальної залежності України подовжує на невизначений час її
непривабливий статус арени постійних національно�визволь�
них змагань корінної нації. 

Якщо незалежна держава не буде поновлена і цього разу,
українські землі залишаться місцем зіткнення інтересів
сусідніх народів. Не виключено, що економічна, політична,
релігійна боротьба періодично набуватиме збройних форм.
Про це нагадує сумний і тривалий досвід бездержавного
існування України. 

Отже, всім громадянам України, незалежно від націо�
нальності, слід вирішити, чи бажають вони, щоб їхні діти жили
у колонії, яка час від часу ставатиме ареною мирних та воєнних
зіткнень сусідніх держав. Єдиним гарантом безпеки та добро�
буту може бути незалежність України. 
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ССееррггіійй  ШШЕЕРРГГІІНН, 
доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри глобальних і регіональних систем
Дипломатичної академії України при МЗС України,

Заслужений працівник освіти України

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ І

ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Минуле вже нам не підвладне,
але майбутнє залежить від нас.

П. Чаадаєв

Проблеми практичного застосування здобутків вітчизняної
геополітики та трансформації цих знань в ефективні форми
створювання системи національної безпеки стають дедалі
актуальніші. Особливо за умов, коли досягнуто ясне розуміння
того, що недостатньо лише констатації фактів наявності загроз,
пов’язаних з деструктивним впливом геополітичного чинника
на національну безпеку України.

Потреба у власній геополітичній ідентифікації обумовлена
насамперед такими об’єктивними факторами:

— стратегічним плануванням розбудови національної дер�
жави;

— здійсненням стратегії національної безпеки та оборони;
— розвитком економічного співробітництва з регіональни�

ми та глобальними державами;
— забезпеченням внутрішньої стабільності.
Розбудова української державності супроводжується транс�

формацією її геополітичної ідентичності. Водночас іде процес
науково�теоретичного та прикладного опрацювання геопо�
літики України. Проблеми генезису вітчизняної геополітики та
трансформації геополітичного знання у форми практичного
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обстоювання інтересів Української держави традиційно при�
вертала увагу політологів різних шкіл. Про це свідчать чимало
захищених останнім часом дисертацій, опублікованих моно�
графій і навчальних посібників, а також значна кількість
наукових статей у спеціалізованих виданнях.

Порівняно нещодавно в науковий обіг української політич�
ної науки було введено такі поняття, як геополітичний і гео�
економічний код. Застосування цих понять у дослідженнях
геополітичних і геоекономічних процесів, пов’язаних із
здійсненням внутрішньої та зовнішньої політики України,
уможливлює значне підвищення їх праксеологічного рівня.
Зокрема це стосується вивчення феномена геополітичної
самоідентифікації України в регіональному та глобальному
вимірах.

Самоідентифікація — це визначення специфічних політич�
них і соціокультурних рис національної держави на основі їх
самостійного бачення. У даному аспекті національно�державна
самоідентичність України — це багатоманітний комплекс діа�
лектично взаємопов’язаних і взаємозалежних політичних,
соціально�економічних, духовно�культурних, територіально�
регіональних елементів громадської свідомості, структура яких
склалася в процесі та в результаті тривалого історичного
розвитку українського суспільства.

Щодо видів ідентичності, то, посилаючись на наявну в полі�
тичній науці типологію, можна навести такі:

 персональна (особиста);
 колективна (групова);
 національна;
 цивілізаційна;
 геополітична (регіональна, глобальна).
Слід зазначити, що ідентичність не є безумовною універ�

салією, іманентно притаманною особі або колективу. Вона
конструюється соціумом і народжується та зникає під впливом
певних соціокультурних процесів. Немає також і підстав
стверджувати про домінування якогось окремого типу іден�
тичності, позаяк кожен тип ідентичності актуалізується конк�
ретною ситуацією.

Гіпотеза про те, що трансформація української геополі�
тичної ідентичності відбувається внаслідок становлення на
теренах України двох нових типів ідентичності — регіональної
(європейської) і глобальної (транснаціональної), потребує дове�
дення двох тез. По�перше, поява нових типів геополітичних
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ідентичностей цілком імовірна. По�друге, національні іден�
тичності трансформуються під впливом транснаціональних
ідентичностей, що притаманні суб’єктам глобалізації.

Функціональний вимір регіональної ідентичності означає
участь держави у створенні та розбудові регіону, до якого вона
належить, її роль у формуванні структури регіональної без�
пеки, яка стає необхідною умовою національної безпеки.
Аналогічний вимір глобальної ідентичності означає участь
держави у формуванні світової спільноти та структури гло�
бальної безпеки, яка має наднаціональний характер. Зрозуміло,
що рівень глобальної ідентичності є недосяжний і недоцільний
для України, яка перебуває в стані «демократичного транзиту»,
а її цивілізаційна самоідентифікація тяжіє до європейської
ідентичності.

Процеси глобалізації суттєво впливають на цивілізаційну
самоідентифікацію посткомуністичних суспільств, які стика�
ються зі складними проблемами забезпечення соціально�
політичної стабільності та сталого економічного розвитку.
У випадку з Україною вплив глобалізації пов’язаний з нелі�
нійними за своєю спрямованістю перехідними процесами, які
спричиняють численні проблеми пошуку нової ідентичності на
рівні окремих соціальних груп, політичних сил та суспільства
в цілому. Для сучасного українського політикуму проблема
геополітичної ідентичності пов’язана з інтегральним впливом
історичної спадщини та нових чинників доби глобалізації.
Звідси — нестійкість геополітичних орієнтацій серед україн�
ського істеблішменту та окремих регіональних еліт і соціальних
груп, а також структурна конфронтація між прихильниками та
противниками євроінтеграційного курсу країни.

Не менш важливим є з’ясування впливу процесів геопо�
літичної і цивілізаційної самоідентифікації на сприйняття
українською масовою свідомістю місця та ролі України в світі,
а також на ставлення до західних інститутів і цінностей.
Значущість цього завдання визначається як важливістю для
розвитку України відносин із Заходом, так і динамізмом
загальноєвропейського процесу.

У цьому контексті важливо дослідити та визначити при�
належність України до певного соціокультурного типу, якщо не
обмежуватись уявленням про її «абсолютну» європейсько�
християнську ідентичність. В історичному розвитку України
простежується наявність декількох основних груп геополітич�
них доктрин: західна (європейська), південна (чорноморська),
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східна (проросійська), а також синтетичні (балтійсько�чорно�
морська, доктрина панславізму) та геоцентрична.

Географічно перебуваючи в Європі, Україна зазнавала
переважно європейського культурно�історичного впливу.
Разом з тим її історія, культура та менталітет народу мають
цілком помітний відбиток впливу «східної стихії», який вона,
за словами видатного українського історика М. Грушевського
(1866–1934), «перетравила реактивами свого західного духу».
Підсумком міркувань М. Грушевського на цю тему є таке:
«Ми являємося одним з найбільш орієнталізованих західних
народів — подібно як болгари, серби, іспанці — і ми повинні не
забувати, а розвивати і використовувати те корисне і цінне, що
дала нам ця орієнтальна стихія».

Про сильні «незахідні елементи» в українському національ�
ному типі писав у своїх наукових працях історик і політолог
І. Лисяк�Рудницький (1919–1984). На його думку, для україн�
ської історії характерний синтез двох традицій — західної
соціально�політичної і східної християнсько�духовної. Цей
відомий представник державницької школи в українській
політичній думці сформулював концепцію рівноваги України
між Заходом та Сходом, згідно з якою «Україна, розташована
між світами греко�візантійської й західної культур, є законним
членом їх обох, намагалася протягом своєї історії поєднати ці
дві тенденції у живу синтезу».

Свій внесок в обґрунтування України як геополітичної
реальності зробив учений�географ С. Рудницький (1877–1937).
Він вважав, що саме географічне розташування України на
південному Сході Європи зумовило постійний вплив на її
територію як Сходу, так і Заходу. С. Рудницький ототожнював
впливи із Сходу з Росією, а зі Заходу — з Польщею. При цьому
вчений підкреслював фатальність географічно�політичного
впливу Росії на українську націю та її територію. Актуальними
сьогодні є тези вченого про фактори невигідності геополітично�
го положення України відносно Росії, тобто постійне прагнення
Російської держави отримати вихід до Чорного моря, Близького
Сходу та Балканського півострова, використовуючи транзитні
можливості української території. 

Ідеолог українського інтегрального націоналізму Д. Донцов
(1883–1973) дотримувався чітко прозахідної антиросійської
геополітичної орієнтації і вважав, що Україна є продовженням
Центральної Європи. Аналізуючи геополітичне становище
України, він зазначав, що «...положення України означає якраз
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головні лінії нашої політики. Коли історія і географія зробили з
нас аванпост Європи проти Росії..., то першою заповіддю нашої
політики повинно бути: 

1. В політиці внутрішній — плекання всіх засад західної
культури...

2. У політиці зовнішній повна сепарація від Росії. І там, і тут
стисла сполука з Європою...».

Оригінальними у гносеологічному сенсі були геополітичні
погляди Ю. Липи (1900–1944), який займався розробкою так
званої «чорноморської доктрини» України. Український
дослідник вважав, що «не Схід і не Захід є джерелом України»
у її геополітичних змаганнях. На його думку, стратегічним
завданням всієї політики на теренах України з давніх часів до
сьогодення була оборона вісі Південь — Північ, адже саме ця
вісь забезпечувала комунікаційну єдність України з Кримом —
ідеальним ключем до панування над Чорним морем. Це пояс�
нює прагнення сучасної Росії до володіння Кримом й розкриває
справжні причини великоросійських тверджень про «искон�
ность русской земли». Натомість геополітичну вісь Схід —
Захід Ю. Липа відзначав як «найбільш ворожою Україні» і не
вважав за можливе розглядати Україну як посередника між
Західною Європою та Росією.

Академічні дослідження «українського національного типу»
довели багатоманітний вплив на процес формування україн�
ської нації тюркського, іранського, арабського, монгольського
елементів. У сукупності він залишив слід в інтелектуальній
ментальності і психології українців, у культурі яких багато чого
такого, що, за словами колишнього директора Інституту
сходознавства НАН України академіка О. Прицака, «не входить
у спільну культуру — слов’янську або християнську».

У період нової історії, знаходячись між католицькою
Польщею, православною Росією та Кримським ханством, за
яким стояла Туреччина, Україна зазнавала геополітичного
тиску з усіх боків. Отже, у постійному змаганні за свою полі�
тичну й культурну самореалізацію упродовж кількох століть
формувався і розвивався глибокий шар української національ�
ної культури. Зовнішні впливи, пов’язані з процесами поло�
нізації та русифікації, не змогли зруйнувати самобутності
української національної свідомості і культури та утвердити в
них політичну домінанту західного або східного походження.

У новітній історії періоду існування УНР був час, коли Украї�
на прагнула захистити свою свободу шляхом встановлення
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союзницьких відносин  з європейськими державами, вбачаючи
в них силу, спроможну захистити її від загрози більшовицької
Росії. Однак питання «з ким бути?» — цей «український
політичний гамлетизм» — було вирішено тоді не на користь
самостійності України. Подальша асиміляція українського
народу була значною мірою наслідком певної фази загально�
європейського політичного процесу.

Екскурс в історію викликає певні ремінісценції і виявляє
якщо не закономірність, то принаймні одну характерну особ�
ливість в історичному бутті України: як тільки розвиток
української державності досягає певного рівня самодостат�
ності, вона втрачає свій суверенітет і стає складовою частиною
свого східного сусіда — Росії. Зовнішнім чинником, що тоді
впливав на хід цього процесу, виступала політика західних
держав, які негативно ставилися до прагнення України стати
рівноправним суб’єктом європейської системи міжнародних
відносин.

Геополітичне положення України, що упродовж століть
перетворювалось на арену протиборства між різними
політичними гравцями, в умовах невизначеності внутрішніх
і зовнішньополітичних пріоритетів об’єктивно підштовхувало
країну до виконання ролі буфера між Сходом і Заходом.
У термінах класичної геополітики українську геостратегію
визначають два головних вектори — Євроатлантичний та
Євразійський. Специфіка геополітичних координат України
полягає в її належності до двох регіонів — Європи та Євразії.
При чому в обох регіонах Україна займає периферійне поло�
ження, тобто не формує геополітичний простір навколо себе,
що почасти обумовлює її пасивну роль у масштабних регіона�
льних процесах. Логіка геополітичного розвитку України така:
якщо вона ідентифікує себе як «регіональна периферія», то
неодмінно стає «санітарним кордоном» — плацдармом
ліберально�демократичного Заходу проти тоталітарної Росії.

Сучасна міжнародна система є якісно іншою так само, як і
геополітичні умови її формування, тому ризик втрати своєї
самостійності та суверенітету не має сьогодні критичної ваги
для України. Географічне положення, характер зовнішньо�
політичних пріоритетів, а також соціокультурна самоідентифі�
кація народу України рятує її від дуалізму в питанні про став�
лення до євразійства як моделі суспільного розвитку. За своїми
базовими характеристиками Україна належить до європейсь�
кого цивілізаційного ареалу. Тим більш, що на відміну від
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російської культурної еліти, яку майже півтора століття при�
ваблює ідея євразійства, позиція українського керівництва
однозначна: «Україна це — дім на європейській вулиці, чинник
європейської політики».

Якщо зважити на українську геополітичну думку, що
домінує, то можна дійти висновку, що більшість вітчизняної
наукової спільноти не схиляється до ідеї євразійства як під�
ґрунтя для інтеграції пострадянських держав. Так, український
дослідник В. Богданович вважає, що «майбутнє України як
геополітичного феномена, як суб’єкта міжнародного права,
міжнародних політичних і економічних відносин, зрештою,
залежить від ідентичності української політичної еліти».

Таким чином, геополітичний код України визначається
географічним фактором — європейським місцеположенням,
відсутністю (на відміну від Росії) «євразійського синдрому»,
рубіжною біполярністю (між Заходом і Сходом), внутрішніми
та зовнішніми векторами, що забезпечують баланс націо�
нальних інтересів. Політична складова коду має відбиток
історичної спадщини — поділу України на Лівобережну та
Правобережну. У соціокультурному та конфесійному вимірах
сучасна Україна зберігає багатополярність титульного етносу.
Зовнішньополітичний фактор має переважно одновекторну
спрямованість і покликаний забезпечити входження України
до євроатлантичної спільноти з метою участі в системі
колективної безпеки під егідою НАТО.

Геоекономічний код України пов’язаний із забезпеченням її
вступу до спільноти європейських держав з метою участі в
інтеграційних процесах у рамках Європейського Союзу.
Напередодні проголошення незалежності Україна відповідала
макроекономічним показникам середньої держави і за обсягом
ВВП серед республік колишнього СРСР поступалась лише
Російській Федерації. Нині ж Україна за рівнем ВВП на душу
населення займає одне з останніх місць у Європі поряд з Алба�
нією та Молдовою. Упродовж останніх років зовнішньоеконо�
мічна діяльність характеризується зростанням від’ємного
сальдо та зовнішнього боргу. Поєднання влади та капіталу
створило модель приватного бізнесу на державних ресурсах,
що відповідно до норм європейського права є нелегітимним.

Однак, справа не в геополітичній дилемі Захід�Схід, а в
спроможності української держави та українського суспільства
в цілому обстоювати свої життєво важливі інтереси, в тому
числі і на міжнародній арені. Якщо виходити з реальності, а не
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із задекларованих принципів та відповідних доктрин, то
Україна за часи незалежності фактично програла свої
геополітичні та геоекономічні «війни». Відбулось це тому, що
був порушений баланс основних векторів зовнішньої політики
української держави, втрачено переваги комунікаційного
рубіжного співробітництва та час для проведення суспільної
модернізації. Як наслідок — стагнація науково�технічної бази
виробництва, промислового й аграрного секторів економіки,
падає життєвий рівень населення. І все це відбувається в
умовах, коли євроатлантичне співтовариство відверто демонст�
рує свою індиферентність до євроатлантичних прагнень
політичного істеблішменту України. Питання про членство
України в ЄС Брюссель трансформував у так зване «Східне
партнерство» — оновлену версію Європейської політики
сусідства (ЄПС), яку було поширено на нашу країну в 2004 р.

Стає очевидним, що «європейська мрія» та євроатлантична
стратегія України наражаються на протидію факторів, пов’я�
заних насамперед із внутрішньою й міжнародною нестабіль�
ністю. При цьому слід мати на увазі, що рівень євроінте�
граційної геополітичної та соціокультурної свідомості україн�
ського суспільства залишається дуже низьким. Так, за даними
соціологічних опитувань, більшість громадян України не
відчувають себе європейцями і не усвідомлюють свою належ�
ність до культури та історії Європи. Лише третина (32,4 %)
опитаних тією чи іншою мірою ідентифікують себе як
європейці, а 60,5% — не вважають себе причетними до
європейської спільноти.

В умовах глобальної економічної кризи дія цих системних
чинників багатократно посилюється, що створює ефект по�
літичної біфуркації, внаслідок чого передбачити подальші
траєкторії розвитку країни стає практично неможливим. Відтак
небезпідставним є питання про доцільність продовження
обраного курсу та раціональність альтернативних напрямів
зовнішньополітичної і економічної стратегії. У найближчій
перспективі Україна не може розраховувати на те, щоб
перебрати на себе роль регіонального лідера, проте її об’єктивні
геополітичні параметри дають їй можливість будувати відносини
з іншими країнами на умовах партнерства». Є підстави
стверджувати, що роль країни�партнера найбільш відповідає
інтересам України на початковій межі третього тисячоліття.

Становище України в міжнародній системі координат у
добу глобальної кризи досить адекватно ілюструють матеріали
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Світового економічного форуму (WEF) про конкуренто�
спроможність країн світу. Вони були опубліковані у вересні 2009
року під назвою  «Глобальний огляд конкурентоспроможності
за 2009–2010 рр.». У рейтингу, що охоплює 133 країни світу,
Україна посіла 82�ге місце, що на десять позицій нижче від її
минулорічного показника. Сусідами України в цьому рейтингу
стали Гамбія і Алжир, відповідно, 81�ше та 83�тє місця.

Серед країн СНД Україна випереджає Вірменію (97),
Таджикистан (122) і Киргизію (123). Росія у цьому списку
займає 63�тю позицію, Азербайджан 51�шу, Грузія 90�ту, Литва
53�тю, Латвія 68�му, а лідером серед держав колишнього СРСР
стала Естонія — 25�те місце. Найбільш конкурентоспромож�
ними було визнано Швейцарію, яка посунула США на друге
місце, а також Сінгапур, Швецію і Данію.

У звіті зазначалося, що погіршення конкурентоспромож�
ності України зумовлено падінням попиту на експортну
продукцію, знеціненням гривни та руйнацією її фінансово�
банківської системи. Економіку України пропонувалось рефор�
мувати у таких напрямах, як інституціональне середовище
(120�те місце), укріплення фінансових ринків (106�те) і під�
вищення ефективності товарних ринків (109�те).

Цей «новий» рейтинг України віддзеркалює водночас і
оцінки інвесторів стосовно перспектив інвестування України,
адже приплив прямих іноземних інвестицій в Україну ско�
ротився більш ніж утричі. Зазначимо, що це загальна тенденція
для всього регіону Східної Європи і країн�членів СНД.

За таких обставин можна говорити про системну кризу
ринкової економіки та ліберальної демократії англосаксон�
ського зразка. У цьому зв’язку особливого значення набуває
питання про шляхи вестернізації, зокрема про необхідність
запозичення Україною неоднозначного за своїми наслідками
зарубіжного досвіду.

Якщо ставити питання таким чином: або Захід, або Схід, то
вибір шляхів ефективного розвитку буде свідомо обмеженим у
геополітичному і нераціональним у соціальному відношенні.
Для України важливим у сенсі використання досвіду модер�
нізації західної та східної суспільних систем є визначення
механізмів взаємодії національної культури з такими, що
впродовж століть знаходились з нею у продуктивній взаємодії.
Саме такий підхід є найвірогіднішим варіантом конструктивної
відповіді на ті загрози і труднощі внутрішнього та зовнішнього
характеру, з якими останнім часом стикається Україна.
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Органічний симбіоз західної і східної моделей суспільної
модернізації в умовах інтенсифікації транснаціональних
відносин має незаперечні переваги. Зберігаючи у своїй основі
європейські цінності, він запобігає некритичному засвоєнню
всього того, що виробила в соціокультурній сфері західна
цивілізація. Активне «західництво», тобто орієнтація на інди�
відуалізм, нічим не обмежений технічний прогрес і зростання
споживання у сукупності посилюють соціальну напругу та
послаблюють життєздатність суспільства.

Важливість геополітичної ідентичності в реалізації націона�
льних інтересів, зокрема в сфері зовнішньої політики, є оче�
видним фактом. Однак питання про те, як відбувається транс�
формація геополітичної ідентичності в умовах глобалізації,
потребує комплексного наукового дослідження. Відомо, що
глобалізація з її новими суб’єктами, серед яких слід відзначити
наднаціональні структури, трансформує геополітичну ідентич�
ність держав�націй. Цей процес почався з ерозії інституту
державного суверенітету і згодом став однією з причин акти�
візації транснаціональних відносин. При цьому інтенсивний
розвиток транснаціональних відносин значно обмежив роль
геополітичних чинників у зовнішній політиці. В умовах глоба�
лізації для здійснення ефективної зовнішньої політики на�
багато важливішими є фактори, що пов’язані не з географічним
розташуванням держави та її територіально�просторовими
характеристиками, а з комплексом соціально�економічних та
інформаційно�технологічних чинників, що притаманні постін�
дустріальному суспільству. Прикладом успішної модернізації,
в тому числі і завдяки проведенню ефективної зовнішньої
політики, є досвід доволі різних за своїми географічними
характеристиками, ресурсним потенціалом та суспільним
ладом Китаю, Південної Кореї, Сінгапуру та В’єтнаму. Напевно
мали рацію відомі американські економісти Л. Туроу та В. Леон�
тьєв, які ще на початку 90�х років минулого століття закликали
діловий світ Заходу вчитися у японців і корейців «грати за їх
правилами».

Зрозуміло, що і для України забезпечення соціальної модер�
нізації лише завдяки використанню геополітичних факторів не
є раціональним з погляду її історичного досвіду боротьби за
незалежність. Цей досвід засвідчив, що дилема українського
«політичного гамлетизму» «з ким бути?» часто�густо ставала на
заваді самостійності та незалежності. Свої подальші геополі�
тичні та геоекономічні змагання Україна повинна здійснювати,
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спираючись на стратегію національного розвитку та націо�
нальну ідентичність, враховуючи власний досвід розбудови
державності зо всіма його здобутками та помилками, а також
використовуючи кращі зразки європейської та інших ефектив�
них моделей суспільної модернізації.

Функції глобалізації у цьому сенсі полягають у тому, що
вона створює додаткові умови для запозичення та раціона�
льного використання іноземного досвіду модернізації.

Таким чином, Україні слід:
— продовжити курс на реалізацію системи національної

оборони та безпеки в контексті базових геополітичних
інтересів;

— прискорити процес комплексного адаптування країни до
європейської системи суспільно�правових відносин;

— передбачити здійснення заходів, спрямованих на подо�
лання ризиків євроінтеграції;

— набути статусу асоційованого члена ЄврАзЕС у межах,
які дозволяють продовжити євроінтеграційний курс;

— активізувати розвиток регіонального комунікаційного
співробітництва у форматі Україна — Білорусь — Росія;

— розширити політико�правові можливості для участі в
євразійському торговельно�економічному, інноваційно�техно�
логічному та інвестиційному співробітництві;

— у контексті євроінтеграційної стратегії розробити
заходи щодо вступу України в АСЕМ (Форум Азія — Європа).
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ВВаассиилльь  ККУУЙЙББІІДДАА

ЗАГРОЗИ САМОСТІЙНОСТІ 

ТА СОБОРНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ

ДЕРЖАВИ

«Віднині на всіх українських землях, розділених віками,
Галичині, Буковині, Закарпатській Русі й Наддніпрянщині буде
єдина велика Україна. Мрії, задля запровадження яких най�
кращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю…» 

(Із Акту Злуки. 22 січня 1919 року)
Поняття «соборність» відображає набагато фундаменталь�

ніші смисли, ніж про це говорить «Універсал» Директорії
Української Народної Республіки. Задовго до його проголо�
шення, натхнений пророчим духом, Тарас Шевченко написав
поему «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в
Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє». Твір парадок�
сально актуальний і нині, його можна було без усяких умов�
ностей проголосити маніфестом сучасного визвольного руху.
Одночасно він основними своїми смислами розгорнутий  до
вічних істин. Поема, написана у формі повчань біблійних
пророків, проголошує містично�позачасову сутність українсь�
кого народу: ми — українці — не тільки кровноспоріднена
спільнота сучасників, а й містичний організм, що об’єднує ни�
нішнє покоління з предками та нащадками в одну нерозривну
цільність. 

І ця єдність цементується небесним благословінням: «А ще
кто речетъ, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь
есть». Це висловлювання апостола Йоанна, як і вся 4�та глава
1�го Соборного послання, взятого Тарасом Шевченком за
епіграф до поеми, програмує розуміння народу як соборної
(кафолічної) спільноти : «Улюблені, любім один одного, бо від
Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає
Бога!» (в.7).
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Шевченко наголошує, що до цього містичного організму
входять українці не лише в Україні, а всі сущі на земній кулі.
Фактично йдеться про глобальне розуміння нації.

Він вказує на вкоріненість народу у землю, яка його
породила: «Нема на світі України // Немає другого Дніпра».
Україна — це священна земля. Вона сформувала наш етнос, без
неї неможливе його існування. Україна є окремим біогео�
графічним організмом у просторово�часовому континуумі
планети. Чітко окреслена кордонами — вже Геродот писав, що
Європа закінчується руслом річки Танаїс, там закінчується і
наш східний кордон. Споконвічними українськими природ�
ними кордонами були: на заході — русло річки Дунаю і гірські
кряжі Карпат, на сході — русло річки Дон, на півночі —
Поліські болота. І весь цей різноманітний простір — степ, гори,
ріки, низини, ліси, — заселений нашим народом, пульсуючи
невидимими кровоносними судинами, сходиться в одному
місці, — в серці Києва: НЕПОРУШНІЙ СТІНІ. 

Там, крізь молитовно підняті руки Оранти, благовістить
Софія– Премудрість Божа. Це місце — альфа і омега
українців, це наша «Гора Синай». Місце, де Бог говорить із
своїм народом.

Якщо перекласти пророчо�поетичні візії Тараса на мову
політики, ми можемо стверджувати, що він розглядає Україну
як своєрідний геополітичний феномен,  як соборну цілісність
народу та землі.

Переходячи в площину політичного аналізу «держави», ми
одразу помічаємо, що її передусім характеризують три головні
властивості: самостійність, соборність та самодостатність.
Тільки взаємодія цих трьох чинників дозволяє державі бути
ефективною, а суспільству — заможним і демократичним. 

Звичайно, такий широкий спектр дослідження виходить за
рамки теми «соборності», тому ми лише позначили цю проб�
лему, залишивши її для майбутнього широкого обговорення.
А спершу зробимо невеличке, але важливе зауваження щодо
відмінності поняття «самодостатність» від «автаркії». Наприк�
лад, якщо ми подивимось на сучасні Німеччину і Грецію в
контексті Європейського Союзу, то нам одразу впаде у вічі, що
перша із названих країн є самодостатньою, а друга  — ні. Перша
здатна у власних інтересах управляти власними ресурсами та
процесами розвитку, друга лише паразитує на допомозі. Обид�
ва суб’єкти є складовими Європейського Союзу, але займають
у ньому різні місця. Тому, коли я кажу про «самодостатність
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української держави», то маю на увазі приклад Німеччини,
Франції або Польщі, але ніяк не Греції чи Португалії, тим
більше не покликаюсь до ізоляціоністських проектів.

Тут необхідно зрозуміти, що, прагнучи досягти статусу
самодостатньої держави, ми повинні поступово унезалежню�
ватися від міжнародного фінансування. Організувати суспільс�
тво на стабільних засадах взаємовигоди, у плануванні користу�
ватися власними інтересами, а не цілями інших суб’єктів сві�
тової політики.

Сьогоднішній стан української держави далекий від цих
ідеалів, але про них потрібно пам’ятати, щоб розуміти, куди ми
рухаємося і чого прагнемо. 

Нині Україна загрожена у всіх аспектах її життєдіяльності,
саме буття нашого народу поставлене під знак питання. Тому
далі варто поговорити про конкретні загрози українській
соборності.

ССууччаасснніі  ввииккллииккии  ууккррааїїннссььккіійй  ддеерржжааввіі

Зовнішні загрози 

На початку ХХ століття англійський географ Маккіндер
прочитав перед Королівським географічним товариством
доповідь «Географічна вісь історії». У ній він уперше заговорив
про Гартленд (англ. Heartland) — частину простору Євразії,
який, на його думку, сприяє здобуттю світової влади. Згодом, у
праці «Демократичні ідеали і реальність» (1919 р.) він конкре�
тизує свою думку: «Хто править Східною Європою, той панує
над Гартлендом. Хто править Гартлендом, той панує над Євра�
зією. Хто править Євразією, той панує над світом». У різні пе�
ріоди творчості Маккіндер по�різному локалізовував Гартленд,
але значення Східної Європи було для нього завжди важливим. 

Під завершення ХХ століття Збігнев Бжезинський, визна�
чаючи геополітичне значення України, сказав, що Російська
імперія неможлива без України. Він не посилався на Маккін�
дера, але стиль мислення схожий.

Тривала деградація Російської Федерації відсунула цю
проблематику на другий, якщо не на третій план, але останнім
часом ситуація радикально змінилася. Щоб уникнути суб’єк�
тивності, давайте знову звернемося до стороннього, але ква�
ліфікованого у таких проблемах фахівця — екс�держсекретаря
США Гілларі Клінтон. Вона вважає, що «новий СССР» може
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бути відтворений під іншими назвами — «Митний союз або
Євразійський союз». Сьогодні рух у сторону ресовєтизації
регіону, — каже вона. — Це не обов’язково називатиметься
саме так. Це буде називатися «Митним союзом», це буде
називатися «Євразійським союзом» і чимось подібним. Не
будемо обманюватися щодо цього — застерігає вона. Ми знає�
мо, в чому полягає мета, і ми намагаємося розробити ефективні
засоби для того, щоб уповільнити це або запобігти цьому».
(http://actualcomment.ru/news/51081/).

Необхідно визнати, що уряд Путіна зумів стабілізувати
ситуацію в Росії. Ліквідував сепаратистський рух на Кавказі.
Обережно проводить політику ліквідації національних адміні�
стративних одиниць, або укрупнює їх так, щоб вони не збі�
галися з якимось одним етносом. Монополізував у державних
руках енергетичний сектор, що дозволило управляти величез�
ними коштами. Підсилив фінансово оборонний комплекс,
армію, спецслужби. Поліпшив соціальний статус багатьох груп
росіян.

Разом з тим у РФ сформувався широкий масовий рух за
відновлення держави як Імперії. Шовіністи усяких форм — білі,
червоні, коричневі — створюють сприятливе суспільне тло для
амбітних планів неоімперської еліти. І загроза геополітичного
диктату Росії в Євразії знову актуалізується і, відповідно,
актуалізується значення України як ключової ланки в реалізації
цього задуму.

Уряд РФ розробив і достатньо вдало втілює плани енерге�
тичного шантажу України. Російські спецслужби беруть актив�
ну участь у формуванні «п’ятої колони», головним завданням
якої є поглиблення політичного розколу в Україні.

Уряд Путіна підсадив на нафто�газову голку Західну Європу,
чим суттєво її нейтралізував. 

ВВннууттрріішшнніі  ззааггррооззии

Зовнішні загрози мають своє симетричне відображення у
внутрішніх проблемах країни, на яку вони скеровані. Лише
слабкі держави стають об’єктами прямої або прихованої
агресії. Деградація української економіки, крайнє зубожіння
населення, розвал патріотичних і демократичних партій є важ�
ливою передумовою, що стимулює агресивність зовнішнього
ворога.
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Основною причиною багатоаспектної кризи українського
суспільства є політична система, що створилась в Україні
внаслідок компромісного історичного розвитку. Система фаль�
шива наскрізь, бо, незважаючи на показний політичний
плюралізм і показну виборність, у ній відсутня первинна ланка
демократії: демократичні політичні партії. Замість них існують
лише політичні структури, що обслуговують великий капітал.
Олігархічні партії жорстко керовані «згори», в них немає
головної ознаки демократичних партій: виборності. Тут усі
рішення приймаються невеликою групою олігархів, а вже
згодом втілюю�ться в життя партфункціонерами. 

Олігархічна політична система характеризується зрощен�
ням великого капіталу з політичною системою. Олігархічний
капітал тяжіє до монополізації політичного і економічного
життя країни. Грубий визиск, відсутність конкуренції та роз�
витку, занепад освіти є обов’язковими супутніми явищами
такої форми капіталізму. Завершиться такий тип управління
країною її повним крахом. У нашому випадку або перетворить
Україну в сировинний додаток глобалізованого світу, або
дозволить Росії повністю її поглинути. 

ВВііддппооввііссттии,,  щщообб  ввиижжииттии

Створення потужної національно�демократичної партії,
повністю незалежної від великого капіталу, є завданням № 1
для України. Партії ідеологічної, що відображає політичну волю
української нації. Партії, де керівні структури формуються
знизу догори. Партії, у якій відкрито і демократично формую�
ться і затверджуються списки кандидатів до виборних держав�
них посад усіх рівнів. 

Такою організацією був первісно Народний Рух України. На
жаль, через різні об’єктивні та суб’єктивні причини він зазнав
серйозних утрат, як, доразу, й усі національно�демократичні
сили. Спроби В’ячеслава Чорновола реформувати Народний
Рух завершилися вбивством самого В’ячеслава Чорновола. 

Сьогодні перед українцями постав історичний виклик: чи
здатні вони створити подібну організацію, чи ні? Ідеологічно —
партію націонал�демократичну, організаційно�масову і фінан�
сово самодостатню. 

Я як голова Народного руху України хочу запропонувати
нашу партію як загальнонаціональний майданчик для реалізації
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таких ідей. Почнімо рухатися від малого до великого. Давайте
спочатку виробимо спільну програму дій. Програму, яку
поділяли б усі патріоти хоча б у відбитті зовнішніх загроз.

По�перше, слід визначитися, що ми будуємо Українську
державу як активного геополітичного гравця. Тому вона має
бути не лише демократичною, а й легко керованою. Я особисто
за унітарну президентську республіку (зразком частково
можуть бути США). Із активною зовнішньою політикою,
сильними спецслужбами, сильними ЗС і ВМС, оптимізованим
і відродженим ВПК. 

Треба запропонувати суспільству план протидії зовнішній
агресії Російської Федерації (у відкритій та прихованій фор�
мах), план, прийнятний для більшості населення (незважаючи
на різну ідеологічну орієнтацію).

Важливо визначитися із союзником. Класичний політичний
афоризм стверджує, що «ворог мого ворога — мій друг». Ци�
нічно, але стовідсотково точно. Не Європейський Союз, і навіть
не НАТО є нашим надійним союзником у цій ситуації, а Спо�
лучені Штати Америки. 

По�друге,від того, чи спроможні ми провести радикальну
модернізацію нашої економіки, залежить наше майбутнє. Тому,
як на мою думку, саме сильний президент здатен провести
радикальні реформи: 

— реорганізувати і очистити від корупції правозахисні
органи, що допоможе побороти її і в решті суспільства;

— з мінімальними втратами трансформувати олігархічний
капітал у великий капітал; 

— лише за умови сильної президентської влади можна від�
носно швидко розробити план і модернізувати українську
економіку (а це найголовніше питання «життя або смерті у
глобалізованому світі»);

— виробити чіткий план альтернативного енергозабезпе�
чення країни (у коротко� та довготермінових вимірах);

— розробити радикальну реформу місцевого самовряду�
вання (реальну й ефективну, без сепаратистських підкладок);

— розробити план реформування сільського господарства
та створення ефективного сільгоспвиробника, ефективного
посередника, розробити реальні плани виходу національної
продукції на світові ринки. Цього ніколи не зробить великий
капітал, або державна чиновницька номенклатура — вони
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зацікавлені лише у перетворенні землі у спекулятивний капітал
і швидкому збагаченні на цьому. Це, до�речі, ще одна із загроз
національній безпеці України. Реформувати сільське госпо�
дарство може лише патріотично налаштована влада, для якої
національний інтерес вище індивідуального чи корпоратив�
ного;

— важливим напрямом перспективного розвитку країни
є освіта. Необхідно негайно призупинити руйнацію освіти та
науки. А реформу освіти проводити без мавп’ячої орієнтації на
Захід чи Росію, а лише на майбутні перспективи розвитку
України. Я категорично проти закриття вишів. Є статистичні
дані, що розвиток країни залежить від кількості людей з вищою
освітою. Навіть якщо вони частково працюють не за фахом,
їхня присутність стає одним із каталізаторів розвитку сус�
пільства. 

Звичайно, проблем набагато більше, ніж я назвав. Голов�
не — почати роботу разом. Сподіваюсь, що ініціатива Народ�
ного руху України знайде відгук у серцях багатьох патріотів.
З свого боку, ми готові до співпраці.

ЗЗааммііссттьь  ввииссннооввккуу

Під грізний голос мазепиного дзвону 22 січня 1919 року
перед Собором Святої Софії  представники урядів УНР і ЗУНР
задекларували проголошення Великої Української Держави.
Назавжди. Незважаючи на тоталітарний морок, що вже завис
над Україною, Акт Злуки — як невмируща воля українського
народу до життя — став історичною альтернативою деспотиз�
му. Як правда проти зла. Як порядок проти хаосу. Як свобода
проти ярма. 

Ми вдячні нашим предкам: вони зробили те, що могли
зробити. 

Сьогодні загрози, що постали перед Україною, ті ж, що і в
грізному 1919 році. Ми зобов’язані дати адекватну історичну
відповідь на них. А для цього маємо виявити національну
солідарність, мужність та далекоглядність.

Сьогодні кожен патріот зобов’язаний мислити максимами
Івана Світличного: 

«Стій, мов скеля, й пильнуй наш девіз, наше гасло: 
Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли?».

Розділ ІІІ. Національна енергетика народу
167



ВВаассиилльь  ККУУЙЙББІІДДАА

ПОТОЧНИЙ МОМЕНТ 

І ЗАВДАННЯ БУДІВНИЦТВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Реальна практика державотворення ставить українців перед
необхідністю об’єктивного переосмислення місця і ролі
держави в розвитку українського суспільства в контексті
політичного процесу. 

По суті Народний Рух України (РУХ) як виразник інтересів
найширших мас українського населення і за його підтримки
здобув свого часу Волю, Свободу, але держава, як і українці в
цілому, сувереннішою, незалежнішою не стала. Бо Свобода
дала можливість на українській землі не лише декларувати, а й
утверджувати антидержавні (головно антиукраїнські) ідеї, що
переросло в українофобство, як це ми бачимо нині по всій
Україні.

Ретроспективно оцінюючи «самостійницький», не україн�
ський хід, змушені констатувати, що зміни в суспільстві
звелися до того, щоб: 

— усе робити так, аби не було різких рухів уперед (ні в
політиці, ні в економіці, ні в ідеології (культурно�духовному
житті). У результаті «Великого хапка» на початку 90�х рр.
політику узурпували політичні мародери; економіку узурпу�
вали економічні мародери; ідеологію і культурно�духовне
життя узурпували ідеологічні мародери;

— усе робити, щоб українська культура, мистецтво, наука,
духовність залишалися на узбіччях не лише світової чи
європейської магістралі, а й українського шляху.

З огляду на це можна констатувати, що: 
1. Сьогоднішня держава — держава не українська, а анти�

українська.
Хоч стаття 1 Конституції України говорить, що «Україна є

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
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держава», та насправді Україна не є ані «суверенною», ані
«незалежною» державою, оскільки немає в цій державі тери�
торіального, політичного, економічного, інформаційного, мов�
ного, духовного, конфесійного і т.д. суверенітету. Більше того,
стаття 5 Конституції України запевняє українців, що  «…носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ».
Щоправда, умовчуючи, про який народ іде мова. Точно знаємо,
що не український цей народ. 

Стаття 10 Конституції стверджує, що «…держава забезпечує
всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя на всій території України…».
Хотілося б побачити ту сферу і всю територію, до якої дійшли
руки цієї держави.

З огляду на сьогоднішній стан держави можемо впевнено
казати, що:

— Україна не є «демократичною державою», оскільки
процеси економічного, політичного, культурно�духовного
відчуження стосовно 78 відсотків українців здійснювалися не в
інтересах українців;

— Україна не є соціально орієнтованою державою, оскі�
льки держава обслуговує та й представляє кланово�політичні
угруповання великого бізнесу, нехтуючи інтересами малого і
середнього підприємництва. 

Соціально�політичні процеси, якими опікується держава,
призвели до розшарування суспільства на багатих і дуже
багатих, з одного боку, і бідних та дуже бідних — з другого.
Оскільки внутрішній ринок не є конкурентоздатний, відбу�
вається занепад ринку праці, падіння зарплати, стипендій
і пенсій, а відтак розширюється і поглиблюється тенденція до
утвердження «тіньового» сектору, корупції, організованої
злочинності. У Конституції (стаття 3) пишеться: «Людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова�
ність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком держави». 

Можливо, хтось знає ім’я і прізвище цієї ЛЮДИНИ?..
Відгукніться! 

— Україна не є правовою державою. Влада, як і все інше,
що її обслуговує, належить клановим структурам, «сім’ї».  

2. Нинішня держава постколоніальна, причому її розвиток
(точніше, занепад) іде в колоніальному напрямку.
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Є очевидним той факт, що попередній колоніальний статус
України за відсутності самостійної держави не сприяв при�
зупиненню процесу знищення української нації. 

Не менш очевидною є тенденція руйнування українського
етносу в пострадянських умовах. 

Кого і що захищає так звана українська держава? Які
послуги вона надає своїм громадянам? 

Чи є громадяни України українськими громадянами?
Аналіз кожного із цих запитань засвідчує катастрофічність

стану України, руйнацію її складових. 
Куди ж має рухатися Україна, який вектор вона повинна

обрати на цьому шляху як дороговказ? Знову до зарозумілої
Росії («тюрми народів») чи до обмеженого Заходу?

Перефразовуючи слова У. Черчілля: в України не може бути
друзів (і цього нас жорстоко вчила історія), доходимо висновку,
що наріжним каменем усієї державної політики мають бути
національні інтереси. Насамперед слід інтегрувати українців в
Україну. Інакше не буде повноцінним ані українське суспі�
льство, ані українська держава.

Таким чином, українці не мають своєї Української Держави. 
Україна не має національної економіки; є економіка

окремих кланових структур: 
 прив’язка підприємств важкої індустрії, хімії і нафтохімії

до енергоресурсів створила прецедент культивування неукра�
їнської економічної політики; 

 зростання цін на енергоносії, і особливо на газ, поставили
на порядок денний багато проблем: геополітичного, геоеконо�
мічного, технічного, технологічного, ідеологічного і т.д. харак�
теру, які потребують якщо не розв’язання, то принаймні
відповіді на запитання: наскільки вигідна така структура
господарки Україні? 

 ринкові принципи функціонування економіки спрацьо�
вують односторонньо, коли мова заходить про підвищення цін
на енергоносії. 

Відпуск складових компонентів для виробництва металур�
гійної, хімічної, нафтохімічної, як і м’ясо�молочної продукції,
має здійснюватися за ринковими цінами, не забуваючи й про
такі складові, як вода та повітря, а також цілий комплекс
природозахисних, екологічних заходів. 

3. У постсовєцькому суспільстві домінують постколоніальна
духовність і культура. Актуально звучать слова, викладені ще в
енциклопедії Ефрона і Бракгауза: «Как бы то ни было, мало�
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россы отличаются от великороссов многими чертами своего
умственного и нравственного склада, своим отношением к
религии, женщинам, семье, к собственности и т.д.; их громады
не то, что великорусский «мир»…»

Іван Драч колись заявляв, що Україна матиме майбутнє,
коли росіянин в Україні житиме краще, аніж у Росії; а єврей
житиме краще в Україні, аніж в Ізраїлі.» Тож питання нібито
вирішене. Всі вони — і росіяни, і євреї — мають і духовні, і
матеріальні  блага в Україні. От тільки забули про цього, як вони
люблять висловлюватися, «маленького українця». Не згадують і
не говорять, що і він («маленький українець») хоче свого
Букваря, свою Читанку, свою Істину в своїй хаті. От лише
щоразу хату віддають в оренду і то довгострокову (Москві,
Польщі. Хто там ще не орендував? Агов…).

Як тут не згадати Л. Костенко: «Україна — це резервація
для українців… А де ж та нація, де патріоти? Цю ж націю
фактично здали в історичний хоспіс. Хтось її ще провідує, а в
більшості вже відсахнулись. Вона безнадійно хвора, вона так
довго вмирає, декому вже й наскучило, тільки що не кажуть
уголос: Умираючи, умирай!».  

Слід покласти край цій оренді і цим орендарям, а разом з
ними й так званій національній еліті, крізь ряди якої
пробратися до влади українцям — а це 76 відсотків нинішнього
населення, неможливо.

Натомість маємо: 
— тотальну русифікацію (московізацію) всієї України; 
— мадяризацію Закарпаття; 
— румунізацію Буковини.
Мусимо змінити цю державу на національну. Для цього

треба зрозуміти і усунути помилки, яких ми допустилися при
відновленні державності у 1991 році. Оскільки ці помилки ле�
жать в основі державності, то, очевидно, сьогодні йдеться про
перезаснування держави на українських національних цін�
ностях. 

Щоб національна держава стала реальністю, мусимо у
відпущений нам час провести такі завдання:

1) люстрацію,
2) інвентаризацію,
3) деколонізацію.

Люстрація

На сьогодні в суспільній свідомості ще не відбулося пере�
осмислення ролі української держави. Переважна більшість

Розділ ІІІ. Національна енергетика народу
171



населення не ототожнює себе з державою, апарат якої завжди
асоціювався з репресивними функціями щодо самих українців.
Отож, спершу слід провести люстрацію, а затим українізацію
державного апарату в центрі і в адміністраціях різного рівня.
По суті цей процес не відбувся в Україні з огляду на копіювання
зарубіжних моделей, насамперед французької. Було віддано
пріоритетність саме копіюванню західних брендів (демократія,
а вийшла псевдодемократія; вседозволеність чужинцям — бо ж
свобода домінує над усіма іншими цінностями українського
народу. Чи ж справді така «демократія» є основним і доко�
нечним мірилом досягнень для України після столітнього ярма?
Хотіли лібералізму, а вийшов псевдолібералізм  на противагу
українським історичним, національним, духовно�культурним
традиціям). 

Шанс провести радикальні зміни, включно з люстрацією, був
на початку 90�х, однак був і брак політичної волі. Ейфорія
політична, визнання аргументу сили, а не сили аргументу
призвели до значних втрат. Було втрачено момент рубікону:
очевидно, що однією з перешкод формування повноцінної націо�
нальної еліти є відсутність процесів внутрішнього очищення. 

Так звана українська влада, кожен у якій виходець або
з комуністичного болота, або з енергійних комсомольців, або з
«блатняків», за визначенням не добиватиметься змін для
українців. Українці для них — біомаса.

Інвентаризація

Ми стоїмо перед необхідністю проведення масштабних змін
у країні. Але для успішного проведення цих змін треба мати
об’єктивну картину і насамперед нашої ресурсної бази.

Для цього потрібно провести тотальну інвентаризацію
ресурсів:

 інтелектуальних;
 людських;
 трудових;
 матеріальних;
 земельних;
 фінансових;
 інформаційних.
З’ясувати:
 форму та носія (носіїв) власності цих ресурсів;
 ефективність використання їх в інтересах нинішнього і

наступних поколінь українців.
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Деколонізація 

Логічним кроком у становленні інститутів майбутньої
національної держави й громадянського суспільства бачиться
здійснення деколонізації. Епоха утвердження державності не
закінчилася разом з закінченням епохи комуністичної радян�
ської імперії. Сьогодні провідною є ідея деколонізації націо�
нальної ментальності, економічних, політичних, інформацій�
них інститутів, збереження і зміцнення української держав�
ності, послідовного внутрішнього реформування державних,
суспільно�політичних та економічних відносин, формування
громадянського суспільства, захисту загальнонаціональних
інтересів українського народу.

З початком проголошення відновлення незалежності
Україна обрала курс на демократизацію суспільного життя.
Майбутня Українська держава тільки в перспективі, при
неодмінному виконанні певних умов, відповідатиме нормі,
закладеній в Конституції («Україна є суверенна і незалежна,
демократична, соціальна, правова держава»), що і є наріжним
каменем зрілості української нації. А поки що зазначені кате�
горії (суверенність, незалежність, демократичність, соціаль�
ність, дотримання прав і законів) є предметом очищення від
колоніальних (в ідеології, ментальності, духовності, культурі,
економіці, управлінні) рудиментів.

Не подолавши наслідків колоніального минулого й сучас�
ного неоколоніалізму, прикритого псевдодемократичними
гаслами, демократизація в сучасному її виконанні не може
привести до істотних зрушень у свідомості громадян і, як
наслідок, у суспільному житті.

Природним продуктом і середовищем тоталітарного ре�
жиму, що століттями панував в Україні, є масове суспільство,
для якого характерна відсутність власної структури, власної
культури, засилля зарубіжних (як за змістом, так і за формою)
незалежних від держави об’єднань громадян, що при
фінансовій та технічній підтримці ззовні активно впливають на
прийняття управлінських рішень у державі. Народний рух
України вважає, що нинішньому постсовєцькому суспільству
потрібно відродити знищену тоталітаризмом внутрішню струк�
турованість і стати українським громадянським суспільством.
Українське громадянське суспільство як розвинена структура
політичних партій, професійних та інших об’єднань громадян,
що виражають і захищають їхні групові інтереси, має стояти на
сторожі прав людей та суспільних груп, бути надійним
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гарантом демократичного курсу утвердження державних
інститутів. Українське громадянське суспільство не зливається
з державою і не протистоїть їй; воно взаємодіє з державою,
обмежуючи її вплив на життя людей до необхідного мінімуму і
забезпечує вільне волевиявлення громадян у процесі фор�
мування органів влади та розв’язання найважливіших питань
державного життя.

Рівень демократії в державі визначається саме рівнем
розвиненості, зрілості інституцій українського громадянського
суспільства, насамперед політичних партій, їхнього впливу на
формування політичних цілей і характер прийняття управлін�
ських рішень у державі.

Щодо партій, то сьогодні їх можна за ознакою ставлення до
українства поділити на дві групи: українську та антиукраїнську. 

У цьому морі проблем ніде не проглядається цілеспря�
мованість декларацій і дій в ім’я української нації. Доводиться
констатувати, що досі немає прийнятної стратегії (виробленої
Президентом та/або урядом) і зрозумілих пріоритетів діяль�
ності влади щодо консолідації і розвитку української нації. 

Сучасний істеблішмент, люди влади не прагнуть творити
властивий історичним та національним традиціям українців
суспільно�політичний устрій України, а власне заповнюють
ніші пострадянської системи, не видозмінюючи останньої.
Формула зрозуміла: гроші — влада — гроші. І діє вона у всіх
штучно привнесених моделях врядування. 

Наші батьки жили відповідно до максими: «Або здобудеш
українську державу, або згинеш в боротьбі за неї». 
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ССееррггіійй  ГГРРААББООВВССЬЬККИИЙЙ

КУДИ ХОЧУТЬ ЗАВЕСТИ

УКРАЇНУ

«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»?

Крім українців, росіян, білорусів, поляків, кримських татар,
євреїв та інших етнонаціональних спільнот, в Україні прожи�
вають ще й «співвітчизники». Точніше, «соотечественники».
І не тільки живуть, а й активно діють, і, схоже, не мають
проблем із фінансуванням своєї різноманітної діяльності. Так
само, як і з поблажливістю влади щодо цієї діяльності, її засобів
та цілей.

Новітні заповіді «Русского мира»

От, скажімо, у Криму, в селищі Новоозерне (поруч із базою
Військово�морських сил України) майже два тижні у розпал
літа діяв міжнародний молодіжний табір «Донузлав�2011» (так
він звався офіційно), гаслом якого було «Молодь України і Росії:
разом — у ХХІ століття». Яким же бачать організатори табору (а
це — вдумайтесь лише в назву! — «Всеукраинский Коорди�
национный совет российских соотечественников», він же
ВКСОРС, і «Русская община Крыма») нинішнє століття та до
чого готують молодь — а присутніми там були 126 юнок і юнаків
у переважній більшості з України?

Усе дуже просто. «Русскій мір», і тільки «русскій мір» — на
сніданок, обід та вечерю. Православ’я, самодержав’я, народ�
ність. Виступали історики, політики, політологи, богослови.
Спільні інтереси України і Росії у боротьбі з НАТО, у проти�
стоянні Заходу та «неправильним» християнам, різного роду
«українським нацистам» і «російським ліберастам». «Ми хотіли
зібрати молодь Росії та України, щоб вона поспілкувалася між
собою і зрозуміла, що попри трагічні події 1991 року, попри
розвал Совєтського Союзу, ми залишаємося представниками
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одного народу, однієї східнослов’янської, православної циві�
лізації», — відверто заявив журналістам Олег Слюсаренко,
виконавчий директор табору, один з лідерів «Русской общины
Крыма». А комісар одного із загонів «соотечественников»
Валентин Чернов наголосив на важливості місця розташування
табору — саме там, де, мовляв, кілька років тому проросійські
патріотичні організації не допустили висадку десанту в межах
навчань «Сі Бриз» — і «ці події, що стали історією, є чудовим
тлом для виховання молоді, для проведення хорошої школи
патріотизму».

Ну, а керівник «Донузлаву�2011», голова ВКСОРС, народ�
ний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів
у Верховній Раді України Вадим Колесніченко підбив підсумки
роботи табору так: «Молодь спільно вивчала нашу спільну
історію і буде поширювати інформацію й отримані знання
серед юнацтва, яке не було охоплене роботою табору. Бо тут
перебувають найкращі з найкращих. Коли вони повернуться на
свою територію, вони нестимуть той заряд бадьорості, знань,
енергії, який отримали в цьому таборі».

Так, знання молоді громадяни України отримали воістину
феноменальні. Наприклад, про те, що сучасна Польща — це
«гиена Европы» на службі «вашингтонгского обкома», що
«украинство является наиболее вредоносной идеологической
инъекцией американославизма в тело Русского мира». А ще
про те, що «последние события в Крыму говорят о дальнейшем
развитии политического дефолта на Украине», що «Украина
обречена на развал», що «это не вопрос дискуссии, это прак�
тически состоявшийся факт». Ну, а про такі «дрібнички», як
заперечення існування українського народу та підстав неза�
лежності Української держави, і говорити зайвий раз не варто...

А після цього всього — лише одного практичного заходу
ВКСОРС із десятків, якщо не сотень! — Вадим Колесніченко
разом із Сергієм Ківаловим (також депутат від Партії регіонів)
подав на розгляд Верховної Ради законопроект про фактичне
впровадження паралельної державної мови — а саме —
російської в половині регіонів України, про санкцію на відмову
громадян України від знання державної мови, що у разі
ухвалення закону матиме наслідком хаос у державі та її
деструкцію.

Що ж, усе логічно й послідовно: якщо України не повинно
існувати, то її слід якомога швидше зруйнувати.

Повторення пройденого?
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У кожного, хто вивчав історію ХХ століття (ясна річ, не на
засадах і не у форматі «соотечественников»), від усього цього
виникає відчуття deja vu, повторення колись пройденого. І це
відчуття справедливе.

...На початку 1930�х років у Чехословаччині, яка після
розпаду Австро�Угорщини виборола незалежність, майже
чверть населення становили етнічні німецькомовні судетці,
Sudetaci, як їх звали чехи. Помітних міжетнічних конфліктів не
було. На виборах Sudetaci голосували за соціал�демократів,
комуністів, християнських консерваторів, аграріїв. І все б
нічого, але у січні 1933 року канцлером Німеччини став фюрер
НСДАП Адольф Гітлер. А відтак уже восени того ж року був
створений «Німецький патріотичний фронт» під керівництвом
Конрада Генлейна, офіційною вимогою якого стала автономія
Судет у складі федеративної Чехословаччини, а неофіційною
(тобто справжньою) — приєднання Судетської області до
Третього Рейху. Саме Генлейн впровадив у політичний обіг
поняття «судетські німці», які, мовляв, є «співвітчизниками»
громадян Німецької держави.

Робота «патріотів» не була полишена на самоплив. З Берліна
йшло щедре фінансування, надходила відповідна література,
приїздили кваліфіковані агітатори; за рік�другий з’явилися і
вмілі організатори масових заворушень та індивідуального
терору проти політичних опонентів. Отож «з невідомих при�
чин» різко зменшилася кількість охочих голосувати за соціал�
демократів чи християнських консерваторів; натомість «спів�
вітчизники» (це слівце з подачі берлінських ідеологів та їхніх
місцевих підспівувачів увійшло в моду) дружно голосували за
генлейнівців, а найзаповзятливіші — дружно піднімаючи ноги у
білих гетрах, марширували у лавах воєнізованих партійних
загонів, пройшовши перед тим вишкіл у різноманітних «літніх
таборах для патріотів».

Тим часом фронт перетворився на Судето�німецьку партію,
яка постійно вела мову про гноблення чехословацьким урядом
«співвітчизників». Прага постійно йшла назустріч вимогам
генлейнівців: було забезпечено широке представництво етніч�
них судетців у Національних зборах, розширено права
місцевого самоврядування, розвивалася освіта рідною мовою
(ба більше: «співвітчизники», хоч і були чеськими громадянами,
демонстративно почали «забувати» чеську мову, і це їм не
загрожувало ніякими незручностями — ввічливі чехи у розмові
переходили на німецьку).
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Але «борці» не вгамовувалися — ані в Судетах, ані в Берліні.
У лютому 1938 року Гітлер звернувся до Рейхстагу із закликом
«звернути увагу на жахливі умови життя німецьких братів у
Чехословаччині». А в березні, після аншлюсу Австрії, Генлейн
прибуває до Берліна, де отримує нові інструкції та чималі гроші.
Кордон нелегально перетинають інструктори із СС. Відтак у
квітні 1938 року генлейнівська партія ухвалює Карлсбадську
програму, де міститься вимога національно�територіальної
автономії, а у травні висуває вимогу провести референдум
з приєднання судетських земель до Німеччини. На 22 травня —
на день муніципальних виборів — було призначено путч з тим,
щоб узяти під контроль Судети та перетворити ці вибори на
плебісцит. Одночасно Вермахт почав висування своїх дивізій до
кордону.

Однак чехословацький уряд повівся рішуче. Він провів
часткову мобілізацію в країні, ввів армію в Судети, придушив
силою виступи генлейнівців. Одне слово, на якийсь час навів
конституційний лад. А далі почалися переговори за посере�
дництва групи представників західних держав на чолі з лордом
Ренсименом. Переговори виявилися безрезультатними, оскіль�
ки Берлін дав команду: тягнути час і готувати збройне
захоплення влади (стрілецької зброї�бо через кордон доставили
немало і «добровольців» приїхало вдосталь).

І от, попри те, що Прага погодилася на створення німецьких
автономних районів, 12 вересня 1938 року з‘їзд НСДАП ухвалив
резолюцію з вимогою до Чехословаччини надати самовизна�
чення судетським «співвітчизникам». У промові на з‘їзді Адо�
льф Гітлер заявив, що він прагне миру й тільки миру, але «не для
того Всемогутній створив сім мільйонів чехів, щоб вони
гнобили три з половиною мільйони судетських німців». 13 ве�
ресня почалося збройне повстання у Судетах; у відповідь
чеський уряд запровадив воєнний стан у населених судетцями
районах і рушив туди війська. Після дводенних боїв заколот
було придушено, Генлейн утік до Німеччини. У боях загинуло
понад 300 путчистів, сотні було поранено, чимало заарешто�
вано.

Здавалося б, усе. Але ж за спинами «співвітчизників» стояв
Берлін. Знімки «звірств чеської вояччини» з легкої руки
відомства Геббельса обійшли весь світ. Німецьке телебачення
(Третій Рейх з 1936 року, з Олімпійських ігор у Берліні, став
світовим лідером у використанні недосконалої ще телевізії у
пропагандистських цілях) кричало про «злочини чехів» і
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показувало їх. Гітлер з усіх трибун погрожував — він, мовляв,
дуже прагне миру і є визнаним миротворцем, але у цій ситуації
можлива війна якнайширшого масштабу. І демократичний
Захід завагався...

А поки Берлін, Париж, Лондон і Рим обмінювалися послан�
нями, поки західна преса наввипередки вимагала «тиснути на
Чехословаччину» і «забезпечити права німецького населення
щодо возз’єднання з країною, з якою воно пов’язане похо�
дженням», Генлейн сформував на території Рейху «Судетський
німецький добровольчий корпус», який розгорнув бойові дії та
терористичні напади у прикордонних районах Чехословач�
чини. Чеські вояки гідно билися, але чеські лідери втратили
впевненість у собі.

17 вересня президент Чехословаччини Едуард Бенеш за�
пропонував передати кілька населених німцями районів
Третьому Рейху; але Гітлер із цим не погодився — йому не була
потрібна така «дрібничка».

Відтак 19 вересня 1938 року посли Британії та Франції пе�
редали Бенешу вимогу своїх урядів вивести війська із зони
конфлікту і передати Німеччині території, населені «співвіт�
чизниками». Подальші події добре відомі. 30 вересня було
підписано Мюнхенську угоду між Німеччиною, Італією, Фран�
цією та Великою Британією (чехів на неї навіть не запросили).
Від Чехословаччини до Німеччини відійшла не тільки Судетська
область, а й ціла купа інших районів, у яких жили німецько�
мовні громадяни.

А 15 березня 1939 року до Праги «на прохання уряду Чехії»
(Словаччина за день до цього проголосила незалежність)
увійшли німецькі війська. Відтоді країна стала «протекторатом
Богемія унд Моравія. Берлін позбавив чехів усіх ознак
державності — протекторат мав свого президента, Еміля Гаху,
свою поліцію, свою адміністрацію. Та підпорядковувалося все
імперському протектору — спершу Костянтину фон Нейрату, а
потім обергрупенфюреру СС Рейнгарду Гейдріху. Із відповід�
ними вислідами — у вигляді побудови концтаборів, знищення
політичної опозиції, геноциду євреїв та циган і, звісно,
мобілізації потужної чеської промисловості для військових
потреб Рейху.

Трагічний парадокс усієї цієї ситуації полягав у тому, що
Sudetaci, власне, не були німцями; вони як етнічна група
сформувалися в імперії Габсбургів, яка являла собою інший
культурний і політичний світ, аніж Прусія, Саксонія чи власне
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Німеччина, об’єднана тільки 1870 року. Отож «співвітчиз�
никами» їх зробила нацистська пропаганда. І наслідки цього
виявилися дуже тяжкими...

Запитання, яке вимагає чіткої відповіді.
Отож логічним є запитання: на якій стадії політичної ево�

люції перебуває сьогодні фактичний вітчизняний двійник
Судето�німецької партії 1930�х — «Всеукраинский Коорди�
национный совет российских соотечественников»? Табори для
ідеологічної обробки молоді ми бачимо; наявність формувань,
які позначаються словами «загони» або «козачі організації,» —
також. Дії, спрямовані на руйнацію Української держави та на
підготовку приєднання щонайменше половини її території до
Росії, теж самоочевидні. Що далі?

Мовчанка замість відповіді на це запитання може дорого
обійтися Україні.

Своєрідної трагікомічності цій ситуації надає те, що — на
відміну від міжвоєнної Чехословаччини — намагання делегі�
тимізувати та зруйнувати Українську державу, перетворити її
владу на нікчемну у правовому сенсі силу, виходять із сере�
довища не антиурядової опозиції, а самої владної партії. Втім,
можливо, що нинішні найвищі посадовці України також
вважають себе «соотечественниками» і щиросердо мріють про
гауляйтерські посади у протектораті «Малоросія унд Донбас»?
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ВВаассиилльь  ООВВССІІЄЄННККОО,,
лавріят премії імени Василя Стуса

ВАРЯГИ ВНУТРІШНІ 

І ВАРЯГИ ЗОВНІШНІ

30 травня 2012 року в Москві від серцевого нападу помер
мій 58�річний друг Петро Винничук. Він разом із сином та
односельцями вкотре поїхав туди на заробітки як будівельник.
А повернувся з Москви в домовині.

Подружили ми 1974 року в Мордовії, де разом відбували
кару за «антирадянську діяльність». Я — за розповсюдження
українського самвидаву, а Петро — що разом з друзями підніс
над Чортковом чотири національних прапори 22 січня 1973
року (того дня року 1918�го Центральна Рада проголосила
Україну незалежною державою).

Президент Віктор Ющенко Указом від 18 серпня 2006 року
нагородив Петра Винничука і сімох його побратимів орденами
«За мужність» І ступеня. Їхні імена викарбувані на пам’ятній
таблиці, освяченій 26 січня 2012 року на приміщенні Чорт�
ківського педучилища, де вони теж установили були прапор.

Але герой Петро Винничук, виборовши незалежність
України від Москви, мусив шукати заробітку в тій�таки Москві.
То чи визволився він від Москви? Бо держава Україна нічого
йому, крім ордена, не дала. Він, щоправда, й не просив, бо
найбільшою йому нагородою і платнею було піднесення
національного прапора над усією Україною. Але чи стала
Україна під синьо�жовтим прапором справді незалежною
державою?

Особисто я за Президента Ющенка, принаймні першого
півроку, почувався щасливим. Бо нібито збувалася наша
споконвічна мрія: нарешті в Україні українська влада. Це щастя
тривало 5 років.

А нині, за Президента Януковича, чия в нас влада? За інер�
цією кажуть: українська влада. Але погляньмо, хто тепер в
Україні владарює.
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Хто такий Віктор Федорович Янукович? Батько його, Федір
Володимирович, народжений 1923 року в с. Януки Вітебської
области (Білорусь), за «дизертирство и пособничество немецко�
фашистским оккупантам» відбував покарання в Сталінській
(Донецькій) області. В Інтернеті досі гуляє документ: КГБ
Білорусії пропонує КГБ Сталінської області повернути п’ятьох
в’язнів, у тому числі Ф. В. Януковича, для додаткового розсліду�
вання (див.: http://ord�ua.com/2007/09/25/politsajskaya�blyaha/;
http://polizaisled.blogspot.com/). Мабуть, за батьків гріх дух
загиблих червоноармійців побив Головнокомандувача вінком.
Бо за гріхи треба відповідати до сьомого коліна.

Звільнившись, Федір Янукович одружився з росіянкою
Ольгою Семенівною Леоновою з Орловської області (Росія).
Народивши сина Віктора, вона через два роки померла. Батько
лишив сина на бабусю. І на виховання вулиці.

У лютому 2011 року В. Ф. Янукович, збираючись їхати в
Польщу, розпускав чутки, що його дід і прадіди були литовсь�
кими поляками, католиками (http://gidepark.ru/user/ CHER�
NENKO / content/665815). Тільки — боронь Боже! — не україн�
цями.

Можна бути українцем по роду, а можна — за вихованням.
Янукович аж ніяк не є людиною української культури. Він у свої
майже 60 років уперше на могилі Тараса Шевченка прочитав по
складах зі шпаргалки: «І на стороні кола їх поставлю слово»
(замість «І на сторожі коло їх…»). Це було відкриття в геометрії:
досі сторони мали трикутник, багатокутник, а коло сторони не
мало, бо воно кругле. А в Умані читає: «Ґулаґ Артьомовскій».
Замість «Гулак�Артемовський». ҐУЛАҐ він знає зі власного
досвіду, а «Артьомовск» — це десь поблизу його рідного Єна�
кієвого. Що вже казати про «великого українського поета
Антона Чехова»? Я з 6 класу знав, що Чехов українець, але
російський письменник і драматург. А Янукович що, і в шостому
класі не вчився? Щоправда, є випускний знімок за 8 клас. А за
середню школу — нема. Зате є диплом проФФесора.

Янукович — поза українською культурою. І взагалі поза
будь�якою культурою. Вершина його культури — футбол.
«Сьогодні вмирає нація, а світ очманів на футболі» (Микола
Холодний, 1961). Недарма Янукович у зоні мав «клікуху» Хам.
Там він подружив із «хазяїном» зони, який мав, як на моє
українське вухо, карикатурне прізвище Льовочкін. Що не зава�
дило йому згодом очолити Департамент виконання покарань.
Янукович під опікою Володимира Анатолійовича «встал на путь
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ісправлєнія» і був достроково звільнений. Хто сидів, той знає,
за що, як правило, звільняли достроково… 

Тепер начальником у Януковича є син того Льовочкіна,
Сергій Володимирович, — Глава Адміністрації Президента. «Не
первий, але й не другий чоловік у государстві», як казав про
себе незабутній Олександр Ткаченко.

Третій, мабуть, Азаров. Цей «парєнь із Калуґі» прибився на
Донеччину 1984 року. Кажуть, нащадок «красних латишів», що
посоромився чомусь прізвища свого батька (Пахло Ян Робер�
тович) і взяв жінчине. Я гадав, що князь Святослав Ігоревич
розгромив Хазарський каганат ще в 969 році. Аж ні: Ніколай
Янович хАзаров — досі повновладний каган України! Він щодня
прилюдно знущається з української мови. Раніше вона йому
була «без надобності», а тепер вивчити — «ум слабоват и здоро�
вье не позволяет». (Так ґоспожа Простакова казала про свого
синочка Митрофанушку — комедія Дениса Фонвізіна «Недо�
росль», 1782 р.).

Хто там четвертий? Може, Сергій Леонідович Тигипко з
села Драгонешти в Молдові, який не вміє правильно по�
українському написати своє прізвище? Воно походить від
звуконаслідувального «тигипнути» — ударити чимось важким.
Недавно він по телевізору тигипнув мене щирим зізнанням, що
свої гроші тримає в офшорній зоні. Тобто не платить податків
державі, в якій працює віце�прем’єром. Даремно юний Пушкін
закликав: «Мой друг! Отчизне посвятим души прекрасные
порывы!». До влади дорвалися урвителі.

Далі за ранґом, мабуть, секретар Ради національної безпеки
й оборони. Донедавна її очолювала гінеколог із Челябінської
області Раїса Василівна Богатирьова (уроджена Лактіонова).
Тепер безпеку й оборону Україні ґарантує нам «донєцкий»
мільйонер Клюєв Андрій Петрович. Звідки походять його
батьки — Інтернет мовчить. Може, з «двадцятип’ятитисячни�
ків»? Або з переселенців, яких навезли з Росії у спорожнілі
після голоду 1933 року українські села? Це офіційно визна�
чалося терміном «допрісєлєніє». Голодомор — це не їхня
історія. Тому Янукович і його коло не визнають геноциду
українського народу. Бо вони — фізичні або ідейні спадкоємці
організаторів і виконавців того геноциду.

У совєцькі часи бойовим авангардом КПСС був КГБ. Партія
реґіонів, яка складається переважно з росіян і надійно руси�
фікованих «донєцкіх», теж хоче мати надійний щит. Тому в
лютому 2012 року поставила на чолі Служби безпеки України

Розділ ІІІ. Національна енергетика народу
183



щирого москаля… Пардон, уродженця Московської області
Калініна Ігоря Олександровича — кадрового кагебіста (кан�
дидат військових наук зі спеціальності розвідка та іноземні
армії). Тобто СБУ під його мудрим керівництвом стає струк�
турою, яка відкрито прислужує ФСБ Росії.

Ще недавно міністром внутрішніх справ у нас був Могильов
Анатолій Володимирович, родом з Петропаловська�Камчат�
ського. Який напередодні Дня Соборности 2011 року каркав
нам «кровопролітіє». Що до цього додати? Хіба те, що він з
8 листопада 2011 року — Голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим. Хоча більшу частину життя прожив в Україні
(«донєцкій»!), та оскверняти свої шляхетні вуста українською
мовою (тим паче кримськотатарською!) він не бажає і вимагає
надати статус державної його рідній, російській мові.

Я не помилився в «табелях про ранґи»: міліції в нас удвоє
більше, ніж військовослужбовців. Але й цю другорядну посаду
не можна доручати абориґенам. Тому Янукович виписав собі на
цю посаду росіянина Саламатіна Дмитра Альбертовича.
Народився він у Караганді (Казахстан). Має бойові заслуги:
бився у Верховній Раді України, куди потрапив незаконно. Цей
російський громадянин отримав громадянство України 6 груд�
ня 2005 року. Щоб стати народним депутатом України, потрібно
не менше 5 років побути громадянином України. А Саламатін
став депутатом за списком Партії Реґіонів уже в 2006 році. Який
народ представляв цей «народний депутат» у Верховній Раді?
Казахський? Російський? Що точно — то це шахрайську Пар�
тію реґіонів. І оцей розбишака (за фахом гірник) оборонятиме
Україну від зазіхань своєї власної батьківщини — нашого
найзапеклішого історичного ворога — Росії?

Ще один віце�прем’єр, Борис Вікторович Колесников,
родом з Маріуполя. Тобто «донєцкій». Хтось чув від нього хоча
б одне українське слово? Нехай навіть картаве?

Єфремов Олександр Сергійович — лідер фракції Партії
реґіонів у Верховній Раді. З Луганська.

Формально Головою Верховної Ради був українець Володи�
мир Литвин, «примкнувший» до реґіоналів. Але дириґентом
Верховної Ради є росіянин Чечетов Михайло Васильович, який
народився в Курській області. Як він махне рукою — так
більшість і проголосує.

Голова Національного банку — Сергій Геннадійович
Арбузов, росіянин, «донєцкій». Тоді якої національності в нас
банк?
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Ґенеральний Прокурор України Пшонка Микола Павло�
вич — «донєцкій».

«Донєцкій» — це вже майже «русскій». Кажуть, на Донеч�
чині небезпечно на вулицю виходити: зараз хапають, везуть в
іншу область і ставлять якимось начальником, хоч би й
дрібненьким. Навіть директори кладовищ уже «донєцкіє» —
прибуткове місце! «Всё будет Донецк!».

Один лише Діма Табачник — «корєнной кієвлянін», з По�
долу. У журналі «Книголюб» № 6, року 2010�го, він безсоромно
хвалився: «Дід по батьковій лінії був затятим більшовиком
двадцятих років; дід — викладач і професор кафедри політ�
економії, яскравий і несамовитий прихильник радянської
влади». Зрозуміло, чому онук несамовитого (тобто кривавого)
большевика�чекіста так само несамовито ненавидить усе
українське. Він вважає, що «Нельзя вести культурную поли�
тику только в интересах узкого слоя украиноязычной интел�
лигенции, которая просто боится конкуренции во всем».
Полковник, доктор історичних наук, нібито автор двох
дисертацій про репресії в Україні 20–40�х рр. добре знає, де
поділась «украиноязычная интеллигенция» і хто тоді трудився в
ЧК�ГПУ�НКВД�КГБ. Однокурсники Табачника пригадують, як
він хвалився іменною зброєю діда…

Чи випадково Янукович добирає на найвищі державні
посади переважно росіян та неукраїнців? Що, серед українців
нема талановитих професіоналів, які здатні були б здійснювати
конституційне положення, що Україна є державою україн�
ського народу? Ба, українського народу як державотворця
нинішня влада України воліє взагалі не згадувати. Натомість
кажуть: «Народ України». Лідер Комуністичної партії України
(не української! Бо українських комуністів нема в природі з
20�х років ХХ ст.) двоязикий Петро Симоненко (і цей теж
«донєцкій»!) взагалі не визнає існування українського народу.
Тільки «народ України». Ба, новий претендент на лідера нації
буковинець Арсеній Петрович Яценюк теж щодня кричить по
телевізору, що Україна належатиме «народу України». А не
українському народові.

Ще перераховувати міністрів та високопосадовців — не�
українців на �ов та �єв — окупантів та нащадків російських
окупантів?

Це — не український уряд. Це «сборная СССР», яка грає не
за Україну, а за той�таки СССР. Тобто за його спадкоємця —
Росію. Стратегічне завдання цього уряду, продиктоване з
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Кремля, — остаточно скомпрометувати Україну перед цілим
світом, показати, що український народ неспроможний бути
державотворчою силою, що його очолювати можуть лише
«варяги».

Як оті шахраї, що руйнують підприємство, щоб здешевити
його і потім купити за безцінь, так оці «варяги» руйнують і ком�
прометують Україну, щоб задешево здати її під владу їхньої
матері�Росії.

Такий уряд в УССР був у 20–30�х роках. Сталін тримав там
кількох українців, точніше, хохлів. Для декору і відстрілу. Усі ті
урядовці поводилися в Україні як окупанти в завойованій
країні. (Ленін був відвертим: «Теперь с завоеванием Украи�
ны…» — ПСС, т. 38, с. 300–305; «Киев, Полтава, Харьков взя�
ты…» — т. 40, с. 29; «Чем больше мы завоевываем Украину…» —
т. 40, с. 251). На всі рівні влади українці допускалися лише за
умови, що вони слухняно здійснюватимуть колоніяльну
політику Москви. А як тільки Москва запідозрювала наймен�
ший національний ухил — зараз їх відстрілювала. Та й своїх
окупаційних адміністраторів теж не милувала (Хатаєвич, Пос�
тишев, Балицький, Косіор). Даремно нинішні адміністратори
сподіваються, що коли вони на тарілочці піднесуть Україну
цареві�батюшці Путіну, то він їх милуватиме і нагороджу�
ватиме посадами й маєтками. Путін усюди настановить своїх
іванів. А наших злодіїв у Росії чекає «одна Сибір неісходима».

Хай мене після цієї статті обзивають націоналістом, шові�
ністом, расистом, нехай звинувачують у розпалюванні між�
національної ворожнечі — я звик. За вироками совєцьких судів
я — «український БУРЖУАЗНИЙ націоналіст» із 1968 року.

Тільки сліпий, забамбулений хохол не бачить, не хоче
бачити, що в Україні вже відверто російська влада. Кадри в неї
добираються за національною ознакою. Щоправда, беруть
і українців, які втратили свої національні ознаки і стали на бік
окупанта. Тобто зрадників українського народу. Ця чужа, воро�
жа українському народові влада готує — ні, вже здійснює тихий
державний переворот. Залишилося лише ввести «другу дер�
жавну мову» — і Україна буде розтоптана остаточно, її можна
буде «упразднить за ненадобностью». Час, пророкований
Тарасом, настав:

…Як Україну злії люде 
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
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P.S. Читач запитає: а чому я назвав статтю «Варяги внут�
рішні і варяги зовнішні»? За аналогією до статті Михайла Дра�
гоманова 1876 року «Турки внутрішні і зовнішні». Щоб
застерегти: росіянам внутрішнім і росіянам зовнішнім держава
Україна не потрібна. А якщо вона, всупереч їхній волі,
з’явилася, то вони взяли в ній гору, щоб попанувати над
дурними хохлами — недобитками українського народу. Якщо ж
цей «проект» не вдасться, то не шкода цю країну покинути
напризволяще і втекти за кордон, де в іноземних банках вони
зберігають «з пожару вкрадений покров». Адже Україна для
них — не Батьківщина, а лише територія і населення. Для
пограбування. А поки що — за нашою, панове виборці, мов�
чазною згодою! — вони будують в Україні Росію № 2. Мало�
росію. Де ми, абориґени, потрібні хіба як робоче бидло,
чисельність якого вони реґулюватимуть на свій розсуд.

Навздогін: Агов! А чи є тепер в Україні (та й у Росії)
російська інтеліґенція? На зразок Ґерцена, Чернишевського,
Короленка, Сахарова, яка б запротестувала проти глуму над
Україною з боку їхніх знахабнілих співвітчизників?
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ПОТВОРНА СУТНІСТЬ

УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ,
ааббоо

В ЯКУ «ДЕРЖАВУ» ЗАГАНЯЮТЬ УКРАЇНЦІВ

По завершенні ювілейних святкувань, пов’язаних із новіт�
нім здобуттям Україною незалежності, природно хочеться
якось осмислити пройдений країною шлях, осягнути модель
держави, яку було сформовано за ці два десятиріччя, збагнути її
сутність, звершення і успіхи. Й сьогодні, мимоволі вхоплюєш
себе на думці: що ми маємо — річницю державності чи роко�
вини по державності? 

Нинішня українська влада, що є продуктом вітчизняної
політичної історії останніх 20 років, виродилася у потворну
суміш, яка має такі три складові: новітній феодалізм у госпоA
дарськоAсвітоглядному вимірі; неоденікінщину в ідеологічному
усвідомленні антиукраїнськості цієї влади й, врешті, початA
кову стадію неосталінізму, що виявляється в прагненнях заце�
ментувати авторитаризм у політико�адміністративному способі
вертикального керівництва країною і в намаганнях утвердити
тоталітарну форму правління по горизонталі суспільно�
державного життя. 

Перша з них, хоч як це дивно, у ХХІ столітті має вигляд
новітнього феодалізму українського зразка, вибудовуваного
владою за принципом майорату. Є верховний феодал та його
васали, які живуть в іншому, своєму власному світі, аніж
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простолюдини — українські громадяни, які в очах цієї ж спо�
рідненої круговою порукою та взаємопотребою одних в одних
групи феодалів є лише робочим матеріалом, який, своєю
чергою, є джерелом отримання податків, прибутків та інших
благ. Ці новітні феодали (олігархи і латифундисти), що захо�
пили у свою власність ліси й поля, озера і надра, врешті —
владу, відгородилися від так званого плебса своїми замками із
височенними парканами, власними міні�арміями та фалангами
державних силовиків�сатрапів, своєю інквізицією, вигодува�
ним прошарком корумпованого, підлабузникуватого чинов�
ництва й власними принципами внутрішньостанової поведінки
та регуляції взаємовідносин. 

Дійшло до того, що людина поволі перетворюється у закрі�
паченого безправного хлопа, якого нерідко навіть затравлюють
псами, а працювати на пана вона змушена фактично за безцінь
й існувати у злиднях. Невеличка ж купка людей, більша частина
якої, до того ж, не вирізняється своїми моральними якостями і
розумовими здібностями, потопає у неприхованих розкошах й
зухвало і привселюдно кепкує та насміхається із зубожілого
люду. Нинішня влада — це суцільні «свої люди» — держава в
державі, яка живе за іншими правилами й законами, ніж народ,
за певним набором понять та принципом особистої відданості
вождю та вождикам (зі збереженням хрестоматійного прин�
ципу на зразок: васал мого васала — не мій васал). Відтак,
кар’єрний успіх у цій феодалізованій владній драбині залежить
зовсім не від професійної придатності чи суми талантів, а від
рівня особистої відданості й приналежності до почту того чи
іншого феодала (олігархічного клану), тієї чи іншої ліги (партії).
Саме тому в Україні низка міністрів (чи їх заступників) не
мають відповідної фахової освіти і тасуються на владних
посадах, мов карти в колоді. Їхнє завдання — розподіляти та
володарювати. 

Другою ознакою чинного в країні режиму є своєрідна нова
денікінщина, яка ідеологічно виявляється у неприхованому
українофобстві влади у гуманітарній сфері й відвертій, часто
неприхованій, зневазі до української культури, освіти, історії,
мови тощо. В Українській державі склалося парадоксальне
становище, де під соусом теревенів про демократизм та
міжнаціональну терпимість від гонінь потерпає усе українське.
Вони будують свій варіант так званого «русскава міра» в
Україні, не усвідомлюючи, що такий «мір» є міфом, ілюзією.
Український територіальний простір розглядається лише з

Розділ ІІІ. Національна енергетика народу
189



точки зору його експлуатації, проте українська ідентичність
в нього зовсім не вписується. Натомість, вписується держава
Україна, яка де�факто перетворюється на фікцію, нівелює всі
громадянські свободи і, попри все, генетично протистоїть їм.
Відтак, вони потребують саме такої псевдодержави, доводячи
морально�етичні норми в ній до абсурду. Їм не потрібне це
суспільство, громадянське суспільство — люди, які вміють
мислити і відчувати свою приналежність до спадщини предків,
до крові нації, до гордості за своє минуле, з вірою у здобуття та
збереженням належних собі «прав і вольностей». 

Третьою ознакою нинішньої влади, як я вже зазначав,
є намагання встановити в країні сталінський тип керування,
адаптований під сучасні українські реалії, що виявляється в
спробах зацементувати авторитаризм у політико�адміністра�
тивному способі вертикального керівництва країною і в на�
маганнях утвердити тоталітарну форму правління по гори�
зонталі суспільно�державного життя. За такої моделі, як
засвідчила історія, людина є лише порохом, а система влади
утримується через постійне т. з. закручування гайок, переслі�
дування (і знищення) політичних опонентів, тотальний
контроль, репресії, відсутність свободи слова та народного
волевиявлення тощо. Дехто скаже, що до 1937 р. у нас не дійде,
бо, мовляв, уже часи не ті. Я не поділяю цей оптимізм й саме
тому закликаю подолати ці паростки неосталінізму на його
початковій стадії. 

Звичайно ж, до рівня апогею сталінського терору справа не
дійде. Саме тому в Україні жевріє привид нового типу
сталінізму (осучасненого). Не забуваймо, що Йосип Вісаріо�
нович до початку масових репресій був при владі понад 10 років
і також не із самого початку почав винищення простих людей.
Проте наша влада вже застосовує той принцип, що на виборах,
наприклад, перемагає не той, хто здобув найбільше голосів
виборців, а той, хто ці голоси підраховує; що позбутися по�
літичних опонентів можна або, змусивши їх емігрувати, або ж
запроторивши за грати (чи просто убити). В сучасних умовах
в арсеналі неосталінської системи є також й інші методи, як от:
позбавлення засобів існування (знищення бізнесу чи витурен�
ня з роботи), залякування, моральний та фізичний тиск тощо.
Задля цього вже існує одержавлена каральна машина у вигляді
податкової, митної, пожежної, санітарної служб тощо, СБУ,
прокуратури, фактично ручної судової системи, міліції (чисель�
ність якої в Україні перевищує чисельність Збройних сил, що
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також є ознакою поліцейської держави), не кажучи вже про
приватні загони міцних хлопців... 

І якщо в когось виникне запитання: а що ж стримує владу від
масових репресій? Відповім: Чому ж стримує? Такі репресії
поволі вже набирають обертів. Подібна організація влади діє за
принципом маховика. Принцип цей відомий: спочатку зі шляху
прибирають політичних супротивників, потім — конкурентів,
згодом — опонентів. Далі йде міжпартійна, а потім внутрішньо�
партійна боротьба. Ми бачили внутріпартійну на прикладі
боротьби Сталіна з Троцьким, потім із союзниками по боротьбі
з Троцьким — з Бухаріним, Каменевим, Зінов’євим та іншими.
Після цього роблять точкові (випробувальні) удари в суспільст�
ві, а надалі — масові репресії. У нас маховик перейшов між�
партійну боротьбу з посадкою Тимошенко, Луценка та інших.
Удари по представниках податкового майдану та інших
громадських активістах — це вже точкові (пробні) удари по
суспільству. 

Нагадаю, що Ленін, Сталін та їхня кліка злочинців ще перед
Голодомором�геноцидом 1932–1933 рр. та репресіями 1937 р.
застосувала терор в Україні, винищення національної інтелі�
генції, а вже потім взялася за чистку власного оточення. 

Нинішня влада страждає на істерику та манії, коли довкола
їй вбачається суцільний заколот, змова «продажних» журна�
лістів, населення, яке скуповує зброю з метою штурму
адміністративних споруд тощо. Чи не схоже це на відому
сталінську манію замаху та змови? Страх оточення (часто
удаваний з огляду на особисті розрахунки) ретранслюється на
страхи вождя, й відповідно з новою силою на його ж значно
ширше оточення, яке починає грати на цьому. За таких умов
поведінка владоможця цілком може бути непередбачувана у
певних випадках, а дії — невиправдані. 

Відтак, спровокувати і спрямувати проти когось упере�
джувальний удар досить легко. Останні ротації у владних
кабінетах, зокрема у силових структурах, засвідчують, що
влада боїться народу, влада боїться виборів, влада готується до
протистояння з народом й не хоче шукати шляхів для само�
еволюції, вона не здатна усвідомити очікування та прагнення
людей. Натомість українська влада, уособлена Президентом,
Кабінетом міністрів та Партією регіонів, ображається на
власний (невдячний, або ж нетямущий) народ, який, на їхню
думку, чомусь не відчуває «покращення життя вже сьогодні»,
який бреше, волаючи про своє зубожіння, безробіття,
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безправ’я та елементарне безгрошів’я навіть тих, хто має
працю. 

При цьому під маховик репресій можуть потрапити також і
представники самої влади. Рано чи пізно силові структури
візьмуться й за віддалене, а потім й ближче оточення пре�
зидента. Щодня невдоволення наростає не лише навколо Партії
регіонів, а й усередині партії влади. Тому гвинтики і навіть
програмісти такої системи також можуть потрапити в її жорна.
Історія знає такі приклади, що притаманні тоталітарним
структурам й системам. В авторитарній державі поліцейського
типу, де одні стережуть, інші — працюють і не протестують,
дракон з’їдає сам себе, а потім його добиває повсталий народ,
що накопичив протестні настрої та ненависть до своїх
гнобителів. 

Податковий та «цифровий» майдани, як і багато інших, — це
вже і є міні�повстання. З таких усе й починається. Влада
намагається реагувати точковими ударами — б’є по організа�
торам, як це було з податковим майданом. А це диктаторський
метод тиску. Втім, «цифровий майдан» не мав явного (засвід�
ченого) організатора чи групи організаторів, тому владі важко
включити репресивний апарат, адже не було відомо, проти кого
застосувати примітивний широкий демонстративний удар, а
інтелекту їй явно не вистачає. Тобто, ми перейшли до того
становища, що влада сприймає за своїх супротивників (якщо не
сказати — ворогів) не стільки політичну опозицію, не дисиден�
тів (відступників) всередині влади, не лідерів та організаторів
несистемної опозиції, а все суспільство. І це підводить нас до
наступного кроку — загрози масових репресій без будьAякої
логіки. 

Тут варто зазначити, що в Україні влада не змінилась за
істотними якісними ознаками ні в 1991 році, ані у 2004 році.
1991 р. було змінено прапори, владну комуністично�дирек�
торську рідину розбавлено креативними комсомольськими
бонзами та діяльними переможцями кримінальних війн 90�х,
які зрозуміли вигоду перебування в політиці, а також —
меншістю з націонал�демократів, більшість з яких швидко
вловила вигоди перебування при владі. Відтак, попри показне
політичне протистояння усі зацікавлені сторони дійшли до
певного компромісу. Всі зрозуміли, що єдиний спосіб зберегти
награбоване — очолити головного грабіжника — державу,
перебування при владі в якій було гарантією недоторканності
як твоєї особи, так і твоїх грошей. При цьому шляхи примно�
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ження цих грошей також спрощувалися й набували статусу
недоторканних. 

В усій цій політико�грошовій кухні й варилася наша владна
верхівка перших 10 років незалежності. Досить швидко
головним кухарем на цій кухні став Л. Кучма із своїм
оточенням («сім’єю») й практично усі представники нашої
владної верхівки другого десятиріччя незалежності, як ті, що
садовили на президентство В. Ющенка, так і ті, що вели до
влади В. Януковича, й справді вийшли з його (кучминого)
гнізда. І ті, й ті — суть одна і та ж, лише з різних фінансово�
економічних угруповань. Як від них можна було чекати чогось
кардинально нового, якщо вони й були логічним продовженням
кучмізму? Події 2004 р. дали народові змогу ковтнути свіжого
повітря і випустити пару, розелектризуватися. Проте глибин�
них змін майже ніхто з тих, що тоді перемогли, не прагнув.
Наявний статус�кво задовольнив нову владу. Нинішня ж нова
влада також не прагне справжніх реформ, істотних змін, проте
буде змушена за сучасних умов здійснювати їх. Та чи здатна
вона їх провести? Поки що Партія регіонів прагне примітивно
узурпувати владу, фінанси та господарство країни, а відтак —
державу. 

Розрив між «верхами» та «низами». Нині в Україні справді
існують два світи — світ «верхів» та світ «низів». Вертикаль же
влади ще комуно�радянська, а користуються в ній способом
капіталістичного нагромадження. Влада не хоче міняти радян�
ську модель управління, оскільки вона зручна та проста у
функціонуванні й в концентрації контрольно�розпорядчих
повноважень. Водночас вони намагаються спаяти радянську
риторику та сучасний менеджмент — проте це є абсурдом і
профанацією державного розвитку. І цей парадокс не має під
собою інтелектуального, закономірного і життєздатного під�
ґрунтя, а тому змушений буде зазнати змін. Або шляхом
добровільної еволюції, або ж через примус. 

Поряд з тим народ уже не хоче, щоб ним управляли по�
старому, коли сама еліта (політично�олігархічна верхівка) живе
по�новому. В цьому і є внутрішня суперечність сьогоднішньої
України. Наша влада не може управляти по�іншому, а народ
уже не хоче і не може існувати за старими правилами. Рано чи
пізно ці протиріччя мають дійти до логічного завершення —
відкритого зіткнення. Між іншим, вказана суперечність є
проблемою і в євроінтеграції — влада не здатна відмовитись від
цієї азіатської моделі управління, але її не може сприйняти
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і Євросоюз. Європейці ще миряться з тим, що така модель
існує при їхніх кордонах в одній з найбільших країн геогра�
фічної Європи, але не будуть миритись з такою моделлю в
межах своїх кордонів, адже це загроза для принципів орга�
нізації політичного і господарського життя в самій Європі. 

Шляхи оновлення еліт надто вузькі й мають численні
обмеження й умови, що за сучасної дійсності походять на
капкани заручництва. Принцип структуризації Верховної Ради,
поділу урядових посад, місць в адміністраціях тощо зациклений
на понятті «свої люди». І це також заганяє владу в глухий кут,
стримує реформи та прогрес. 

Нинішня владна верхівка не бачить народу за високими
парканами своїх елітних селищ, за своїми лімузинами і гвинтоA
крилами, позолоченими унітазами і власними портретами в
кожному кабінеті переляканого чиновника чи міліціонера.
Активні, пасіонарні, розумні люди не можуть потрапити у
владу, бо принципи добору до неї не передбачають інших
критеріїв. Нові ж правила здатна виробити лише нова, свіжа
еліта. 

В Україні час від часу відбувається горизонтальне перемі�
щення еліти, натомість відсутнє вертикальне її оновлення.
Попри це, нова еліта нині вже формується, її потребує народ, і
вона уже перебуває серед цього народу. Поки що ці нові
пасіонарії ще не мають легального доступу до влади (адже за
партійними списками потрапити у владу й змінити її немож�
ливо, позаяк наші партії побудовані за принципом пірамід або ж
корпорацій; у мажоритарних округах ці неофіти українського
політикуму також у своєму загалові поки що не в змозі
перемогти через відомі реалії сучасності — адміністративний і
фінансовий ресурси, тиск СБУ, міліції, прокуратури, судів,
врешті — ОВК). Як свідчить досвід, наші вибори не можуть
«покращити життя вже сьогодні». Тому у народу є один вихід —
нова революція. Вона вже не може бути фальшстартом типу
2004 року.

По суті, влада заганяє суспільство в підпілля, а тінізація
економіки є одним з різновидів суспільного підпілля в Україні.
Проте, як відомо, якщо неможливо увійти й змінити владу
легально, то історія свідчить, що рано чи пізно з’явиться шанс
опанувати її нелегальним шляхом. У країні вимушено з’явля�
ться потужні легальні чи напівлегальні (нелегальні) організації
партійного типу, які будуть рвати по швах авторитаризм.
Частина бізнесу також примкне до цих груп, бо це єдиний шлях
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для виживання в монополізованій та корумпованій українській
дійсності. При цьому не варто пов’язувати це нове політичне
покоління з віковими рамками. Адже є й молоді люди, які вже
повністю асимільовані теперішньою системою влади і діють
цілком за її логікою, і навпаки — є такі, які не сприймають
такий формат свого політичного сходження і становлення, і
таких людей, на щастя, нині переважна більшість. І це не є
конфліктом поколінь у спектрі батьки — діти. Це, швидше,
конфлікт людських якостей, життєвих світоглядів. Нові еліти —
це нове мислення і нові принципи управління. Формування
еліти не за круговою порукою, притаманній мафіозним
угрупованням (зокрема, й у політичному сенсі), за принципом
кум — брат — сват — водій — коханка — депутат — маріонетка
тощо, а за особистими якостями та відданістю ідеалам зве�
личення та добробуту свого народу і держави. Ці нові люди вже
постали з усіх зрізів нашого суспільства: із бізнесу, із ЗМІ, з
науки, з громадських організацій, правозахисних організацій
тощо. 

Важливо також і те, що народ, безумовно, усвідомлює саме
таке обличчя нинішньої влади. Навіть більше — він відчуває до
неї, щонайменше, відразу й бажання сатисфакції водночас.
І варто зауважити, що влада сама сприяла й продовжує допо�
магати такому сприйняттю себе власними ж діями, риторикою
та зверхнім, зневажливим ставленням до цього ж народу.
Президент, уряд, Верховна Рада волею пропрезидентської
більшості з Партії регіонів, її партій�сателітів і продажних
народних обранців (т. зв. «тушок»), регулярно нехтують Конс�
титуцією та чинним законодавством України, що цілком може
визначатися як спроба узурпації влади, а, отже, й має ознаки
державного перевороту. З огляду на це чинні владні органи не є
легітимними ні юридично, а тим паче — правомочними в очах
людей. Чому ж тоді народ має виконувати нелегітимні рішення,
коли влада з легкістю порушує закони, які сама й приймає?
В країні склалося становище сваволі владоможців та їхніх
сатрапів і обслуговуючо�прислуговуючого апарату (міліції,
спецслужб, суддів, прокурорів, податківців, митників тощо). Усі
ці явища набули в країні системного і навіть демонстративного
характеру, рясно підгодовуваного всеохоплюючою корупцією і
залякуванням, й загрожують як національній безпеці загалом,
так і безпеці будь�якого громадянина будь�якого соціального чи
посадового статусу. Країну кинуто в обійми темних часів,
суцільної брехні та блюзнірства, де все продається і ніщо не має
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вартості, надто — людська гідність, закон, справедливість,
особистість, свободи та право. Держава знеславлюється, народ
— ґвалтується. 

До певного часу владу рятувало те, що одна з найактивніших
частин суспільства сподівалася на зміни, інша — від’їжджала за
кордон на заробітки, влада ж в цьому була і є зацікавленою, бо
чим менше в країні думаючих та пасіонарних людей, тим
простіше керувати масами. Але вона сама ж і продукує те, чого
вона боїться — спротив. При цьому сама влада просто не здатна
мислити самокритично, позаяк у цій замкненій кастовій
системі немає інтелектуального резерву. Українська влада
елементарно не усвідомлює, не визнає нової громадсько�
політичної дійсності, революції ж можливо буде уникнути лише
тоді, коли влада зрозуміє потребу у пошуку компромісу, у
поступках й потребу еволюціонування до оновленої системи
державно�політичного життя. 

На нас очікує важка осінь. Восени будуть вибори і це
загострить ситуацію, вибори завжди її загострюють за умов
постійної структурної та соціально�політичної й економічної
криз. Це спричинить суперечності всередині влади, бо новий
список Верховної Ради буде здатен перекроїти політичний
розклад та доступ до ресурсів різних груп. Президент це
розуміє, усвідомлює це і його оточення. Нові голова СБУ та
міністр Міноборони — це підготовка до кризи по межі народ —
влада та всередині влади. Така ротація означає, що пере�
говорний процес не планується. Крім того, не є гарантією й те,
що влада вкотре не порушить Конституцію й чинне законо�
давство і не скасує вибори чи не запровадить військовий стан з
певних надуманих причин. Влада вже підійшла до межі, чи
перейде вона її — питання, але останні тенденції вказують, що
В. Янукович і Партія регіонів готові переступити через україн�
ський народ. 

У цій країні Богом все було створено для благого життя і
добробуту людей, проте в цій державі владою було зроблено
все, аби люди зубожіли й існували на межі виживання. В країні
встановлено тоталітарний режим у своїй початковій стадії. І не
лише тому, що було ув’язнено провідників опозиції, які
перебували на державно�політичному олімпі, але й тому, що в
Україні є політв’язні серед широких верств суспільства (часто
маловідомі чи й взагалі невідомі громадськості), є в’язні совісті,
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і є в’язні елементарної сваволі, беззаконня і вседозволеності
системи. В державі існує прихований і неприхований тиск
на пресу, громадські організації, бізнес та людську думку,
врешті — на право мислити й вільно висловлювати свої
міркування. В державі панує суцільна й всеохоплююча коруп�
ція, продажне депутатство й чиновництво, трясовина бюро�
кратії, вибіркове правосуддя й застосовується практика помсти
щодо інакомислячих. Дотискування народної честі може
досягти апогею під час осінніх виборів до Верховної Ради. Якщо
ж влада сфальсифікує ці вибори, або скасує їх, а восени
водночас безумовно загостриться ще й економічна криза, то
народне обурення йсоціальна, політична, управлінська, еконо�
мічна й гуманітарна кризи зійдуться в одній точці, що може
спричини вибух, і цю владу буде зметено і розчавлено якщо не
одразу, то протягом найближчого року. Або ж влада розпочне
змінюватися, хоча б з інстинкту самозбереження. 
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ППееттрроо  ППРРООЦЦИИКК,,  
генералAлейтенант запасу

ОБЕЗЗБРОЄНА КРАЇНА

Навколишній світ завжди був, нині є та й буде жорстоким.
У цьому світі були, є і будуть успішними лише спільноти, здатні
акумулювати для виживання всі матеріальні й духовні ресурси.
Однак, постійно зберігаючи присутність у генетичній пам’яті
ідеї державності, соборності протягом століть. наш народ,
передусім його зверхники не спромоглись її реалізувати.

Не претендуючи на всебічний аналіз українського державо�
творення, все ж зауважу: в свідомості сучасної української
політичної еліти цієї державницької ідеї немає, або ж вона не
превалює. Попри те, що Україна, завдяки насамперед потуж�
ному на початках незалежності державницькому інтелек�
туальному потенціалу, що був залучений до закладання основ
держави, першою на пострадянському просторі створила
нормативно�правову основу національної безпеки і оборони,
нині наша країна не захищена ні економічно, ні політично, ні
інформаційно, ні духовно, ні військовою потугою.

Замість того, щоб розбудовувати й зміцнювати державу,
якої ми дочекались уперше після століть бездержавності, наша,
з дозволу сказати, еліта, дорвавшись до влади, використовує її
виключно для влаштування особистого життя найближчого
оточення, своїх близьких, рідних, дітей, внуків й правнуків.

Хоч як гірко, маємо всі підстави твердити, що найвищі
посадовці держави, серед яких і очільники військового
відомства та їх команди (за одиничними винятками), приходячи
до керівництва, передусім піддають остракізму своїх попе�
редників, відкидають без аналізу чинні документи, розроблені
ними, імітуючи діяльність, розпочинають писати нові концеп�
ції, доктрини, стратегії й програми, не підтверджені ні інте�
лектуально, ні ресурсно, тому й реалізовувати їх в атмосфері
загальної безвідповідальності ніхто наміру не має.
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Уже нинішня владна команда звела нанівець роль Ради
національної безпеки і оборони (на думку екс�першого заступ�
ника її секретаря С. Гавриша, «…РНБО перестала взагалі
працювати як центр формування державної політики у сфері
національної безпеки»). Уряд очевидно не вважає пріоритетним
зміцнення обороноздатності, бо чомусь профільний у цій сфері
урядовий комітет з питань національної безпеки, оборони та
правоохоронної діяльності перейменовано в урядовий комітет
з питань національної безпеки, правової, молодіжної політики,
екології та підготовки до проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Уявили
спектр його відповідальності?

Цілковите нехтування керівництвом держави загрозливого
стану її обороноспроможності підтверджується ставленням
уряду до фінансування потреб оборони.

Загальновідомо, що достатній рівень обороноздатності
може бути досягнутий, якщо держава є членом оборонного
союзу, де існує принцип взаємодопомоги, або, якщо самотужки,
то лише за наявності достатніх за чисельністю, оснащених
сучасним озброєнням, навчених, тож, природно, дорогих ЗбройA
них Сил.

Маємо підрахунки експертів, серед яких і колишній голова
комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції
Б. Тарасюк, що нейтральна Швеція кілька років тому витрачала
щорічно на оборону 608 доларів США на одного громадянина,
що у 4,5 раза більше, ніж Польща (136 американських доларів
на душу населення), яка є членом НАТО і близька за своїм
потенціалом, географією та населенням до України. А от цифра
у нейтральній Фінляндії ще більша — 745 дол. США, що в 5,5
раза більше, ніж у Польщі.

Наша ж армія впродовж усіх років, при всіх президентах,
урядах і міністрах фінансів (навіть записних патріотах)
фінансувалась практично вполовину від мінімальної потреби,
тож фактично втратила боєздатність.

Так, закон про оборону в редакції від 05.10.2000 р. визначав
оборонні витрати на рівні 3 відсотків від ВВП, одним із рішень
Ради національної безпеки і оборони часів Ющенка цей рівень
був понижений до 2%, законом від 28.12.2007 № 107�VI (про
Держбюджет) цифру�показник прибрали взагалі, реально ж
військо ніколи не отримувало більше 1, 5%, в останні роки —
менше одного відсотка. Нині визначили 1,1%.
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Гарантувати оборону держави може лише сучасне, оснащеA
не високоякісною зброєю, навчене військо. Передові армії світу
мають бюджет, що дозволяє їм витрачати на утримання війська
лише до 50 відсотків його обсягу, не менше 20% виділяти на
бойове навчання і 30% — на розвиток озброєнь.

За таких стандартів нормативна річна потреба національних
Збройних Сил, яка забезпечила б відновлення боєздатності та
розвиток армії (бюджет розвитку), становить щонайменше 
30 млрд грн., а мінімально необхідною потребою у кризових
умовах має бути показник хоча б 20 млрд.

Передбачений же урядом ресурс на поточний рік (16 387,5
млн грн., але гарантовано — лише 14 171,0 млн грн., або 86%)
змушує Міноборони витрачати 81% річних призначень на
утримання Збройних Сил (тобто проїдання), і лише 726,4 млн
грн., — близько 4,4% (менше у п’ять разів від світових
показників) — на навчання війська, та й то разом з витратами
на миротворчі контингенти й закордонні вояжі керівництва.
Тож «чисті» видатки на бойову підготовку становлять лише
297,1 млн грн. (або мізерні 1,8% ).

На розвиток озброєння, військової техніки та інфраструк�
тури відомству призначено 2 343,2 млн грн., або трохи більше
14% оборонного бюджету. Для порівняння: у 2011 р. в оборон�
ному бюджеті Російської Федерації на ці цілі спрямовано
близько 40%, Туреччини — 49%. Якогось помітного впливу на
закупівлю нових чи глибинну модернізацію нинішніх озброєнь
очікувати не варто. Адже, щоб забезпечити встановлений цикл
заміни озброєнь, потрібно міняти щороку хоча б 4% кожної
номенклатури. А це немало�небагато 28 танків, 86 бойових
броньованих машин, 50 артсистем, 9 бойових літаків, 9 вер�
тольотів та один бойовий корабель або катер за рік�два. Та ще
тисячі набоїв, сотні автомобілів, десятки зразків спеціальної
техніки.

Чи є обґрунтованою вже згадувана потреба у 30 млрд грн..
бюджету Міноборони? Проведемо найпростіші розрахунки на
прикладі наведених вище показників бюджету Міноборони на
2012 р. Видатки на утримання Збройних Сил знову становлять
левову пайку бюджету — 13,3 млрд грн. (81%). Керуючись стан�
дартами розвинутих країн (утримання — 50%), що у гривне�
вому еквіваленті більше 26 млрд грн.

Але ж виділеного на утримання війська нині вистачає лише
на оплату енергоресурсів, бідненьке харчування, злиденну
зарплатню офіцерів та бензин для сотень машин начальників.
Навіть визначений у бюджеті 2012 р. ресурс дасть змогу
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підвищити грошове утримання окремих категорій військово�
службовців у середньому всього на 25%. А підвищення сміхо�
винних окладів за військовим званням Міністр фінансів блокує.

Наведемо для прикладу розрахунки додаткових потреб у
грошовому забезпеченні, що провів Мінфін, заперечуючи
проти розробленого Мінсоцполітики проекту постанови
Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294», яким про�
понували підвищити розміри посадових окладів військово�
службовців та осіб рядового і начальницького складу на 55–100
відсотків, а також окремих додаткових видів грошового забез�
печення — на 50 відсотків. Так ось, лише щоб усунути
дискримінацію в посадових окладах військовослужбовців (про
що далі), фінансисти нарахували додаткових видатків з
державного бюджету на понад 11,0 млрд грн. (з яких на грошове
забезпечення — понад 5,0 млрд грн. та пенсійне забезпечення
для перерахунку раніше призначених військових пенсій — 
6,4 млрд грн.), які, мовляв, не враховані у Державному бюджеті
на 2012 рік.

А ще додаткових щорічних видатків обсягом не менше 
3 млрд грн. потребує розв’язання проблеми бездомних
військовослужбовців. А скільки мільярдів треба, щоби знищити
непридатні для використання боєприпаси! Їх у нас, з урахуван�
ням цього «добра» на Чорноморському флоті, немало�небагато
понад… 2 мільйони тонн (!). А щоб ліквідувати наслідки діяльності
сотень колишніх баз і складів пального, що отруїли землю?

Таким чином, бюджетні призначення для Міноборони у
Державному бюджеті на 2012 рік не забезпечують не тільки
розвиток, про що безпідставно твердять заповзяті у брехні
керівники Міноборони, а навіть зупинення руйнування Зброй�
них Сил. Так влада визначає собі «надзавдання» — через 5 ро�
ків реформування, витративши понад 86 млрд грн., «забезпеA
чити часткову готовність (ЗС) до виконання завдань» (якщо
така мета залишиться у затвердженому документі). Але коли і
хто визначив таку мету військового будівництва, хто бере на
себе відповідальність за обеззброєну країну, широкому загалу
невідомо.

Українське суспільство має знати про наслідки такої обо�
ронної «стратегії» — нині у війську 80–90% озброєнь
вичерпали технічний ресурс, оперативних запасів матеріа�
льних засобів нема. Частини десятиліттями не виходять на
бойові навчання, літаки падають, гармати не стріляють, ракети
летять не туди, навіть влучають у цивільні літаки та будинки.
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Військова служба стала непрестижною та невмотивованою,
бо грошове забезпечення молодшого офіцера є нижчим, ніж
середня заробітна плата по державі, а контрактника — майже,
удвічі меншим. Наші військовослужбовці отримують менше
ніж в усіх навколишніх країнах: скажімо, російський військо�
вий отримує у 5 разів більше. Посадові оклади держслужбовців
є майже на 55% вищими від посадових окладів військовоA
службовців за порівнянними посадами. Оклади за військові
звання не підвищувались давно і є ганебними (генерал�
полковник «коштує» 150 гривень). Чинне законодавство міс�
тить дискримінаційні норми щодо сімей військовослужбовців.
Нині за померлого державного службовця пенсія сім’ї у разі
втрати годувальника призначається у розмірі 70% від його
заробітної платні, а за військовослужбовця тільки 30%
(учасників бойових дій — 40 %).

Квартирна черга лише в Міноборони на 01.01.2011 — 45,2
тисячі сімей. Більш як 15 років чекають житла 8,2 тисячі
бідолах,, а ще у черзі — 1,6 тис. соціально незахищених сімей
(загиблих, померлих, інвалідів, багатодітних). Ситуація ката�
строфічна з огляду на те, що уряд спромагається профінанA
сувати щорічно будівництво не більше 3 тисяч квартир. На
квартирному обліку у виконавчих органах місцевої влади
перебувають ще 26 тисяч осіб, що звільнені у запас або
відставку з Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх
справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Служби безпеки
України та інших силових структур. У інших військових фор�
муваннях, правоохоронних органах спеціального призначення
та у Держспецтрансслужбі на квартирному обліку також
перебувають 28 тисяч осіб.

Постає питання: чи повинна держава в умовах повсюдної
бідності відривати чималі кошти на утримання боєздатного
війська? Чи сприйме суспільство такі витрати?

Визначаючи свої оборонні видатки, кожна держава має
виходити насамперед з інтересів власної національної безпеки.

Як доводить світова практика, фінансування національної
безпеки — гарантія зміцнення країни, умова стабільності та
ефективності її економіки. Експерти зазначають, що Польща
два роки тому мала чисельність війська трохи більше 100 тисяч
осіб та витрачала на оборону 9 мільярдів доларів, в Румунії
чисельність армії була 90 тисяч, витрати на оборону — близько
3 мільярдів доларів. Італія при чисельності 293 тисячі витрачала
на оборону 23 мільярди доларів. Без сумніву, щоби переконати
суспільство у необхідності належного фінансування оборони,
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політичні рішення, що визначають параметри військового
будівництва, а серед них — чисельність війська, мають ухва�
люватись лише опісля їх всебічного стратегічного обґрун�
тування та громадського обговорення.

Наша ж влада, діючи за дилетантським принципом «хай
гірше, зате своє», свого часу анонсувала розробку основопо�
ложних документів, що визначають оборонне планування:
нової Стратегії національної безпеки, Воєнної доктрини,
Стратегічного оборонного бюлетеня та Державної комплексної
програми реформування і розвитку Збройних Сил.

На жаль, громадське й експертне обговорення цих доку�
ментів відповідними державними органами не проводилось, за
винятком окремих кулуарних заходів, організатори котрих
проігнорували навіть встановлені урядом вимоги щодо
публічності та репрезентативності таких консультацій .

Тож, українське суспільство, політичні сили позбавлені
можливості висловити свої оцінки життєво важливих для
країни документів, що мали б формуватись виключно на
основі консенсусу, оскільки є довготерміновими. Для при�
кладу, чинний основоположний документ оборонного пла�
нування — стратегічний оборонний бюлетень розроблявся у
2003–2004 рр. (згадаймо, яка політична сила була при владі) та
мав визначати орієнтири оборонного будівництва до 2015
року. Але ж розраховувати на те, що він буде виконаний,
тодішня влада могла б лише тоді, якби він вводився в дію у
перший місяць першої каденції президента, або ж якби
розроблявся спільно з політичними силами, що перебували в
опозиції. Такі ж сумніви щодо реальності оборонного плану�
вання виникають і сьогодні. Міркуйте самі: чинний Президент
керує державою вже майже половину першої каденції, але
розробляє Стратегічний оборонний бюлетень з терміном дії,
як заявлено,, до 2025 року. Тобто, або нинішня політична сила
має амбіції залишатись при владі ще 13 років, щоб виконати
заплановане, або ж нинішні основоположні документи у сфері
оборони повторять долю попередніх — будуть спочатку забуті,
а потім відкинуті.

Понад те, окремі ідеї згаданих документів, що потрапили
у ЗМІ, дають підстави підозрювати їхніх авторів у невиправ�
даному суб’єктивізмі. Для прикладу, в попередні роки поетапне
скорочення війська обумовлювалося перспективою приєднання
України до системи колективної оборони — Організації
Північноатлантичного Договору. Нині ж влада по�волюнтарист�
ськи змінила безпекову політику, проголосила ефемерний
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«позаблоковий статус». Водночас продовжує скорочувати
Збройні Сили. Але ж нейтральні держави війська не скорочують,
оборонних витрат не урізують. Натомість наша влада внаслідок
бездумного скорочення війська роззброює державу. Такий собі
сучасний «троцькістський» принцип — ні миру, ні війни.

Про «ефективність» державного управління сектором без�
пеки можна скласти уявлення на прикладі того, як контро�
люється виконання оприлюдненого ще 10 грудня 2010 року
рішення Ради національної безпеки і оборони від 17 листопада
2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці
України у 2011 році». В цьому рішенні РНБО були визначені,
серед іншого, терміни виконання основних завдань. Але минув
рік — документів нема. Показово, що не затверджено навіть
документи, виконання котрих мало б розпочатись цьогоріч та
гроші на них мали б увійти до держбюджету. Для прикладу,
проект Державної цільової оборонної програми розвитку
озброєння і військової техніки на 2012–2017 роки все ще
перебуває на розгляді в уряді. Мало того, що програми розвитку
озброєнь (а це і дослідження, і випробування, й серійне
виробництво) не можуть бути короткотерміновими (в Росії така
програма розрахована до 2020 р.), то ще рік відкушують, не
спромігшись своєчасно її затвердити.

Гострим сигналом для суспільства мали б стати наслідки
такого оборонного «менеджменту» — тобто те, що виконання
рішень найвищого у сфері безпеки органу не контролювалось і
не контролюється нині. Для прикладу, жодна з численних
державних програм реформування Збройних Сил (ще вони
називалися — розбудови, розвитку, будівництва і т. д.) не
пройшла через процедуру офіційної державної оцінки стану її
виконання та ефективності витрачання державних коштів.

Військо небоєздатне, державні програми зірвано, але
винних немає. Таким чином, громадськість та експертна спіль�
нота мають докласти всіх зусиль, щоб усе�таки отримати від�
повіді хоча б на такі ключові питання військового будівництва:

1. Якими є концептуальні засади нової редакції Стратегії
національної безпеки України, що мала бути подана на
затвердження Президенту ще у січні 2011 р [6].

2. Які нові загрози безпеці країни визначатимуться у новій
редакції Воєнної доктрини України та як передбачається
гарантувати нашу безпеку, враховуючи статус позаблоA
ковості? Експерти вважають, що позаблоковість України при
критично низькому фінансуванні власного війська не зможе
забезпечити захист нашої держави у разі збройного конфлікту.
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3. Чи правда, що серед загроз безпеці фігуруватиме абсурдA
на, на наш погляд, дефініція: втручання у внутрішні справи,
здійснюване за допомогою … фінансової та моральної (?)
підтримки окремих політичних сил, неурядових організацій?

4. Чи є рішення Президента, Верховного ГоловнокомандуA
вача ЗС, яке визначало б метою реформування сектору безпеки
утримання впродовж 5 років небоєготових ЗС? 

5. Чи є рішення Президента, Верховного ГоловнокоманA
дувача ЗС, що визначало б, яким чином за умов позаблоковості
забезпечити обороноздатність держави впродовж 5 років
небоєготовими ЗС?

6. Чи має уряд концептуальний документ, що визначав би
об’єктивну потребу у видатках для утримання боєздатних ЗС?

Розробка і затвердження чи то Президентом, чи Радою
національної безпеки і оборони рамкового документа, який
встановлював би нормативну потребу у фінансуванні
оборони, є, на нашу думку, вкрай важливі.

Закон зобов’язує Кабінет Міністрів визначати матеріальні,
фінансові й людські ресурси для гарантованого забезпечення
потреб оборони та прогнозні показники видатків Державного
бюджету на оборону. У розвиток закону, Постанова КМ зобо�
в’язує органи влади, що здійснюють керівництво військовими
формуваннями, подавати Мінфіну пропозиції до прогнозних
обсягів видатків бюджету на відповідний рік. На жаль, цілком
правильна схема оборонного планування не мала логічного
завершення — Мінфіну не визначене завдання здійснювати
пріоритетне фінансування оборонних потреб, керуючись
затвердженими нормами.

Тож на практиці розвиток армії сьогодні фактично визначає
не міністр оборони, не Генштаб і навіть не вище керівництво
країни, а Міністерство фінансів, бо оборонні витрати воно
виділяє залежно від наявності коштів. Виключно у його
компетенції задовольнити бюджетний запит Міноборони чи
зрізати його. А відстоювати свій бюджетний запит Міноборони
змогло б, якби цей запит ґрунтувався на нормативному
документі. Але на прикладі поділу річного «бюджетного
пирога» стверджуємо, що стан боєздатності війська турбує
нашу владу в останню чергу, а Міноборони ніхто не слухає,
його думка про потрібні обсяги фінансування армії в уряді
нікого не цікавить. Як уже зазначалось, керівництво військо�
вого відомства, нахвалюючи свою владну команду, анонсувало
річний бюджет як такий, при якому Збройні Сили України
переходять від бюджету проїдання до бюджету розвитку і
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модернізації. Міністр навіть брався при опрацюванні того
бюджету добитись, щоби 1 мільярд гривень перенести зі спе�
ціального фонду оборонного бюджету до загального, цілком
обґрунтовано пов’язуючи таку потребу з тим, що надходження
коштів до спеціального фонду є негарантованим з огляду на
відсутність законодавчих підстав для реалізації нерухомого
майна разом із земельними ділянками.

Чого ж досягли? Уряд і Верховна Рада так подбали про
боєготовність Збройних Сил, так послухали пана міністра, що у
Держбюджеті на цей рік зменшили видатки Міноборони на
понад 1 млрд грн. від суми, що була визначена після ухвалення
його у першому читанні. І, що головне, зменшили не вірту�
альний спецфонд, наповнення якого й так не буде, а
гарантовані видатки із загального фонду. Бо якщо в проекті на
перше читання частка із цього фонду становила 15 185, 7 млн
грн., то Мінфін не лише не збільшив її, як планувало Мін�
оборони, а ще й самочинно зменшив більш ніж на мільярд і дав,
як згадувалося, лише 14 171,0 млн грн. Ось ця сума й буде
реальним ресурсом Міноборони, який має, за заявами його
керівників, забезпечувати розвиток війська.

А може, Міноборони саме таку суму й просило? Бо Мінфін
чомусь заявляє, нібито «заявлену та обґрунтовану Міністерством
оборони у бюджетному запиті потребу в коштах на 2012 рік
забезпечено у повному обсязі». А ще Міністр фінансів (тепер уже
колишній) повчає РНБО та промовисто вказує на її місце.
Оцініть:«У разі врахування пропозицій РНБО та встановлення
для Міноборони видатків по загальному фонду у сумі 20,1 млрд
грн. приріст видатків на 2012 рік становитиме 75,1 відсотка, що
значно перевищує темпи приросту ВВП (16,6 %), а також видатків
Державного бюджету у проекті ДБУ�2012 (10,8%)».

Вважаємо, що бюджетний запит Міноборони, якщо він
дійсно розрахований на боєздатне військо, було б легше
обґрунтувати, якби на початку бюджетного процесу РНБО
затвердила обґрунтовану потребу у фінансуванні сектору
оборони та забезпечила гарантоване її задоволення.

У потребі такого нормативного документа можна переко�
натись хоча б на прикладі вкрай низької навченості військ, що
стала наслідком недостатнього фінансування, про що вже
йшлося.

Нині командувачами й комкорами є генерали, що, як
кажуть, «живого» корпусу не бачили, а деякі навіть бригади.
Тобто не управляли з’єднанням (не кажучи вже про об’єд�
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нання) у повному складі на оперативних чи тактичних нав�
чаннях, не виводили авіаційний полк на бойове застосування.

Військовики, котрі служили в радянських ЗС, знають, що
полк у повному складі у групах військ та прикордонних округах
виводили на тактичні навчання принаймні 1–2 рази на рік.
З позицій нинішнього часу можемо констатувати, що це
занадто, бо грошей ніхто не рахував, все ж було народне.

Але іншу крайність маємо у нашому війську — навіть з бата�
льйоном роками не проводять тактичних навчань, не кажучи
вже про бригаду. Це нормально? Хтось же має визначити,
провівши перед цим дослідження та обрахунки, з якою
періодичністю проводити ці навчання. Щоб, з одного боку,
мати боєготовну частину, а з другого — вкластися в бюджет.

На нашу думку, тактичні навчання мали б проводитись з
такою періодичністю, щоби кожен командир протягом терміну
перебування на посаді хоча б один раз мав можливість набути
практики реального керування відповідним підрозділом,
частиною чи з’єднанням повного складу в полі, в повітрі, в морі,
на бойових стрільбах.

І мала б це визначити Настанова з бойової підготовки у
Збройних Силах відповідно до перспективної моделі війська,
можливостей економіки та з урахуванням переходу на комп�
лектування військовослужбовцями, які проходять військову
службу за контрактом і стандартами розвинутих армій. Але
підготовка проекту такого документа, попри те, що Кабмін
зобов’язав Міноборони розробити його ще у 2010 році, теж
чомусь зволікається.

Висновки
Брак політичної волі вищих керівників України до зміцнення

обороноздатності держави спричинив падіння її до критичної
межі. Наші Збройні Сили, отримуючи вкрай недостатнє
фінансування, фактично втратили боєздатність. За таких
умов гарантувати безпеку країни можна або вклавши в
оснащення і підготовку війська кошти, непомірні для нинішньої
економіки, або ж відмовившись від позаблокового статусу на
користь входження в одну із систем колективної оборони. Або
влада має взяти на себе відповідальність за утримання
упродовж якогось часу небоєготового війська, сказати про це
суспільству, але розпочати планомірне відновлення його
боєздатності.
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ММииккооллаа  ВВААССИИЛЛЬЬООВВ
http://lalak.org.ua/?q=node/9049

МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ

ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМІ

Десять способів маніпулювання людьми за допомогою ЗМІ
визначив Ноам Хомський («Rebelion», Іспанія) — американA
ський лінгвіст, філософ, громадський діяч, політичний
аналітик, заслужений професор мовознавства в МассачуA
сетському технологічному інституті і один із видатних
діячів науки XX століття. Його фундаментальні праці в
галузі теорії мовознавства і науки пізнання отримали засA
лужене визнання в науковому та викладацькому співтоA
вариствах.
Наскільки ці способи застосовуються в Україні, хай читач
вирішує сам. 

Відволікання уваги. Основним елементом управління сус�
пільством є відволікання уваги людей від важливих проблем і
рішень, прийнятих політичними та економічними правлячими
колами, за допомогою постійного насичення інформаційного
простору малозначними повідомленнями. Прийом відволікання
уваги вельми істотний. Мета — не дати громадянам можливість
отримувати важливі знання в галузі науки, економіки, пси�
хології, нейробіології і кібернетики. Постійно відволікати увагу
громадян від справжніх соціальних проблем, перемикаючи її на
теми, що не мають реального значення. Домагатися того, щоб
громадяни постійно були чимось зайняті і у них не залишалося
часу на роздуми: з поля — в загін, як і всі інші тварини.

Створювати проблеми, а потім пропонувати способи їх ви�
рішення. Даний метод також називається «проблема�реакція�
рішення». Створюється проблема, якась «ситуація», розрахо�
вана на те, щоб викликати певну реакцію серед населення з
тим, щоб воно само зажадало вжиття заходів, які необхідні
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правлячим колам. Наприклад, допустити розкручування спіралі
насильства в містах або організувати криваві теракти для того,
щоб громадяни зажадали прийняття законів про посилення
заходів безпеки та проведення політики, що ущемляє гро�
мадянські свободи. Або: викликати економічну кризу, щоб
змусити прийняти як необхідне зло порушення соціальних
прав і згортання роботи міських служб.

Спосіб поступового застосування. Щоб домогтися прий�
няття будь�якого непопулярного заходу, досить впроваджувати
його поступово, день за днем, рік за роком. Саме у такий спосіб
були нав’язані принципово нові соціально�економічні умови
(неолібералізм) в 80�х і 90�х роках минулого століття. Зведення
до мінімуму функцій держави, приватизація, невпевненість,
нестабільність, масове безробіття, заробітна плата, яка вже не
забезпечує гідне життя. Якби все це відбулося одночасно, то
напевно призвело б до революції.

Інший спосіб продавити непопулярне рішення — відстрочка
його виконання. Полягає в тому, щоб представити його як
«болюче і необхідне» та домогтися в даний момент згоди
громадян на його здійснення в майбутньому. Набагато прос�
тіше погодитися на будь�які жертви в майбутньому, ніж у
сьогоденні. По�перше, тому, що це не відбудеться негайно. По�
друге, тому, що народ у масі своїй завжди схильний плекати
наївні надії на те, що «завтра все зміниться на краще» і що тих
жертв, яких від нього вимагають, вдасться уникнути. Це надає
громадянам більше часу для того, щоб звикнути до думки про
зміни і смиренно прийняти їх, коли настане час.

Звертатися до народу як до малих дітей. В більшості
пропагандистських виступів, розрахованих на широку публіку,
використовуються такі доводи, персонажі, слова й інтонація,
начебто йдеться про дітей шкільного віку із затримкою в
розвитку або розумово неповноцінних індивідуумів. Той, хто
намагається ввести в оману слухача, більшою мірою намагає�
ться використовувати інфантильні мовні звороти. Чому? Якщо
хтось звертається до людини так, як ніби їй 12 або менше років,
то в силу сугестивності, у відповідь або реакції цієї людини, з
певним ступенем імовірності, також буде відсутня критична
оцінка, що характерно для дітей у віці 12 або менше років.

Робити наголос більше на емоції, ніж на роздуми. Вплив на
емоції є класичним прийомом, спрямованим на те, щоб забло�
кувати здатність людей до раціонального аналізу, а в результаті
і взагалі до здатності критичного осмислення того, що
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відбувається. З іншого боку, використання емоційного фактора
дозволяє відкрити двері в підсвідоме для того, щоб впрова�
джувати туди думки, бажання, страхи, побоювання, примусу
або стійкі моделі поведінки ...

Тримати людей у невігластві, культивуючи посередність.
Домагатися того, щоб люди стали нездатні розуміти прийоми
і методи, використовувані для того, щоб ними керувати
і підкоряти їх своїй волі. Якість освіти, що надається нижчим
суспільним класам, повинна бути якомога жалюгіднішою і
посереднішою з тим, щоб невігластво, яке відділяє нижчі
суспільні класи від вищих, залишалося на рівні, який не
зможуть подолати нижчі класи.

Спонукати громадян захоплюватися посередністю. Впрова�
джувати населенню думку про те, що модно бути тупим,
вульгарним і невихованим...

Посилювати почуття власної провини. Змусити людину
повірити в те, що тільки вона винна у власних нещастях, які
відбуваються через брак її розумових можливостей, здібностей
або прикладених зусиль. У результаті замість того, щоб пов�
стати проти економічної системи, людина починає займатися
самознищенням, звинувачуючи в усьому саму себе, що
викликає пригнічений стан, що призводить, в числі іншого, до
бездіяльності. А без дії ні про яку революції й мови бути не
може!

Знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають.
Протягом останніх 50 років успіхи в розвитку науки призвели
до утворення дедалі зростаючого розриву між знаннями
простих людей та відомостями, якими володіють і користу�
ються панівні класи. Завдяки біології, нейробіології та приклад�
ної психології «система» отримала в своє розпорядження
передові знання про людину у галузях фізіології і психіки.
Системі вдалося дізнатися про звичайну людину більше, ніж
вона сама про себе знає. Це означає, що система має більшу
владу і більшою мірою керує людьми, ніж вони самі. 

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
210



ЮЮрріійй  ВВІІННННИИЧЧУУКК,,  
«Економічна правда»

ОЛІГАРХИ ПАХНУТЬ ГАЗОМ

Населення сплачує за спожитий газ майже 100%. Бюджетні
установи — теж, хоча ціни інколи перевищують $ 800 за тисячу
кубометрів. А ось промислові підприємства заборгували дер�
жаві мільярди. Але «Нафтогаз», Міненерго, суди та Генеральна
прокуратура не поспішають вибивати гроші, особливо з про�
владних олігархів.

Фото Главком

Уряд і чиновники менших калібрів постійно закликають
комунальні підприємства погасити мільярдні борги за газ і не
накопичувати заборгованості. Також Кабмін лякає населення
відключенням від газової мережі та втручанням правоохорон�
них органів, якщо воно матиме газові борги.

Проте, чи чув хтось, щоб прем’єр Микола Азаров або
міністр енергетики Юрій Бойко вимагали погасити борги за газ
від хімічних підприємств Дмитра Фірташа, металургійних
Ріната Ахметова або Віктора Пінчука?

Ми теж ні.
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Ці підприємства відносяться до найбільших галузей еко�
номіки та входять в сферу інтересів енергетичного лобі, якому,
як відомо, закони України не обов’язково виконувати.

Більш того, минулого року влада навіть «пробачила» олі�
гархам 24 млрд грн боргів. Життя триває, і борги напевно
продовжують накопичуватись. Отже, цього року списання
боргів може повторитися.

На відміну від населення та комунальників, статистика
заборгованості підприємств олігархів ніде не публікується.
Можливо, через політику — новини про те, що підприємство,
дружнє до Партії регіонів, членів уряду чи президента Віктора
Януковича, заборгувало за газ десятки, сотні мільйонів, а то й
мільярди, не додадуть рейтингів на виборах.

Та і навіщо про це розповідати, якщо платити ніхто не
збирається?

Проте на олігархів, які не належать до провладних, недо�
торканність не розповсюджується.

ГГааззооввіі  ббооррггии  ППііннччууккаа

«Економічній правді» стало відомо, що НАК «Нафтогаз»
відсудив у Пінчука 570,6 млн грн заборгованості за газ.

Першого березня 2012 р. Господарський суд Дніпропет�
ровської області за позовом прокуратури Дніпропетровська в
інтересах Міненерговугілля і «Нафтогазу» наказав стягнути цю
суму з ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний
завод», який контролює Віктор Пінчук.

У корпорації «Інтерпайп» Пінчука «ЕП»
повідомили, що збираються оскаржити рі�
шення Госпсуду Дніпропетровська, бо «суд
при розгляді справи не врахував усіх
обставин».

У компанії підтвердили розмір заборго�
ваності «Інтерпайп НТЗ» перед «Нафтога�
зом», але додали, що інша «дочка» НАКу —
«Укртрансгаз» — має заборгованість перед
«Інтерпайпом» урозмірі 586 млн грн за вже
поставлені труби.

Наразі корпорація Пінчука веде пере�
говори з «Нафтогазом» і сподівається на
взаємозалік боргів.
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З Єдиного державного реєстру судових рішень вдалося
дізнатися, що через суди з підприємств Пінчука «Нафтогаз»
намагається стягнути також інші борги за газ.

Зокрема, є інше рішення Господарського суду Дніпропет�
ровської області. Ним наказано стягнути 2,078 млн грн забор�
гованості за природний газ уже з «Інтерпайп Новомосковський
трубний завод» — на користь дочки «Нафтогазу» «Газ
України». Паливо постачалося згідно з договором від 20 грудня
2010 року. В цьому випадку «Інтерпайп Новомосковський
трубний завод» попросив про відстрочку виплати боргу на п’ять
місяців.

З третього підприємства Пінчука — «Інтерпайп Ніко Тьюб» —
той же суд на користь «Нафтогазу» стягнув 75,378 млн грн
заборгованості за газ. Пальне постачалося згідно з договором
від 20 грудня 2010 року.

Це рішення «Інтерпайп Ніко Тьюб» оскаржив. Проте 7 лю�
того 2012 року Дніпропетровський апеляційний господарський
суд відмовив підприємству в апеляції.

У підсумку виходить, що підприємства Пінчука заборгували
«Нафтогазу» 650 млн грн. І це лише ті дані, що є у відкритому
доступі.

Судячи з дій влади, платити йому таки доведеться. Або за
газ, або щоб відстрочити платіж.

«Економічна правда» звернулася до корпорації «Інтерпайп»
з проханням прокоментувати ці судові позови.

ББооррггии  ФФііррттаашшаа

Зовсім інша ситуація з провладним олігархом Дмитром
Фірташем. Він не платитиме за газ, який спожив ще у 2010 році,
ще принаймні рік.

Нагадаємо: головному хіміку країни в минулому році
держави «пробачила» мільярди грн заборгованості. Той ви�
падок стосувався облгазів, які контролює олігарх.

Також його Group DF належить чотири з шести виробників
азотних добрив в Україні, а це 100% виробництва аміачної
селітри та більше 50% виробництва аміаку та карбаміду.
Основною сировиною для них є природний газ, який займає
75–80% в структурі собівартості готової продукції.

Наразі хімпідприємства олігарха не купують газ у «Нафто�
газу», як це роблять інші підприємства, а отримують блакитне
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паливо від OstChem Holding, яка також належить Фірташу і
входить у Group DF.

Наприклад, у 2012 році OstChem планувала закупити 8 млрд
кубометрів газу, при цьому річне споживання цього палива
шістьма виробниками азотних добрив становить близько 
7,5 млрд кубометрів газу.

Залишається таємницею: у кого компанія братиме газ? Але
експерти припускають, що ресурс купуватимуть у «Газпрому».

У 2011 році OstChem, маючи домовленості в російській
газовій монополії, імпортувала з Середньої Азїї через газо�
транспортну систему Росії в Україну 4,8 млрд кубометрів газу.
Імпортні операції компанія розпочала в квітні.

2010 року хіміки купували весь газ у «Нафтогазу». Саме на
цей рік припадає період найбільшого накопичення боргів. Згідно
з Єдиним державним реєстром судових рішень, «Нафтогаз»
просить стягнути з підприємств Фірташа близько 2,1 млрд грн.
Найбільше боргів у «РівнеАзоту».

Нагадаємо, що в 2010 році ще діяла постанова уряду Юлії
Тимошенко, якою виробники азотних добрив отримували газ
за пільговою ціною.

У 2010 році Фірташу належали лише «РівнеАзот» і концерн
«Стирол», який він купив улітку того ж року — вартість угоди,
за підрахунками експертів, становила 500–600 млн доларів.

У лютому 2011 року Фірташ купив «Сєвєродонецьке об’єд�
нання «Азот» (угода оцінена в 400 млн доларів), а в березні
мільярдер купив у олігарха Олександра Ярославського черка�
ський «Азот» (800 млн доларів).

Тобто гроші, які не платив за газ «РівнеАзот», Фірташ спря�
мував на придбання двох підприємств, які вже мали борги за газ.

Дмитро Фірташ; Фото Фокус  
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Розглянемо докладніше. Позивачем до Фірташа виступає
дочка «Нафтогазу» — «Газ України». Вона хоче отримати гроші
з усіх чотирьох виробників азотних добрив, що входять до
Group DF: «РівнеАзоту», «Сєвєродонецького об’єднання «Азот»,
концерну «Стирол» та черкаського «Азоту».

Зокрема, за даними Єдиного державного реєстру судових
рішень, на початку 2011 року «Газ України» звернулася в суд
з проханням стягнути з «РівнеАзоту» 1,136 млрд грн за
спожитий у 2010 році газ.

У листопаді 2011 року Господарський суд Рівненської
області задовольнив позов дочки «Нафтогазу». Але «РівнеАзот»
подав апеляцію на рішення Госпсуду Рівненської області.

У лютому 2012 року Рівненський апеляційний господарсь�
кий суд відмовив «РівнеАзоту» в задоволенні апеляції та під�
твердив рішення суду попередньої інстанції. Проте це ще не
означає, що олігарх має платити. Нам невідомо, чи подав «Рів�
неАзот» касаційну скаргу, — як це зробили інші підприємства
Фірташа.

В березні 2011 року компанія «Газ України» звернулася в
суди з проханням стягнути заборгованість за газ із «Сєвєро�
донецького об’єднання «Азот» та концерну «Стирол».

Рішення було прийнято на користь дочки «Нафтогазу».
Зокрема, з «Сєвєродонецького об’єднання «Азот» стягувалось
503,9 млн грн, а із «Стиролу» — 74,8 млн грн за газ, поставлений
в 2010 році.

«Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» та концерн «Стирол»
подали апеляції, які не були задоволені.

У результаті ці підприємства подали касації до Вищого
господарського суду. В лютому 2012 року Вищий господарський
суд задовольнив касації «Сєвєродонецького об’єднання «Азот
та «Стирола» на рішення попередніх інстанцій. В обох
випадках Вищий господарський суд скасував рішення
попередніх інстанцій і відправив справи на новий розгляд.

Пізніше аналогічна ситуація склалася і з газовими боргами
Черкаського Азоту, який теж входить у Group DF Фірташа.

У червні «Газ України» звернулася до госпсуду Черкаської
області з позовом стягнути з Черкаського «Азоту» близько 390
млн грн за поставлений природний газ у січні�березні 2011 року.

Суд задовольнив позов ДК «Газ України». Підприємство
звернулося до Київського апеляційного господарського суду,
який задовольнив апеляцію частково, але сума стягнення на
користь дочки НАКу майже не змінилася.
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У грудні 2011 року черкаський «Азот» подав касацію до
Вищого госпсуду на рішення судів попередніх інстанцій. Суд
нарешті прийняв рішення на користь Фірташа. Як і в попе�
редніх двох випадках, касацію було задоволено, рішення судів
попередніх інстанцій скасовано, а праву відправлено на новий
розгляд.

Окрім того, як повідомили «ЕП» в Генпрокуратурі, за
результатами подання, внесеного заступником прокурора АР
Крим голові правління «Кримського содового заводу» (також
належить Фірташу), погашено заборгованість за спожитий
природний газ у сумі 124 млн грн. ГПУ не повідомляє, за який
період підприємством накопичено борги за газ.

ЩЩее  ооддннаа  ппррииччииннаа,,  зз  яяккооїї  ФФііррттаашш  ннее  ппллааттииттииммее

Повідомлення про те, що структура «Нафтогазу» намага�
ється в судах стягнути з хімпідприємств олігарха мільярди грн,
здивували. Адже НАК підпорядковується Міненерговугілля.
Його очільником є Юрій Бойко, якого називають приятелем
Фірташа і якого відносять до групи впливу «Льовочкіна —
Фірташа». А голову «Нафтогазу» Євгена Бакуліна вважають
людиною Бойка.

Окрім Бойка, до цієї групи включають Сергія Льовочкіна —
голову адміністрації Януковича, а донедавна — також першого
віце�прем’єра Валерія Хорошковського та міністра закордон�
них справ Костянтина Грищенка.

Оглядачі вважають «групу Льовочкіна — Фірташа» най�
впливовішим енергетичним лобі в Україні.

Саме тому намагання «дочки» НАКу стягнути борги з
Фірташа дивує. Але насправді нічого дивного немає.

Для газовиків це виконання формальних процедур. Адже
ДК «Газ України», яка раніше продавала газ промпідприєм�
ствам (тепер цим займається «Нафтогаз» — «ЕП») з осені 2011
року, перебуває в стадії ліквідації.

Як пояснила «Економічній правді» юрист AstapovLawyers
Ганна Яренко, «Газ України» буде реорганізовано шляхом поді�
лу та приєднання до материнської компанії НАК «Нафтогаз
Україна» та дочірнього підприємства НАКу — ДП «Буді�
вельник».

Однак за ст. 79 Господарського процесуального кодексу
України та ст. 201 Цивільного процесуального кодексу України,
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за більшістю справ, у яких однією із сторін виступає «Газ
України», провадження було призупинено до моменту закін�
чення процесу реорганізації ДК.

Але в деяких випадках суд не бере до уваги аргумент про
реорганізацію «Газу України» і продовжує провадження у
справі.

Фото ukrAprom  

За деякими даними, завершити реорганізацію «дочки»
«Нафтогазу» планується до 2013 року. Тобто, Фірташ та інші
великі промисловці, які накопичили чималі борги за газ, ще рік
можуть їх не платити. Та навіть після завершення ліквідації
немає гарантій, що Фірташ платитиме, тому що борги будуть
переведені на структури все того ж «Нафтогазу».

«Всі права та обов’язки ДК «Газ Україна» мають перейти за
роздільним актом до зазначених правонаступників... У такому
випадку право вимоги щодо повернення заборгованості під�
приємств комунальної теплоенергетики після закінчення
процесу реорганізації «Газ України» матимуть НАК та
«Будівельник», — підкреслила юрист.

«ЕП» відправило в групу Фірташа запит з проханням
прокоментувати ситуацію з мільярдною заборгованістю за газ.
Ми не отримали відповіді. Зате Фірташ поскаржився, що
держава йому винна гроші.
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ГГааззооввіі  ббооррггии  ААххммееттоовваа

Як з’ясувала «Економічна правда», по підприємствах Ріната
Ахметова також проходили судові процеси. Цікаво, що деякі з
них стосувалися газу, який зник з труби.

Зокрема, в судах розглядається позов «Укртрансгазу (опера�
тор газотранспортної системи та дочка «Нафтогазу») до компа�
нії «Східенерго», яка входить до ДТЕК Ахметова.

«Укртрансгаз» вимагає від компанії
олігарха повернути 4,9 млн кубометрів
безпідставно набутого природного газу.
Зазначені обсяги газу «Східенерго» віді�
брала з ГТС в ще в лютому 2008 року.

Також «Укртрансгаз» позивається до
«Західнерго» (також входить до ДТЕК) з
вимогою повернути оператору ГТС 
33,091 млн кубометрів газу, який, як вва�
жає «дочка» НАКу, також був безпідстав�
но відібраний в лютому 2008 року.
Третьою стороною в цій справі виступає
компанія Фірташа «Укргазенерго», яка в
2008 році була посередником між пром�
підприємствами і «Нафтогазом».

Як випливає з рішення Господарського суду Львівської
області від 13 лютого 2012 року, який відхилив рішення
«Укртрансгазу», оператор ГТС дізналася про відібраний «Захід�
енерго» газ лише в листопаді 2011 року з листа «Укргазенерго».

Третя справа стосується «Київенерго», що входить до ДТЕК
Ахметова. Зокрема Київський апеляційний господарський суд
постановою від 19 березня 2012 року залишив без змін рішення
Господарського суду Києва про стягнення з «Київенерго» 
61,4 млн грн заборгованості за газ на користь «Газу України».

Наголосимо, що це тільки деякі випадки несплати промпід�
приємствами за газ. Конкретні цифри не публікуються і при�
рівнюються до комерційної таємниці. Про це читайте нижче.

ББооррггии  ннаассееллеенннняя

На тлі боргів, які не сплачуватимуть Фірташ та Ахметов,
якось смішно виглядають суми, які не сплатили за газ 46 міль�
йонів українців.
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У 2011 році за спожитий газ ми з вами заборгували лише
337,7 млн. грн. При цьому рівень розрахунків становив 93,9%.

Щорічно усі мешканці України споживають близько 17 млрд
кубометрів газу — 38,6% від реалізованого «Нафтогазом» газу в
2011 році. В минулому році НАК реалізувала 44 млрд кубометрів
газу.

Є підозри, що це завищені обсяги, тому що для населення
пальне постачається набагато дешевше. Навіть найвища ціна у
$370 для нього — це не $500–600, які сплачують промислові
компанії.

Наразі в Україні для побутових споживачів тарифи на газ
диференційовані: ціни коливаються від 725,4 грн за тисячу
кубометрів до 2 954 грн за тисячу кубометрів залежно від
обсягів споживання і наявності лічильників (згідно з постано�
вою НКРЕ № 812 від 13 липня 2010 року). Цей газ видобувається
на території України.

Отримуючи дешевий газ «для населення», реально «Нафто�
газ» та облгази постачають пальне промисловим компаніям, а
різницю розподіляють між собою. Але це, звісно, лише чутки.

Борги «теплокомуненерго»

Великими боржниками за газ традиційно залишаються
комунальники. У цьому випадку держава намагається боро�
тися з державою, яка заборгувала через державу.
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На частку підприємств комунальної теплової енергетики
припадає 10,6 млрд кубометрів газу, або приблизно 24% від
усього реалізованого «Нафтогазом» газу в 2011 році.

Пальне продається їм за пільговою ціною 1,3 тис. грн за тис.
кубометрів. Різниця компенсується з держбюджету.

При цьому рівень розрахунків підприємств ТКЕ становив 74%.
Необхідно зазначити, що теплокомуненерго в основному

споживають російський газ, оскільки для них не вистачає
обсягів газу власного видобутку. Українські родовища висна�
жені, і державні «Укргазвидобування» та «Укрнафта» посту�
пово зменшують обсяги видобутку.

За минулий опалювальний період (2010–2011 роки) під�
приємства комунальної теплової енергетики заборгували 
4,69 млрд грн, з урахуванням 1,3 млрд грн боргу «Київенерго».

Така сума заборгованості підприємств ТКЕ за газ утвори�
лася через несплату населення за компослуги, неповну компен�
сацію ціни на газ з міських бюджетів та через низькі тарифи на
комуналку.

Хоча уряд та менеджери «Нафтогазу» постійно наго�
лошують на погашенні боргів і погрожують відключити злісних
боржників від газопостачання, але погрози завжди залиша�
ються на папері.

Ця ситуація на руку менеджменту «Теплокомуненерго»,
який чітко усвідомлює, що уряд не піде на відключення
підприємства від газу, яке обігріває сотні житлових будинків,
лікарень та шкіл.

Інша ситуація із столичною компанією «Київенерго», яка
виробляє і тепло, і електроенергію. Зокрема, при боргу за газ в
1,3 млрд грн споживачі юрособи заборгували столичній
компанії за струм 1,225 млрд грн, а загальний борг усіх спо�
живачів за теплову енергію перед компанією Ахметова
становить 1,86 млрд гривень.

ББооррггии  ббююдджжееттннииккіівв  

Купівля газу бюджетними установами останнім часом дуже
часто потрапляє у стрічки новин.

Тарифи на газ для промисловості і бюджетних організацій
щомісяця встановлює Національна комісія з регулювання
електроенергетики.

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
220



Підкреслимо, що бюджетники і промисловість споживають
газ, імпортований з Росії, а його вартість у 2011 році зросла
порівняно з 2010 роком на 48% — до 3 382 грн за тисячу
кубометрів.

На березень 2012 року ціну на газ для бюджетних органі�
зацій і промпідприємств встановлено на рівні 3 509 грн за
тисячу кубометрів. Ціна встановлюється, виходячи з середньо�
річної вартості газу — $416 за тисячу кубометрів у 2012 році і
вказана без цільової надбавки, ПДВ, тарифу на транспор�
тування і маржі «Нафтогазу».

Фото УП. З конкурсу «В десятці» 

На практиці вартість газу для бюджетників у деяких регіо�
нах у рази перевищує встановлену ціну. Зокрема, різні дер�
жавні установи та підприємства укладають угоди з облгазами
на постачання газу за набагато вищими цінами.

Зокрема, в січні�лютому 2012 року, як повідомляє видання
«Наші гроші», відділ Овруцької райдержадміністрації Жито�
мирської області придбав газ по ціні 6 783 грн, або по $848 за
тисячу кубометрів, Таврійська міська рада купила газ по $847,5,
«Харківський фізико�технічний інститут» — по $856, Ржищів�
ський будівельний технікум — по $740.

Безумовно, купували і дешевше. Наприклад, ціна тисячі
кубометрів газу для Цюрупинської спеціалізованої школи № 4
становила лише $762,5. А відділ освіти Каланчацької
райдержадміністрації Херсонської області сплатив не набагато
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менше — $595. І таких прикладів безліч. Цікавою була реакція
Міністерства енергетики та вугільної промисловості на ці
тендери. Воно заявило, що ціни на природний газ при його
продажі бюджетним організаціям фіксовані і в разі
перевищення граничного рівня треба звертатися до
контролюючих органів. Тобто, до міністерства.

Проте досі не було жодної реакції з боку Міненерго на
численні подібні публікації у ЗМІ.Нагадаємо, більшість облгазів
в Україні контролює олігарх Дмитро Фірташ. Міністра енер�
гетики Юрія Бойка, який є відповідальним у тому числі за
постачання газу в Україну, вважають наближеним до Фірташа.

За даними ДК «Газ України», бюджетні установи за спо�
житий газ у 2011 році заборгували 22,783 млн грн. Рівень
розрахунків становив 98,6%.

Тобто, бюджетні установи платять Фірташу та іншим
постачальникам набагато більше від інших — з державних
коштів. А Міненерго та НКРЕ на це не звертають уваги.
Теоретично таке невтручання є допомогою у завданні збитків
державному бюджету у надзвичайно великих обсягах. Проте
ми не чули, щоб Генпрокуратура розслідувала хоча б один
такий випадок.

ДДее  ббооррггии  ппррооммииссллооввооссттіі??

Далі було б логічно перейти до боргів за газ, який спожила
промисловість. Але, на жаль, ми не знаємо цих показників. Таку
інформацію має публікувати «Нафтогаз», але її перетворено на
таємницю.

На офіційний запит «Економічної правди» в прес�службі
«Нафтогазу» відповіли, що інформація стосовно переліку
найбільших боржників серед промислових підприємств не
може бути надана.

«Відповідно до п. 4 частини 1 статті 13 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» НАК «Нафтогаз України»
може бути визнана розпорядником інформації тільки щодо
умов постачання товарів, послуг та цін на них», — резюмували
в НАК.

Крім того, в «Нафтогазі», який здійснює продаж газу про�
мисловості, додали, що інформація про те, з якими підприємс�
твами НАК судиться через борги, є комерційною таємницею.
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Джерело forallcub.ru  

У ДК «Газ України» виданню повідомили, що немає
практики публікації боргів підприємств за газ, оскільки це
тисячі угод.

ООттжжее,,  ггааззооввиийй  ммооннооппоолліісстт  ппррииххооввууєє  ііннффооррммааццііюю,,  яяккаа  ммооггллаа
бб  ппііддккааззааттии,,  ппііддппррииєєммссттвваа  яяккиихх  ооллііггааррххіівв  ддооттууєє  ««ННааффттооггаазз»».

Кого перевіряє Генпрокуратура?

Про поодинокі суми заборгованості промисловості перед
«Нафтогазом» можна дізнатися з повідомлень Генпрокуратури,
або знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ми звернулися до ГПУ з проханням поінформувати, які ще
аналогічні справи веде це відомство, і які факти вдалося знайти.

У Генпрокуратурі повідомили, що за даними «Нафтогазу»,
загальна заборгованість усіх категорій споживачів на 10 бе�
резня 2012 року становить 25,1 млрд грн. Борг за газ, спожитий
у 2011 році, становить 10,3 млрд грн, у 2012 році — 7,9 млрд грн.

Віднявши борги ТКЕ, населення та бюджетних організацій
від наведеної Генпрокуратурою цифри (10,3 млрд гривень),
можна припустити, що борг промислових підприємств за газ у
2011 році становив 6 млрд гривень. Це приблизні підрахунки.
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За даними Генпрокуратури, найбільшими боржниками за
природний газ є споживачі (усі категорії) Донецької області 
(4 млрд грн), Києва (3,3 млрд грн), Дніпропетровської та
Харківської областей (по 2,4 млрд грн), Луганської (2,3 млрд грн),
Рівненської (1,8 млрд грн) областей.

«Повідомити повний перелік промислових підприємств,
які перевірили органи прокуратури у зв’язку із заборгова�
ністю за спожитий природний газ, дати перевірок та факти,
які було встановлено під час перевірок, немає можливості,
оскільки Генпрокуратура не є розпорядником запитуваної
інформації», — підкреслюють у відомстві.

У ГПУ додали, що органами прокуратури постійно прово�
дяться перевірки підприємств�боржників за газ.

А в цей час уряд, як відомо, щомісяця заливає в газову
монополію мільярди гривень з бюджету шляхом конвертації
ОВДП через держбанки, щоб розрахуватися з «Газпромом» за
найдорожчий у світі, за підрахунками Януковича, газ.
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ООллееккссіійй ШШААЛЛААЙЙССЬЬККИИЙЙ
ЮЮрріійй ННІІККООЛЛООВВ  

ВИШКА ДЛЯ БОЙКА

Фото otlechnek.wordpress.com

Коли парламентські говорильні голови Партії регіонів
переконували журналістів у крайній необхідності змінити
закон про держзакупівлі, то головним посиланням було важке
становище, в яке потрапили державні підприємства.Саме
необхідність проводити тендери, запевняли народні депутати,
зв’язує ініціативу державних менеджерів, ставлячи їх у неод�
накові умови з приватними колегами. Єдине, чого бракувало
виступам для повної переконливості, — то це прикладів. Але і
без них Верховна Рада змінила закон, відпустивши на волю
бізнес�кмітливість держуправлінців.
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Якого різновиду фінансові операції після підписання нового
закону президентом стануть недоступними для контролю
громадськості, «Дзеркалі тижня» вирішило проілюструвати бе�
резневим тендером «Чорноморнафтогазу», за версією народ�
них депутатів більшості, «держпідприємства, що веде ринкову
боротьбу з конкурентами». На тендер ми звернули увагу зов�
сім випадково. Зацікавила сума: все�таки не щодня Україна
купує щось за 400 млн дол. До того ж, об’єкт купівлі викликав
повагу: «морська бурильна установка», та й переможець
тендера — HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Кар�
діфф, Великобританія) — був поза підозрою.

«Товар 1» сайту http://investAproAllp.com/. 
Дуже схожий на СПБУ «Таврида», що з’явилося у

«Чорноморнафтогазу» у 1995 році

Проте ситуація різко змінилася після стандартного «про
всяк випадок» прогону фірми через Google. По�перше, з’ясу�
валося, що посилань на структуру, котра торгує півмільярд�
ними буровими установками, на подив мало. По�друге, у
британської фірми виявився досить дивний сайт. За адресою
http://invest�pro�llp.com) можна було прочитати лише кілька
рядків про достоїнства продавця і побачити дві фотографії
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бурових установок, які можна
в кардіффців придбати. При�
чому при скачуванні фотогра�
фій з файлів виявилися досить
дивні англійські назви tovar1 і
tovar2. Інтернетівський сервіс
розкриття інформації who�is�
who підозри лише зміцнив.
Власником сайту виявилася
дизайнерська фірма Delta�X 
(вул. Лепсе, Київ, Україна),
реєстратором імені — Center
of Ukrainian Internet Names,
хостинг — теж в Україні.
Дата народження сайту: 15 лю�
того 2011 року, тобто за два
тижні до рішення про пере�
можця тендера.

Такі дивні факти спонукали подальші пошуки. Оскільки
в багатьох цивілізованих країнах світу, на відміну від України,
про власників фірм можна довідатися, не виходячи з Інтер�
нету, DT.UA не пошкодувало кількох фунтів стерлінгів і

Розділ ІІІ. Національна енергетика народу
227



отримало виписку з державного британського реєстру. Стало
очевидно, що все�таки без офшорів не обійшлося. Батьками�
фундаторами HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP
виступили Ireland&Overseas Acqusitions Limited і Milltown
Corporate services Ltd (Віргінські Острови). Директором
HIGHWAY трудиться якийсь Стан Горін.

Зазвичай офшори — тупикова гілка розвитку будь�якого
розслідування. Але в цьому випадку в DT.UA виявився нес�
подіваний помічник: американська юридична компанія Trout
cacheris. Це саме ті американці, які за гроші держбюджету
проводили аудит діяльності Кабміну Тимошенко.Результати
дослідження тоді не особливо вразили, оскільки практично
повторювали висновки українського КРУ. Але траплялися й
ексклюзиви. Один із них знайшовся в такій фразі: «Першими
засновниками Bonita були дві ірландські «прокладочні»
компанії — Ireland & Overseas Acquisitions and Milltown Corpo�
rate Services, ліквідовані, відповідно, 2003 [123] і 2005 років [124].
Директорами цих ірландських підприємств були два опікуни з
Латвії — Стан Горін і Ерік Ванагельс».

Нагадаємо, що Стан Горін — це, крім того, ще й директор
HIGHWAY INVESTMENT, фірми, що виграла тендер у «Чорно�
морнафтогазу». Еріка Ванагельса залишимо на десерт.

Цифри 123 і 124 у звіті Trout cacheris означають зашиф�
ровані виноски документа. Отож, якими саме джерелами опе�
рували американці, дізнатися не вдалося. Більше того, одер�
жати інформацію з виносок не зміг навіть захисник Тимошен�
ко народний депутат Сергій Власенко. На його запит Кабмін
відповів, що додаткові матеріали є інтелектуальною власністю
американців, а тому розповсюдженню не підлягають.

І все ж робота заморських юристів не пропала марно:
конкретні прізвища учасників схеми завжди приємніші, ніж
знеособлені назви офшорів.

Тепер знову настала черга «Вісника держзакупівель». Із
документів, які вдалося з нього вивудити, склалася така
картина: тендер на закупівлю бурової установки, що старту�
вав 13 грудня 2010�го, повели 1 березня 2011 року. Учасниками
змагання з таким ласим призом стали всього дві фірми: крім
згаданого британського HIGHWAY INVESTMENT, ще новозе�
ландська Falcona Systems Limited, яка запропонувала ціну
всього на 10 мільйонів вищу.

У Новій Зеландії структура власності розкривається ще
простіше, ніж у Британії, до того ж зовсім безплатно.
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Директором фірми виявився ще один латвієць — мешканець
Риги Інта Білдер. Сама ж Falcona пішла від INTERHOLD
LIMITED, та — від INHOLD LIMITED (усе — Нова Зеландія). На
INHOLD LIMITED ланцюжок замкнувся. По�перше, тому, що
власником INHOLD є сам INHOLD, а по�друге — директором
цієї «речі в собі» є згаданий вище Ерік Ванагельс. Отож у
якого учасника тендера «Чорноморнафтогазу» не ткни —
потрапиш в одну й ту саму людину.

Нагадаємо про всяк випадок, що участь у тендерах по�
в’язаних осіб та підприємств карається законом. Певна річ,
організатори зовсім не зобов’язані на дозвіллі читати
державні сайти Нової Зеландії. Але тут є ще один нюанс.
Закуповуючи таке нестандартне й дороге устаткування, кожна
держава світу проводить іншу систему тендерного вибору: або
запускає «запит цінових пропозицій», або ж запрошує на
тендер виробників. Збільшуючи таким чином кількість
претендентів і, відповідно, збиваючи ціну. Якщо комусь це
потрібне.

Саме дивний вибір конкурсної процедури й не менш див�
ний список учасників породив запитання: а що, крім інте�
лектуального задоволення, могли отримати творці цієї схеми?

Пошук відповіді розпочався, хоч як це дивно, знову з фото
«британсько�українського» сайту invest�pro�llp.com. Веб�сис�
тема пошуку схожих зображень показала, що в Інтернеті фото
tovar має й інші підписи. І зазвичай установка, зображена на
британсько�українському сайті, ідентифікується як продукт
великої сінгапурської фірми Keppel.

Підтвердив сінгапурське походження товару й міністр із
питань палива та енергетики Юрій Бойко. Першого квітня у
програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у нього
вирвалося: «Ми закупили сьогодні найсучаснішу бурову плат�
форму в Сінгапурі. Я маю на увазі „Нафтогаз України».
І восени ми її поставимо на Чорне море, на Суботинське
родовище».

Сайти приватних іноземних компаній розвинених країн
такі ж приємні, як і їхні державні побратими. Фірма Keppel
винятком не була. З корпоративних новин стало відомо, що
бурильні установки — товар штучний, створюються довго,
а тому випускаються не так часто. Але недавно — на світ
з’явилася нова бурильна установка. Keppel радо повідомляв, що
замовлення компанії Seadrill (установка KFELS B Class, West
Jun) виконане «вчасно, у бюджетних рамках і високоякісно».
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У релізі особливо підкреслювалися 17�річна співпраця ком�
паній і те, що вже 16�ту таку установку поставлено компанії
Seadrill.

Корпоративний сайт Seadrill був не менш уражений бацилою
відкритості бізнесу. Отож простежити подальшу долю установки,
купленої в сінгапурської Keppel, виявилося навіть простіше, ніж
передбачалося. 13 квітня 2011 р. прес�служба компанії повідо�
мила добру звістку: «Seadrill підписала договір про продаж
бурильної установки West Juno покупцеві з Британії, який
побажав залишитися невідомим, за ціною 248,5 млн дол. При�
буток від цієї угоди (самої Seadrill. — Ред.) очікується на рівні
18 млн доларів».

Нагадаємо, що за місяць до цього одна «британська фір�
ма» виграла тендер «Чорноморнафтогазу» на поставку
бурильної установки за ціною 400 млн дол. Аж 150 мільйонів

маржі на одній покупці! Отож на місці Seadrill із її жалю�
гідними вісімнадцятьма мільйонами доларів прибутку ми б
особливо не раділи. Порівняно з заробітком їхніх контраген�
тів такий скромний навар може трактуватися як профнепри�
датність.

Що ж стосується «Чорноморнафтогазу» — державного,
нагадаємо, підприємства, яке є гравцем на ринку й витрачає
начебто свої зароблені, а не бюджетні гроші (а це звичайна
позиція держпідприємств), то до нього взагалі жодних пре�
тензій.

Мало було учасників тендера? Більше ніхто не прийшов.
Дорого? Другий ще дорожче продавав. Пов’язані особи? А хто
ж знав. Не запросили на тендер виробників? Ну, не
подумали. Стаття за «не подумали» хіба в КК є? Ні.

Статті немає, але є нюанс. Інколи правоохоронні органи
починають читати КК трохи своєрідно, і тоді в них виходить
так: «не подумали за попередньою змовою». Потім ідуть
тривалі й тривожні розмови з учасниками події, запити у
Британію, Нову Зеландію, Trout cacheris і про всяк випадок —
в Інтерпол. Одне слово, все залежить «від часу і натхнення».
Причому натхнення це може проявитися коли завгодно:
у своїх (якщо з верхами не поділилися) — хоч завтра, у
чужих — при зміні прапора влади. До речі, а коли там уже
наступні вибори? 
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ДДммииттрроо  ГГННААПП
ООллееккссааннддрр  ААККИИММЕЕННККОО,,

ААннннаа  ББААББІІННЕЕЦЦЬЬ
Матеріал підготовлено за сприяння міжнародної програми

підтримки журналістських розслідувань SCOOP

ХТО НАГРІВ РУКИ 

ЗА РАХУНОК ДЕРЖБЮДЖЕТУ

«Я не радив би вам робити ім’я на цій темі. Якщо люди, які
стоять за «Лівелою», зрозуміють, що ви дізналися про те�се,
п’яте�десяте… Ви ж знаєте, скільки прикрих випадків трап�
ляється з журналістами…» — дає пораду наше джерело.

Ця людина просить не називати ні її посаду, ні прізвище.
Вона добре обізнана, як була влаштована кухня цієї грандіозної
оборудки з імпорту нафтопродуктів. Тому анонімність —
принципова вимога джерела.

У «Лівели» був один офіс у Києві — суто представницький, і
декілька офісів робочих — у Полтаві та Кременчуці. Але з
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таким же успіхом вони могли бути в Харкові або Одесі. Для цієї
схеми абсолютно байдуже, де знаходиться офіс. Все, що по�
трібно було для того, щоб «Лівела» працювала: ноутбук,
автомобіль та печатка. І судове рішення, зрозуміло, яке звіль�
няло фірму від сплати податків. Потім, часто поштою, підпи�
сувалася угода з клієнтом і все! Далі вже завдання бухгалтера:
миттєво переказати гроші з одного рахунку на інший».

«Лише у однієї «Лівели» рахунки були відкриті в десяти
банках. Усі мультивалютні: гривня, долар, євро, рубль. А крім
«Лівели», було ще понад п’ятнадцять подібних структур. Усе
працювало, як швейцарський годинник. Водіями набирали
професійних автогонщиків, бо ставилося завдання: встигнути
до пункту призначення будь�що».

Шалені швидкості для власників «Лівели» були звичним
явищем. За п’ять місяців компанія встигла ввезти в Україну і
розмитнити близько одного мільйона тонн нафтопродуктів.
Кожен другий літр бензину, проданий тоді на українських
заправках,  пройшов через руки менеджерів «Лівели».

При цьому саму «Лівелу» не можна називати трейдером у
нормальному розумінні цього слова. Експерт паливного ринку
Сергій Куюн каже: «Це швидше решето, через яке проходило
пальне, а податки залишалися в компанії».

Наше джерело пояснює: відомі трейдери самі купували
пальне за кордоном, потім приїздили в полтавський офіс
«Лівели» і укладали з нею дві угоди. За першою угодою куплені,
наприклад, у Литві нафтопродукти продавалися фірмі перед
українським кордоном. За другою угодою, це пальне одразу
після того, як воно перетнуло кордон, «Лівела» тут же
повертала трейдеру назад. За таку послугу фірма брала 70% від
суми заощаджених податків — приблизно 250 доларів на тонні
бензину.

Імпортерам це все одно було вигідніше, ніж ввозити пальне
законним шляхом. Тому через кілька місяців у клієнтах
«Лівели» ходило вже дві третини учасників ринку.

Після того, як море пального було розпродано, а гроші
переведено на рахунки інших структур, «Лівелу» ліквідували.
Загадкова фірма просто розчинилася в повітрі, не сплативши до
бюджету понад три мільярди гривень податків.

Громадськість же лишилася ошелешена: як невеликого
виробника футболок правоохоронці за день можуть розірвати
на шматки, а фіктивного нафтотрейдера з мільярдними обо�
ротами не чіпають місяцями?
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Висновок авторів: це навряд чи було б можливо без дозволу
найвищого керівництва держави.

Від «Росукренерго» та «Хлібінвестбуду» — скандальних
фірм, які також «засвоїли» бюджетні мільярди, «Лівелу» від�
різняє одна деталь: про її реальних власників майже нічого
невідомо.

Відомо тільки те, що «Лівела» є дочірнім підприємством
українсько�польського СП «Тайстра». Заснував «Тайстру» в
1999 році громадянин Польщі Беднаж Войцех�Януш. У буремні
90�ті підприємства з іноземним капіталом мали податкові пільги
в Україні.

Проте загадкового поляка, який отримав багатомільярдні
преференції, ніхто і в очі не бачив. Наше джерело каже: в офісі
«Тайстри» лежали тільки копії документів поляка. Пан Войцех�
Януш грав роль типового «весільного генерала».

ЗМІ неодноразово писали, що справжнім господарем
«Тайстри» та її дочірньої фірми «Лівела» є народний депутат від
Партії регіонів Володимир Зубик. Сам Зубик усе заперечує: 
«Я займався продажем нафтопродуктів сім років тому. Зараз
відношення до цього бізнесу не маю». Але зібрані авторами
дані вказують, що це не так. Підлеглі Зубика створили цілу
імперію з невиплати мільярдів гривень податків та їх наступної
легалізації.

Імперія складається з двох частин.
Перша, з умовною назвою: група «Інтергал�Буд», займаєть�

ся будівництвом. Частинка «гал» в її назві натякає на львівське
походження господарів. Київська штаб�квартира «Інтергалу»
знаходиться в тому ж приміщенні, що й офіс народного депу�
тата Зубика.

Коли ми звернулись до народного обранця про коментар,
секретарка нардепа попросила надіслати запит на електронну
пошту «Інтергалу». Ніхто причетність Володимира Зубика до
будівельного холдингу не приховує.

На відміну від іншої частини його імперії — з умовною
назвою «Тайстра». Це ціле кубло юридичних осіб, зареєстро�
ваних саме для імпорту нафтопродуктів. Як твердить наше
джерело, частина з них має реальні офіси і працівників. Біль�
шість  існують просто у вигляді статутних документів.

Згідно з рішенням Автозаводського районного суду Кремен�
чука, право не платити податки отримала не тільки «Тайстра», а
й всі її дочірні компанії — серед них і «Лівела». Тому, чим
більше «дочок» створює материнська структура, тим довший
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ланцюжок, за яким можна запускати пальне і виводити опти�
мізовані мільярди податків.

Нам вдалося дослідити двадцять три фірми з величезного
конгломерату підприємств, що створені СП «Тайстра». Як і у
випадку з «Інтергалом», зв’язок нардепа Зубика з названими
фірмами напряму відсутній. Але він несподівано з’явився.

У Верховній Раді було створено Тимчасову слідчу комісію,
яка розслідувала діяльність «Лівели» і «Тайстри». На чергове
засідання комісії в липні прийшов молодий львівський адвокат
Назар Городецький, який назвався юридичним представником
«Лівели».

Юрист не сказав нічого нового, наводячи аргументи на
захист цієї схеми. За словами Городецького, якби не ухвали
суду, «Лівела» сплатила б податків стільки, скільки треба. Але
власники фірми судові рішення дуже поважають, тому всі
гроші залишали собі.

Але ще цікавішою виявилася сама персона Городецького. Як
зясувалося, саме він є тією ланкою, яка з’єднує тіньову «Тайст�
ру», публічний «Інтергал» та народного депутата Зубика. Оскі�
льки Назар Городецький одночасно є директором компанії
«Інтергал�Буд», юристом «Лівели», помічником народного
депутата Володимира Зубика,  а в минулому, навіть був дирек�
тором «Тайстри».

Свою участь у скасуванні податків для «Лівели» Городе�
цький пояснив авторам так:

— Я є юристом, і послуги надаю будь�кому, хто до мене звер�
неться. В 2004�му прийшов інвестор Беднаж Войцех�Януш —
поляк. Я з колегами проаналізували все це, ту практику і запро�
понували іноземному інвестору, що він має право звернутися
за захистом. І ми добилися застосування цього права, яке
надавав законодавець.

— Але ж у нього смішний обсяг інвестицій був?
— Згідно з установчими документами — 400 доларів. Ну,

звичайно, це смішно…
— А торгували на мільярди…
— Але це не має жодного значення, скільки вкладено

інвестицій! У той час законодавство це дозволяло.
— Ви знайомі з народним депутатом Володимиром Зубиком?
— Так, ми підтримуємо стосунки. На сьогоднішній час я є

його помічником як народного депутата на громадських
засадах. Він деколи просить надавати консультації з приводу
його діяльності у Верховній Раді.
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Бізнес�імперія Володимира Зубика та його помічник 
Назар Городецький.

Використані фото: ОГО, censor.net.ua  
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Замовник «Паркових озер» зареєстрований за адресою
скандальних нафтотрейдерів

Важко зрозуміти, якою саме діяльністю займається в
парламенті Володимир Зубик. За чотири роки він не вніс жод�
ного законопроекту, не написав жодного депутатського запиту
і тільки раз виступив з місця.

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
236



Гірка іронія: людина, яку підозрюють в організації гран�
діозної корупційної оборудки, є членом парламентського комі�
тету саме з питань боротьби з оргзлочинністю та корупцією.

Кілька місяців тому в Росії спалахнув скандал. З’ясувалося,
що донька та зять президента Єльцина є власниками великої
девелоперської компанії, якій належать престижні об’єкти
нерухомості в Москві. За версією російських журналістів,
гроші на девелоперський бізнес родина Єльцина могла отри�
мати через участь у різних корупційних схемах.

Це типовий приклад у СНД, коли кошти сумнівного по�
ходження легалізуються саме в будівельному бізнесі. Не
винятком може стати і наш герой — Володимир Зубик.

Фірма «Інтергал�Буд», причетність народного депутата до
якої особливо не приховується, за останній рік розгорнула
бурхливу діяльність. Компанія споруджує два десятки об’єктів
у столиці та Західній Україні.

Перлина будівельного бізнесу «Інтергалу»: житловий комп�
лекс «Паркові озера», розташований в Києві на Лівому березі.
Останні кілька місяців нав’язлива реклама активно запрошує
киян купувати помешкання в цих новобудовах. Ціна помірна,
особливо на рівні столиці.

На сайті комплексу замовником будівництва значиться ТОВ
«Максимум». У будівельних ліцензіях «Максимуму», які викла�
дено, вказується адреса фірми: м. Кременчук, вул. Гвардійська,
4. Cаме за цією адресою зареєстроване СП «Тайстра» та ще з
десяток її дочірніх структур, що входять до описаної схеми
безмитного імпорту нафтопродуктів.

Покупцям квартир у «Паркових озерах» варто поцікавитись
у забудовника, звідки у нього кошти для того, щоб тримати
ціни, і за рахунок чого компанія так швидко зводить житло?

Але наївно вважати, що один народний депутат зміг би сам
провернути таку багатомільярдну схему ухиляння від податків.

Занадто пасивно діяли, спостерігаючи за «Лівелою», керів�
ники СБУ, Генпрокуратури та МВС. Занадто завзято українська
митниця розмитнювала сотні тисяч тонн вантажів «Лівели».
Занадто мляво податкова та Мінфін реагували на наявність
трьох мільярдів гривень податкової недоїмки.

Дивна річ: українська державна машина, яка зазвичай не
поспішає виконувати судові рішення, спрямовані проти неї, у
випадку з «Лівелою» робила це аж бігом!

Автори ще не отримали беззаперечних доказів участі
найвищого керівництва держави в цій масштабній афері. Ми
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просто хочемо звернути увагу читачів на кілька подій. Зв’язок
між ними, на наш погляд, не є випадковим:

* Згідно з даними Енергетичної митниці, «Лівела» і «Тайст�
ра» активно імпортували пальне в 2004�му, 2007�му та 2010�му
роках. Саме в ці роки прем’єр�міністром або президентом був
Віктор Янукович.

Влітку ж 2010 року Партія регіонів почала готуватися до
місцевих виборів. Штаб партії очолював перший віце —
прем’єр�міністр України Андрій Клюєв. Виборча кампанія —
витратна річ. Володимир Зубик раніше вже допомагав Андрію
Клюєву. Так,у 2007 році Клюєв був відповідальний за форму�
вання так званої «широкої коаліції», куди Зубик перейшов
першим з депутатів.

Імпорт нафтопродуктів «Лівелою» у 2010 р. та хід місцевої
виборчої кампанії

За даними Енергетичної митниці, «Лівела» почала імпорту�
вати пальне в Україну в серпні 2010 року. Через місяць в Україні
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офіційно розпочалась офіційна виборча кампанія з обрання
народних депутатів та голів місцевих рад.

Місцеві вибори офіційно закінчилися 3 листопада 2010 ро�
ку. 23 листопада, як повідомили митники, «Лівела» припинила
імпортувати пальне в Україну.

Наше джерело в «Тайстрі» на пряме запитання: «Схема
застосовувалася з політичною чи комерційною метою?» від�
повідає: «Гадаю, що перший варіант».

Ми звернулися за коментарем до всіх фігурантів цього
матеріалу. Народний депутат Зубик та міністр енергетики та
вуглепрому Бойко, попри кількамісячні умовляння, відмови�
лися коментувати цю тему. Прес�секретар Андрія Клюєва
Артем Петренко після кількох місяців прохань висловитися про
діяльність «Лівели» відповів так: «Ми не готові коментувати цю
тему».

Член парламентської слідчої комісії по розслідуванню
діяльності «Лівели» нардеп Сергій Пашинський уточнює коло
організаторів:

— «Лівела» потужно з’являлася на горизонті, коли Віктор
Янукович ставав або прем’єром або президентом. Якби у
керівника нашої держави була б хоч найменша підозра в тому,
що те, що робиться з ним, не погоджено, — порвали б у клоччя.
А тут вийшло так, що півроку фірма працювала, їй ніхто не
заважав, і всі гілки влади діяли синхронно.

Тоді це, напевне, вершина цинізму: не просто привласнити
мільярди податків, а за привласнені кошти ще й обіцяти на
виборах викоренення корупції. 

А у «Тайстри» безподатковий абонемент чинний ще три
роки.

Якщо припущення авторів — правда, тоді й справді, іноді
краще мовчати. Бо за зловживання на 1,5 мільярда гривень в
Україні засуджують на сім років. А за зловживання на 3 мільяр�
ди можна сісти колись на всі чотирнадцять.
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Р о з д і л ІV

ББББ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ     ММММ ОООО ВВВВ ИИИИ     

НННН ЕЕЕЕ ММММ АААА ЄЄЄЄ     НННН АААА ЦЦЦЦ ІІІІ ЇЇЇЇ     



ООккссааннаа  ППААХХЛЛЬЬООВВССЬЬККА

«СТРАНА РАБОВ, 

СТРАНА ГОСПОД»

«Ты, Рассея моя... Рас... сея...
Азиатская сторона!»

C. ЄСЕНІН

«...хуже мы всех прочих —
вот что мы должны всегда
говорить о себе»

М. ГОГОЛЬ

«С НАМИ БОГ». СЛОВ’ЯНСЬКІ СУДЕТИ

У статті «Мовне законодавство від Партії регіонів як засіб
продажу України» Сергій Грабовський слушно ставить питання
про новий мовний закон як про засіб «територіальної та мовно�
національної фрагментації країни» або — як програма�
максимум — засіб «розколу і ліквідації соборної Української
держави».

У цьому немає жодного сумніву. І не тільки виходячи зі
змісту закону. Справа в тому, що підготовка до цього ведеться
вже тривалий час. Прихід ПР до влади зумовив переорга�
нізацію антиукраїнських рухів у країні. А це, у свою чергу,
стало можливим у результаті зміни стратегії фінансування цих
рухів з боку Кремля. Раніше Кремль щедро сипав грошима
серед різномасштабних екстремістів і провокаторів, далі вони
чубилися між собою за першість у черзі за подачками з Москви,
а згодом виявлялося, що вони — або місцева мафія, або в кра�
щому випадку — банальні крадії. З осені 2010 року фізіономія
явища, яке російські політологи називають «КРЕМЛЯДЬ»,
змінилася: кошти з Москви отримують лише організації, що
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можуть презентувати конкретний результат своєї праці.
Осердям цієї діяльності є ВКСОРС — «Всеукраинский Коорди�
национный Совет организаций российских соотечествен�
ников», куди входять 116 організацій (на вересень 2011 р.),
розкиданих по всій території України. Головою ВКСОРС є
В. Колесніченко, який також очолює «Правозащитное дви�
жение «Русскоязычная Украина» (ПДРУ). Є питання?

В Інтернеті можна ознайомитися зі списком цих структур
(лише львівських організацій — десять). На засіданні ВКСОРС
у вересні 2011 року було прийнято рішення — почитайте уваж�
но! — «считать поддержку указанного законопроекта вынуж�
денной мерой, промежуточным шагом для достижения главной
цели — придания русскому языку статуса государственного».
Взагалі незрозуміло, що в Україні роблять українці, позаяк «мы
коренной, государствообразующий этнос украинского госу�
дарства. Украину мы создавали 20 лет назад. Украина — это не
результат национально�освободительной борьбы...» — цей
пункт, мабуть, увійде в підручники історії з наступного року.

Плани на майбутнє: після прийняття закону «в половине
регионов Украины мы сможем выстроить вертикаль — детские
дошкольные учреждения, школы, высшие учебные заведения.
(...) Мы можем предположить, что «рулетка крутнулась» и
политическая ситуация в стране изменилась. В данном случае
я и себя обезопасил. В политическом смысле меня можно
устранять�не устранять — ситуация не изменится. Сеть уже
работает».

І, нарешті, журналісти наївно запитували, чому президент
мовчить із цього приводу. Автор законопроекту доповів:
«Последний разговор с Президентом Януковичем у меня был
примерно 1,5 месяца назад... (тобто в середині квітня ц.р.,
судячи з дати інтерв’ю: 28.05.2012. — О.П.). Он говорил о том,
что надо поставить точку в принятии законопроекта(...).
Сказал, что давайте собирать экспертов и выходить на вопрос
голосования».

Стратегія використання російської мови як основного
механізму розвалу української державності постає в усій своїй
неприхованій очевидності на офіційних сайтах цих організа�
цій: ВКСОР, «Русский век», «Русские на Украине». Там є пре�
цікаві наукові відкриття: на цьому останньому сайті, наприклад,
у рубриці «Народы России на Украине» фігурують татари.
Дивно, що ще не українці. На першій сторінці домінує масивна
чоловіча спина з надписом: «Мы русские! С нами Бог!». Слова
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Суворова. На пряжках солдатів Вермахту теж було написано:
«Gott mit Uns».

Кілька цитат із заклику «За Русский язык!»: «На нём гово�
рили Ермак и Платов, писал свои универсалы Богдан Хмель�
ницкий, называя в них казачество Народом Русским. (...)
Пришло время запретить унижение народа Украины. Нам
наплевать на партии. Мы имеем право думать и говорить,
учиться и работать по�русски. (...) Русские на Руси — дома.
Русский язык на Руси — родной.

Мы выйдем 5 июня к Верховной Раде (...) не в поддержку
Партии регионов — позор ей. Не потому, что нам нравится
конкретный законопроект, — он слаб.

Мы выйдем, чтобы защитить нашу честь и наш Русский
язык от глумливого стада бандерлогов.

Кто не придет — тот не русский. (...)
Атаман Верного казачества Алексей Селиванов».

Хто знає специфічну лексику політичних провокацій,
розуміє, що формула «народ Украины» проти «глумливого
стада бандерлогов» — це оголошення в Україні громадянської
війни.

І ця громадянська війна буде керована з того «Генштабу»,
який нинішня влада з її мікроскопічним IQ навіть не уявляє.
З «Генштабу», який від цієї влади не залишить навіть вологого
місця. Не випадково кожен такий «атаман» відверто зізнається
у зневазі до влади, яка, одначе, ним же й користається, щоб
виконати волю Кремля. Паранойя, що стрімко прогресує.

Сказати б, ніхто не попередив. Попереджали. Про це чітко
написав минулого року на шпальтах «Українського Тижня»
Андрій Дуда, політолог КМА, у статті «Ігри «патріотів»», Сергій
Грабовський у статті «Куди хочуть завести Україну «соотечест�
венники»?», де йдеться про паралелізм ситуацій: судетський
синдром — Мюнхенська угода — окупація Чехії...

Але статті треба прочитати. Подумати. А тут у кожного свої
забавки. Росіяни бавляться в козаків. Українці — в махновців.

Тільки за першими стоять «башні» московського Кремля.
А за другими — кав’ярня «Остання барикада».

Одне слово, «якогось ранку прокинемося в іншій державі.
Бо проспали свою». «Записки українського самашедшого». 
(Л. Костенко)

Ігор Лосєв у статті «Нова «валуєвщина»» (День, 1.06.2012)
слушно підкреслив, що зобов’язання перетворити російську
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мову на державну було частиною передвиборної програми
Партії регіонів. І сьогодні ніхто не може сказати, що цього не
знав.

Тому ті, хто допустив прихід до влади цих радянських
привидів, буде проклятий в історії України. Колишній
президент, уся його некоролівська рать, інтелектуальні бомжі
на ймення Противсіхи — всі вони склали пречудову компанію
колективному «Грядущему Хаму», за Мєрєжковським.

«ПОЛІТИЧНА БУЛІМІЯ» РОСІЇ

Однак питання складніше. Мова — невралгічний пункт
життя суспільства, дзеркало його духовного буття, культурного
й освітнього рівня, психологічних і психічних станів.

У цьому сенсі мова, яка потребує захисту, — не лише
українська. А й російська. Той, хто по�справжньому не любить
російської мови, міг би тільки порадіти: російська мова офі�
ційно перетворюється на мову окупаційну, на мову політичних
шулерів, совкових невігласів і проплаченого люмпену. Захист
російської мови з боку політиків такого низького рівня — це
глум над російською культурою.

Цей проект спрямований проти мови як чинника культури,
як морального регулятора життя в суспільстві. Як і в радянські
часи, мова перетворюється на інструмент пропаганди, індок�
тринації, маніпулятивних смислів. І результат цього явища
один: російська мова ризикує знову стати інструментом
дебілізації суспільства.

Недостатньо «выстроить вертикаль», укорінюючи росій�
ську мову в шкільну й вищу освіту, у всі сфери життєдіяльності.
Необхідно запитати: носієм яких культурних і ціннісних
смислів буде ця мова, яку літературу презентуватиме, як
відображатиме ідентичність країни — і якої країни? Чи просто
безіменного, безрозмірного, безнадійного совка, якого давно
випередили всі без винятку східноєвропейські сусіди, що
рушили в сторону Європи?

Трагедія сьогоднішньої Росії та сусідніх із нею народів
полягає в невивершеності її власної ідентичності. І якщо
Україна розділена всього лише між двома ідентичностями —
потенційно європейською та совково�люмпенською, то Росія
борсається в щільній павутині архаїчних міфів про саму себе, із
яких жодного не було реалізовано до кінця.
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Росія постала як результат невпинної «політичної булімії»,
за словами Нормана Дейвіса. У періоди територіальної експан�
сії Росія хаотично заковтувала народи, етноси, їхні землі, куль�
турні традиції й саму душу. Локальні традиції викорінювали.
Насаджували російську бюрократію, російську церкву,
російську армію. Народи і/чи суспільні категорії, які мали
вищий рівень культури, не піддавалися тотальній русифікації.
Натомість що нижчим був культурний поріг людини, то легше
вона приймала русифікацію, вбачаючи в цьому гарантію
соціального просування. Тобто в російську мову вливалися
маси неосвіченого населення, яке російську мову не знало (або
знало погано) і користалося нею лише в кон’юнктурний та
інструментальний спосіб.

У результаті Росія динамічно розширювалася, постійно
змінюючи конфігурацію і свої орієнтири у світі, сприймала
саму себе і сприймалася ззовні як країна без кордонів.
Американська дослідниця Ева Томпсон бачить Росію ХІХ ст. як
співіснування різних ідентичностей, що виключають одна одну.
Щодо Європи Росія поставала як утілення слов’янськості, щодо
слов’ян — як утілення російськості, щодо Кавказу й Азії — як
утілення європейськості, будучи при цьому принципово анти�
європейськи настроєною державою. Неможливість об’єднати
це в цілісну культурну парадигму призвело до незнаного на
європейських теренах всебічного цензурування культури,
утискання її в лещата риторичних ідеологем.

Тому російській ідентичності властиві дві основні струк�
турні риси, які вирізняють її від ідентичності європейської.
Перша риса — це замкненість, ексклюзивність. Європейська
культура відкрита до світу, це культура інклюзивна, діалогова,
спрагла нових змістів, що дає їй змогу постійно модернізува�
тися. Російський культурний простір має в собі невиліковний
парадокс: що ширшою ставала Російська імперія з географіч�
ного погляду, то вужчою — тобто цензурованішою — робилася
в ідеологічному плані. Що універсальнішою у своїх поняттях
про світ презентувала себе російська культура — від бачення
рятівної ролі Росії для всього світу у Достоєвського й інших
авторів до концепції «мировой революции», то специфічнішим,
замкненішим ставало самовідчуття російськості як такої.
Катастрофою для Росії стало ХХ століття — як і сама Росія стала
однією з катастроф цього століття. Параноїдальна сталінська
цензура відірвала російську культуру — і, відповідно, культури
втягнених у російську орбіту народів — від Європи, від її
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гуманітарного спадку. Європейська й загалом західна гуманіта�
ристика ХХ ст. — це основний модернізаційний мотор
демократичного світу, інтелектуальний спадок, із якого про�
ростає багатогранний конструктивний модерн.

Добровільна відірваність, самоізоляція Росії від цивілізо�
ваного світу має драматичні наслідки не лише у відсталості еко�
номіки, технології, соціальних стандартів тощо. 

НА СЬОГОДНІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАПИСАНО

0,1% НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СВІТУ

Друга риса — це постійне перетворення ідентичності як
процес, де культура посідає підпорядковане, «службове» місце
щодо ідеології. Постійно відбувається руйнація невикінченого
«старого» задля побудови невизначеного «нового». Основною
катастрофою став знову ж таки комунізм: «старе» було по�
вандальськи замінено «новим» — без жодних критеріїв якості і
смислу. Потім, коли СРСР розпався, Росія почала відтворювати
свої канони. Сьогоднішня Росія реконструює себе в радян�
ському варіанті з імперським наповненням, тобто намагається
поєднати дві взаємовиключні ідентичності, два взаємно
неприйнятні канони. І ці дві ідентичності взаємовиключні не
лише в історичному діахронічному плані (імперська система
плюс радянська), а й у синхронному геокультурному плані:
Росія як «Русский мир» і Росія як Євразія знищують одна одну.

Некероване (чи погано кероване) нагромадження ідентич�
ностей призводить до неминучого їхнього спрощення, до
заміни несумісних ідентичностей абстрактною риторикою
іманентної «величі» Росії, яка реально розбивається об дра�
матичні суспільні реалії. Тому і «Русский мир», і Євразія стають
екстенсивними концепціями. Намагання ідеологічно
інкорпорувати в них якомога ширші маси населення як у своїй
країні, так і за її межами обертається підміною якості —
кількістю.

Тож у культурі панує цілковитий аксіологічний хаос, мо�
ральна дезорієнтація. Адже цінності формуються залежно від
почуття історичної належності. Росія як «і Європа, і Азія», в
небезпечних пропорціях змішує гірші риси обох цивілізацій.
Тому так легко підмінити конкретні культурні змісти
ідентичності гучними, але порожніми гаслами.
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«СМИРИСЬ, КАВКАЗ: ИДЕТ МЕДВЕДЕВ!»

РОСІЙСЬКИЙ КАНОН ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ФІКЦІЯ

Комунікативна функція мови в суспільстві підпорядкована
функції мови як носія цінностей. Тому утвердження мови в
суспільстві та специфіка її функціонування визначаються
насамперед літературним каноном. Те, з якими книжками ми
виростаємо і вступаємо в доросле життя, вчимося, працюємо,
виховуємо дітей, є визначальним для загального рівня культури
суспільства.

Існує багатопланове розуміння західного канону. В ньому
можна додавати чи віднімати окремі імена ближчих до нас у
часі авторів, але підвалини західної культури будуть одні й ті
самі: Гомер, антична література, святий Августин, Данте, Еразм,
Сервантес, Шекспір, Ѓьоте, Вольтер, Руссо... І нікому не спаде
на думку протиставляти одну культуру іншій, давати префе�
ренції одній мові супроти іншої. Європейська культура — це
простір, що твориться багатьма націями.

Ідентитарний хаос Росії відкрив чорні ніші й у літератур�
ному каноні, в яких загніздилася найгірша частина російського
націоналізму та його адептів в інших культурах. Припустимо,
вивчення російської літератури йде широким фронтом в
Україні. Але ЯКОЇ ЛІТЕРАТУРИ?

Жодна інша культура світу не зазнала такого впливу
власних ідеологічних диктатів і такого пресингу цензури, як
культура російська. Це культура, яка завжди все забороняла,
навіть у себе, що вже там казати про сусідів, де вона просто
різала по живому. Російську літературу в радянській школі
викладали згідно з інтерпретативною схемою тоталітарного
режиму. Тож радянський школяр виходив зі школи зі знанням
російської літератури як доктрини. Один з професорів
Московського університету казав нам, першокурсникам: «На
экзамене не вздумайте мне сказать, что пушкинские строчки
«Октябрь уж наступил» предвещали Октябрьскую револю�
цию».

Але, за логікою радянського канону, не тільки Пушкін, а й
решта письменників були «предвестниками революции». Це
прищеплювало нелюбов до літератури, відчуття її непотріб�
ності, фальші. Всі дозволені письменники ХІХ ст. мали функцію
«революционеров�демократов», гоголівські Остап і Андрій бу�
ли «истинными русскими характерами», які давали прочухана,
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Наташу школярі ще витримували, про Достоєвського пам’я�
тали, що він вийшов із «Шинели» Гоголя, «сны Веры Павловны»
викликали гомеричний регіт, Муму була об’єктом анекдотів,
Павка Корчагін вкупі з горьковським «буревестником», який
«гордо реял», — об’єктом дружної зненависті, від Фадєєва
канудило, на гладковському «Цементі» засинали.

З навчальної програми радянських школяра і студента були
повністю виключені Чаадаєв, російська дореволюційна філо�
софія, «Серебряный век», модерністська й емігрантська
література, Пастернак і Цвєтаєва, Ахматова і Мандельштам,
Булгаков, Замятін, Платонов, Набоков, Солженіцин, Шаламов...
Йшлося про вилучення інтелектуальних змістів, про збіднення
російської літератури, а що вже казати про всуціль тоді
заборонену літературу українську!

Але чи школяр незалежної України може здобутися на
системне освоєння реального корпусу російської літератури,
якщо в самій Росії почалася реконструкція того ж таки
тоталітарного мислення? Елітарні академічні ніші існують, але є
також шовіністичний маскульт. І, звичайно, поза межею
досяжності цього школяра перебувають альтернативні інтер�
претаційні схеми — європейські та американські. Не можна ж
вимагати від викладацького складу української школи,
доведеного власними політиками до напівголодного існування,
знання іноземних мов, підвищення кваліфікації тощо. Це не
професор німецького ліцею з місячною зарплатою чотири
тисячі євро. Тож школяр незалежної України, буде чи не буде
прийнятий законопроект № 9073, і сьогодні виходить зі школи з
твердим переконанням, що російська література (як, зрештою,
і українська) — це «не круто».

А питань насправді багато. Отже, чи буде в програмі
української школи Чаадаєв з його твердженням, що Росія —
«прореха в истории человечества», за яке став першим у Росії
в’язнем психушки задовго до «виправних» радянських боже�
вілень? Пушкін так і залишиться «солнцем русской поэзии», чи
все ж таки погляд на нього стане артикульованішим? До
розробки цього погляду необхідно запросити українських
політиків. Наприклад, під час урочистостей, присвячених Дню
російської мови на Донеччині, голова Донецької облради, член
ПР, запитав: «Хіба не охоплює тремтіння, коли читаєш
«Кавказького бранця» нашого великого поета Олександра
Сергійовича Пушкіна?» І справді, як не затремтіти при рядках:
«И воспою тот славный час, / Когда, почуя бой кровавый, / На

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
248



негодующий Кавказ / Подъялся наш орел двуглавый». Або ж:
«Но се — Восток подъемлет вой!.. / Поникни снежною главой,
/ Смирись, Кавказ: идет Ермолов!»

Пророчі рядки. 2008 року можна було вже перефразувати
великого поета: «Смирись, Кавказ: идет Медведев!»

А що вже польська тема! Вчитиме український школяр
антипольські вірші Жуковського і Тютчева? А як викладати
відлученого від російської церкви Льва Толстого? А практично
вилученого з обігу в Росії Салтикова�Щедріна? У школі варто
глибше прочитати «Бесов» Достоєвського, а також «Легенду
про великого інквізитора». Нічого не нагадує? Як бути з Гер�
ценом, який ще у своєму підлітковому віці писав: «Я чувствовал,
что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и
цепи»? А з декабристами? За радянським каноном, вони
наближали революцію 1917 року. А за сьогоднішнім — монар�
хісти закликають вдруге їх повісити через чужі Росії волелюбні
ідеї.

А що робити з усією російською філософією кінця ХІХ —
початку ХХ ст.? Треба слухати фальшиву риторику Кіріла чи
читати Бєрдяєва, який попереджав, що одержавлене право�
слав’я зруйнує Росію? Або Георгія Фєдотова з його культом
свободи та передбаченням, що неувага Росії до національного
питання обернеться розпадом імперії? Або В. Соловйова, який
боявся, що «Росія Ксеркса» переможе «Росію Христа»? Чи
знову перекреслимо цю сторінку російської культури — саме
ту сторінку, де російська література є частиною критичного
європейського мислення?

Або ж згадаймо Блока. Про що його «Скіфи»? Про те, що
Росія загрожує Європі знищенням. Про те, що Росія монго�
льська. Про її зненависть до Європи.

А що скажуть підручники про долю Цвєтаєвої? Якими сло�
вами опишуть драму Ахматової? Як пояснять умови, в яких
помер Пастернак? Чому це він «пропал, как зверь в загоне»?
А може, краще натомість вивчати роман російського письмен�
ника Міхаіла Єлізарова — родом з Івано�Франківська і студента
Харківського університету, лауреата літературної премії «Рус�
ский Букер», — який в романі «Pasternak» (2003) зображає поета
як демона, що отруює — позаяк єврей — свідомість російської
інтелігенції? Його доля при радянській владі: «Жил поэт
Пастернак — писал стихи, немножко зарвался, его чуть�чуть
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припугнули, он так испугался, что умер». А ось «Как закалялась
сталь» для Єлізарова — «магическая книга». А загалом — «Чем
больше танков и ракет, тем больше на Западе респект Досто�
евскому». Харків для письменника — «бандеровская беспре�
дельщина», а вся Україна — «отстойник, помойка». «...Европа
— это такой гнусный сифилитик, который знает, что болен, но
всем даёт пить из своей чашки». І водночас «сегодня на всем
нашем пространстве порой вылезает чёрная, пассионарная
«хтонь». Люди совершают невообразимые по жестокости
поступки», «вся жизнь — «мочилово»». І ось у такому раю «в
России нужна огромная работа, чтобы все стали русскими».

Іншими словами, Росія переживає тяжку кризу своєї
ідентичності, а відтак і кризу самоосмислення свого літера�
турного спадку. Тому чи в російському, чи в українському
просторі значно легше узаконити російську мову фільмів про
чекістів і наркотичних підворотень, ніж мову високої інтелек�
туальної культури.

«ГРЯДУЩИЙ ХАМ». 

ДЕІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

На сьогодні ж Росія опинилася в пастці, яку сама й створила.
Знищивши за роки радянської влади не лише національні еліти,
а й еліту російську, вона породила свій власний люмпенський
політичний клас, який має розгалуження в країнах, що досі не
вийшли з російської орбіти. Тому тепер в Україні постали на
захист російської мови політичні сили, які уособлюють
найганебніший варіант радянської традиції: поєднання агре�
сивності й невігластва, цілковитої байдужості до культури з
цинічним умінням нею маніпулювати. Люмпени від політики,
які на свій захист піднімають так само люмпенську вулицю.

Але саме в цьому і катастрофа. Тут аргументи не діють. Діє
лише брутальна сила і архаїчні ментальні стереотипи, згідно з
якими російська мова повинна витіснити з життя інші мови.
Тим самим у теоретичному плані російська мова перетво�
рюється не просто на неєвропейську, а на антиєвропейську,
оскільки в Європі не лише кожна мова, а й кожен діалект
розглядаються як цінність, захищаються законодавчо, інсти�
туційно і фінансово, але ніколи — за рахунок державної
мови.
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Цей законопроект — операція з відродження langue
sovietique — «радянської мови» як мови влади, що стає владою
мови, за висловом французьких лінгвістів. Неживої мови
доктрини, відірваної від своїх автентичних джерел. Андрій
Окара колись цікаво порушив це питання в статті «Запах
мертвого слова» — про неможливість творення великої літе�
ратури російською мовою в Україні, про штучність і збіднілість
цієї мови, про її епігонство стосовно російської літератури. Вже
не кажучи про питання: і справді за допомогою російських
нафтодоларів куватимуться вірні «Русскому миру» кадри у
ситуації, де школи на периферії не мають опалення і туалетів, де
вчителі замикаються у вчительській і пиячать, доки діти курять
наркоту? Хіба лишається вивчати поетесу Ахметову, україн�
ського поета Чехова, Гулака�Артьомовського та улюбленого
поета президента Б. Білаша. Пам’ятаєте: «Если стану я нар�
депом, Обеспечу свой народ...»?

Зрештою, про які обговорення законопроекту йдеться?
Звичні тусовки у Шустера чи Кисельова — тоді як потрібні були
б фахівці соціолінгвісти, філософи, психологи? До речі, і
українські, й російські. У глобалізованому світі білінгвізм є
поширеним явищем, але воно вивчається за допомогою,
зокрема, й модерних технологій, оскільки білінгвізм змінює
структуру мозку. А як щодо мутацій, які переживає сьогодні
російська мова? Наприклад, російський соціолінгвіст Максім
Кронѓауз, автор книжки «Русский язык на грани нервного
срыва» (2009), стверджує, що російське суспільство розколоте
на чотири «діалекти» російської мови: «гламурный, бранно�
бандитский, иностранно�заимствованный и интернетовский».
«Бранно�бандитская» російська мова давно вже панує в
Україні, починаючи із владних коридорів. Може, призначимо її
літературною нормою? Чи вже одразу краще хай буде літе�
ратурною нормою такий нині поширений «йазыг падонкафф»?

Мова в сьогоднішньому світі — надзвичайно складна і
рухома реальність, якій належить вирішальна роль у встанов�
ленні моральних параметрів буття, в екзистенційній орієнтації
людини. Нині динаміка технологічного розвитку значно випе�
редила гуманітарну сферу, в якій не діє принцип накопичення і
поступального розвитку. Тому в демократичному світі най�
кращі уми працюють над реформою освіти, над реорганізацією
гуманітарних дисциплін у технократичному просторі, над
модернізованими системами понять, які дозволять знайти нові
культурні й суспільні баланси в добу глобалізації. Йдеться про
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нові покоління, обличчя й ментальність яких змінюються з
кожним наступним технологічним відкриттям, зміни при�
швидшуються, світ міняється безповоротно...

А посеред Києва танцюють старенькі бабці з блаженними
усмішками і татуйовані амбали розмахують плакатами «Я го�
ворю по�русски». Як це сумно і принизливо — для незалежної
України, але ж таки і для Росії, яка дбає не про те, щоб наукової
продукції у світі російською мовою стало хоча б 0,2%, а про те,
щоб найменш освічена частина пострадянського суспільства
утвердила своє право назвати свою феню і свій мат «великим и
могучим русским языком». Радянська деградація породила
деградацію пострадянську. Історія — вкотре — пішла по колу.

А розумніші онуки цих бабць уже звіялись за кордон. І
скрізь по Європі везуть із собою отриманий на цих теренах
рівень освіти. Нещодавно я була свідком, як мої колеги�русисти
мало не знепритомніли від російськомовної студентки з
України. Вона твердо заявила, що української не знає і знати не
хоче. Але прагне написати диплом із перекладу в компара�
тивному руслі. Об’єкт перекладу обрала дуже вдало: рецепт
українського борщу в книжці «Русская кухня». І не зрозуміла,
чому їй порадили піти вчитися в кулінарне училище...

1906 року Дмітрій Мережковський у статті «Грядущий Хам»
писав: «...бойтесь — рабства и худшего из всех рабств —
мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо
воцарившийся раб и стал хамом, а воцарившийся хам и есть
черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный
черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, —
грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам. (...)

У этого Хама в России — три лица. Первое, настоящее — над
нами, лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины,
китайская стена табели о рангах, отделяющая русский народ от
русской интеллигенции и русской церкви. Второе лицо
прошлое — рядом с нами, лицо православия, воздающего
кесарю Божие, той церкви, о которой Достоевский сказал, что
она «в параличе». (...) Мертвый позитивизм православной
казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержав�
ной. Третье лицо будущее — под нами, лицо хамства, идущего
снизу — хулиганства, босячества, черной сотни — самое
страшное из всех трех лиц. Эти три начала духовного мещанст�
ва соединились против трех начал духовного благородства:
против земли, народа — живой плоти, против церкви — живой
души, против интеллигенции — живого духа России».
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Цього Хама побачив Булгаков і зрозумів, що з Шарикова
може вирости Антихрист. Сьогодні цей Шариков�Антихрист
повернувся в краї, де було знищено інтелектуальну еліту,
духовних провідників, митців, політиків зі стратегічним і
патріотичним мисленням. Системна аморальність і всеохопна
байдужість стали кліматом і України, і Росії, відбираючи
майбутнє в обох країн.

Тому весь цей шабаш навколо мови має значно складнішу
генеалогію і може мати значно драматичніші соціокультурні
наслідки, ніж здається навіть у найгіршому сценарії. Знову, як і
в СРСР, запанували люмпенські поняття про культуру, знову
невігластво стає запобіжником проти критичного мислення,
знову брутальність підмінює собою всю систему стосунків
всередині суспільства як простору подоланої етики.

«Грядущий Хам вже навіть не гряде. / Уже він сам в грядуще
нас веде». (Ліна Костенко, 1989 рік).

І ВСЕ Ж — ЕВЕНТУАЛЬНІ ПОЗИТИВИ

«Ударив чорний дзвін. І досить балачок».

Цивілізовані УКРАЇНЦІ остаточно переконаються, що свою
мову і культуру, свою державу і своє майбутнє треба захищати
щодня, щогодини, в будь�яку хвилину свого життя. Але форми
цього захисту мають бути сучасні. А від опозиції необхідно
вимагати звіт за все зроблене, сказане і задумане. Особливо
ж — за незроблене і недодумане.

Цивілізовані РОСІЯНИ і РОСІЙСЬКОМОВНІ УКРАЇНЦІ
зміцнять відчуття свого українського громадянства. Не випад�
ково одним з перших зреагував на цей черговий «бєспрєдєл»
донецький журналіст Денис Казанський, який ствердно сказав
українській владі: «Я не нуждаюсь в вашей защите, потому что
самое большое зло в Украине, от которого я хотел бы защити�
ться, — это вы сами.

Борьбу с украинизацией в Донецке, где украинскую
вывеску не сыщешь днем с огнем, а украинская речь звучит на
улицах реже арабской, могут вести либо законченные кретины,
либо безнадежные параноики. (...) Мы тут, в Донбассе,
замычим хоть по�коровьи, только бы вы убрались из парла�
мента и никогда больше о себе не напоминали».
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Українці, які нездатні думати, разом із росіянами, які
відчувають себе частиною «Русского мира», перетворяться на
совкову трясовину, яка й далі профануватиме російську
державність і російську культуру — коштом російського
бюджету.

Україна остаточно розділиться не на україномовну та росій�
ськомовну, а на потенційно європейську та безперспективно
совкову. Перша розмовлятиме українською, російською,
англійською та іншими мовами, а мова другої буде фєня, яку
узаконить законопроект № 9073. І тим самим пришвидшить
кінець безкордонного спадку імперії як «страны рабов, страны
господ», якій немає і не може бути місця в складній інтелек�
туальній архітектурі сучасного світу.
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ТТаарраасс  ММААРРУУССИИКК

З ІСТОРІЇ МОВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ У ФРАНЦІЇ 

З огляду на посилення русифікації України за час діяльності
Президента Віктора Януковича і підконтрольних йому уряду та
парламенту варто придивитися до мовної політики в інших
державах, зокрема і до французької моделі (як це зробили
в деяких європейських країнах, у тому числі й у нашої сусідки
Польщі). Франція — одна з найдавніших європейських держав,
порівнянна з Україною в багатьох параметрах. І відмінна від неї
багато в чому, хоча б у ставленні до своєї мови.

Історія мовного регулювання у Франції нараховує щонай�
менше п’ять століть. Його роль у формуванні мовної єдності,
а відтак перетворення цієї єдності в національну державу
французів неоціненна. Франція однією з перших замахнулася
на фортецю латинської мови.

Перші акти (Муленcький указ 1490 року та Ліонський указ
1510 року) стосувалися в основному судових справ. Указ Вілле�
Котере, підписаний 1539 року королем Франциском І, став
засадничим щодо першості і винятковості французької мови у
середньовічній Франції. В статті 111�й цього указу під назвою
«Проголошувати і складати всі акти французькою мовою»
йдеться про таке: «Ми хочемо, щоб відтепер усі рішення,
вироки, а також інші процедури… розслідування, контракти,
заповіти та інші юридичні і судові акти проголошувалися,
складалися і видавалися сторонами рідною французькою мовою
і не інакше».

1635 року було створено Французьку академію, головна
мета якої — фіксація стану французької мови та її регулю�
вання. Задля цього почалася робота над словником французької
мови, перше видання якого вийшло в 1694 році.



Закон часів Великої Французької революції, ухвалений 1794
року (так званий закон другого термідора другого року), на
відміну від попередніх королівських указів, було спрямовано
проти місцевих мов, діалектів і говірок. Він складався всього
з чотирьох статей, але передбачав піврічне ув’язнення за
вживання інших мов. 

Обов’язкове шкільне навчання, запроваджене 1882 року,
забороняло учням користуватися в школах їхніми рідними
мовами і діалектами. До початку 50�х років ХХ століття
французькі вчителі практикували покарання, в тому числі і
методи фізичного впливу до тих учнів, які переходили на інші,
ніж французька, мови. Навіть були спеціальні посади вчителів�
наглядачів, що стежили, якою мовою спілкуються учні на
перервах. 

Ухвалений у 1951 році закон про навчання місцевими мовами
і діалектами передбачав факультативне вивчення в школі бас�
кійської, бретонської, каталонської та окситанської мов. Пізніше
додалися корсиканська, гаїтянська і меланезійські мови.

Ключовими нормативно�правовими актами новітнього часу
стали закони про вживання французької мови 1975�го і 1994 ро�
ків (про останній закон — нижче), а також доповнення Конс�
титуції Франції в 1992 році статтею про державність фран�
цузької мови. У 2008 році було внесено ще одну поправку до
конституції, згідно з якою «регіональні мови є частиною
надбання Франції». 

1999 року Конституційна рада Франції заборонила ратифі�
кацію Європейської хартії регіональних або міноритарних мов,
покликаючись на те, що Хартія «зазіхає на конституційні
принципи неподільності Республіки, рівності перед законом
і єдності французького народу». До речі, французька авторка
Івон Больман у своїй книжці «Мовні війни в Европі» назвала
цей документ машиною війни.

Чинний на сьогодні закон 1994 року (так званий закон
Тубона) названо за прізвищем тодішнього міністра культури
і франкомовности Жака Тубона, який вносив мовний законо�
проект у Національну асамблею (резонансним законам у Фран�
ції прийнято давати ім’я профільних міністрів). На відміну від
закону 1975 року, в тубонівському було встановлено штрафні
санкції за порушення закону. Відповідно до Закону Тубона,
французька мова є мовою освіти, праці, торгівлі та публічних
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послуг. Вона — привілейований засіб зв’язку між державами
франкомовної спільноти. Використання французької мови
обов’язкове в описі поширення й умов гарантії майна, продукту
або послуг, а також у рахунках і квитанціях. 

Докладно врегульовано різні сфери суспільного життя,
зокрема сфера роботи, працевлаштування і дільності під�
приємств. Наприклад, умови й колективні угоди про роботу та
угоди підприємства або установи мають бути складені фран�
цузькою мовою. Будь�яке положення, застосоване до най�
маного працівника, є нечинним, якщо воно складене іноземною
мовою. Кодекс про працю зобов’язує укладати трудову угоду
в письмовій формі французькою мовою. Якщо посада, що
є об’єктом угоди, може бути названа іноземним терміном, який
не має відповідного аналога у французькій мові, то іноземний
термін обов’язково пояснюється французькою. Внутрішній
розпорядок будьAякого підприємства, незалежно від форми
власності, виду діяльності, складається французькою мовою.
Такі ж положення стосуються будьAякої письмової, усної або
аудіовізуальної реклами.

«БудьAякий напис чи оголошення, зроблені в громадських,
публічних місцях або в громадському транспорті і призначені
інформувати населення, мають бути зроблені французькою
мовою», — читаємо  в іншій статті закону. 

Закон Тубона регламентує статус французької мови в освіті
(мова освіти, іспитів і конкурсів, а також дисертацій і доповідей
державних і приватних закладів — французька, за винятками,
виправданими тими випадками, коли викладачі запрошені
з іноземних держав) та в засобах масової інформації (публіка�
ції, огляди, повідомлення, поширювані у Франції через засоби
масової інформації, мають бути французькою або ж, принайм�
ні, супроводжуватися тезами французькою). 

Закон зобов’язує уряд щороку до 15 вересня подавати
парламентові звіт про стан французької мови.

Сьогодні на сторожі французької мови стоїть низка інсти�
туцій, підпорядкованих або президентові, або прем’єр�мініст�
рові. Це, зокрема, Найвища рада французької мови, Головна
комісія з термінології та неологізмів, спеціалізовані терміноA
логічні комісії Французької Академії, діяльність яких координує
підрозділ Міністерства культури — Головне управлінням з пиA
тань французької мови. 
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Контроль за застосуванням закону покладено на Головну
дирекцію конкуренції, споживання і боротьби з контрабандою,
Бюро перевірки реклами, найвищу раду з телебачення і радіо�
мовлення та асоціації захисту французької мови. Таких асо�
ціацій чимало. Назву деякі: «Майбутнє французької мови»,
«Оборона французької мови», «Право розуміти», «Асоціація
комп’ютерників, які розмовляють французькою», тощо.

До речі, французи придумали «стимул» для високопоса�
довців та відомих приватних власників, які публічно ігнорують
французьку мову: щороку їм присвоюють титул «Англійський
найманець (попихач)» або «Англійський найманець (попихач)
міжнародного рівня».
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ТТ..  ППААССИИММООКК

ХРОНОЛОГІЯ НИЩЕННЯ

РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

— 11662266  рр.. Київський митрополит Іосиф Краковський склав
акафіст до св. Варвари. Москва дозволила, але з
умовою його перекладу на російську мову. Наказ
Синоду митрополитові України позбирати з усіх
церков України книги старого українського дру�
ку, а замість них завести московські видання.
Цензурування творів Лаврентія Зизанія Туста�
новського в Москві. 

— 11662277  рр.. Указом царя московського Олексія Михайловича
та його батька патріарха Філарета звелено було
«книги українського друку зібрати і на багаттях
спалити із суворою забороною будь�коли в
майбутньому купувати українські книги». Так, у
Москві спалено «Учительське євангеліє» Транк�
віліона�Ставровецького та «Катехизис» Лаврен�
тія Зизанія Тустановського. 

— 11666677  рр.. Андрусівська угода. Укладаючи договори з поля�
ками, московський цар Олексій ставив такі
вимоги стосовно українських книг, їх авторів та
видавців, заодно показуючи рівень московського
дикунства: «Все те, в которых местностях книги
печатаны и их слагатели, також печатники, или
друкари, смертью казнены и книги собрав
сожжены были, и впредь чтобы крепкий заказ
был бесчестных воровских (так москвини
називали українські книжки) книг никому с
наших королевского величества подданых нигде
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не печатати под страхом смертной казни».
Обмеженнями чи забороною книгодрукування
Московія намагалася понизити рівень освіти та
науки в Україні, знищити національний дух у
культурі, побуті, суспільних відносинах. 

— 11667777  рр.. Наказ патріарха Іоакима видерти з українських
книжок аркуші «не сходные с книгами московс�
кими». 

— 11668899  рр..  Заборонено Київській лаврі друкувати книги без
патріаршого дозволу: «... к нам первее неприслав,
отнюдь бы вам не дерзати таковых книг
новослагаемых печатати…»

«Первая цензура в России была заведена
специально для изданий малорусской печати»,
визнали москалі в 1905 р. («Объ отмене стесне�
ний малорусскаго печатного слова»). 

— 11669900  рр.. «Сугуба, трегуба і многогуба» «анафема» Мос�
ковського собору на книжки С. Полоцького,
П. Могили, К. Ставровецького, І. Галятовського,
Я. Барановича, А. Радивилівського, І. Славине�
цького. 

— 11669933  рр.. Заборона патріарха Андріана привозити україн�
ські книжки до Москви. Його лист до Києво�
Печерської лаври про заборону будь�яких книг
українською мовою. 

— 11770099  рр..  Указ Петра І про заборону друку книг україн�
ською мовою, а книги, друковані церковносло�
в’янською мовою, звіряти з російським видан�
ням, щоб у них ніякої різниці не було. Указ про
обов’язковість цензурування до друку україн�
ських книжок у Москві. 
Петро І примусив скоротити число студентів
Києво�Могилянської академії з 2000 до 161, а най�
кращі науково�просвітницькі сили вимушені
були перебратися з Києва до Москви. Серед них
були Інокентій Гізель, Іоанникій Галятовський,
Лазар Баранович, Дмитро Ростовський (Туптало),
Стефан Яворський, Феофан Прокопович, Си�
меон Полоцький та багато інших. Вони відіграли
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головну роль у розвитку культурного життя
тодішньої Московії. 
«Українці принесли з собою всю свою велику
культуру, її вплив одбився на Москві на всьому
житті: будівлі, малюванні, одежі, співах. музиці,
звичаях, на праві, літературі і навіть на самій
московській мові. Все життя складалося тоді так,
що ставало неможливим прожити без українця.
Всяких ремісників доставали з України» (І. Огієн�
ко, «Українська культура»). «...Стара московська
культура в часи царювання Петра вмерла; та
культура, яка відтоді живе й розвивається в
Московії, є органічним продовженням не москов�
ської, а київської, української культури», визнав
пізніше князь М. Трубецькой. 

— 11771133  рр.. Московське царство наказом Петра І привласнює
собі назву Русь (грецька назва Руси звучить як
«Росія»). У такий спосіб московити підміною
понять, тобто шахрайством, привласнюють собі
нашу тисячолітню історичну та духовну спадщину. 

— 11772200  рр.. Наказ царя Петра І: «В Киево�Печерской и
Черниговской типографиях вновь книг никаких
не печатать... старые книги справливать прежде
печати, дабы... особливого наречия в оных не
было». 

— 2200  ггрруудднняя  11772200  ррооккуу Петро І видав указ київському
губернському князю Голіцину, щоб «...во всех
монастырях, остающихся в Российском государс�
тве, осмотреть и забрать древние жалованные
грамоты и другие куртиозные письма ориги�
нальные, а также книги исторические, руко�
писные и печатные». 

— 11772211  рр.. Наказ про цензурування українських книжок.
Накладені штрафи на Київську та Чернігівську
друкарні за книжки «не во всем с велико�
российскими сходные». Знищення Чернігівської
друкарні. 

— 11772244  pp.. Московська цензура наклала тисячу рублів
штрафу на архимандрита Печерської Лаври за те,
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що там була надрукована церковна книга «Три�
одь», «не совсем с великороссийским сходная»,
а чернігівську друкарню, окрім такої самої кари,
Синод наказав перевести в Москву, тобто просто
загарбав. 

— 11774400  рр..  Російською імператрицею Анною Іоанівною
створено правління гетьманського уряду під
керівництвом московського князя Олексія
Шаховського та запроваджено російську мову в
діловодстві на території України. 

— 11774488  рр.. Наказ Синоду Київському митрополитові Самуї�
лу Милославському ввести в Києво�Могилян�
ській академії та в усіх школах України вик�
ладання російською мовою. 
Переписи 1740–1748 років свідчать, що в семи
полках Гетьманщини на 1094 села припадало 866
шкіл з викладанням українською мовою, тобто,
на кожну тисячу душ населення припадала одна
школа. У 1804 році було видано царський указ,
який забороняв навчання українською мовою.
Результати національного гніту одразу позначи�
лися на стані освіти в Україні. Під кінець століття
кількість населення зросла утричі, а кількість
шкіл зменшилася удвічі, серед них вкраїнських
не було жодної. Уже перепис 1897 року показав,
що на 100 осіб було тільки 13 письменних. 

— 11775500  рр.. Після скасування Канцелярії міністерського
правління малоросійських справ у м. Глухові з
неї вилучено та перевезено до Росії справи таєм�
ного діловодства. Документи архіву Запорозької
Січі, знайдені під час «розорення Січі генерал�
поручиком Текелією у скрині під престолом
січової церкви», опинились у Московському
відділенні загального архіву Головного штабу. 

— 11775533  рр.. Указ про заборону викладання українською
мовою в Києво�Могилянській академії. 

— 11775555,,  11776666,,  11777755,,  11778866  pppp.. Заборона Петербурзького
Синоду друкувати українські книжки. 

— 11775599  рр.. Синод видав розпорядження про вилучення зі
шкіл українських букварів. 
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— 11776633  рр..  Указ Катерини II про заборону викладання
українською мовою у Києво�Могилянській Ака�
демії (повторно). 

— 11776644  рр.. Інструкція Катерини II князю О.Вяземському про
русифікацію України, Прибалтики, Фінляндії та
Смоленщини, «якщо розумні люди будуть обрані
начальниками цих провінцій». 

— 11776644  рр.. Скасування Катериною II українського гетьман�
ства, а з ним — ліквідація українських навчально�
культурних закладів та усунення від влади
українськомовних чиновників. «…Коли ж у Мало�
росії не буде гетьмана, то треба намагится, щоб
час і назва гетьманів зникли...» 
Протягом другої половини 18 ст. та першої
половини 19 ст. видавнича справа в Україні була
спаралізована. Як наслідок, у 1847 р. в Україні
була надрукована лише одна книжка, у 1848 — 3,
1849 — 2, 1850 — 1, 1851 — 2, 1856 — 5. 

— 11776655  рр.. Ліквідація Катериною II козацького устрою на
Слобожанщині та козацьких шкіл. 

— 11776666  рр.. Синод видав суворий указ Києво�Печерській
лаврі друкувати лише ті книги, які в московській
друкарні друкуються та апробовані Синодом. 

— 11776699  рр.. Наказ Синоду, за яким українські книжки у
церквах було замінено московськими. 

— 11776699  рр.. Синод заборонив Києво�Печерській лаврі дру�
кувати букварі українською мовою і наказав
відібрати у людей ті букварі, які були вже на
руках. 

— 11777777  рр.. Після смерті 13 березня від переслідувань та
злигоднів геніального українського композитора,
академіка Болонської музичної академії Максима
Березовського (нар. 1745 р. у Глухові) влада забо�
роняє виконувати його твори й знищує багато
його рукописів. 

— 11778800––11778833  pppp.. Перше закріпачення українських селян на
окупованих Московією землях Руси�України
(в той же час у 1771 р. у Криму татари скасували
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рабство, а в 1780 р. було відмінено панщину в
Австрійській імперії). 

— 11778800  рр.. Спалення книгозбірні Києво�Могилянської
академії, яку збирали понад 150 років і яка була
однією з найбагатших бібліотек Руси�України. 

— 11778822  рр.. Катериною II створено комісію для заведення в
Росії народних училищ з метою запровадження
єдиної форми навчання та викладання російської
мови в усіх школах імперії. 

— 11778844  рр.. За розпорядженням Синоду київський митропо�
лит наказав, аби в усіх церквах дяки та священ�
ники читали молитви та правили службу «голо�
сом, свойственным российскому наречию». Те ж
саме було заведено і в школах України. Синод
наказує митрополитові Київському і Галицькому
Самуїлу карати студентів і звільняти з роботи
учителів Києво�Могилянської академії за відхід
від російської мови. 

— 11778855  рр..  Тепер уже наказ Катерини II у всіх церквах
імперії правити службу Божу російською мовою.
Російську мову заведену також в усіх школах
України. 

— 11778866  рр.. Синод знову наказує митрополитові Київському
контролювати Лаврську друкарню, щоб ніякої
різниці з московськими виданнями не було, а в
Києво�Могилянській академії негайно ввести
систему навчання, узаконену для всієї імперії. 

— 1789 р. У Петербурзі з ініціативи Катерини II видано
«Порівняльний словник усіх мов», у якому
українська мова значиться як російська, спотво�
рена польською. 

— 11880077  рр.. Учитель Харківської гімназії Т. Сєліванов хва�
лився: «Мы застали в училищах самого Харькова
учителей, что так и резали по�украински с
учениками; да мы, то�есть новоприбывшие из
семинарии учителя, по распоряжению начальст�
ва сломили их и приучили говорить по�русски»
(«Слово Просвіти», 1998 р.). 
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— 11881111  рр..  Закриття Києво�Могилянської академії. 

— 11883333  pp.. Московські солдати за наказом з Петербурга в
один і той же день в усіх мечетях Криму конфіс�
кували всі письмові документи, книги, історичні
манускрипти татарською, турецькою та араб�
ською мовами, серед яких було багато матеріалів,
що стосувалися Руси�України та її відносин з
південними народами. На центральних площах
запалали багаття із книг. 

— 11883344  рр.. Заснування Київського університету з метою
«русифікації юго�западного края». 

— 11883399  pp.. Ліквідація української греко�католицької Церкви
на Правобережній Україні. Сотні християн і
багато священиків було вбито, а 593 з них заслано
до Сибіру. Замість них було прислано московсь�
ких «батюшок», чиновників�наглядачів у рясах. 

— 11884477  рр.. Розгром Кирило�Мефодіївського товариства і
наказ цензорам суворо стежити за українськими
письменниками, «не давая перевеса любви к
родине над любовью к отечеству». 

— 11884477––11885577  pppp.. Десятирічна солдатська каторга із «забо�
роною малювати і писати» геніального поета,
художника і мислителя Тараса Шевченка. 

— 11885533  рр.. Видання спотвореного «Літопису» Граб’янки. 

— 11886622  рр.. Закриття українських безоплатних недільних
шкіл для дорослих, організованих українською
інтелігенцією. За «українофільську діяльність» на
сім років виселяють до Архангельська Павла
Чубинського. Припинено видання українського
літературного та науково�популярного журналу
«Основа». 

— 11886633  рр.. Циркуляр міністра внутрішніх справ П.Валуєва
про заборону видавати підручники, літературу
для народного читання та книжки релігійного
змісту українською мовою: «Української мови не
було, немає і бути не може, а хто цього не розуміє
— ворог Росії». Заборонено ввезення і розпов�
сюдження в імперії львівської газети «Мета». 
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— 11886644  рр.. Статут про початкову школу: навчання має про�
водитися лише московським наріччям. Тисячі
пудів архівних матеріалів вивезли до Москви
після судової реформи 1864 року. Згідно з обіж�
ником(інструкцією) Міністерства юстиції від
3 грудня 1866 року туди потрапила велика кіль�
кість документів ліквідованих установ із Волин�
ської, Київської, Катеринославської, Подільської,
Херсонської та Чернігівської губерній. 

— 11886699,,  11888866  pppp.. Укази про доплату російським чиновникам
за русифікацію України «в десяти Юго�Запад�
ных губерниях лицам русского происхождения,
исключая, однако, местных уроженцев, произво�
дятся прибавки к содержанию...». 

— 11887700  pp.. Вказівка міністра освіти Д. Толстого про те, що
«кінцевою метою освіти всіх інородців, що
проживають у межах нашої вітчизни, має бути
змосковщення». Отже українців відносили до
«інородців». В умовах постійного протиукраїнсь�
кого терору багато талановитих українців
(зокрема М. Гоголь, В. Короленко, А. Чехов,
П. Чайковський) змушені були своєю творчістю
збагачувати чужу культуру. Інших московити
приписали собі (математик М. Остроградський,
художник І. Рєпін та багато інших), як і нашу
історичну та культурну спадщину. 

— 11887744  рр.. Новий статут про початкові народні школи, у
якому підтверджено, що навчання має проводи�
тись лише московським наріччям. 

— 11887766  рр.. Емський указ Олександра II про заборону вве�
зення до імперії будь�яких книжок і брошур
«малоросійським наріччям», заборону друку�
вання оригінальних творів художньої літератури,
в яких «не допускати жодних відхилень від
загальновизнаного російського правопису».
Заборонялися також сценічні вистави, спів,
читання та друкування текстів українською
мовою. 1876 р. Указ про зобов’язання «прийняти
як загальне правило», щоб в Україні призначати
вчителів�московитів, а українців посилати до
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Петербурзької, Казанської і Оренбурзької округ.
Це «загальне правило» діяло і за правління
комуністів до проголошення Україною незалеж�
ності в 1991 р. Як наслідок, за 100 років з Руси�
України у такий спосіб було виселено кілька
мільйонів української інтелігенції, а в Україну
направлено стільки ж росіян. 

— 11887766––11888800  pppp.. Українських учених та педагогів М. Драго�
манова, П. Житецького та багатьох інших звіль�
нили з роботи за наукові праці з українознавства,
а П. Лободоцького — лише за переклад одного
речення з Євангелія українською мовою. 

— 11888811  рр..  Чергова заборона викладання у народних школах
та виголошення церковних проповідей українсь�
кою мовою. Закон надавав дозвіл на друк слов�
ників українською мовою, але російським про�
писом, а постановку українських вистав поставив
у залежність від місцевого начальства. 

— 11889955  pp..  Заборона видавати українські книги для дітей, «...
хотя бы по существу содержания и представля�
лись благонамеренными». Збірку дитячих опо�
відань цензор заборонив з допискою: «Написано
очевидно для детей, но они должны учиться по�
русски. — Воспретить». На українській грама�
тиці, написаній московською мовою, цензор
написав: «Наивно было бы надеяться на
дозволение печатать грамматику того языка,
который не должен существовать». 

— 11889966  рр.. Б. Грінченко писав: «Величезна більшість учите�
лів соромить дітей їх українською мовою гово�
рити. Українські національні згадки, українську
історію викинено з читанок шкільних... А замість
історії вкраїнської скрізь історія московська
викладається так, мов би вона нашому чоловікові
рідна. Та ще й яка історія! Що стукнеш, то скрізь
хвали та гімни земним божкам: Павлові, Миколі,
Катерині, Петрові; хвали Суворовим, Корни�
ловим, Скобелєвим і всій російській солдатчині!
Тут усякі «подвиги» рабської вірности». 
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— 11888877  рр.. Рукопис граматики української мови цензор
повернув, не читаючи, відписавши авторові, що
нема потреби дозволяти до друку граматику тієї
мови, яка приречена на небуття. 

— 11888888  рр.. Указ Олександра III «Про заборону вживання в
офіційних установах української мови та хре�
щення українськими іменами». 

— 11888899  рр.. У Києві, на археологічному з’їзді, дозволено чи�
тати реферати будь�якою мовою, крім україн�
ської. 

— 11889922  рр.. Російський уряд наказує цензорам суворо сте�
жити за тим, щоб не допустити українських
літературних перекладів з російської мови. 

— 11889944  рр..  Заборона ввезення українських книг з�за кор�
дону. 

— 11990033  pp.. Заборона користуватися українською мовою на
відкритті пам’ятника Котляревському у Полтаві. 

— 11990000  pp..  і наступні роки. Цензурою виключаються такі
слова як «козак», «москаль», «Україна», «україн�
ський», «Січ», «Запоріжжя» та інші, які мають
український національно�символічний зміст. 

— 11990055  рр.. Кабінет міністрів Росії відкинув прохання Київ�
ського та Харківського університетів про скасу�
вання заборони української мови, визначаючи це
несвоєчасним. 

— 11990055––11991122  pppp.. Міністерство освіти закрило 12 приватних
гімназій, звільнило 32 директорів та 972 учителів,
822 учителів перевело до інших шкіл за намагання
вводити у викладання українознавчу тематику. 

— 11990055  pp.. Ректор Київського університету відмовив 1400
студентам відкрити 4 кафедри українознавства з
українською мовою викладання, заявивши, що
університет — це «загальнодержавна інститу�
ція», і в його стінах не може бути жодної мови,
крім московської. 

— 11990066  і 11990077 роки. Закриття «Просвіт» в Одесі та Мико�
лаєві. 

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
268



— 11990088  pp.. Указ Сенату про те, що освітня робота в Україні
шкідлива й небезпечна для Росії. 

— 11991100  рр.. Уряд П.Столипіна своїм циркуляром зарахував
українців до «іновєрцев» і заборонив будь�які
українські організації. Боротьба з рухом за
відродження України є історичним завданням
московської державності, вважав Столипін. 

— 11991100,,  11991111,,  11991144  pppp.. Закриття владою «Просвіти» у Києві,
Чернігові, Катеринославі (нині Дніпропет�
ровськ). 

— 11991144  рр..  Указ московського царя Миколи II про заборону
української преси. Заборона владою святкування
100�річчя від дня народження Т. Шевченка. 

— 11991144  pp.. Захопивши Галичину, російська військова адмі�
ністрація негайно спалила бібліотеку Наукового
товариства ім. Т. Шевченка, заборонила в Гали�
чині й на Буковині всю українську пресу,
навчальні заклади, громадські організації. В один
день українські школи було переведено на
російську мову, звільнено тих учителів, які не
могли або не хотіли нею викладати; вислано до
Сибіру сто тисяч українців, переважно учителів,
священиків, учених, активістів «Просвіти»,
Пласту та інших українських організацій. Багато
українців загинуло в дорозі від голоду, холоду та
хвороб. 

— 11991166  рр..  Закриття владою «Просвіти» в Кам’янець�Поділь�
ському. 

— 11991188  рр..,, 2266  ссііччнняя.. Захопивши Київ, московсько�більшо�
вицькі інтервенти за кілька днів знищили 5 тис.
осіб, які розмовляли українською мовою, носили
український національний одяг або у кого в хаті
висів портрет Т. Шевченка, знищили безцінні
культурні, мистецькі, архітектурні та інші над�
бання. 

— 11992222  рр.. Ліквідація «Просвіт» на Кубані, в Зеленому Кли�
ну (Далекий Схід) та в інших місцях компактного
проживання українців. 
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— 11992299  рр.. Арешт українських науковців і духовенства —
заміщення їх російськомовними. 

— 11992299––11993300  pppp.. Чергові арешти визначних діячів україн�
ської науки, культури, освіти, церкви, Спілки
Української Молоді. Одночасно було заареш�
товано і розстріляно (більшість) або відправлено
на довгострокову каторгу в концтабори понад 120
тисяч українців, головним чином інтелігенції. До
звільнення і реабілітації дожили одиниці. 

— 11993300––11993377  pppp.. Ліквідовано усі без винятку українські
школи, середні спеціальні та вищі навчальні зак�
лади та факультети, закрито газети та видав�
ництва на Кубані, в Сибіру, на Далекому Сході та
інших землях, заселених переважно українцями. 

— 11993322––11993333  рррр.. Спланована і здійснена акція ліквідації
українського народу шляхом організації голодо�
мору. Централізоване переселення росіян у ви�
мерлі села України. В Україні, яка володіє 40 від�
сотками світового чорнозему, умертвлено голо�
дом 12 мільйонів носіїв української мови, саме
селян, щоб зберегти зрусифіковане міське
населення. 

— 11993333  рр.. Телеграма Сталіна про припинення українізації і
знищення більшості українських письменників. 

— 11993333  —— 4411  pppp.. та й подальші часи. Тотальне знищення та
арешт 80% української інтелігенції. Заборона
писати мистецькі та художні твори, які б позна�
чалися українським національним змістом, дос�
ліджувати і вивчати справжню історію України,
згадувати про голодомори. Система освіти та
виховання було спрямовано на те, щоб українцям
прищеплювати відчуття меншовартості, відразу
до борців за визволення Руси�України від
окупанта, зневагу до українських національних
героїв. Визначних наших діячів науки, культури,
церкви (М. Грушевський, С. Єфремов, В. Винни�
ченко, І. Пулюй, Г. Хоткевич, І. Багряний, О. Оль�
жич, А. Шептицький та багато інших) замов�
чували або подавали в негативному значенні. 

УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ІІІІ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЇЇЇЇ ::::     нннн ееее гггг аааа рррр аааа зззз дддд ииии ,,,,     зззз аааа гггг рррр оооо зззз ииии ,,,,     нннн аааа дддд іііі їїїї
270



— 11993377  рр..,, листопад. На відзначення двадцятиріччя приходу
комуністів до влади на Соловках було розстрі�
ляно багато діячів української культури. 

— 11993388  pp.. Постанова «Про обов’язкове вивчення російської
мови в національних республіках СРСР». А 1958
p. Постанова про вивчення української мови за
бажанням батьків. 

— 11993399  рр.. Початок (і продовження після війни) комуністич�
ного терору на західноукраїнських землях: за�
крито всі українські часописи, заборонено всі
українські партії та громадські організації, зокре�
ма «Просвіту» та наукове товариство ім. Т. Шев�
ченка. Українці — західняки поступово «звільня�
лись» від рідної мови, культури, звичаїв, церкви.
Закрито частину українських і відкрито російські
школи. Депортації до Сибіру. (План масштабні�
шого вивезення українців до Сибіру зірвався
через нестачу вагонів). 

— 11994466  рр.. Постанова Ради Міністрів Радянського Союзу
«Про затвердження українського правопису,
наближеного до російського». Постанова ЦК
ВКП(б) про «український буржуазний націона�
лізм», внаслідок якої кілька тисяч представників
української інтелігенції заслано до концтаборів.
Гоніння на журнали «Україна», «Радянський
Львів», «Дніпро», «Барвінок», «Перець». 

— 1947 р. Чергова  чистка діячів української культури з
обвинуваченням їх у націоналізмі. Видано таємну
інструкцію на 157 сторінках про вилучення з
книгозбірень та списання в макулатуру 3600 назв
книжок, авторів яких було названо українськими
буржуазними націоналістами, ворогами народу. 

— 1949 р. 16�й з’їзд КП(б)У у черговий раз засуджує
український буржуазний націоналізм, погрожує
українським діячам науки та культури, які ще
залишилися на волі, вимагає від них таврувати
«гнилу культуру буржуазного Заходу» й
вихваляти «передову культуру» Союзу. 

— 11995511  pp..  Викриття «Правдою» «національних ухилів» в
українській літературі (вірш В.Сосюри «Любіть
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Україну», лібрето опери «Богдан Хмельницький»
та ін.). 

— 11995511рр.. Студенти Харківського університету відмовилися
складати іспити російською мовою. Тоді 800 з них
було репресовано, а 33�х студентів на закритому
засіданні суду було засуджено до смертної кари і
розстріляно 

— 11995588рр..  2244  ггрруудднняя..  Верховна Рада СРСР прийняла закон ,
згідно з яким питання про те, вивчати чи не
вивчати рідну мову в національних школах, знову
було віддано на вирішення батьків та самих учнів.
Постанова Пленуму ЦК КПРС, а 1959 року —
відповідна постанова Верховної Ради УРСР про
перехід українських шкіл на російську мову
викладання. 

— 11996622  pp.. ЦК Компартії України зобов’язує комуністів та
місцеву адміністрацію «рішуче виступати проти
консервативних традицій і звичаїв, проти будь�
яких пережитків буржуазного націоналізму»,
найшкідливішими з яких, на думку колонізаторів,
було знання рідної мови, потяг до вивчення своєї
історії та культури. 

— 11996644  рр.. «Невідомий» пересипає фосфором й спалює
Українську національну книгозбірню у Києві. На
прилеглій до книгозбірні території заздалегідь
була відключена воду, а пожежники приїхали
лише через 4 години після підпалу. Вогнем було
знищено понад 600 тисяч томів цінних архівних
українських документів. 

— 11996699,,  11997799  pppp.. Серія загадкових пожеж у відділах
україністики в бібліотеках Академії Наук, музею
«Софія Київська», Видубицького монастиря у
Києві, медичного інституту в Тернополі, Успен�
ської церкви та музею українського мистецтва у
Львові. Аналогічні «загадкові» пожежі в цей час
сталися в національних бібліотеках інших
республік СРСР (Тарту, Самарканд, Ашхабад),
окрім Росії. 

— 11996655  рр.. Хвиля політичних процесів проти «українських
іншодумців (Б. та М. Горині, П. Заливаха,
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Св. Караванський, Валентин Мороз, М. Осадчий,
А. Шевчук та інш.). У Харкові за протести проти
закриття українських шкіл заарештований
А. Здоровий. 

— 11997700  рр.. Суд над авторами «Листа творчої молоді Дніпро�
петровська» з протестом проти московщення
української культури. 

— 11997700  рр.. Наказ Міністерства освіти СРСР про написання і
захист усіх дисертацій лише російською мовою.
Затвердження тільки в Москві. Ситуація нерідко
доходила до абсурду: російською мусили вико�
нувати та захищати навіть дисертації з питань
української мови та літератури. 

— 11997722  рр..  «За недостатню боротьбу з націоналістичними
проявами» московські можновладці  усунули від
партійного керівництва Першого секретаря ЦК
КПУ П. Шелеста (критика партійними цензорами
його книги «Україна наша радянська», в якій
прославляється запорозьке козацтво), звільнили
з Вищої партійної школи при ЦК КПУ 34�х
викладачів включно з її директором, заборонили
книги майже сотні авторів, усунули чверть секре�
тарів з ідеологічних питань на всіх партійних
рівнях, піддали чистці ряд наукових установ,
а також Київський та Львівський університети.
У Харкові знесли хату, де жив видатний україн�
ський філософ і просвітитель Г. Сковорода, та
приступили до знищення цвинтаря, де поховано
багато визначних діячів української науки та
культури. 

— 11997722––11997744  pppp.. Політичні репресивні процеси проти
українських дисидентів. У ці роки були засу�
джені: Є. Сверстюк, І. Світличний, І. Дзюба,
В. Стус, Ігор та Ірина Калинці, Н. Світлична,
В. Чорновіл, Ю. Шухевич та інші. 

— 11997755  рр.. Нова цензура «Кобзаря» Тараса Шевченка. 

— 11997788  pp..,, січень. На Чернечій (Тарасовій) горі у Каневі
спалив себе Олекса Гірник з міста Калуша на
знак протесту проти московщення України. 
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— 11997788  рр..  Директива Міносвіти УРСР «Про вдосконалення
вивчення російської мови в українських шко�
лах». 

— 11997799  рр..  Ташкентська конференція на тему: «Російська
мова — мова дружби і співпраці народів СРСР»,
де було накреслено нові заходи щодо російщення
неросійських народів СРСР (як результат — в
Україні українські дитячі садки практично
зникли). 

— 11998833  рр.. Постанова ЦК КПРС, за якою вчителі російської
мови та літератури в Україні отримали 16%
надбавки до платні порівняно з викладачами
української мови. 

— 1983–1986 рр. Продовження арештів українських диси�
дентів. 

— 11998844––11998855  pppp.. У концтаборах були замордовані Олекса
Тихий, Юрій Литвин, Василь Стус, Валерій
Марченко. 

— 11998899  рр..  Постанова ЦК КПРС про єдину офіційну загаль�
нодержавну мову в Радянському Союзі —
російську. Те ж саме — у проекті Конституції
М. Горбачова. 

— 11999900  рр.. Верховна Рада Союзу РСР у законі про мови
народів Радянського Союзу закріплює за росій�
ською мовою статус офіційної на всій території
Союзу. 

— 11999933––11999955  pppp.. Посилення антиукраїнського терору в
освіті, культурі, засобах інформації. Вбито кілька
десятків активістів національних українських
партій та організацій у різних містах України,
зокрема голову секретаріату Руху Михайла Бой�
чишина, спалено хату�музей Тараса Шевченка. 

— 11999944  рр.. — й донині. Намагання (і не тільки) надати
російській мові статусу офіційної в незалежній,
вільній, суверенній, самостійній Україні. 

— 11999944  pp.. Заява Л. Кучми про його намір внести поправки
до чинного законодавства щодо надання ро�
сійській мові статусу державної. Як наслідок —
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призупинення відновлення українських шкіл,
переведення частини українських класів та шкіл
на російську мову навчання. 

— 11999955  pp..,, травень. У Харкові керована Є. Кушнарьовим
влада відкрила пам’ятник україножеру Г. Жуко�
ву, саме тому, який підписав наказ про виселення
з України всіх українців. 

— 11999955рр..,,  1188  ллииппнняя.. Неспровоковане звіряче побиття вла�
дою українців у Києві (кілька душ загинуло,
десятки покалічено) під час похоронної процесії
святійшого Патріарха Київського і Всієї Руси�
України Володимира. Озброєні омонівці кида�
лися на неозброєних людей з криками «бєй
хохлов!», топтали і шматували державні прапори.
До відповідальності ніхто не був притягнутий. 

— 11999988рр.. й— донині. У зв‘язку з інформаційною револю�
цією російщення України відбувається ще інтен�
сивнішими методами, ніж за часів Валуєвського
циркуляру. 

На сьогодні інформаційний простір України майже
повністю зрусифіковано. 

Неукраїнська, а часом антиукраїнська політика урядів
України призвела до того, що державну мову з української
преси витіснила мова сусідньої країни і співвідношення між
україномовною та російськомовною пресою становить 1:10. 

Україна посідає перше місце (!) у світі за рівнем оподат�
кування книги — 28%. В результаті продукція українського
книжкового ринку на 2/3 складається з імпорту книжок
московською мовою. Кількість україномовних вишів становить
лише 23%. У Криму — аж чотири українські школи й одна
українська газета. На програму відродження української мови
уряд не виділяє практично жодної копійки, в той час коли
Москва на програму «Русский язык» («...на поддержку и
развитие русского языка в бывших республиках СССР»)
щорічно виділяє 2 млрд. дол. 

Левова частка цих коштів осідає передусім в Україні на
безплатне розповсюдження антиукраїнських газет, підтримку
промосковських політичних партій, організацій, телеканалів.
Наслідком саме цієї політики стала естафета надання росій�
ській мові статусу регіональної у східних й південних областях,
саме там, де українська мова практично не вживається.
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Р о з д і л V

ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ РРРР КККК ВВВВ АААА     ЯЯЯЯ КККК

ПППП ОООО ЛЛЛЛ ІІІІ ТТТТ ИИИИ ЧЧЧЧ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ

ВВВВ АААА ЖЖЖЖ ІІІІ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ     ММММ ОООО СССС КККК ВВВВ ИИИИ



««УУннііввееррссуумм»»  №№  55––66 ((221111––221122)),,  22001111

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ: 

«РОСІЯ ВИКОРИСТОВУЄ
МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВПЛИВУ

НА УКРАЇНУ»

——  ВВаашшаа  ССввяяттооссттее!!  
УУ  22001100  рр..  ссппооввннииллооссяя  1155

ррооккіівв  ВВаашшооггоо  ппааттррііаарршшеессттAA
вваа..  ЧЧиимм  нниинніі  єє  УУППЦЦ  ККПП,,  яяккщщоо
ггооввооррииттии  вв  ццииффрраахх??

— Київський патріархат
має в Україні понад 4,5 тисячі
громад, понад 3,5 тисячі хра�
мів, кілька десятків чолові�
чих і жіночих монастирів.
Найвідомішими є Михайлів�
ський Золотоверхий та Виду�
бицький монастирі у Києві,
Свято�Георгіївський монас�
тир на Козацьких могилах
(на полі битви під Берестеч�
ком), скит Манявський на
Івано�Франківщині.

Згідно з даними соціоло�
гічних опитувань, Київський
Патріархат має найбільшу
кількість прихильників серед
усіх конфесій — понад 30 відсотків населення України, або ж
понад 14 мільйонів людей. Московський Патріархат має вдвічі
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більше зареєстрованих громад, однак кількість його прихи�
льників в Україні менша — приблизно 20 відсотків населення,
це 9 мільйонів. Прихильників УГКЦ — 7–8 відсотків.

——  ЧЧооммуу  ВВии  ооббссттооююєєттее  ссааммее  ааввттооккееффааллььнниийй  шшлляяхх  ррооззббууддооввии
ЦЦееррккввии,,  вв  ттоойй  ччаасс  яякк  ВВаашшіі  ооппооннееннттии  ннааггооллоошшууююттьь  ннаа
ннееооббххііддннооссттіі  ццееррккооввннооггоо  єєддннаанннняя??  

— Щоб відповісти на це запитання, треба звернутися до
вчення про Церкву, як воно сповідується у православ’ї. Ми
сповідуємо, що Церква — Тіло Христове. Містичне, тобто
таємниче, невидиме, Глава якого — Господь Ісус Христос, а всі
ми, віруючі християни, — члени цього Тіла. Ця Церква — єдина,
бо єдиний її Глава. І свята вона тому, що Христос Бог є святим.
Але разом з тим Церква поділена, бо частина Церкви скла�
дається з живих людей, а частина — з померлих. Проте смерть
не розриває духовної єдності у Христі, хоча померлі й відійшли
від життя нашого світу.

Далі — згідно з умовами людського буття, Церква не може
всіх віруючих зібрати в одному місці та в один час для
звершення головного таїнства — Євхаристії. А тому Церква
поділяється на громади, які з’єднані у єпархії на чолі з єпис�
копом, а єпархії в межах одного народу і однієї держави —
якщо цей народ переважно православний або є для цього
відповідні умови — єднаються в Помісну Церкву. Ця Церква
є невід’ємною частиною Тіла Христового, але адміністративно
вона незалежна від інших Помісних Церков. Якщо у Католи�
цькій Церкві є один видимий глава — Папа, то у Православній
видимого Глави земної Церкви немає, бо ми сповідуємо лише
одного Главу — Ісуса Христа.

Український народ переважно православний, ми маємо
понад 1000 років історії християнства на нашій землі, маємо
свою державність. І все це є підставами для того, щоби бути
Українській Церкві автокефальною. Більше того — українське
православ’я в цілому посідає одне з перших місць за кількістю
вірян серед усіх Помісних Церков. Якщо у Польщі, Чехії чи
Албанії є Помісні Церкви, то чому Українська Церква не може
бути Помісною?

І ще один аргумент: ми бачимо, що Росія використовує
Московський патріархат як інструмент для впливу на Україну в
своїх інтересах. А ми не хочемо, щоб Церква була інструментом
закордонного впливу.

——  ЗЗааггааллоомм  ббооррооттььббаа  ззаа  ссааммооссттііййннііссттьь  УУккррааїїннссььккооїї
ППррааввооссллааввннооїї  ЦЦееррккввии  ввіідд  ММооссккввии  ссппррииййммааєєттььссяя  ннаассааммппеерреедд  яякк
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ббооррооттььббаа  ззаа  ссааммооссттііййннііссттьь  вв  ууппррааввлліінннніі..  АА  ччии  ііссннууввааллии  яяккііссьь
ввііддммііннннооссттіі  ммііжж  ККииїїввссььккооюю  іі  ММооссккооввссььккооюю  ЦЦееррккввааммии  ннаа  ммооммееннтт
ппррииєєддннаанннняя??....

— Такі відмінності не тільки існували, а й збереглися досі.
Російський старообрядницький розкол зовсім не торкнувся
Української Церкви. У XVІІ–XVІІІ століттях українське духо�
венство, завдяки Могилянській академії, було значно
освіченіше, ніж московське. Тому в цей час з України ченців
сотнями вивозили до Росії, де ставили на єпископські кафедри,
в монастирі, учителями.

До початку ХІХ століття українське духовенство було
виборним — почитайте твір Миколи Гоголя «Старосвітські
батюшки і матушки», там це яскраво описано. Були відмінності
у богослужбовому співі, у прикрашанні храмів — у нас
прийнято прикрашати ікони рушниками, чого в Росії немає.
А різдвяні колядки та щедрівки взагалі в Росії тривалий час
вважали язичництвом і забороняли, хоча уявити без них
українське святкування Різдва неможливо.

У наш час Київський патріархат найперше відрізняється від
Московського тим, що в наших храмах служать українською
мовою. І це велике досягнення, бо зрозуміла мова служби
більше впливає на людину, ніж незрозуміла.

— ДДлляя  РРооссііййссььккооїї  ППррааввооссллааввннооїї  ЦЦееррккввии  ввттррааттаа  ККииєєвваа  ——  ццее
ввееллииччееззнниийй  ууддаарр..  ЯЯкк  ВВаамм  ссввооггоо  ччаассуу  ввддааллооссяя  ппееррееккооннааттии
ППааттррііааррххаа  ААллееккссііяя  ддааттии  ссттааттуусс  УУППЦЦ  ссааммооссттііййннооссттіі  ттаа
ннееззааллеежжннооссттіі  вв  ууппррааввлліінннніі??  

— Тоді республіки Радянського Союзу, зокрема Україна,
стали вимагати більших прав. Становище Москви було без�
вихідне — нічого іншого їй просто не залишалося. Оскільки
Україна вже отримала 1990 року більші права, ніж вона мала
раніше, я як Митрополит Київський поставив перед Собором
того ж року питання про надання і Українській Церкві прав
відповідно до положення України у Радянському Союзі. Архі�
єрейський Собор пішов на це, і ми отримали права самостій�
ності і незалежності Церкви.

Коли 1991 року Україна проголосила повну державну неза�
лежність, ми знову поставили питання про відповідні права
Української Церкви — автокефалію. Але тоді Москва не
прийняла нашого прохання, і Українську Церкву розділили. Так
званий Харківський собор — це була робота Москви і спец�
служб. Якби не було Харківського псевдособору, я думаю,
Церква розвивалася би зовсім по�іншому. Якби Українську
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Церкву не розділили і українські конфесії не почали боротьбу
між собою замість того, щоб боротися за незалежність, ми б
подолали опір Москви і отримали б визнання автокефалії.

— ЧЧии  єє  ррееччіі,,  ппрроо  яяккіі  ВВии  шшккооддууєєттееее  ввііддттооддіі??
— Я не шкодую ні про що. Тоді я вчинив правильно,

обстоюючи незалежність Церкви. І митрополит Володимир,
я думаю, зараз це розуміє. Якщо утворюється незалежна
держава — мусить бути і незалежна Церква. Таким шляхом
ішли всі православні держави: і Росія, і Греція, і Грузія, і
Болгарія, і Румунія, і Сербія. Чому Україна має бути винятком?

Цей шлях обрав не я, його обрала Церква, бо це ж рішення
було прийнято на Помісному Соборі, і весь єпископат, усі
монастирі, навчальні заклади, духовенство і народ підтримали
його. Я тільки очолював цей процес, але умови для нього
створилися історично. І тому цей наш шлях — правильний.
Тому ми впевнені, що переможемо.

——  ППрриирроодднноо,,  щщоо  ЦЦеерркквваа  ——  ііннссттииттуутт  ддооссииттьь  ккооннссееррввааAA
ттииввнниийй,,  ппррооттее  зз  ччаассоомм  ззммііннююєєттььссяя  іі  ввооннаа..  ЧЧии  ККииїїввссььккиийй
ппааттррііааррххаатт  ввппрроовваадджжууєє  щщооссьь  ннооввее  уу  ссввооєєммуу  жжииттттіі??

— Нічого такого, що би можна було назвати нововве�
деннями, у Київському патріархаті немає. Але впізнати наші
храми просто — за українською мовою і патріотизмом наших
парафіян. Якщо служба йде українською мовою, в церковній
крамничці продають українські книжки, а парафіяни між
собою спілкуються переважно українською — це, найімовір�
ніше, храм Київського патріархату, а не Московського. А ще у
нас не питають «До якої церкви ходите?», не заборонять ходити
в храми Московського патріархату, в той час як там кате�
горично забороняють ходити до нас.

— ССеерреедд  ууккррааїїннссььккооїї  ееллііттии  ссттааллоо  ммоодднниимм  ббууттии  ввііррууююччииммии,,
ххооччаа  ввіірряяттьь  ввооннии,,  ммааббууттьь,,  ммеенншшее,,  ннііжж  ввііддввііддууююттьь  ххррааммии..  ЯЯкк
ввііддррііззннииттии  ппооAAссппррааввжжннььооммуу  ввііррууююччуу  ллююддииннуу  ввіідд  ттіієєїї,,  яяккаа
ппррооссттоо  ххооддииттьь  ддоо  ххррааммуу??  

— Якщо людина виконує заповіді Божі і діє по совісті, то
навіть якщо вона і нечасто ходить до церкви, вона є віруючою
людиною, тому що живе за вірою. А коли людина показує себе
віруючою, ставить свічки, а совісті не має, або її не слухає, то
віра цієї людини не є правдива, бо вона живе не за вірою. Після
розпаду Радянського Союзу багато людей навернулися до
Церкви, причому щиро. Вони будують храми, допомагають,
виконують свої християнські обов’язки. Але до цього долу�
чаються й інші, які віри не мають, а пристосовуються до часу.
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Таке вже було в історії Церкви. Коли за часів Римської
імперії Церква була гнана, в Церкві були тільки вірні, бо
невіруючий не хотів іти на муки. А потім, коли Константин
Великий проголосив християнство державною релігією,
в Церкву пішли всі, хто хотів користуватися з нових умов.
І тому часто потрапляли туди люди, які за світоглядом були не
християнами, а язичниками.

— Останнім часом багато говорилося про загострення

відносин Київського патріархату з владою. Як усе виглядає

зараз?

— Коли ми створювали Київський патріархат у 1992 році,
ніхто не вірив, що наша Церква існуватиме довго. У Москві
мені говорили: «поіграются в нєзалєжность» — і прийде кінець.
Але ми в «нєзалєжность» не граємося. Ми свою державу
розбудовуємо, її духовні основи, без яких неможливе жодне
державне утворення.

Пророкували, що при новому, вже нинішньому, Прези�
дентові України Київський патріархат зникне. І почали пра�
цювати на його знищення. Але з того нічого не вийшло. Чому?
Та тому, що на наш захист стали громадські організації, полі�
тичні партії демократичного і патріотичного спрямування. Хоч
у світському житті вони й роз’єднані, справа захисту Україн�
ської Церкви об’єднала їх.

— ЧЧии  ааггрреессииввнніі  ддііїї  щщооддоо  ККииїїввссььккооггоо  ППааттррііааррххааттуу  ввжжее  ммааллии
ддлляя  вваасс  яяккііссьь  ннаассллііддккии??  

— Події, які відбувалися за останній рік, свідчать саме про
те, що Київський Патріархат знищити неможливо. За останній
час ми втратили кілька парафій, але і до Київського Патріархату
переходять парафії з Московського, як це сталося, наприклад, у
Полтавській області. І навіть у тих кількох парафіях, на які
здійснювалися атаки, йде шалений спротив, і остаточно
відібрати їх у нас поки що не вдається. 

Цей наступ на Київський Патріархат не ослаблює, а,
навпаки, зміцнює його. Протягом ХХ століття від радянської
влади ми терпіли і не таке, проте Церква залишилася — а
радянської влади не стало. То хто переміг? У 1995 році
Київський Патріархат теж хотіли знищити, але це набуло
такого розголосу, що Київський Патріархат, навпаки, почав
зростати, причому дуже швидко.

Так і зараз: ми бачимо, що більше людей стало приходити на
богослужіння до київських храмів. Тому ми переконані, що
Київський Патріархат ніколи не знищить ніяка влада, бо
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неможливо знищити український народ. Тим більше, що у
Московському Патріархаті дуже багато прихильників
автокефалії Української Церкви.

Ми хочемо жити в мирі і злагоді і з Російською Церквою.
Ми, християни, повинні не забувати, що Церква Христова —
єдина, і один у неї Глава: нема одного Бога для Росії, а іншого
для України. У цьому ми єдині. Нас розділяє тільки гріх владо�
любства, бажання Москви панувати над Україною. А цей гріх і
в минулі часи, і в наш час завдає великої шкоди Церкві
Христовій.

На жаль, у другому тисячолітті Церква почала займатися не
тим, чим треба, — боротьбою за владу, за першість, за території.
Хоча в Євангелії Христос категорично відкинув схожі наміри
апостолів визначати між собою «першого та більшого», власне,
наслідувати князів і царів зі світської влади. Церква завжди
повинна виконувати свою місію — приводити людей до вічного
життя.

— ССввооггоо  ччаассуу  ппррееззииддееннтт  ЛЛееоонніідд  ККууччммаа  ббуувв  ссууппррооттииввннииккоомм
ККииїїввссььккооггоо  ППааттррііааррххааттуу,,  ааллее  ппооттіімм  ззмміінниивв  ссввооюю  ддууммккуу..  ВВии
ммоожжееттее  ссккааззааттии,,  ккооллии  іі  ччооммуу  ссттааллаассяя  ццяя  ззммііннаа??  

— Леонід Данилович зрозумів, що Київський Патріархат
має велику підтримку народу, і тому без Київського Патріар�
хату не можна будувати українську державу. Я думаю, що і
нинішній Президент це зрозуміє, він же Президент україн�
ський, а не російський губернатор, і ми його як Президента
українського підтримуємо. І деякі представники нинішньої
влади нас підтримують — тільки таємно, щоб ми не афішували.
А значить, вони з нами. Ми вдячні їм за це. Така підтримка
означає, що не тільки Київський Патріархат існуватиме — буде
існувати й Українська держава.

Думаю, що все це розуміє і нинішній Президент Віктор
Янукович. Саме тому він і зустрівся 21 квітня зі мною та іншими
керівниками Українських Церков і релігійних організацій.
Дехто цій зустрічі дуже противився — але вона все ж таки
відбулась, і відбулась конструктивно. На ній Президент
говорив, що до всіх конфесій має бути рівне ставлення і що
держава це забезпечуватиме. Тому ми сподіваємося, що ці
слова Президента будуть виконуватися і на місцях — там, де
часто до нас ставлення не рівне, а упереджене. 

— УУ  ссууссппііллььссттввіі  ссккллааллооссяя  ттааккее  ууяяввллеенннняя,,  щщоо  вв  ККииїїввссььккооммуу
ппааттррііааррххааттіі  ввииссттууппааююттьь  ззаа  ннееззааллеежжннііссттьь,,  аа  вв  УУППЦЦ  ММПП  ввссіі
ппііддттррииммууююттьь  ііннттееггррааццііюю  зз  ММооссккввооюю..  ЧЧии  ттаакк  ццее  ннаассппррааввддіі??
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— Час показує, що й у Московському патріархаті духо�
венство та єпископи поступово схиляються до необхідності
існування в Україні незалежної Церкви. Це відчула Москва. Як
і те, що УПЦ Московського патріархату — проти імперської
ідеології Росії. Тож у Москві вирішили: треба цю Церкву
позбавити самостійності та незалежності в управлінні, бо вони
ведуть до відходу від Білокам’яної. Саме тому патріарх Кирил
так часто приїздить в Україну, щоб нагадати: він — глава цієї
Церкви, а не митрополит Володимир. Це викликає спротив
у єпископату митрополита Володимира, всередині Московсь�
кого патріархату точиться боротьба.

Ця боротьба — на користь втілення ідеї створення в Україні
єдиної Помісної Православної Церкви. Рано чи пізно така
Церква постане. Ви не помітили, що УПЦ МП вже не ворогує з
нами так, як 5–10 років тому? Чому? Та тому, що насправді
Київський патріархат їм потрібен для існування їхньої самос�
тійної й незалежної в управлінні Церкви. Без нас у них давно б
уже відібрали таку самостійність і незалежність.

А коли є ми, то є й захист для єпископів Московського
патріархату в Україні: мовляв, одберете незалежність в управ�
лінні — ми в Київський патріархат підемо. А для Москви це
найстрашніше. Тому між Київським і Московським патріар�
хатами зараз немає такої відкритої боротьби, як була раніше.
Є окремі переходи з одного патріархату в інший, але глобаль�
ного протистояння вже нема. То дуже добра ознака, яку влада
також бачить.

І коли влада хоче бути владою, вона повинна сприяти цьому
процесу. Бо ж добрі взаємини між Православними Церквами і,
зрештою, наше об’єднання зміцнюватимуть насамперед наше
суспільство. А раз суспільство єднається, то й основи держави
міцніють.

Ще раз підкреслю: наша дорога пряма і правдива — єдина
Помісна Українська Православна Церква в незалежній Україн�
ській державі. Тут ми нічого не вигадуємо, а лише йдемо тією
дорогою, якою йшли Греція, Болгарія, Румунія, Грузія, Сербія.
Адже ми вже пережили період імперій, він закінчився.

— ТТооббттоо,,  ттиисскк  ММооссккввии  ннаа  УУППЦЦ  ММПП  ззббллиижжууєє  їїїї  зз  ККииїїввссььккиимм
ППааттррііааррххааттоомм??  

— Я думаю, що так. Коли раніше у мене запитували, як я
ставлюся до приїзду Патріарха Кирила в Україну, я казав, що
ставлюся позитивно: його приїзди в Україну сприяють тому, що
парафіяни Московського Патріархату розуміють, що вони
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належать не до Української, а до Російської Церкви, тоді як
вони все�таки хочуть належати до Української Церкви. Сила
Київського Патріархату полягає в тому, що він діє за бажанням
народу. Український народ хоче мати свою державу і свою
Церкву. Російський народ XVII століття теж захотів мати свою
Церкву, і, незважаючи на те, що Російську Церкву не визна�
вали тривалий час, вона все ж таки залишилася автокефаль�
ною.

— УУ  22000088  рр..  ббааггааттоо  ггооввооррииллооссяя  ппрроо  ттее,,  щщоо  оодднниимм  ззіі  ссппооссооббіівв
ррооззвв’’яяззааттии  ццееррккооввннуу  ппррооббллееммуу  вв  УУккррааїїнніі  єє  ппееррееххіідд  УУккррааїїннссььккиихх
ЦЦееррккоовв  ппіідд  ооммооффоорр  ВВссееллееннссььккооггоо  ППааттррііааррххаа..  ЧЧии  ммоожжллииввиийй
ттааккиийй  шшлляяхх??

— Наша мета — не визнання як таке, а утворення в Україні
єдиної Помісної Церкви. Бо я і в Московському патріархаті був
визнаним митрополитом Київським. І немає ніякого сенсу в
тому, щоби Українській Церкві, яка проголосила свою
незалежність, змінити підпорядкування одному іноземному
патріарху на підпорядкування іншому.

Якби Константинополь запропонував нам шлях, як за один�
два роки досягти єдиної Помісної Церкви, якби гарантував нам
визнання автокефалії, тоді ми могли би піти на деякий час під
його омофор. У 2008 році він прийняти нас хотів, але ні про яку
автокефалію не йшлося. Ще й до того на нього натиснула через
Туреччину Москва, щоби він нас не приймав. Тому тоді нічого
й не сталося.

Але якби й сталося, то зараз, думаю, було б те, що є в Естонії
або в Румунії — дві визнані Церкви мають там свої митрополії,
але ці митрополії між собою не спілкуються. І ми би в Україні
мали замість єдиної Церкви ще одну митрополію — від
Константинополя. Корисно би це було для Української
Церкви? Ні. Тому цього і не сталося, бо не було на те волі Божої
і волі повноти нашої Церкви.

— ЧЧии  ззууссттррііччааллииссяя  ввии  зз  ннооввиимм  ггллааввооюю  УУккррааїїннссььккооїї  ггррееккооAA
ккааттооллииццььккооїї  ццееррккввии  ССввяяттооссллааввоомм  ((ШШееввччууккоомм))??  ЯЯкк,,  ннаа  ВВаашшуу
ддууммккуу,,  ппіісслляя  ййооггоо  ооббрраанннняя  ппррееддссттоояяттееллеемм  УУГГККЦЦ  ззмміінняяттььссяя
ввііддннооссииннии  ммііжж  ппррааввооссллааввннииммии  ттаа  ггррееккооAAккааттооллииккааммии??

— Так, я зустрічався з главою УГКЦ владикою Святославом
(Шевчуком). Говорили, звісно, і про майбутні відносини між
нашими Церквами. Прийшли до спільної думки: й надалі
повинні співпрацювати. Не говорити про об’єднання в одну
Церкву, яке не на часі, а думати про те, що можемо зробити
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разом на користь українського християнства й Української
держави. Однодумцями залишаємось і в питаннях утвердження
суспільної моралі. Бо ж бачимо, як зараз у європейській
цивілізації, християнстві падає «планка» моралі, духовності.

Дійшли навіть до того, що подекуди ті, хто називають себе
церквою, «благословляють» одностатеві «шлюби», тобто гріх,
за який Господь знищив Содом і Гоморру. Звідусіль наступають
наркоманія, пияцтво, корупція, руйнація сім’ї зі скороченням
народжуваності. З цими суспільними вадами маємо боротися
спільно.

Вважаю, що у дусі попередньої співпраці відносини між
нашими Церквами поглиблюватимуться. Тим більше, що
нинішній глава УГКЦ був секретарем кардинала Любомира
Гузара, тож, певно, йтиме його дорогою.

— ККааррддииннаалл  ГГууззаарр  ппооддаавв  уу  ввііддссттааввккуу  іі  ттееппеерр  ммааєє  ммоожжллииввііссттьь
ппііддттррииммууввааттии  ссввооггоо  ннаассттууппннииккаа  іі  ддооппооммааггааттии  ййооммуу  ззммііццннииттии
ааввттооррииттеетт  ——  ссеерреедд  ввііррнниихх  іі  вв  ккррааїїнніі  ввззааггаалліі..  ННееооддннооррааззооввоо
ддооввооддииллооссяя  ччууттии  ддууммккуу,,  щщоо  ККииїїввссььккиийй  ППааттррііааррххаатт  ——  ццее  ЦЦеерркквваа
ППааттррііааррххаа  ФФііллааррееттаа,,  йй  ііссннууєє  ддооттии,,  ддооккии  єє  ППааттррііааррхх  ФФііллаарреетт……  

— Ні, Київський Патріархат буде існувати і після Філарета.
Я повинен сказати, що особи в історії відіграють роль, але вони
нічого не можуть зробити, якщо їм нема на що спиратися.
Казати, що особи визначають все — неправильно. Наприклад,
не Кравчук, Єльцин і Шушкевич розвалили СРСР — так
склалися обставини, а вони були лише на чолі подій. Не Філарет
створив Київський Патріархат — Київський Патріархат виник
через бажання православних українців мати свою Церкву,
і тоді знайшлася особа, яка очолила цей рух. І цей рух уже не
зупинити. Будьте впевнені — коли Господь мене покличе в інше
життя, тоді знайдеться новий Патріарх для Української Церкви.
Нічого трагічного не відбудеться.

Розділ V. Церква як політичний важіль Москви
285



ВВііттаалліійй  ККААРРППЕЕННККОО,,
ЗЗаассллуужжеенниийй  жжууррннаалліісстт  УУккррааїїннии

ЯК ЦЕРКВА;МАТИ СТАЛА

ЦЕРКВОЮ;ДОЧКОЮ

ННААДД  ММООГГУУТТННІІММ  ДДННІІППРРООММ

Христова віра на наших землях поширюється ще з
історичних часів заснування Київської (Української) держави,
яка називалася тоді Руссю. Та ще раніше, за побожним
народним переказом, першопоштовх тут їй надав святий
апостол Андрій Первозванний.

Як відомо, Андрій, син Іони
з міста Віфсаїди в Палестині, був
спочатку учнем Хрестителя Іоана.
При зустрічі з Ісусом Христом він
першим пішов за ним, чому й став
Первозванним.

Після зшестя на апостолів
Святого Духа він проповідував
Христове вчення понад 35 років,
відвідуючи багато міст Малої Азії,
Еллади, Македонії, Скифії. Скін�
чив свій многотрудний апостоль�
ський шлях мученицькою смертю
близько 70�го року після Різдва
Христового, будучи для довших
мук не цвяхами прибитий, а при�

в’язаний до хреста в Патрах (Ахайя).
Народний переказ, зафіксований в Лаврентіївському

списку Київського літопису, оповідає, що святий апостол,
проповідуючи на побережжі Чорного моря, піднявся на човнах
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разом з учнями вгору по Дніпру і в мальовничій місцині під
горою їм довелося заночувати. Вставши вранці, Андрій
Первозванний сказав: «На цих горах засяє благодать Божа,
побудоване тут буде велике місто, і Бог воздвигне на них
багато церков».

Святий апостол зійшов на ті пагорби, благословив їх,
помолився та поставив хрест. Це було задовго до постання
Вселенської Церкви з центром у Царгороді (пізніші назви —
Константинополь, Стамбул).

Хоч як критично ставилися історики до цього факту,
піддаючи його достовірність сумніву, та народний переказ жив,
підтримуючи національні почуття наших пращурів, які хотіли
бути рівними з іншими народами в Церкві Христовій. Побожне
вірування в апостольське благословення дніпровських пагор�
бів, де згодом був заснований Київ, пережило віки і саме Андрія
Первозванного православні українці вважають основополож�
ником Української Церкви.

А про те, що християнство поширювалось серед нашого
народу ще до хрещення Русі Володимиром, свідчать безсум�
нівні історичні факти. В угоді князя Ігоря з греками від 944 року
про його дружину говориться як про «Русь охрещену» і «Русь
не охрещену»: ці дві частини війська княжого зобов’язуються
додержувати миру з греками і присягають в цьому окремо —
спочатку в Царгороді, а затим у Києві.

Загальновідомий факт, що княгиня Ольга, дружина князя
Ігоря, яка правила після його смерті, сама прийняла хрис�
тиянство від Царгорода з ім’ям у святому хрещенні Єлени.

Однак християнство стає державною релігією в Україні —
Русі після рішучого вибору внука княгині Ольги Володимира,
що княжив у 979–1015 роках. Літопис свідчить, що перед тим,
як зробити вирішальний крок у виборі релігії, князь Володимир
чимало роздумував, радився і вивчав це питання. Він відхилив
пропозиції послів і від магометан, і від хозарів, які сповідували
юдаїзм, і від німецько�латинського духовенства. Однак, щоб
зробити правильний вибір, князь спорядив посольства до
різних народів, і тільки потому вирішив прийняти для своєї
держави віру грецьку — від близького до Києва Царгорода, а не
від латинського Рима.

Дату і місце хрещення самого Володимира не встановлено,
однак вважається, що князь охрестився, прийнявши ім’я
Василія ще за два роки перед охрещенням ним киян. Прийняв�
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ши рішення охрестити Русь, Володимир пішов походом на
грецьке місто�колонію Херсонес (Корсунь) у Криму. Мета
проста: здобути його, змусити візантійських правителів
Константина і Василя видати за нього їхню сестру Анну, дістати
від них вищу церковну ієрархію для Києва. Все це мало
піднести авторитет Київської держави. Оскільки греки до
народів, які від них приймали віру, ставились як до підлеглих, то
Володимир вирішив здійснити задумане силою. Це йому
повною мірою вдалося.

Як відомо, масове охрещення киян відбулося у річці Почайні
(за літописом — у самому Дніпрі) влітку 988 року. З цієї дати
починається офіційна історія Української Православної
Церкви, сповнена гострих колізій, боротьби та драматизму.

ЦЦЕЕРРККВВААAAССТТРРААДДННИИЦЦЯЯ

Українська Православна Церква, як практично кожна
національна церква, завжди була пов’язана з боротьбою і за
національну незалежну державу, і за власну автокефалію.
Назва «автокефальна» буквально розуміється як «самогоA
ловна» і означає ні що інше, як непідлеглість іншим церковним
структурам, рівність у правах з іншими помісними церквами
і незалежність від них у своєму устрої та управлінні. Тільки у
справах віри Автокефальна Православна Церква визнає
особливий авторитет Вселенського Константинопольського
Патріарха. її статут базується на соборноправності, що є
надійним захистом від сваволі владик чи їхнього відступництва
(унії).

Українська Православна Церква від часів князя Володимира
фактично була автокефальна, впродовж 700 років мала без�
посередній канонічний зв’язок з Церквою�матір’ю, себто
з Царгородською Патріархією. За цей час вона пережила
трагічні сторінки своєї історії: вистояла в чорні дні татарсько�
монгольського іга, боролась за свою легалізацію за часів
Польсько�Литовської держави, протистояла унії. 1458 року
стався поділ української церкви на Київську та Московську
митрополії, остання з 1589 року стає патріархією.

У 1685–1686 роках сталася несправедлива за суттю і нело�
гічна за дією метаморфоза — Київська митрополія була
перепідпорядкована Московській патріархії. Так Церква�
Матір, якою була Київська митрополія стосовно московської
церкви, перейшла в юрисдикцію своєї колишньої доньки.
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Передумовою такого перетворення стала військово�політична
угода українського гетьмана Богдана Хмельницького з москов�
ським царем, яка незабаром обернулась повним поневоленням
України. Першим кроком до такого поневолення стало під�
порядкування Київської церкви Москві. Добилися цього
московські ієрархи хитрістю та підкупом. Історична наука
безпристрасно засвідчила: зміна юрисдикції Київської митро�
полії була куплена за гроші і хутро. Іншими словами,
царгородські духовні владики запродали Українську Церкву
Москві, як свого часу Юда продав Христа за З0 срібняків.

Боротьба за незалежність Української Церкви від Москви,
за відновлення її автокефалії не припинялась упродовж
багатьох десятиліть. Ця ідея мала б уреальнитись під час
революційних подій 1917 року, коли була створена перша
Всеукраїнська Православна Церковна Рада, але підготовлений
нею Всеукраїнський Церковний Собор був припинений у січні
1918 року більшовиками, які захопили Київ. Не увінчались
успіхом спроби відновити автокефалію також за гетьманату та
Директорії через їхню короткочасність.

Однак український національно�церковний рух не згасав.
Всеукраїнська Православна Церковна Рада (вже друга після
1917 року) 14–30 жовтня 1921 року скликає в Києві Всеукраїн�
ський Церковний Собор, який зіграв вирішальну роль у
відродженні Української Автокефальної Православної Церкви.
На собор з’їхалося понад 400 делегатів (за іншими даними —
близько 500), більшість з них була із селян та вчительства,
а також 60 священиків. Вищих церковних ієрархів на соборі не
було. Тому перше питання, яке було поставлене на Соборі,
стосувалось його правочинності: «Чи вважає себе Собор,
з огляду на відсутність в його складі єпископів, цілком правним
канонічним Собором Української Автокефальної Православної
Церкви, чи лише звичайною нарадою?». З доповіддю виступив
протоієрей о. Василь Липківський. Собор не зважив на відсут�
ність єпископів, оскільки вони «самі не захотіли прийти на
Собор, бо вони або не вважають себе членами нашої Церкви або
не вважають себе обранцями Церкви...» (Іван Власовський.
Нариси історії Української Православної Церкви, т. ІV, 1, с. 109)
і визнав себе дійсним канонічним Всеукраїнським Церковним
Собором.

Однією з передумов автокефальності церкви є її власний
єпископат. Оскільки ніхто з тодішніх єпископів російської
церкви, як і екзарх московського патріарха в Києві Михаїл, не
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згодився рукоположити єпископів Української Православної
Церкви, то Собор змушений був поставити єпископів за так
званим александрійським способом: через рукоположення
присутніх на Соборі пресвітерів. 23 жовтня покладанням рук
поставлено на єпископа протоієрея Василя Липківського — так
Українська Автокефальна Православна Церква отримала
першого свого митрополита. 

Автокефалія з кожним роком знаходила дедалі більше
прибічників. 1927 року УАПЦ мала вже 27 єпископів і понад
2000 священиків. Якраз це не влаштовувало і московську
церкву і, передусім, радянську владу. На державному рівні
розпочинаються гоніння і не вщухають аж до повного знищен�
ня Української Автокефальної Православної Церкви. Репресії
проти ієрархів УАПЦ, арешти і переслідування священиків,
розколи, створення різних паралельних структур — усе було
мобілізовано на боротьбу з УАПЦ. Митрополита Липківського
кілька разів заарештовували. 1927 року на другому Всеукраїн�
ському Соборі УАПЦ з нього «знято тягар митрополичого
служіння», репресивні органи не залишили його в спокої навіть
тоді, як він відійшов від церковних справ, — у 74�річному віці
митрополита знову заарештували. Арсен Зінченко в книзі
«Визволитися вірою» (Київ, «Дніпро», 1997, с.320) наводить
архівні документи, які проливають світло на його останні
мученицькі дні. Митрополитові було висунуте настільки ж
абсурдне, наскільки й характерне для того часу звинувачення:
«являлся одним из руководителей националистической фаA
шистской организации, ставившей целью отторжение УкраиA
ны от СССР и создание самостоятельного государства фашисA
тского типа. Был связан с заграничными кругами и посылал им
а/с (тобто антисоветскую) информацию, за что периодически
получал денежное вознаграждение». Сумнозвісна «тройка»
винесла зловісний вирок: «Липковского Василия КонстантиноA
вича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее ему имущество
КОНФИСКОВАТЬ. Альтзицер». 

Фінал — звичний для енкеведистських катів: «ПостановA
ление Тройки УНКВД от 20/XI 1937г. о растреле. Липковского
Василия Константиновича приведено в исполнение 27 ноября
1937 г. В 24 часов. Комендант НКВД УССР капитан госбезоA
пасности ШАПИКОВ».

Так трагічно обірвалося страдницьке життя видатного
українця, першого митрополита України, обраного Всеукраїн�
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ським Собором УАПЦ (в той час — УПАЦ). Такою ж трагічною
виявилася доля самої створеної ним церкви — більшовицькі
спецслужби всіма силами намагалися зруйнувати чи не єдину
після розгрому УНР опору національного духу. Репресії проти
УАПЦ поєднувались з новою хвилею переслідувань української
інтелігенції — не випадково на відомому процесі СВУ 1929 —
початку 1930 років судили водночас й УАПЦ. Власне, в січні
1930 року Українську Автокефальну Православну Церкву за
сценарієм ГПУ було зліквідовано. Короткочасне її відновлення
під час німецької окупації було заглушене по закінченню війни.
І тільки на початку 90�х років визріли умови для нового
відродження Української Автокефальної Православної Церкви. 

УУППЦЦ::  ММООССККВВАА  ППРРООТТИИ  ККИИЄЄВВАА
Українська Православна Церква пройшла кілька історичних

етапів свого розвитку. Перший — від її заснування до
татарської навали (988–1240); другий — від занепаду Київської
держави до поділу Київської митрополії на київську і московсь�
ку (1240–1458); третій — період існування УПЦ в польсько�
литовській державі; четвертий — період підпорядкування
Київської метрополії Московській патріархії (1458–1686);
п’ятий — від Першої світової війни й революції 1917 року до
відновлення Української незалежної держави в 1991 році.
З часу розпаду радянської імперії та проголошення Україною
незалежності розпочинається шостий, новітній етап розвитку
Української Православної Церкви та відродження Київського
Патріархату. На жаль, він позначений драматизмом і гострими
колізіями. Є сили в Україні, а ще більше поза її межами, які
мріють про повернення імперських часів, які не хочуть
становлення Української національної держави, а відповідно —
й відродження Української Православної Церкви.

Хоч як парадоксально, але сьогодні, маючи єдину Українську
незалежну державу, ми не маємо єдиної Української Помісної
Православної Церкви. Однак ця ситуація лише на перший погляд
здається дивною. Насправді ж вона логічно випливає з імперської
політики Москви, задля якої церква завжди використовувалась
як найефективніший інструмент впливу на маси. І хоч Україна
ніколи не входила — і понині не входить — до канонічної
території Московської Церкви, це не заважає Московському
Патріархатові нахабно розглядати її як власну вотчину і
утримувати під своєю рукою чимало церковних громад. 

Розділ V. Церква як політичний важіль Москви
291



Попри існування Української Православної Церкви
Київського патріархату та Української Автокефальної Церкви
Москва створює ще одну церкву на чолі з Сабоданом, яка
називається Українською Православною, але підпорядкована
їй. Таким чином, українське православ’я штучно роздрібнене,
і цей стан московське попівство постійно підтримує, всіляко
чинячи опір створенню єдиної Помісної Української Право�
славної Церкви. Бо Москва хоче мати свій вплив на український
народ і найбільше боїться утвердження незалежної Української
національної держави. Бо московське попівство не хоче
втратити щедру українську годівницю. Називалася така цифра:
1996 року за ризи і церковне начиння Москва отримала з
України $200 мільйонів.

Варто звернути увагу ще на таку характерну деталь: сабо�
данівська церква в Україні сором’язливо уникає уточнення, що
вона є в підпорядкуванні Московського Патріархату — і на
офіційних бланках, і у виступах її ієрархів вона скромно
іменується просто Українською Православною Церквою. Не
дивно, що в багатьох парафіях цієї церкви віруючі не знають,
що вони фактично належать до Московської Церкви, і вва�
жають себе вірними церкви української. На жаль, державні
засоби масової інформації, надто державне телебачення,
підтримують цю фальшиву версію, що нібито сабоданівська
церква є українською, — себто при висвітленні релігійних по�
дій (а тут пріоритет віддається московській церкві!) у них немає
жодної згадки, що так звана Українська Православна Церква
перебуває під юрисдикцією Московського Патріархату. Таким
чином, замовчується правда і вводяться в оману глядачі та
читачі державних ЗМІ.

Останнім часом стало модним відділяти Церкву від політи�
ки. Це справедливо лише почасти, в тому розумінні, що Церква
не повинна безпосередньо втручатися в політику, а політики не
мають нав’язувати Церкві свої погляди. Однак, за великим
рахунком, духовна сфера суспільства тісно пов’язана зі сферою
політичною. Адже впродовж двох тисячоліть в усіх країнах
Церква і Держава не тільки взаємодіяли, а й взаємно проникали
одна в одну. І чим тісніші були ці взаємодія і взаємопроник�
нення, тим могутнішими ставали держави.

Зв’язок церкви і політики можна простежити і в недалекому
минулому, і в новітні часи. Відділення церкви від держави,
проголошене більшовиками, було лицемірним кроком, викли�
каним утвердженням войовничого атеїзму. Але ж і в ті часи,
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винищивши цвіт духовенства, більшовицька держава через
НКВД — КДБ фактично підпорядкувала священнослужителів
своїм ідеологічним потребам.

А взяти наші дні. Коли силові структури держави нещадно
побивають мирну похоронну процесію біля святої Софії — хіба
це не вияв певної політичної лінії керівництва цієї держави? 

Коли храми, ці українські святині, створені працьовитими
руками наших предків, передають церкві іншої держави — хіба
це не є політичною орієнтацією нинішніх державників? 

Коли верхівка виконавчої влади разом з президентом, про�
голошуючи, що церква в Україні не повинна бути державною, а
всі релігійні конфесії є рівними, водночас всіляко підтримують
церкву, підпорядковану Москві, — хіба це не є чистої води
політикою? 

Коли Московський Патріархат нагороджує українських
державників своїми найвищими нагородами, а ті з задово�
ленням їх приймають, — хіба це не за політичні заслуги перед
Москвою робиться?

Такі сумні, на жаль, реалії. Свого часу, здається, президент
України Леонід Кучма дійшов до розуміння справжнього
значення церкви у житті держави, заявивши, що держава
покликана виступити оборонцем і опорою церкви, а церква —
духівником і охоронцем держави. А також він однозначно
висловився про необхідність мати в Україні єдину православну
церкву. Але, проголошуючи правильні слова про необхідність
єдиної православної помісної церкви, президент не догово�
рював головного — що ця церква має бути не тільки єдиною, не
тільки православною, не тільки помісною, а ще й українською.
І підтримує негласно церкву чужої держави в державі україн�
ській. А чуже, якщо й не вороже, то все ж чуже.

Логіка Москви випливає з експансіоністської політики
нинішньої московської держави щодо України. А от логіку
Києва, себто вищих державних чиновників, збагнути важко.
Замість спиратися на національну Українську Православну
Церкву, держава в їхній особі підтримувала і підтримує філію
Московського Патріархату в Україні. Ось лише один з фактів.

Московський «митрополит Київський і всієї України»
Володимир офіційно звернувся з листом до тодішнього
прем’єр�міністра України Валерія Пустовойтенка, суть якого
зводилася до того, що оскільки ні держава, ні місто не мають
коштів на відбудову Успенського собору, то Сабодан і просив
«розглянути питання про передачу на баланс релігійній громаді
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чоловічого монастиря — СвятоAУспенської КиєвоAПечерської
лаврі — залишків споруди Успенського собору для подальшої
відбудови на власні кошти церкви».

Тут чистої води лицемірство. Адже ж, поAперше, якщо ці
кошти є (ще не відправлені до Москви), то вони є коштами
українських віруючих. ПоAдруге, якщо ці кошти є, то чому ж
сабоданівська церква не розрахується з містом, якому
заборгувала на той час понад 2 млн. гривень за тепло, воду,
комунальні послуги? ПоAтретє, якщо ці кошти є і є бажання
відбудувати собор, то чому їх не внести у благодійний Фонд
відродження пам’яток старовини цільовим внеском саме на
відбудову Успенського собору?

Отже, не важко здогадатись, що за листом Сабодана стоїть
не палке бажання відбудувати Успенський собор як такий, а
загарбати його у власність російської церкви, для початку
прийнявши на баланс руїни.

У Київській міській адміністрації, куди переадресували
цього листа, зібралась авторитетна нарада керівників
зацікавлених сторін, яка категорично відхилила домагання
Сабодана. Єдина структура, якій за обов’язком слід опікуватися
нашою духовністю, — Держкомрелігії в особі заступника
голови комітету — однозначно висловилася за те, щоб передати
Московській Церкві залишки Успенського собору. І це —
незважаючи на складні міжконфесійні колізії в нашій державі,
ігноруючи факт існування справді Українських Православних
Церков — Київського Патріархату та Автокефальної, нехтуючи
українською і світовою суспільною думкою. То якої ж держави
інтереси обстоює цей Держкомітет — української чи
московської? Чому ж він, замість бути мудрим арбітром у
міжконфесійних відносинах в Україні, відверто стає на бік
церкви, яка не є українською? Відповідь лежить на поверхні:
наш Держкомрелігії виконував замовлення вищої влади.
А вища влада не є українською за духом і сутністю, що доведено
не раз її діями.

Відповідальність за ненормальну і драматичну ситуацію, що
склалася в релігійному житті держави, має взяти на себе
державна влада. Декларуючи нібито однаково рівне ставлення
до різних релігійних конфесій, насправді державна влада
України підтримує церкву, яка перебуває під юрисдикцією
Москви: їй передають українські релігійні святині, зокрема
будови Києво�Печерської лаври, її священиків нагороджують
вищими президентськими відзнаками, їм створюють
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привілейовані умови, допомагаючи будувати нові церкви та
відбираючи храми у вірних Київського Патріархату. При цьому
блокуються будь�які ініціативи УПЦ КП на об’єднання
православних конфесій, на створення єдиної Української
Помісної Церкви. Навіть проведення Всеукраїнської Міжна�
родної Асамблеї, присвяченої 2000�літтю Християнства, яку
зініціював Патріарх Київський і всієї Руси�України Філарет і
яка знайшла широку підтримку в Україні і за її межами, —
навіть таку богоугодну справу влада зігнорувала тільки тому,
що ініціатива виходила від Української Православної Церкви
Київського Патріархату. Заздалегідь знаючи про тему і терміни
асамблеї, тодішній Держкомрелігій, щоб зірвати цей захід,
призначив саме на цей день засідання Ради церков. Звичайно
ж, і сам участі в Асамблеї не взяв.

Ніяк не хочуть збагнути українські державники: єдина
Українська Помісна Православна Церква — це вимога часу,
здорового глузду й історична необхідність. Така, зрештою,
логіка національного державотворення й суспільного розвитку.
І тому в протистоянні Церкви Московської і Церкви Україн�
ської наші державники раніше негласно підтримували, а тепер
уже відверто підтримують Москву. У цьому велика помилка, бо
така позиція спрямована проти своєї ж держави й історично є
неперспективною. Скоро чи пізно її чекає крах.

ББІІЛЛООККААММ’’ЯЯННАА  ННЕЕ  ППРРООЩЩААЄЄ……

Упродовж останніх трьох з половиною століть такого не
було — щоб Москва мала такий головний біль з Україною і
понад двадцять років нічого не могла вдіяти із самостійністю ще
недавньої колонії. Власне, всі ці двадцять років у печінках
сидить Москві політичній — незалежність Української дер�
жави, Москві попівській — самостійність Української Право�
славної Церкви. А ще, здається, зовсім недавно ніщо не
загрожувало «союзові нерушимому». Навіть, коли ще тільки�но
розпочався процес розпаду, не вірилося: мовляв, нехай поті�
шаться оперетковим «парадом суверенітетів», все повер�
неться назад. Не повернулося... Україна крок за кроком долала
і продовжує долати шалений опір Москви на шляху до повного
унезалежнення від неї — політичний тиск, економічний
шантаж, ідеологічну експансію.

Протистояти Москві, ба навіть просто заїкнутися про
самостійність було небезпечно чи то за самодержавного, чи то
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за радянського режимів. Збройні виступи проти московського
панування закінчувалися кривавими репресіями. Згадаймо
мазепинські часи: до тла був зруйнований і до ноги винищений
Батурин, а Україна потрапила у ще жорстокіші лещата неволі.
Згадаймо період Другої світової війни: десятирічний спротив
Української Повстанської Армії дорого обійшовся україн�
ському народові: море пролитої крові, сотні тисяч людей,
винищених комуністами або розсіяних по сибірах.

Російська Церква діяла в унісон з російською імперією.
Гетьман Іван Мазепа, великий патріот України, був оголошений
мерзенним зрадником і проклятий у Святотроїцькій церкві
Глухова як «антихристів предтеча, лютий вовк, овечою
покритий шкурою, і потайний злодій, посудина зміїна...». 

Великомученик і полум’яний патріот України митрополит
Василь Липківський, який насмілився відродити Українську
Автокефальну Православну Церкву, був знищений більшови�
цьким режимом, а його творіння зруйноване. Російська Церк�
ва, хоч і сама зазнала утисків від безбожної системи, мусила в
особі своїх ієрархів, заляканих репресіями і підкуплених мате�
ріальними благами, служити і прислужувати тій же системі.

Одним із тих, хто насмілився відродити самостійну
Українську Православну Церкву, скориставшись національно�
демократичним рухом у тодішніх радянських республіках, був
митрополит Філарет, на ті часи високий духовний сановник
Російської Церкви. Для цього треба було мати неабияку
мудрість і розум — щоб правильно визначити напрям історич�
ного розвитку суспільства; національну самосвідомість і обрати
чітку патріотичну позицію; неабияку особисту мужність —
щоб, знаючи, яка ворожість, ненависть, які нападки чекають на
нього, безстрашно стати на шлях боротьби. Отримавши від
Алексія II і архієрейського Собору РПЦ восени 1990 року
автономію для Київської митрополії і благословенну грамоту
бути Предстоятелем найбільшої церковної структури, до того
ж, уже напівзалежної, митрополит Філарет ще до Всеукраїн�
ського референдуму 1 грудня 1991 року на Помісному Соборі
УПЦеркви ставить питання про необхідність відділення від
Москви. У квітні 1992 року, уже після референдуму з його
вражаючим результатом, відлітаючи до Москви на архієрейсь�
кий Собор РПЦ, який мав розглянути прохання (як дипло�
матично сказано!) «надати повну канонічну самостійність
Українській Православній Церкві», Філарет (уже без дипломатії)
говорить журналістам відверто і прямо: «Це питання треба
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вирішити негайно, оскільки в незалежній державі повинна бути
самостійна православна церква».

Подейкують, ніби на Філарета намагалися вплинути
погрозами ще на початку його шляху від білокам’яної. Прибу�
лий емісар, якого митрополит добре знав, як давній доброзич�
ливець, став радити йому не відриватися від Москви: за нею —
сила, а проти сили дарма йти. Та побачивши, що наведені
аргументи не діють і переконати Філарета не вдається,
«доброзичливець» кинув останній козир: натякнув, що Москва
такого не прощає, не дасть йому спокою, а головне — розкриє
його зв’язки з КГБ. На це Філарет спокійно відповів: про
зв’язки Російської Православної Церкви з КГБ уже загально�
відомо, кожному священику можна це закинути — така була
система; не було б зв’язків — не було б самої церкви; до речі,
і він сам міг би дещо цікавого додати: в 60�ті роки був ректором
Московської духовної академії та семінарії і знає трішки
більше, ніж інші ієрархи.

Було це насправді чи просто поголос, я не запитував свя�
тійшого. Не тільки через делікатність теми, а через розуміння
самої суті проблеми. Адже КГБ, ця радянська політична поліція,
не зводила пильного ока з жодної інституції, що мала бодай
найменший стосунок до світогляду людини, не кажучи вже про
церкву, вплив якої на духовну сферу, попри войовничий атеїзм
у тодішній панівній ідеології, був незаперечний. Та й, зрештою,
сьогодні набагато важливіше не те, ким ти був у минулому, а те,
ким ти є в теперішньому; не те, чи робив помилки, а те, чи
усвідомив їх і виправляєш.

Знаючи тодішню систему, Філаретові, можливо, й можна
закинути про зв’язки з КГБ, так само, як і приналежність до
Російської Православної Церкви, до її керівної верхівки. І при
бажанні можна познаходити його висловлювання в дусі
тодішньої політики РПЦ, які, м’яко кажучи, не зовсім
стикуються з сьогоднішніми переконаннями відомого ієрарха.
Але цього не можна ставити йому на карб, оскільки він рішуче
відійшов від Москви, усвідомив історичну перспективу
української національної ідеї і став її палким прихильником.
Так само, як не можна звинувачувати гетьмана Мазепу, який
змушений був служити Петрові і славословити його, але ж у
вирішальну хвилину зробив рішучий крок від Москви, висту�
пивши проти нею збройно.

Та в одному емісар�доброзичливець, якщо він був насправді,
мав рацію — Москва такого не прощає. За «викриття» зв’язків
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Філарета з КГБ взялася московська преса, зокрема журнал
«Огонек», редагований відомим тоді «прорабом перестройки»
Коротичем, а за ним — і деякі видання в Україні. Витягували на
світ Божий і інший, так званий компромат — те, що було, і те,
чого не було. Все те треба було пережити, витерпіти, та не
зламатись і не відступити.

Психологічний тиск підкріплювався й іншими, так би
мовити, організаційними заходами — і досить жорсткими, щоб
не сказати жорстокими. Бо такого Москва справді не прощає
нікому й ніколи.

Розуміючи, до чого йдеться, Москва відразу, тільки�но
Філарет вирішив від неї відректися, відбирає у нього Київську
катедру, через якийсь час усуває його з Предстоятеля Церкви,
позбавляє духовного сану, зводячи до рангу «простого монаха».
Філарет не злякався і не поступився. Рішення Москви він не
визнає — уже практично є Українська Православна Церква,
Церква незалежної держави, у внутрішні справи якої негоже
втручатися. Москва ж несамовитіє, і крок за кроком жорст�
кішає її ставлення до Філарета. У грудні 1994 року Собор єпис�
копів РПЦ вирішує накласти анафему на «ченця Філарета»,
якщо він не припинить своєї священницької діяльності.
Філарет не припиняє, і ієрархів РПЦ остаточно «заносить»: на
початку 1997 року вони відлучають його від Церкви, до якої він
уже давно не належить!

ММІІЦЦННІІЄЄ  ККИИЇЇВВССЬЬККИИЙЙ  ППААТТРРІІААРРХХААТТ

Головна ідея, яку висунув Філарет ще до Всеукраїнського
референдуму 1 грудня 1991 року, де народ підтвердив вибір
України, — це ідея незалежної помісної православної церкви в
незалежній Українській державі. Цю ідею він послідовно
обстоює впродовж усіх років незалежності. Шлях її реалізації
пролягає через українську духовну єдність. Сьогодні попри
значні економічні, соціальні, екологічні, демографічні та інші
проблеми  України найголовнішим завданням все�таки є
консолідація суспільства, єдність нації. Зцементувати україн�
ське суспільство здатна духовна єдність народу. Ось чому на
перший погляд суто релігійне завдання — створення єдиної
Української Православної Помісної Церкви — набирає
неабиякої політичної ваги і всенародного значення. І саме на це
спрямовані зусилля УПЦ Київського Патріархату на чолі з
Філаретом. Ось стислий перелік ініціатив УПЦ КП, поданих
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«Православним Календарем — 1999» (с. 103), які спрямовані на
об’єднання українського православ’я:

— Українська Православна Церква на своєму Помісному
Соборі під головуванням Філарета проголошує автокефалію.

— У Києві проводиться Всеукраїнський міжрелігійний форум.
— Всеукраїнський Православний Собор проголошує об’єдA

нання Української Православної Церкви та Української АвтоA
кефальної Православної Церкви в єдину Українську Православну
Церкву Київського Патріархату.

— Утворюється Комісія Священного Синоду УПЦ КП для
налагодження контактів з УПЦ МП з визначенням умов
об’єднання.

— У Києві скликається наукова конференція, яка ухвалює
положення про релігійне замирення в Україні та звернення до
православних віруючих про єдність.

— Філарет звертається до Предстоятеля УПЦ МП
митрополита Володимира (Сабодана) та Предстоятеля УАПЦ
Димитрія (Яреми) про єднання та проведення спільного
Всеукраїнського Православного Собору.

— Вища Церковна Рада УПЦ КП звертається до українA
ського народу з нагоди прийняття Конституції, де підтверA
джується ідея створення єдиної Української Помісної
Православної Церкви.

— Патріарх Філарет підписує Меморандум християнських
конфесій України про неприйняття силових дій у
міжконфесійних взаєминах.

— Священний Синод УПЦ КП оприлюднює заяву щодо
підписання названого Меморандуму та утворює комісію для
переговорів з УПЦ МП.

— Всеукраїнська Міжнародна Християнська Асамблея
«Заповідь нову даю вам: любіть одне одного» (до 2000Aліття
Різдва Христового) приймає послання до українського народу,
в якому висловлюється історична необхідність утворення
в Україні єдиної Помісної Православної Церкви.

Ідея духовної єдності знаходить дедалі ширшу підтримку
серед української спільноти. Більше того, ця підтримка
виливається у конкретні організаційні форми. Значну надію
вселяє в православні серця Фундація духовного єднання
України, започаткована генеральним директором акціонерного
товариства «Київгума» Миколою Кравцем. Неабиякий органі�
затор, людина наполеглива і послідовна, з великим життєвим
досвідом, він весь свій талант і небайдуже серце вкладає в
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задуману справу — створення в нашій державі Єдиної
Української Автокефальної Помісної Православної Церкви
Українського  (Київського) Патріархату. Його зусилля, постійні
листи і звернення до Вселенського Патріарха Варфоломея І, до
ієрархів різних церковних конфесій в Україні, до московського
Патріарха Алексія, президента України Кучми дають перші
результати. Принаймні, не без його допомоги був підписаний
Меморандум Патріархами Київським і всієї Руси�України
Філаретом та Української Автокефальної Церкви Димитрієм,
налагоджено діалог і встановлено контакти між представни�
ками різних конфесій в Україні, не виключаючи й греко�
католиків та вірних церкви, що перебуває під юрисдикцією
Московського Патріархату.

Одне слово, крига непорозуміння поступово почала
скресати, натомість стала воскресати віра у можливість
досягнення духовної єдності українського народу, відродження
українського національного духу, становлення української
нації. Ця ідея уреальниться тим швидше, чим швидше й глибше
вона проникне у маси, оволодіє суспільною свідомістю.
Хочеться вірити, що час цей не за горами. Зруйнувати, бодай
ослабити Українську Православну Церкву Київського Патріар�
хату Москві не вдалося. Навіть за допомогою українських
владних структур. Жорстоке побиття спецзагонами міліції
мирної процесії під час поховання Патріарха Володимира на
Софійському майдані чорного липневого вівторка 1995 року,
спрямоване проти УПЦ КП, не тільки не підірвало авторитету
Української Церкви, а ще тісніше згуртувало навколо неї
національні патріотичні сили. Віруючі потягнулися до Київсь�
кого Патріархату.

Виступаючи перед українськими громадами в Америці,
Патріарх Філарет підкреслював ці позитивні зрушення, які
в останні роки відбуваються у суспільній свідомості української
спільноти. Він розповідав, що Київський Патріархат міцніє
з дня на день, набирається сили, посилює свій вплив і автори�
тет. При цьому він посилався на свідчення російських соціо�
логів, яких навряд чи можна запідозрити в проукраїнських
симпатіях, і тому ці свідчення звучали особливо переконливо і
вагомо. А полягали вони ось у чому. 

Московський науковий і культурно�просвітницький жур�
нал «Полис» у числі № 4 (46) за 1998 рік оприлюднив статис�
тичні соціологічні дані про релігійні конфесії в Україні. Хоч як
би неприхильно ставився журнал до УПЦ КП, але й він зму�
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шений визнати, що до Київського Патріархату належить
значно більше віруючих, ніж до Московського.

Журнал наводить такі промовисті цифри: на правобережжі
України заявили себе віруючими 79 відсотків опитаного
населення, а на лівобережжі — лише 56. Ось які рудименти
комуністичної ідеології доводиться пожинати українському
суспільству ще досьогодні.

На правобережжі належать до тієї чи іншої церкви 63
відсотки опитаних, а на лівобережжі — лише 28 відсотків. Це
означає, що половина людей, які проживають на лівому березі
Дніпра і які назвалися віруючими, не відвідують церкву і, отже,
залишаються поза її впливом. Саме, виходячи з цього
показника, можна зробити висновок, що від питомої ваги
віруючих серед українського громадянства залежить і рівень
національної самосвідомості. Не дивно, що Захід України
патріотичніше налаштований, ніж зросійщений і збільшови�
чений Схід. Стають також зрозумілішими і результати
парламентських виборів — у східних районах комуно�соціа�
лістичні кандидати здобули найбільше голосів.

Як же, за даними тих же соціологічних опитувань, роз�
поділилися віруючі між релігійними конфесіями? Журнал
«Полис» свідчить, що до УПЦ Київського Патріархату на
правому березі належить 46,5% віруючого населення — у
відношенні до всіх жителів це становить 29,4 відсотка. До УПЦ
Московського Патріархату відноситься 12,8% віруючих, і ще
1,3% — до Російської Православної Церкви. Отже, Московсь�
кий  Патріархат всього  має 14,1% прихильників серед віруючих
правобережного регіону, або тільки 9 відсотків серед загальної
кількості жителів. 29,4 і 9 — ось яке співвідношення впливу
відповідно Київської і Московської Церков на правобережжі
нашої держави.

На лівому березі дещо інша картина. Тут УПЦ МП має 13,6%
вірних і РПЦ — 28%. Разом Московський Патріархат має тут
41,8 відсотка прихильників, що знову ж таки є результатом
багаторічної політики зросійщення, яку проводила Москва
щодо своїх колоній взагалі і України зокрема.

До Київського Патріархату на лівобережжі належить дещо
менше віруючих, ніж до Московського — 38,9%. У співвідно�
шенні до всього населення регіону питома вага віруючих УПЦ
КП становить 10,9%, а віруючих двох церков Московського
Патріархату — 11,9%. Різниця становить всього�навсього один
відсоток. Враховуючи рівень зросійщення, цей результат
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можна однозначно трактувати на користь Київського Патріар�
хату.

В цілому ж по Україні (по обидва береги Дніпра), як свідчать
оприлюднені у Москві дані, значну перевагу має Київський
Патріархат над Московським.

Дослідження російських соціологів загалом збігаються із
статистичними даними вибіркового опитування, проведеного
Київським міжнародним інститутом соціології. Вивчалася
громадська думка серед населення всіх областей України. 2175
респондентам ставилося одне запитання: «До якої церкви Ви
належите?». 23 відсотки опитуваних назвали УПЦ Київського
Патріархату, 10,8% — РПЦ і 6% — УПЦ МП. Таким чином,
прихильники Московського Патріархату становлять 16,8 від�
сотка опитаних. Решта церков має значно меншу кількість
віруючих: УАПЦ — 2%, УГКЦ — 7%. Не належать до жодної
з церков — 42,5% (дуже багато) і 5% не змогли визначитись.

Отже, хоча б хто що говорив, а Київський Патріархат бере
гору і значно переважає обидві московські церкви в Україні, не
кажучи вже окремо про УПЦ МП. Та ось тут стикаємося
з таким парадоксом: Київському Патріархатові в Україні
належить десь три тисячі храмів і молитовних будинків,
а Московському — удвічі більше. Таке становище створене
штучно, і саме воно переконливо доводить, кому протегує влада
в Українській державі — Московській Церкві. Можна наводити
скільки завгодно фактів, коли українські національні святині
передаються церковній структурі, яка перебуває під
юрисдикцією Москви — наприклад, ті ж, дорогі серцю кожного
українця, споруди Києво�Печерської лаври. Так само можна
наводити численні факти, коли місцева влада під різними
надуманими приводами відмовляється реєструвати громади
віруючих Київського Патріархату, відбирає в них храми на
користь Московської Церкви.

Звичайно, тривати таке довго не може — правда і спра�
ведливість неминуче переможуть. Влада в Україні під тиском
реального становища змушена буде повернутися обличчям до
національної української церкви. Саме ці реалії і дозволяли
Патріархові Філаретові на виступах перед українцями у Спо�
лучених Штатах Америки висловлювати тверду впевненість:
«Буде в Україні єдина Українська Помісна Православна Церква
під егідою Київського Патріархату, яка об’єднає український
народ для утвердження своєї сильної і незалежної національної
держави».
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ССееррггеейй  ССИИДДООРРЕЕННККОО,,  
ккааннддииддаатт  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВЫБРАЛ

РУССКИЙ МИР ВМЕСТО

ЕДИНСТВА РПЦ

В своё время патриарх Кирилл выступил на открытии
Ассамблеи организации «Русский мир» с речью, которая на
официальном сайте Московской патриархии была названа
«программным выступлением». У меня как историка вызывает
шок каждый тезис этой программы патриарха Кирилла: как
правило, эти высказывания основываются на субъективном по�
нимании правды или передергивании фактов, его предложения
являются откровенно сервильными по отношению к Российс�
кой Федерации, оскорбительными или же лицемерными по
отношению к той громадной части паствы патриарха, которая
не является русской по национальному признаку. Патриарх не
понимает, сколь сильно можно оттолкнуть и оскорбить такими
новациями тех же украинцев. Чтобы ему и его помощникам
стало понятно, я решил написать комментарий на его речь. Это
будет взгляд из Украины обычного прихожанина МП, который
умеет распознавать эзопову речь политических манипуля�
торов, понимая тот смысл, который ими непосредственно
вкладывается в слова.

ППееррввааяя  оошшииббккаа  ппааттррииааррххаа::  ммннииммааяя  ууггррооззаа

«Сегодня действительно глобализация, как теперь принято
говорить, бросает вызовы, прежде всего концепциям куль�
турно�национальной идентичности. Представители различных
культур поставлены перед выбором: примкнуть к этим мощным
глобальным проектам и раствориться в них, или же самим быть
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самостоятельными субъектами в формировании миро�
устройства. Может ли Русский мир обеспечить для себя роль
значимого игрока на мировой арене — сегодня и в будущем?
Уверен, что может. Пример того, что надо делать для этого,
дают наши предки».

Итак, выбора у Украины и Белоруссии не существует. Сама
историческая необходимость, именуемая сегодня не законами
истории, а логикой глобализации, якобы делает неизбежным их
растворение в европейском или русском плавильном котле.
Правда, русские еще даже не построили собственной циви�
лизации, сравнимой с Европейским союзом, а ВВП России
сравним с ВВП одной лишь Польши, но намерение построить
свой мощный глобальный проект есть. Намерение — это
хорошо. Помню, Дима Корчинский предлагал объявить
Украину империей и завоевать Россию, которая все равно
спивается. Вот Ливия объявила себя центром альтернативной
цивилизации — тоже интересно. Ждем, когда объявит о своих
претензиях Гондурас.

Заметим, что патриарх признает, что Русского мира еще
нет, и России еще только надо попытаться создать что�то типа
цивилизации, в которой несколько стран могли бы быть
«самостоятельными субъектами в формировании миро�
устройства». Патриарх просто уверен, что завтра такой мир
может возникнуть усилиями русских. Итак, Русский мир —
еще фантом, Европейский Союз — реальность, но, дорогие
товарищи, надо присоединяться к Русскому миру, к нашим
Нью�Васюкам. Почему? Потому, что в Русском мире вам будет
лучше, чем в Евросоюзе. Ведь в Евросоюзе, как думает
патриарх, народы растворяются, их культурно�национальной
идентичности брошен вызов. Кстати, отметим безграмотность
референта, писавшего доклад. Глобализация не может бросать
вызов «концепциям культурно�национальной идентичности».
Глобализация — это процесс, который может бросать вызов
только самим идентичностям. А концепциям вызовы бросают
другие концепции. Будем считать, что патриарх не хотел
сказать абракадабры, а потому исходим из того, что, согласно
патриарху, глобализация все�таки бросает вызов культурно�
национальной идентичности народов. 

Но неужели в Евросоюзе исчезли немцы, французы,
англичане, поляки? Неужели их идентичность куда�то раство�
ряется? И неужели в изменениях идентичности как�то виноват



Евросоюз? Наверное, руководители Евросоюза, как когда�то
товарищ Сталин, специально перемешивают народы всякого
рода переселениями? Или все же в рамках Евросоюза народы
сохраняют свою культурно�национальную идентичность?
И немецкая культура или французская горда своими дости�
жениями еще более, чем когда�либо. Неужели французы
отказались от галлицизма? Нет, и не откажутся никогда.
И никто в Евросоюзе их за это не упрекает. Потому что каждая
нация имеет право на развитие собственной культуры. От
вхождения в Евросоюз более всего выиграли национальные
меньшинства. Например, испанцы вынуждены были прекра�
тить политику ассимиляции басков. И культура этого национа�
льного меньшинства, защищенная законодательством Евро�
союза, начала возрождаться, а баскский терроризм пошел на
спад. И если Украина войдет в Евросоюз, ее культурно�
национальная идентичность будет надежно защищена. И зако�
нодательство Евросоюза будет стоять на страже культурно�
национальной идентичности национальных меньшинств
Украины. Кому от этого будет плохо? Все разговоры о том, что
Евросоюз так же опасен для культурно�национальной иден�
тичности народов, как Советский Союз, возможны только на
почве незнания европейского законодательства и европейской
практики. А вот то, что в возрождаемом Советском Союзе,
который патриарх без всякого стеснения называет Русским
миром, все должны были слиться в один народ на основании
русской идентичности — это широко известная политическая
практика КПСС. 

Итак, Украине предлагают: не присоединяться к Евросоюзу,
чтобы избежать культурно�национальной ассимиляции (кото�
рая на самом деле нам не угрожает); чтобы избежать мнимой
угрозы, нам предлагают присоединиться к Русскому миру, в
котором ассимиляция неминуема! Последнее следует как из
исторического опыта, так и из самого названия проекта.
И каждый политик�украинец должен задуматься: вот я ста�
раюсь не обидеть русских, сказав им правду об их геопо�
литических замашках. Но не станет ли завтра поздно? Думаю,
что Януковичи и Литвины еще будут думать, как когда�то
гетманы: как же это случилось, что мы рабы Москвы? Чтобы
такое не повторилось, надо отстаивать свою независимость
каждый день.
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ВВттооррааяя  оошшииббккаа  ппааттррииааррххаа::  
««ббеезз  ммеенняя  ммеенняя  жжееннииллии»»

«Ядром русского мира сегодня являются Россия, Украина,
Белоруссия, и святой преподобный Лаврентий Черниговский
выразил эту идею известной фразой: «Россия, Украина,
Беларусь — это и есть святая Русь». Именно это понимание
Русского мира заложено в современном самоназвании нашей
Церкви. Церковь называется русской не по этническому
признаку. Это наименование указывает на то, что Русская
Православная Церковь исполняет пастырскую миссию среди
народов, принимающих русскую духовную и культурную
традицию как основу своей национальной идентичности, или,
по крайней мере, как ее существенную часть. Вот почему в этом
смысле мы и Молдову считаем частью этого Русского мира. В то
же самое время Русская Церковь является самой много�
национальной православной общиной в мире и стремится
развивать свой многонациональный характер”.

Без согласия народа Украины его записывают не просто в
Русский мир, а в самое его «ядро». На референдуме в декабре
1991 года более 90% проголосовавших одобрили Акт о
независимости Украины. Зачем же говорить о том, что Украина
входит в Русский мир, если она — самостоятельна согласно
воле своего народа? 

Далее патриарх ссылается на слова св. Лаврентия Черни�
говского. Во�первых, это слова, приписываемые ему в житии,
но не сказанные ни в одном из его сочинений, сохраненных в
автографе. Кроме того, в первом издании жизнеописания тогда
еще не прославленного св. Лаврентия не было двух вещей:
страниц о необходимости хранить единство России, Украины и
Белоруссии, и предсказаний о филаретовском расколе. Когда
же СССР развалился и стал реальностью раскол, вдруг
оказалось, что св. Лаврентий об этом говорил. При этом
ученицы преподобного, монашки из Елецкого монастыря, на
вопрос о том, утверждал ли св. Лаврентий что�то подобное,
опускали глаза и говорили: он был  украинцем, ничего такого
никогда не говорил. Но даже если бы какому�то святому
человеку принадлежали такие слова — они что, отменяют
право наций на самоопределение? Они что, отменяют 34�е
апостольское правило, согласно которому в каждой право�
славной стране должен быть свой предстоятель и своя
автокефальная Церковь? 
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Патриарх пытается сказать, что само наименование Мос�
ковской патриархии Русской православной Церковью является
важным. Половина приходов УПЦ МП находится в Западной
Украине. Время от времени украинские законодатели поду�
мывают обязать на этих храмах указывать их принадлежность
к Русской православной Церкви». УПЦ МП протестует против
таких предложений, потому что не хочет лишиться паствы. 
А патриарх заявляет: да, мы именно Русская Церковь — и не по
этническому признаку, а по цивилизационному.

Но человек в Западной Украине прекрасно знает —
написано «русская цивилизация» — читай «русская империя».
Конечно, последняя не имеет этнического характера. Но этому
самому человеку в Западной Украине не легче будет объяснить
самому себе и соседям, почему он ходит в Русскую импе�
риалистическо�цивилизационную Церковь. Патриарх оттал�
кивает от УПЦ те общины, которые сохранили верность
каноническому православию в сложнейшей ситуации.
Остались в канонической Церкви? — Значит, согласны войти
в Русский мир! Такова логика патриарха. Он прямо и говорит,
что во время визита в Украину увидел, что украинцы
с русскими «хотят оставаться одним народом». Так пусть
выйдет к своей западноукраинской пастве и скажет, что они —
один народ с русскими! Патриарх не понимает, что топчется
русским архиерейским сапогом по оголенным сердцам украин�
цев, которые хотят быть именно украинцами. И патриарх 
в этой пляске еще и припевает: «Нужно выработать такой тон
отношений, с помощью которого проявлялось бы уважение
друг к другу, исключался бы всякий патернализм, всякая по�
пытка играть роль «старшего брата», подчеркивались бы нацио�
нальные интересы каждой из стран и выражались соборные
усилия в строительстве общественной жизни с опорой на общую
духовно�культурную традицию». То есть становитесь русскими,
и не будете младшими братьями. И никакого превосходства
русских над украинцами не будет: все вы соборно будете рабами
единого руководства «цивилизации�империи».

Более пятнадцати лет Предстоятель УПЦ митрополит
Владимир отводил от Церкви огонь критики и юридического
преследования, доказывая украинский характер УПЦ, ее само�
стоятельность от Москвы. Только благодаря таким усилиям
сегодня есть УПЦ, имеющая большинство среди православных
приходов в 23 областях, и в меньшинстве — только в трех. УПЦ —
это та духовная скрепа, которая сегодня объединяет Украину.
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Но хозяев патриарха Кирилла из Кремля, в прошлом году
одобривших концепцию Русского мира на заседании Совета
безопасности, такое положение вещей не устраивает. Пусть
УПЦ расколется — с ее восточной частью будет легче строить
Русский мир. Казалось бы, патриарх должен заботиться о
единстве Церкви, но он предпочитает пожертвовать УПЦ в
ходе построения Русского мира. Какой же он тогда Пастырь?
Кажется, что политические страсти вытеснили у патриарха
чувство ответственности, лишили его разума. Осталось только
ораторское искусство на службе у Кремля. Кажется, что вновь
первородство разменено на чечевичную похлебку. И главный
критерий правильности такого шага следующий: эта похлебка
сделана в России. Ну и что с того, что не на Западе! Выбор в
пользу кесаря — всегда выбор земного, и отказ от небесного, от
Бога. И вдвойне горько, что Патриарх делает выбор не только за
себя, но и за миллионы верующих Московского патриархата.
Они даже не могут протестовать, что кто�то вместо них
отказался от их христианского первородства из�за какой�то
геополитической чечевичной похлебки, сваренной в Кремле!

ТТррееттььяя  оошшииббккаа  ппааттррииааррххаа::  ззааббыыллии  ообб  ооссккооммииннее  
оотт  ррууссссккооггоо  ииммппееррииааллииззммаа  ии  ррууссииффииккааццииии  

Патриарх ничего не говорит о том варианте развития
событий, при котором Украина отказывается признавать себя
«страной Русского мира». Действительно, что же делать в таком
случае? Вроде бы патриарх и говорит о добровольности, но ведь
история обязывает, общие  традиции зовут. И русские ведь, по
словам патриарха, никого никогда не русифицировали и не
собираются делать этого в будущем. В общем, ясно: когда
Украина скажет «спасибо, но я хочу остаться страной украинс�
кого мира», послышится кремлевский окрик: «бей преда�
телей!». И рука патриарха так и потянется подписать новые
указы об анафематствованиях каждого, кто заявил о своем
желании добровольно не быть частью Русского мира. Ведь
свобода, по учению патриарха (см. книгу «Свобода и ответс�
твенность»), дана только для того, чтобы выбрать единственно
правильное добро: то, на которое укажет церковь. А церковь —
это только православие. А православие — это РПЦ. А РПЦ —
это патриарх Кирилл. В общем, кто не согласен с патриархом —
тот неправильно использует свою свободу, и потому лишается
своего человеческого достоинства и прав человека. И народ,
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сделавший иной выбор, — это народ, утративший право на
самоопределение. И после окрика «кто там шагает правой?»
украинцы услышат: «Вам слово, товарищ маузер!» И все будет
как бы благословлено Богом. Остается напомнить слова
Христа: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в
Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18:6).
Русские церковники уже толкнули в раскол миллионы
украинцев. И продолжают с азартом наращивать собственные
усилия по дальнейшему выталкиванию. Меня не волнует, что
это путь к развалу РПЦ. Меня волнует, что это путь в ад для этих
самых церковников. И оправдываться тем, что намерения
хороши, тут не приходится: у всех жителей ада, кроме
изначальных, намерения были самые прекрасные — в их,
естественно, интерпретации. И пора бы подумать о том самом
мельничном жернове или же покаяться и не соблазнять даже
одного из малых сих.

Если бы русские впервые возжаждали объединения, то
тогда «ассимилируемые народы» могли бы сохранять иллюзии.
Но и имперский, и советский опыт ясно показал: если русские
обещают свободное развитие национальных языков — жди
русификации. Если русские говорят о сохранении суверени�
тета — жди утверждения унитарного государства. Если
русские говорят о сохранении границ — жди их нарушения.
Остается спросить: неужели этого хотел Христос? Неужели Он
был сторонником русского империализма? Неужели все
святые, упомянутые в докладе патриарха, мечтали не о Царстве
Небесном, но о земной благополучной цивилизации? Неужели
Христос бы одобрил этот фейерверк русского лицемерия,
утверждающего, что уважает все не�русское и тут же отрицаю�
щего право уйти из Русского мира? 

Почему же все это возможно из уст патриарха? Потому что
национализмом и империализмом больна вся православная
Церковь. Ясно, что русские этими двумя болезнями болеют
больше других. 

Когда в следующие месяцы или годы московский патриархат
на Украине расколется и развалится, патриарх Кирилл, конечно,
не признает своей вины. Но... слон уже зашел в посудную лавку
и уже толкнул шкаф. И посуда уже полетела. Интересно, купит
ли патриарх мельничный жернов? Или, может, украинскому на�
роду подарить такого рода необходимое орудие патриарху Ки�
риллу? Для напоминания о бесконечной мере ответственности.
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