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Від автора
Як сказано в анотації, ця збірка моїх статей і нотаток об’єднує
під однією обкладинкою мої статті й нотатки, які було написано за
роки мого проживання в Сполучених Штатах і які так чи інакше
стосуються української діаспори, її зв’язків і взаємодії з Україною й
українським суспільством. Кілька статей написано за матеріалами
доповідей, з якими я виступав перед українською громадою Великого Вашинґтону наприкінці 90-х і на початку 2000-х років, коли такі доповіді ще були звичним явищем; тепер, на жаль, інтернет витиснув цей жанр із життя діаспорян. Увійшло до збірки й розлоге
інтерв’ю, яке я дав 1999 року письменникові й журнралістові Миколі Француженкові як голова Міжнародної Асоціації Громадян України і в якому висловлюю моє тодішнє бачення української діаспори.
Більшість статей і нотаток, що увійшли до книжки, написані
упродовж останніх років і стосуються історичного досвіду української діаспори, актуальних проблем орґанізованого життя діаспори й діаспорознавства, а також взаємозв’язків діаспори з Україною і України з діаспорою. Чи не найбільшою мірою я застановлююся над тим, як перетворити світове українство на рушійну
силу системних змін в Україні. Я стою на тому, що без активної
участі діаспори в українському націєтворенні й державотворенні
Україна не може здійснити системні зміни й стати на шлях успішного розвитку як суб’єкт світової політики.
У цьому контексті я обстоюю думку про якісно новий підхід до
орґанізованого життя світового українства і висуваю ідею створення широкого громадсько-політичного Руху Світового Українства
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(Worldwide Ukrainians Movement), який узяв би на себе ті функції у
взаємодії зарубіжного українства з Україною, яких ніколи не виконували, не виконують тепер і напевно не будуть виконувати в прийдешньому чинні діаспорні орґанізації (Світовий Конґрес Українців, різні товариства, асоціації, “хвилі” та ін.). Звісно, не йдеться
про закриття цих орґанізацій. Вони можуть стати частиною цього
справді широкого Руху Світового Українства. Якщо вони не зможуть іти в ногу з Рухом, не виключено, що з часом вони просто самоліквідуються.
У моїх статтях і нотатках ви знайдете пояснення і обґрунтування нагальності створення цього Руху Світового Українства.
Концепція Руху готова. Ми шукаємо людей, які зголосилися б і
були б здатні узяти на себе орґанізаторські функції. Це мають бути
не просто активісти діаспори, а й фанатики системних змін в Україні.
Ви напевно вже звернули увагу на те, що водночас із поняттям
“українська діяаспора” я послуговуюся й іншим поняттям — “світове українство”, яке стало головним у назві збірки. В одній із своїх статей, що увійшла до цієї збірки, я розмежовую ці два поняття,
як взаємопов’язані катеґорії різних рівнів. За великим рахунком,
“світове українство” має охоплювати і українське суспільство, і
українську спільноту за межами нинішньої території України, тобто
сукупність українців усього світу.
У вужчому розумінні поняття “світове українство” я використовую для означення української спільноти, яка мешкає за межами
нинішньої території України, і яка включає (1) українців, які живуть
на етнічних українських землях, що входять до складу сусідніх із
Україною держав, тобто — Російської Федерації (Чорноземна зона
з населенням понад 20 мільйонів українців, у середині 1930-х
років були паспортизовані як “русскіє”), Беларусі (Гомельщина й
Берестейщина), Польщі (Червона Русь і Холмщина), Словаччини
(Пряшівщина), Угорщини, Румунії та Молдови (Придністров’я), а
також (2) українців у розсіянні (власне діаспори), які живуть поза
межами ареалу розселення українців як у названих вище країнах
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(сюди входить і російський Далекий Схід з його Зеленим Клином),
так і в усіх інших країнах світу.
Збірку статей завершують нотатки діаспорознавчого характеру
й план-проспект збірки наукових статей, яку я намагаюся зібрати й
видати під еґідою Українського Університету. Це буде свого роду
перекличка наукового потенціалу, зайнятого у студіюванні світового українства. Діаспорознавство залишається у центрі моєї уваги як наукова й освітня дисципліна, ідею якої народилася в моїх
розмовах з професором Василем Маркусем, коли мені траплялося бувати у нього в Чикаґо. Отже, має постати моноґрафічна
праця, яка ляже в основу підручника або навчального посібника.
Свої статті й нотатки я адресую всім, хто цікавиться й переймається долею українського зарубіжжя, його співпраці з Україною
й українським суспільством та мріє про багату й успішну Україну.
Користуюся нагодою подякувати всім, хто спричинився до написання моїх статей і нотаток: натхненникам і авторам інформаційних приводів, критикам і порадникам, вдячним і не дуже читачам моїх записів на ці теми в мережах.
29 липня 2020 р.
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Україна на порозі ХХІ століття
За матеріалами доповіді для
української громади Вашинґтону
Попередні зауваги
Дякую за те, що надано мені змогу висловити свої погляди на
ситуацію в Україні. Ця трибуна чула чимало всіляких виступів про
Україну, в тому числі й суто прорадянських, виголошених уже в
пострадянські часи та ще й особами, що більшу частину свого
життя провели в еміґрації (один із найсвіжіших прикладів – недавня доповідь пана Осипа Зінкевича).
Я наперед прошу вибачення перед тими, кому напевно багато
що в моїй доповіді не сподобається. Я хочу тут висловити свій погляд на історичний досвід майже десятирічної незалежної України,
викласти своє бачення теперішнього становища України й
запропонувати в тезах свою візію програми подальшої розбудови
України у ХХІ столітті.
Отже,
1. Що ми одержали у спадок внаслідок радянського
панування
“Найдемократичніша у світі” (на словах) сталінська конституція
1936 року була ширмою, за якою творилося насилля більшості
над меншістю, суспільства на індивідумом, держави над громадянином, сильного над слабким… Людина була, говорячи словами
Леніна, “гвинтиком” цього велетенського молоха, в якому людські
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проблеми часто вирішувалися за сталінським принципом: “немає
людини – немає проблеми”. (Прикметно, що Милошевича Біл Клінтон чомусь назвав “Гітлером”, хоча той ближчий до Сталіна і за
духом, і за переконаннями.)
1) Тоталітарна система з монополією однієї партії на владу.
Ця влада здійснювалася Центральним Комітетом КПРС через
його галузеві відділи, що управляли відповідними галузями економіки, культури й та ін. Рада Міністрів СРСР й Верховна Рада, а
відповідно й України були суто формальними органами виконавчої
та законодавчої влади.
Комітет Державної Безпеки (КДБ) формально був підсистемою
в системі виконавчої влади, що по суті був над урядом і підпорядковувався безпосередньо ЦК КПРС.
2) Номенклатурний підхід у підготовці, доборі й розстановці кадрів.
Мені доводилося писати про те, що в основу номенклатурни
було закладено принципи структурування підпільного злочинного
світу, за якими жили більшовики до того, як вони прийшли до
влади. Після приходу до влади вони не тільки не відмовилися від
цього принциму, а навіть посилили його.
Номенклатурна система побудована таким чином, що жоден
індивідум (навіть із, здавалося б, безмежними повноваженнями)
фактично не має реальної влади.
Номенклатура, для прикладу, усунула з найвищої посади Микиту Хрущова, як тільки він заходився перетасовувати карти в
чиновницькій колоді.
Номенклатура звела нанівець “перестройку”, ініційовану Михайлом Горбачовим…
3) “Всенародна” (державна) власність, якою розпоряджалося дуже вузьке коло чиновників.
Мілітарна система розвитку економіки, що навіть за мирного
часу структурувалася й фінансувалася так начебто країна перебуває у стані світової війни. “Оборонний комплекс” по суті підпорядковував собі не тільки суто військово-промислові структури, а
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й переважну бульшість цивільних підприємств. Навіть фабрики
дитячих іграшок (київська фабрика має назву “Перемога”) чи жіночої білизни у будь-який момент могли бути перепрофільовані на
виробництво не іграшкових, а натуральних автоматів Калашникова чи солдатської уніформи. Перепрофілювати ж “оборонні” підприємства на виробництво тієї ж жіночої білизни чи інших товарів
широкого вжитку чомусь неможливо.
Возведена до рівня реліґії партійна ідеологія, що офіційно пропагувала “науковий атеїзм” і контролювала “дозволену” православну церкву з московським патріархом на чолі, єпископат якої формувався за тим же номенклатурним принципом. Інші релігійні конфесії були або задушені, або загнані у глибоке підпілля (греко-католики, римо-католики). Напівлеґально існували баптистські та деякі інші реліґійні об’єднання.
4) Національне питання.
Уся могуть радянської пропагандистської машини була спрямована на формування так званої нової людської спільноти – радянського народу. (Треба віддати належне більшовикам: за 75 років
свого панування вони добилися в цьому значно більших успіхів,
ніж американці у формуванні своєї “new nation” за 200 років.)
2. Що має незалежна Україна сьогодні
Панівною верхівкою в незалежній Україні залишається компартійно-радянська номенклатура.
Одна її частина легко пристосувалася до нових обставин, поспішивши стати під небесно-золоте (чи пак синьо-жовте) знамено,
перехопивши від справжніх незалежників політичні та економічні
лозунги й відповідну термінологію (лексику) чи пак манеру говорити з народом.
Добре видно й тих, що вирішили залишатися на лівому березі
або через небажання, говорячи словами Ніни Андреєвої, “поступитися принципами”, або просто з остраху перед тим, що може “наші
прийдуть”.
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Поміж цими крайностями гойдається номенклатурна більшість,
займаючи виразно вичікувальну позицію, однією ногою стоячи вже
на правому березі життєвої ріки, а другою ще залишаючись на лівому. Це – найскладніша “маса” чиновництва, оскільки ви не знаєте, чого від них можна сподіватися. Єдине, що можна виразно бачити, так це їхні старання гребти усе під себе.
Політичну ситуацію в Україні й формує оця номенклатура, а не
політичні партії, які почали виникати з 1990 року. Номенклатура
діє за принципом “поділяй і владарюй”. Цей принцип дуже добре
спрацьовує на українському ґрунті, бо ж відомо, де збирається
двоє українців, там виникає три партії.
Погляньмо на партійну палітру.
На час проголошення незалежності в Україні було 8 партій та
суспільно-політичних рухів: Комуністична партія України,
Соціалістична партія, Соціал-Демократична партія, Селянсько-Демократична партія, Демократична партія, Республіканська партія,
Християнсько-демократична партія, Народний рух України… Їм би
розвиватися, зміцнюватися…
Тепер в Україні налічують понад 50 партій (суспільно-політичні
рухи тепер не дорівнюють до партій). Виникли вони не з бажання
громадян України утворювати принципово нові політичні структури
для досягнення відповідної мети. Виникли вони внаслідок розчленування, поділу існуючих партій не стільки з метою політичного
забезпечення реалізації амбіцій окремих діячів (хоча це пояснення
випливає на поверхню першим), а з метою унеможливлення розвитку, зміцнення й стабілізації політичного структурування суспільства.
Погляньмо, що сталося з Українською республіканською партією (Левко Лук’яненко). На другому році її існування від неї
відкололася частина, що назвала себе Консервативною республіканською партією (Степан Хмара). А ще через п’ять років було утворено Республіканську християнську партію (Микола Поровський).
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Візьмімо соціал-демократичний рух, про який Леся Українка
колись сказала: “Соціал-демократія занадто універсальний рух,
щоб Україна могла обійтися без нього”. На сьогодні існує три партії
цього спрямування.
У чотирьох іпостасях продовжує існувати Організація Українських Націоналістів. Навіть проголошення незалежності України не
спонукало цей національний рух до об’єднання в єдину політичну
силу.
Не обходиться на серйозному політичному терені України й без
“гумористів”: окрім Партії шанувальників пива, ви знайдете там
багато чого іншого.
Окремої розмови заслуговує Народний рух України, створений
радянськими спецслужбами наприкінці 80-х років на зразок відомих у багатьох країнах світу національніх фронтів для того, щоб
приборкати стихію народного незадоволення системою, випустити
пар, убезпечити від кровопролиття загибель тоталітарної системи…
НРУ справді відіграв визначну роль у проголошенні незалежності України. Внаслідок того, що з проголошенням незалежності
НРУ по суті свою місію виконав, постало питання про перетворення його на партію. Тертя й непорозуміння між тими, що створювали й розвивали НРУ, та тими, що стихійно влилися в нього, призвело до численних розколів всередині організації: частина людей
попереходили в інші партії, частина намагалася утворити альтернативний Всенародний рух України (Лариса Скорик), а частина
чіпко намагалася зберегти те, що є (В’ячеслав Чорновіл)…
Не так давно відбувся черговий серйозний розкол у НРУ, наслідком якого, можливо, є й загибель В’ячеслава Чорновола – чи
не єдиного з того ядра, що стояло на чолі НРУ від самісінького
початку. Обрання на голову ГРУ особи, яка ніколи не мала ніякого
відношення до Руху (Геннадій Удовенко), й проголошення Г. Удовенком програми, що кардинально відрізняється від курсу попередніх лідерів, свідчить про те, що Рух зазнає подальших перетворень з метою послаблення його як партії.
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До речі, Г. Удовенко є найпомітнішою підсадною качкою в політичних ігрищах, спрямованих на розкол партій. Досі такі ролі виконували практично непомітні політичні фігури, що задовольнялися
другорядними ролями в партіях. Приклад: заступник Левка Лук’яненка в УРП (не пригадую імені), заступник Степана Хмари в
УКРП (ім’я не має значення)…
Економічна ситуація в Україні.
У спадок від Радянського Союзу Україна одержала цілковито
державну (хоча формально існувала й кооперативна) і надзвичайно хвору економіку.
Економічні хвороби були спричинені: (1) всенародністю (нічийністю) економіки; (2) переважанням оборонного комплексу; (3) командно-адміністративними методами управління; (4) технолоґічною відсталістю; (5) браком економічних важелів заохочення
людей до праці й т. ін.
Утворення “тіньової економіки”:
(1) за рахунок компартійних коштів. Основну масу своїх коштів
КПРС пустила в “тіньову економіку”, щоб убезпечити гроші від націоналізації. З часом вони були “легалізовані” через утворення потужних приватних та кооперативних бізнесів (приклади – Володимир Сумін з його Асоціацією промисловців та підприємців, Віктор
Хмілевський з його Асоціацією орендарів та підприємців та ін.);
(2) за рахунок комсомольських коштів. Основну масу своїх
коштів комсомол також пустив у “тіньову економіку”, так само убезпечуючи їх від націоналізації. Поступово вони були леґалізовані
через молодіжні кооперативи та малі приватні підприємства
(приклади – Юлія Тимошенко, Леонід Черновецький та ін.);
(3) унаслідок зловживання керівників підприємств своїм службовим становищем. Кожен, хто займав (і займає) хоч якусь помітну посаду вважає цілком прийнятним взяти собі від державного
чи кооперативного (колгоспу) підприємства скільки душа бажає
(приклади – Олександр Ткаченко з його асоціацією “Земля і люди”,
Олександр Омельченко з його Украгропроектом та ін.);
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(4) злочинним шляхом (рекетирство, розкрадання тощо). Дозволив собі розгулятися й кримінальний світ, що вийшов на люди
зі зброєю в руках і способом звичайного пограбування, розбою, в
кращому разі – вимагання та махінацій з іноземними валютами
накопичив собі стартовий капітал (прикладів – сила-силенна).
Цьому сприяли: (а) номенклатура при владі, яка була і є зацікавлена саме в такому розвиткові економіки; (б) недосконалість
законодавства, що де-юре начебто сприяє розвиткові вільної економіки, але де-факто виявляється “непрацездатним”; (в) процеси
приватизації, що обернулася “прихватизацією”; (г) невміння й небажання людей працювати. За десятиліття більшовицького панування людей привчено одержувати зарплату (“здря плату”), але не
заробляти її. (Приклади: як тракторист залишив трактор серед
поля й пішов додому, бо робочий день закінчився; як службовці за
годину до закінчення робочого дня вже сиділи напоготові як на
вокзалі й чекали, коли стрілка годинника підійде до кінця робочого
дня й т. д.)
Реліґійна ситуація в Україні.
Після проголошення незалежності в Україні офіційно зареєстровано понад 60 різноманітних церков та реліґійних об’єднань. Дуже агресивно розвиваються в Україні новітні імпортовані церкви –
мормони, філадельфійці та ін. Нас не може не турбувати лише
становище з католицизмом та православ’ям.
Що стосується розвитку католицизму, то ситуація складається
так, що Рим надзвичайно активно стимулює поширення римо-католицької церкви по всій території України й водночас робить усе
для того, щоб обмежити діяльність УГКЦ. Греко-католицька церква
працює під жорстким контролем папського нунція й фактично вже
не має тієї автономії, яку вона мала раніше. Отже, цю церкву,
можливо, чекає така доля: одна частина рано чи пізно буде
навернута в римо-католицизм, а друга – повернеться до православ’я.
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Що стосується православ’я. До проголошення незалежності в
Україні існувала одна православна церква, що дістала назву УПЦ,
на чолі з призначеним Москвою екзархом – митрополитом Філаретом. Прихильники відходу від Москви проголосили відновлення
діяльності Української автокефальної православної церкви
(УАПЦ), що досить швидко набравши сили й ваги, заявила про
об’єднання з УПЦ в діаспорі й обрала на свого патріарха митрополита Мстислава. (На жаль, процес цього об’єднання не набрав
двостороннього характеру, що спонукало патріарха Мстислава пожартувати: “Я митрополит УПЦ в США й патріарх УАПЦ в Україні”.
Як у тій приказці: “і вдома, і замужем”.
Індиферентність і вичікувальна позиція УПЦ за межами України, з одного боку, та безкомпромісність патріарха Мстислава – з
другого, спричинилися до того, що УАПЦ не дістала відповідної
підтримки й перспектив для інтенсивного розвитку в Україні.
Президент України Леонід Кравчук був перейнятий ідеєю, що в
“незалежній державі має бути незалежна церква”. Правда, реалізовував він цю ідею за суто номенклатурним підходом – не шляхом підтримки ініціативи знизу, а ініціюванням процесу згори.
Л. Кравчук не пішов на співпрацю з патріархом Мстиславом тому, що, з одного боку, він не бачив перспектив в УАПЦ, яка щойно
вийшла з підпілля, а з другого (й це навіть важливіше) – тому, що
на нього чинив особистий тиск митрополит Філарет, авторитет якого для Кравчука важив більше, ніж авторитет чужого йому митрополита Мстислава, який, до того ж, доводився племінником Симонові Петлюрі. Отож Кравчук як тільки міг допомагав Філаретові.
Після невдалої спроби домогтися “дарування” автокефалії для
УПЦ (на чолі з екзархом Філаретом) з боку Московського патріархату та невдалого балотування на московського патріарха, як відомо, Філарет хряснув дверима у Москві й заходився втілювати в
життя ідею Кравчука – будувати “незалежну церкву в незалежній
державі”. Незалежну – від Москви, але залежну – від держави.
Відтак улітку 1992 року за зачиненими дверима Кабінету Міністрів України було ухвалено рішення про створення Української пра-
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вославної церкви Київського патріархату. Відповідний лист за
підписом віце-прем’єра Миколи Жулинського було направлено Раді у справах релігій з розпорядженням зареєструвати УПЦ Київського патріархату (мені довелося побачити ориґінал цього документу у Верховному суді України під час слухання справи про відновлення реєстрації УАПЦ).
Через два тижні після того, як було оформлено папери, митрополит УПЦ ще Московського патріархату Філарет запросив на нараду до Києва як підпорядкованих йому священнослужителів, так і
тих, що належали до вже зареєстрованої УАПЦ. Обговорювалася
на тій нараді все та ж кравчуківська ідея-фікс про “незалежну церкву в незадежній державі”, і представники УАПЦ нічтоже сумняшеся поставили свої підписи під якоюсь там спільною заявою
(меморандумом) про співпрацю, яку митрополит ФІларет
опублікував у пресі як… декларацію про “об’єднання” УПЦ Московського патріархату та УАПЦ в УПЦ Київського патріархату.
“Об’єднання” було просте: митрополит Філарет дає грошики, а
єпископ Антоній (керуючий справами УАПЦ, який тепер очолює
одну із метрополій на Алтаї в Росії) – документики (статут) та печатку УАПЦ. Свою діяльність новонароджена “державна церква”
почала з насильницького захоплення церковних споруд, що формально перебували в державній власності, але вже використовувалися парафіями УАПЦ або РПЦ. (У своєму архіві в Києві я
маю десятки документів з фотоґрафіями – переважно із західних областей України, які надсилали як голові Всеукраїнського
комітету захисту свободи совісті та прав віруючих.)
Що з того “об’єднання” вийшло потім – добре відомо всім: (1)
приспішився перехід ув інший світ патріарха Мстислава; (2)
мишача вовтузня над вивільненим внаслідок його смерті престолом; (3) поспішливе висвячення на єпископа отця Володимира
Яреми й обрання його на патріарха УАПЦ (тепер уже Димитрія);
(4) обрання на патріарха УПЦ КП безпринципного Володимира, у
якого митрополит Філарет стає “заступником”; (5) поїздка віце-
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прем’єра Миколи Жулинського до Костянтинополя, яка виявилася
безуспішною.
Президент Кравчук підтримував становлення й розвиток УПЦ
Київського патріархату, ігноруючи інтереси УАПЦ, що боролася за
відновлення своєї реєстрації (С. Головатий двічі зустрічався з Л.
Кравчуком з цього приводу).
Леонід Кучма переміг на виборах завдяки підтримці УПЦ Московского патріархату. Упродовж свого президентства він підтримує
цю церкву, ігноруючи, а то й переслідуючи інші, у тому числі й УПЦ
Київського патріархату (недавнє побиття Філарета в Маріуполі –
одно із підтверджень цього).
На сьогодні існує принаймні чотири напрями в розвитку православ’я в Україні: УПЦ Московського патріархату, УПЦ Київського
патріархату, УАПЦ й об’єднання, що проголошують себе УАПЦ,
але тримаються незалежно. Московський патріархат напирає, готуючи “Хрестоносний похід” в Україну. У Київського патріархату
свої проблеми. Животіє УАПЦ.
Можна винуватити патріархів цих церков скільки завгодно. Але
вони тут ні при чому. У першу чергу треба винуватити владу за її
бездарну політику по відношенню до церкви. Але ще більшою мірою тут винні сили, які діють за принципом “поділяй і владарюй” і
яким на руку цей розбрат, бо рибку легше ловити в каламутній воді. (Бачте, навіть УПЦ в США підливає масла в цей вогонь).
За моїми прогнозами, це триватиме ще пару десятиліть. Сумна
картина. Чи не так?
3. На що ж сподіватися?
Щоб навести бодай якийсь порядок в Україні, перш за все ідеальним було б послідувати прикладу Чехії й ухвалити в Україні закон, який забороняв би колишнім членам КПРС (у тому числі й
тим, що тепер перерядилися в тоги націонал-патріотів та демократів) обіймати будь-які керівні пости, починачи від президента й кінчаючи бригадиром польової бригади.
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Ви прекрасно розумієте, що це, на жаль, нереально в нинішніх
умовах. У Леоніда Кравчука такий шанс був восени 1991 року, але
ж він також не міг рубати сучок, на якому сам же сидів. Комусь може показатися, що я надто песимістично дивлюся на становище в
Україні й навіть займаюся очорнительством. Я думаю, що я маю
на це право.
По-перше, бути в опозиції до будь-якої влади мене зобов’язує
моя професія журналіста. Ще коли за радянської влади мене звинувачували в очорнительстві, я нагадував своїм опонентам слова
Анатоля Франса: “До своєї батьківщини завжди висуваєш більше
вимог і завжди більше страждаєш від її недоліків”. Мої сумні спостереження й висновки передусім і обумовлені цими вимогами й
стражданнями.
По-друге, як науковець, я оперую лише історичними фактами й
роблю висновки на основі їх зіставлень. Отож суха статистика підказує мені висновок про те, що все це триватиме ще пару десятиліть, а там час візьму своє.
(Із власного досвіду про це знаю, бо побивав так не одного із
своїх опонентів з компартійного апарату. Був, наприклад, такий
голова Спілки журналістів України Микола Шибик, котрий, коли у
нього вичерпувалися арґументи, кричав: “Мені нема про що з вами говорити!” Я йому у відповідь спокійно: “Миколо Олександровичу, все одно моє буде зверху”. Він вражений: “Чого?”. Я йому
пояснюю: “Вам 60, а мені 40”. Час був на моєму боці…)
З одного боку, за цей час вимруть динозаври радянської доби,
вражені раковою пухлиною номенклатурщини. З другого боку, за
цей час до влади в Україні прийдуть якісно нові люди – громадяни,
що народилися й виросли в незалежній Україні, у яких інакше відчуття патріотизму, українська ментальність й т.ін.
Що годилося б зробити, або полегшити їхній прихід до влади й
відродження України?
Перше: формування нової громадської думки справді незалежними засобами масової інформації на місцях – у районах, селищах, містечках.
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Якби з усієї отієї багатомільярдної допомоги, що її американський уряд кидає в Україну й ті грошики через діряві кишені казни
переливаються на приватні рахунки усіляких Лазаренків, бодай
один мільярд було кинуто на підтримку районних і міських газет,
які мають найбільший вплив на місцях і які перебувають у залежності у номенклатурників (аж до того, щоб вони поширювалися
безплатно в кожнісіньку родину), ми за кілька років змогли б переорієнтувати ментільність громадян України, а заодно й зробити
грандіозні зрушення на краще в політиці, економіці, духовності.
Мені здається, що при бажанні можна добитися від американського уряду таких асигнувань. Це не будуть гроші, викинуті на вітер. Дайте мені цей мільярд, і я зміню ментальність громадян
України!
Друге: підтримка приватного власника й виробника, малих (на
рівні окремих родин) бізнесів.
Процеси приватизації, як я вже говорив, зайшли трохи не туди.
В Україні можна знайти силу-силенну багатих людей, що нажили
своє багатство за рахунок привласнення чужого, за рахунок награбованого або вкраденого, але не заробленого потом і кров’ю. Але
в Україні ви поки що не знайдете дрібного виробника, малого бізнесу, який твердо стояв би на ногах. Нинішнє законодавство начебто нічого не має проти нього, але ці люди не мають коштів,
щоб почати. Їм конче необхідна матеріальна підтримка. Ще один
нерозкрадений мільярд доларів з отієї американської допомоги
вирішив би цю проблему. Мені здається, що при бажанні можна
добитися від американського уряду й таких асигнувань. І це не
будуть гроші, викинуті на вітер. Дайте мені цей мільярд, і я переверну економіку України!
Третє: підтримка УАПЦ як єдино можливого варіанту виходу українського православ’я з кризи.
Розбрат в українському православ’ї також можна припинити досить швидко. Для цього треба лише визначитися, бо нейтралітет
тут не допомагає, а шкодить: “Хто не з нами, той проти нас!” Я вже
писав, що навіть підтримка Філаретівської УПЦ-КП – ліпше, ніж
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підтримка Костянтинополя, а заодно з ним і Москви. Але ще ліпше
підтримувати УАПЦ. З одного боку, ця церква – єдина соборноправна православна церква в Україні й на сьогодні найчистіша перед Господом. З другого боку, це й найслабша та найбідніша церква, бо її переслідувано було навіть в незалежній Україні. Треба допомогти цій церкві в одному – налагодити місійну роботу, спонукати її піти поміж людей, забезпечивши відповідну матеріальну підтримку. Я свідомий того, що задля цього неможливо відломити ще
один мільярдний кусень від американского пирога, дарованого номенклатурникам. Але можна й треба шукати й знайти ті мільйони,
що допомогли б зрушити цю справу. Громадськими зусиллями це
можна зробити. Дайте мені ці кошти, і я запевняю вас, що вони
виконають відповідну місію.
Насамкінець я хочу сказати таке: я ініціюю створення програми
“Україна ХХІ століття”, основними складниками якої й мають стати
щойно визначені мною напрями.
Наші завдання:
1. Проводити відповідну роботу в українській діаспорі, переорієнтовуючи її ставлення до участі в розбудові незалежної України.
2. Проводити відповідну роботу у владних структурах США та інших країн з метою інтенсивного (й навіть агресивного) лобіювання відповідних проектів допомоги Україні.
3. Шукати й призбирувати кошти для невідкладного формування
відповідного фонду. Кошти цього фонду, по-перше, уможливили б проведення інформаційно-пропагандистської роботи, а
по-друге – започаткували б формування фінансової бази власне для реалізації програми “Україна ХХІ століття”.
Я знаю, що в цьому залі є люди, які щиро вболівають за долю
України в наступному столітті, хоча, певно, немало й скептиків, які
бажають тільки побалакати про становище в Україні і з Україною в
світі, й просто індиферентних людей.
Моє слово до справжніх патріотів України: підтримайте
програму “Україна ХХІ століття”!
16 травня, 19 червня 1999 р.
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Борімося, й поборемо!
Розмова голови Міжнародної Асоціації Громадян України
проф. Володимира Іваненка з колишнім директором
Української служби "Голосу Америки" Миколою
Француженком
Це інтерв’ю я дав Миколі Француженку (колишньому директору Української служби "Голосу Америки") восени 1999 року – невдовзі після офіційної реєстрації та презентації Міжнародної
Асоціації Громадян України, яку ми заснували з Михайлом Даценком 1997 року. Інтерв’ю друкувалося в діаспорній пресі. Сподіваюся, читачі знайдуть у цьому матеріалі багато цікавого й корисного.
М. Ф.: Чому міжнародна і з громадян України?
В. І.: Я думаю, що ключовим словом у моїй відповіді на це
запитання буде громадян. Як відомо, завданнями дипломатичних
місій будь-якої країни є, по-перше, представляти інтереси цієї країни в тих чи тих країнах світу, а по-друге – захищати інтереси своїх
громадян, що перебувають за кордоном.
Ви ліпше за мене знаєте, як уряд США опікується своїми громадянами за кордоном: інколи він готовий викинути десант військ
спеціального призначення для порятування одного пересічного
громадянина. “Так працює система”, – сказав панові Мілошевичу
посол США, обговорюючи питання про звільнення трьох американських солдат, захоплених у полон сербськими військами.
На жаль, цього не можна сказати про дипломатичні представництва України за кордоном. Українські дипломати не тільки не по-
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легшують перебування громадян України за кордоном, а навпаки
роблять його ще драматичнішим. Відмовляючи в обміні паспортів
старого зразка на нові, а то навіть і вилучаючи паспорти у громадян України, вони по суті переводять своїх співвітчизників на нелегальне становище у країнах перебування. З такої, власне, ситуації
два роки тому й виникла Асоціація Громадян України в США.
…А було так: мені зателефонувала із штату Нью-Джерсі пані
Іванна Г. – громадянка України, що приїхала до США доглядіти до
смерті свого старого й багатого дядька. Дядько помер, не встигнувши підписати уже підготовлений заповіт, але фактично передав
їй на руки найцінніше із своєї спадшини – акції могутніх підприємств номінальною вартістю на півмільйона доларів. Відтак навколо його спадщини зчинилася судова колотнеча, й жінка попросила
допомоги в пошукові висококваліфікованого адвоката.
З моїм молодим співвітчизником Михайлом Даценком ми поїхали в Нью-Джерсі, щоб зустрітися й поговорити з жінкою. Під час
розмови з’ясувалося, що за намовою адвоката, який начебто узявся захищати її, але фактично став на сторону її переслідувачів,
ґенеральний консул України в Нью-Йорку Крижанівський… вилучив у неї паспорт і буквально наказував їй повертатися в Україну.
(Це замість того, щоб допомогти жінці вибороти її спадшину.)
Я не знав, чим зарадити жінці. Порадився з тодішнім послом
України в США Юрієм Щербаком, з яким мене пов’язували тридцятирічні товариські стосунки (нас єднала Леся Українка). Посол попросив мене викласти суть справи у формі листа до нього. Я замислився над формою цього листа. Писати приватного листа?
Але чи буде з нього користь? Написати листа від мого бізнесу?
Але яке відношення моє діло має до цієї громадянської справи?..
Еврика! Оскільки в Нью-Джерсі, а потім пізніше й у Вашинґтоні
фактично відбулася конференція трьох громадян України, які дискутували про те, як допомогти один одному, якщо ґенеральне
консульство України не тільки не допомагає, а ще й шкодить
справі.
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Отак виникла Асоціація Громадян України в США (АГУ). Як голова новоствореної правозахисної організації я написав на щойно
випрацюваному бланку АГУ листа Ю. Щербакові. І ви знаєте, це
допомогло. Пан посол потім повідомив мене, що він мав круту
розмову з ґенеральним консулом України в Нью-Йорку, й пані
Іванні Г. було видано новий паспорт. Правда, було втрачено вже
занадто багато часу, щоб виграти судову справу на її користь.
Отже, Асоціація громадян України в США виникла для самозахисту, й передусім – від свого "рідного" бюрократа ще радянського
загартування.
…Аж тепер простіше пояснити, чому – міжнародна. Після заснування АГУ ми почали активно пропагувати її мету й завдання,
які, ясна річ, не обмежуються викладеними вище ситуаціями.
Крім клопотів з обміном паспортів, громадяни України стикаються і з іншими проблемами. Їх фактично усунуто від участі в виборах президента й Верховної Ради України. Їх не запрошують на
заходи, що їх проводять представництва України за кордоном. З
ними поводяться просто по-хамському, коли вони шукають поради…
Користуючись нагодою перебування в США делегацій Верховної
Ради, я мав розмови з народними депутатами. Вони попросили
мене підготувати довідку, на підставі якої можна було б провести
слухання у відповідних комісіях Верховної Ради України, а затим,
можливо, клопотатися внесенням відповідних змін та доповнень
до законодавства України, відміною інструкцій застарілого зразка,
що їх Міністерство закордонниз справ України посписувало з
радянських циркулярів.
З метою накопичування фактичного матеріалу ми опублікували
низку оголошень-звернень у пресі з проханням до громадян України повідомляти АГУ про будь-які порушення їхніх громадянських
прав і свобод з боку дипломатичних представництв України за
кордоном. Дуже допомогло інтерв’ю, яке я дав для “Голосу
Америки”. До АГУ почали телефонувати, надсилати листи, факси
громадяни України, що перебувають не тільки в США, а й ув інших
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країнах світу… Отож у липні цього року, коли АГУ відзначала свою
другу річницю, було прийнято рішення трансформувати її в Міжнародну Асоціацію Громадян України (МАГУ) з осідком у США.
Після реєстрації МАГУ як неприбуткової правозахисної орґанізації, у мене знову взяли інтерв’ю для “Голосу Америки”, негайно
після якого ми одержали запити щодо створення реґіональних
асоціацій громадян України, афілійованих з МАГУ. Я вже не кажу
про те, що буквально щодня хтось цікавиться умовами вступу до
МАГУ й т. ін.
Роботи у нас непочатий край. Адже за межами України постійно
або тимчасово перебувають понад два мільйони громадян України. Тільки в США зараз перебуває близько 130 тисяч громадян України. Навіть у такій маленькій країні, як Чехія, перебуває понад
70 тисяч громадян України… До речі, українські дипломати навіть
цифр цих не знають. Або не хочуть знати…
М. Ф.: Невже четверта хвиля наших співвітчизників не може
знайти спільної мови з уже століття існуючими орґанізаціями?
В. І.: А чи можуть і чи мають право згадані вами орґанізації виконувати завдання й вирішувати проблеми, про які я щойно говорив? Ці організації створювалися з іншою метою, вони вирішують
інші завдання. МАГУ, до речі, не дублює жодної з цих орґанізацій,
тоді як вони самі себе дублюють, бо створювалися представниками різних політичних угрупувань, етнічних районів України й т. ін.
Згадані вами орґанізації об’єднують людей українського походження, що у переважній більшості своїй є громадянами країн їхнього теперішнього перебування. Їхніми завданнями було і є збереження етнічної ідентичності, духовності та національнох культури; й ці завдання, до речі, ці орґанізації виконують усе меншою мірою. Подивіться, як американізувалися українські православні та
греко-католицькі церкви. Буквально вимирають носії української
культури в зарубіжжі… Український патріотизм членів, а надто ж
вождів цих орґанізацій закінчується там, де починаються їхні обов’язки й пільги як громадян країн їхнього проживання. Чи багато ви
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поіменуєте членів цих орґанізацій, які з проголошенням незалежності України поспішили виклопотати громадянство України?..
МАГУ ж, на відміну від цих об’єднань, є правозахисною
орґанізацією і об’єднує вона громадян незалежної України, тобто
людей з українськими паспортами, які не мають наміру міняти їх
на чужинські паспорти (приймаючи громадянство іншої держави,
член МАГУ автоматично позбавляє себе членства в нашій орґанізації). І одним із найважливіших завдань МАГУ є зробити все для
того, щоб ці люди не тільки зберегли національну (в широкому розумінні слова) ідентичність, а й приносили максимум користі Україні. Більше того, ми не усвідомлюємо себе як еміґранти/іміґранти.
Кожен із нас вважає, що він просто тимчасово працює за кордоном. Тим більше що ми в принципі можемо вільно пересуватися
через кордон України у будь-який бік.
М. Ф.: Чи не вважають виїзджаючі тепер за кордон, маючи
добру освіту, амбіції, що бути, мовляв, тільки членом, а не керівником – нижче їхньої гідності?
В. І.: Як і колись, так і тепер, за кордон виїздять люди різних
прошарків суспільства. Хтось – за довгим доларом (тим більше що
в Україні зараз сутужно). Хтось – з реліґійних переконань (хоча в
Україні тепер ніхто вже нікого не переслідує за приналежність до
тієї чи тієї реліґії). Хтось – за родинними обставинами (виїздять до
батьків, виїздять до дітей, почастішали міжнародні шлюби)…
Хтось знайшов роботу, якої неможливо було знайти удома, а когось запросили чи ба навіть і переманили як чудового фахівця,
який виявився непотрібним рідній Вітчизні…
Мушу наголосити на тому, що більшіть цих людей не є
еміґрантамии/іміґрантами у звичному розумінні слова, хоча вони
– легкі на підйом – є просто міґрантами. У більшості своїй це є
люди, які працюють за кордоном, або живуть і працюють і там, і
тут. Щиро зізнаюся вам, що я не знаю жодного громадянина України, який прагнув би захопити владу в будь-якій українській орґанізації за кордоном (хоча колишній посол України в США й виношу-
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вав ідею взяття влади над діаспорою й старався для цього з усіх
сил, що й викликало відповідну реакцію, добре викладену у відкритому листі Аскольда Лозинського).
Ну, а щодо одержання задоволення від членства в цих орґанізаціях, то тут справа така. Якою мірою, скажімо, УККА може допомогти громадянинові України в обмінові його паспорта? Чи може
УНС домогтися змін у законодавстві України стосовно порядку в’їзду в Україну та виїзду з України? Вони не мають (і не можуть мати) тих важелів, які можливо мати МАГУ. Не кожна з цих орґанізацій спроможна задовольнити й інші потреби громадянина України краще, ніж аналоґічні установи, так би мовити, загального характеру – банки, страхові компанії тощо.
Я наголошую на цьому не для того, щоб протиставити МАГУ
згаданим вами, а також новим іміґрантським орґанізаціям так званої “четвертої хвилі”. Ні! Ми задекларували у статуті й на ділі прагнемо до усебічної співпраці з іміґрантськими орґанізаціями. Дехто
вважає, що саме МАГУ як об’єднання громадян України стане консолідуючою силою й для отих “столітніх” орґанізацій, які усе ще
гризуться поміж собою – навіть незалежність України їх не примирила. Ми й справді здатні консолідувати, бо нас єднає одно – належність до громадян України. Ми не заангажовані політичними
іграми. Серед нас немає бажаючих боротися за керівне крісло й т.
ін. (У документах МАГУ обумовлено, що всі посадові особи в
МАГУ працюють лише на громадських засадах; у майбутньому, якщо треба буде, ми платитимемо заробітну плату лише виконавцям.)
М. Ф.: Орґанізації діаспори, переважно, свідомі своїх недоліків.
Вам, новими очима глянувши, можна придивитися до тих недоліків, проаналізувати як слід і спробувати усунути ті недоліки,
влившись у лави тих орґанізацій. Чому ви цього не зробили?
В. І.: Перш за все я хотів би наголосити, що заанґажованість у
МАГУ не є перешкодою для будь-якої моєї (чи іншого члена МАГУ)
участі в орґанізаціях, про які ви говорите.
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Мушу вам з усією відвертістю сказати, що я прагнув і прагну налагодити контакти з різними українськими орґанізаціями в США,
але з того нічого не вийшло. Уся біда в тому, що самі ці орґанізації
просто не готові приймати у свої лави новоприбулих. Вони не тільки не поспішають запросити новоприбулого з України до свого коша, а неохоче відгукуються або навіть і зовсім не відгукуються на
спроби новоприбулих притулитися до них. За приклад можу назвати Український Народний Союз… Я особисто знайомий з головою (чи пак предсідницею) УНА пані Уляною Дячук ще з кінця 80-х
років, відколи вона почала наїжджати в Україну. Я написав їй з
півдесятка, якщо не десяток листів з різних питань, у тому числі й
у справі пошукування членства в УНА. Мені не дано було жодної
відповіді…
Ще восени 1990 року під час мого першого відрядження до
США я пропонував головному редакторові газети “Свобода” свої
послуги в осучасненні змісту й форми газети. Пару років тому
“Свобода” шукала журналістів для поповнення складу редакції,
але мою кандидатуру навіть не обговорювали…
“Українське Православне Слово” просто потерпає через брак
кваліфікованого україномовного редактора, але запропонована
моя кандидатура викликала тільки криву посмішку у голови консисторії УПЦ, хоча окрім багаторічного журналістського й редакторського досвіду, я маю чималий досвід роботи прес-секретаря та
головного редактора видавничого відділу УАПЦ.
Керівники деяких тутешніх українських орґанізацій чомусь не
проявляють жодного інтересу до мене як до “новоприбулого”. Чи
то вважають, що це нижче їхньої гідності бодай поговорити про се
про те. Чи то немає інтересу. Вони наче поза часом і простором.
Візьмімо для прикладу Українсько-Американську Координаційну
Раду, президент якої чемно розкланюється зі мною, але жодного
разу не зупинив, щоб відрекомендуватися й задати бодай пару запитань. Не бачив я його й на двох моїх доповідях у громаді, до
якої він належить.
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Як “новоприбулий”, я не маю жодного уявлення про те, чим же
по суті займається ця Рада, і яку реальну користь вона приносить
Україні, українській справі й, природно, громадянам України.
Найвиразніше проявляє себе Вашинґтонська Ґрупа, яку очолює
тепер мій давній (ще від 1990 року) знайомець Орест Дейчаківський. Не роздумуючи, став приєднався до цієї орґанізації одразу по
приїзді в околицю Вашинґтона. Мені подобаються заходи, що їх
проводить ця група. Але в цілому ставлення керівництва групи до
мене таке, наче я є в ній, але начебто мене й немає. Формально
дійсний член групи, фактично я відчуваю, що мені відведено роль
гостя. Я пропонував керівництву Вашинґтонської Ґрупи кілька проектів, але до жодного з них не було проявлено бодай мінімальну
(для годиться) увагу. І пояснення тут дуже просте – Вашинґтонська Ґрупа є передусім об’єднанням громадян США (хоч і українського походження), й – при всьому її пієтеті до України – вона переслідує суто американські інтереси, а не українські.
А є тут і установи, спеціально створені для забезпечення суто
американських інтересів в Україні. Назву для прикладу ЮС–Юкрейн Фаундейшн. Їм узагалі нема ніякого діла до української громади. Сьогодні їх очолюють особи українського походження, а завтра ви там удень із свічкою не знайдете жодного, у кого була б
бодай краплина української крові.
Представники старших поколінь української іміґрації в США, які
ще затримали справжній український патріотизм бачать у мені те,
чого вони не змогли прищепити своїм дітям. Відтак вони пропонують мені очолити місцеві осередки ВУАН чи НТШ, Православного Братства чи ба навіть українську громаду в цілому… Ідеалісти,
вони не розуміють, що одні з цих організацій цілком природно вмирають по мірі відходу в інший світ їхніх членів, а інші вже перебрані до рук їхніми спритними американізованими нащадками,
для яких Україна є просто далекою екзотичною стороною.
Ви напевно помітили, з яким інтересом обсмоктуються враження члена тутешньої української громади від двотижневої туристичної поїздки в Україну (все їм цікаво обговорити – навіть про таміш-
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ні нужники) і як мало є цікавих послухати грунтовну аналітичну
доповідь добре поінформованого у справах України фахівця.
Я по-філософському підходжу до входження в ті чи ті орґанізації з метою усунення їхніх недоліків. Мені та вам щось може бачитися як недоліки, а інші члени тієї ж орґанізації якраз те можуть
вважати найбільшим достоїнством. Отож я переконаний, що ліпше
не ходити із своїм уставом у чужий монастир.
Створення МАГУ, на моє переконання, жодною мірою не перешкоджає діяльності інших орґанізацій, як отих “столітніх”, так і
нових, що їх витворює “четверта хвиля” в Нью-Йорку, Чікаґо та
інших місцях.
Більше того, я дуже розраховую на те, що саму спільними стараннями з цими орґанізаціями нам пощастить досить скоро створити у столицях різних країн світу мережу інформаційно-культурно-ділових центрів “Український Дім”.
М. Ф.: Мені особисто було і є завжди приємно, коли раптом
при відвідинах нашої православної Катедри Св. Андрія Первозваного, Ви кажете, що ось цей і той є мої студенти. І ці люди раді
зустрічі зі вами. Це було на моїх очах кількаразово. Це свідчить
про те, що ви були на висоті своїх професорських обов’язків, маєте пошану серед своїх слухачів. Що ж спонукало вам залишити
університет, рідне гніздо і виїхати за кордон?
В. І.: Так, за двадцять років роботи в університеті через моє
серце пройшло приблизно три з половиною тисячі студентів. Переважна більшість їх працюють тепер у місцевих засобах масової
інформації в Україні. Чимало з них роблять кар’єру на дипломатичному терені, й саме з ними ви мали нагоду зустрічатися. І я радий за кожного з них, хоч не всі, щиро кажучи, проявляють пошану. Пан Осип Зінкевич привозив сюди одного з тих, кому свого часу я ставив низькі або незадовільні оцінки за його студентську роботу, й він не підійшов навіть привітатися. Ще й досі має на мене
зуб за те, що я примушував його працювати, отже, ще й досі, на
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жаль, не усвідомив, що, можливо, якраз завдяки й моїй вимогливості до нього, він виписався на перспективного письменника.
А на ваше пряме запитання відповісти відповісти непросто.
Передусім мушу сказати, що мене виштовхнули з викладацької роботи в університеті за прямою вказівкою тодішнього першого
секретаря ЦК Компартії України Станіслава Гуренка навесні 1991
року, тобто ще до проголошення незалежності України. Виконавцем його волі був ректор університету Віктор Скопенко (з яким, до
речі, у другій половині 70-х років мене пов’язували приятельські
стосунки)…
Справа в тому, що наприкінці 80-х років, у пік Горбачовської перебудови, несподівано навіть для мене самого, мене було обрано
на голову Київської орґанізації Спілки журналістів України. Це була номенклатурна посада, 85% із 1200 членів СЖУ були комуністами, а я ніколи не був членом КПРС. Можете уявити собі, наскільки високим був мій авторитет серед українських журналістів, які
усупереч тодішнім вимогам обрали мене своїм лідером, які пішли
за мною на реформування однієї з найбільш заідеологізованих
структур в тодішній радянській системі. Разом із головою Московської Спілки журналістів Міхаілом Полтораніним, головою Ленінґрадської Спілки журналістів Анатолієм Єжелєвим (обоє були народними депутатами СРСР), лідерами прибалтійських журналістів
я належав до тієї активної групи, що по суті зруйнувала Союз журналістів СРСР як підручний механізм ЦК КПРС.
У Києві ми діяли так активно, що виключили із своєї організації
кореспондентів газет “Правда” та “Ізвєстія”, упритул зайнялися радикальним перетворенням Спілки журналістів з ідеолоґічної орґанізації на творчо-професійне об’єднання для захисту журналістів.
Київські журналісти уперше відчули реальну допомогу з боку Спілки. Я очолив статутну комісію СЖУ й своєю рукою написав Статут,
за яким ця Спілка живе тепер. Як голова Київської Спілки журналістів, я очолював робочу групу Верховної Ради України для випрацювання першого проекту Закону України про пресу та інші
засоби масової інформації, ухваленого улітку 1990 року. Мій авто-
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ритет настільки стрімко зростав серед загалу журналістів України,
що стало очевидним обрання мене на голову Спілки журналістів
України. Я мав висуватися кандидатом у депутати Верховної Ради
України від СЖУ по виборчому округу в Києві, що його звільнив тодішній лідер українських комуністів Володимир Івашко, якого М.
Горбачов забрав у Москву…
Усе це, природно, не входило у плани номенклатури. Відтак було зроблено все, щоб мене не було навіть висунуто кандидатом у
народні депутати, обрано на голову Спілки журналістів України.
Скориставшись моєю півторамісячною відсутністю (я читав лекції
в університетах США), номенклатура по суті здійснила переворот
в очолюваній мною орґанізації й почала активну кампанію для дискредитації мене: у компартійній пресі з’явилася низка матеріалів,
у яких на мене було вилито ушати бруду. Мене було попереджено,
що вони мене виживуть і з університету…
Мене не виганяли з університету, а вимагали піти за власним
бажанням. Я упирався як міг. Але мої друзі буквально ублагали
ліпше піти, щоб не довелося ризикувати життям…
Якби я знав, що буквально через два місяці той молох рухне й
постане незалежна Україна, у мене стачило б мужності вистояти.
…Втім, ішов я з університету не на вулицю. На той час я вже
мав започатковане діло. Справа в тому, що під час мого перебування в США я знайшов партнерів, які зацікавилися створенням
українсько-американського спільного підприємства. Умова моїх
партнерів була така: якщо не пощастить розбудувати це під еґідою
Спілки журналістів, мусить постати приватне підприємство. Отже,
на час увільнення з університету формально я був директором
малого підприємства “Редакція Українського ділового журналу
‘Ноосфера’".
Починав я буквально з нічого. А через півроку із США прийшли
два комп’ютери. Банк “Україна” надав позичку для закупівлі копіювальної техніки. Ще трохи пізніше міністр охорони навколишнього
природного середовища України Юрій Щербак через щойно створений Екологічний фонд України надав відчутну допомогу папе-
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ром. Окрім видавничої справи, я почав надавати інформаційні та
консультаційні послуги зарубіжним бізнесам, що буквально посунули в Україну. А ще через якийсь час я вже мав у своєму розпорядженні друкарню однієї з найбільших кооперативних установ.
Моє видавничо-друкарське підприємство розширювало коло замовників, серед яких були Спілка юристів України, київські політики, науковці, поети… Я почав взаємовигідну співпрацю з міністерством агропромислового комплексу (одержав замовлення на видання галузевих державних стандартів), з Українським Вільним
Університетом у Мюнхені (було видано книжку професора Миколи
Чубатого з історії українського права, попит на яку виявився настільки високим, що ми не змогли його задоволити), з КУНом
(було видано документальну книжечку про геноцид, що його якраз
здійснювала Росія в Чечні)…
Якраз рід час роботи над останнім замовленням навесні 1995
року я й приїхав до США, щоб провідати в Індіані матір моєї дружини Наталі. Був намір пробути тут півроку. Маючи бізнесову візу,
шукав потенційних партнерів для розширення мого діла в Києві.
Планував активно працювати і там, і тут.
Не так сталося, як гадалося. Енерґійний та ініціативний чоловік
(мій колишній студент і колеґа), на якого я залишив своє діло в
Києві, зумів протриматися менше як півроку: мої корумповані київські партнери, з якими я мав договір про спільну діяльність і які зі
мною не могли не рахуватися (я допоміг їм виграти в арбітражному суді позов до уряду України), чомусь вирішили, що я поїхав назовсім, і буквально з’їли мого ставленика, а разом з ним і мою долю в ділі.
Отже, мені не було жодного сенсу повертатися на руїни того,
що ціною неймовірних зусиль я розбудовував упродовж п’яти років. Я вже не змін би підняти своє діло з руїни. Треба було б починати усе спочатку…
Ліпше вже, думаю собі, починати все тут, заробити достатньо
для інвестування в діло на Батьківщині, а тоді вже чи то піднімати
з руїн старе діло, чи то починати нове.
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М. Ф.: Кого ви залишили дома? Розкажіть про рід, дитинство,
навчання…
В. І.: У Києві в моїй хаті живуть мої діти від попереднього шлюбу.
Старша дочка Ольга щойно цього року з відзнакою закінчила Київський університет і стала маґістром журналістики. На жаль, їй бракує сміливості й рішучості прийняти мою пропозицію на ділову
співпрацю зі мною, з моїми початими тут бізнесами, з МАГУ. Молодша дочка Леся закінчує середню школу…
У глухому селі на Сумщині живе моя мати, Антоніна Федорівна,
якій оце виповнилося 77 років. Сестра Олена, яка щойно відсвяткувала своє 50-річчя, а в неї троє дітей і вже навіть двійко онуків…
Мати літує в своїй хаті на хуторі, де я виростав, а зимувати перебирається до моєї сестри в село, де я 1965 року із золотою медаллю закінчив середню школу… У цій же школі закінчив свою
понад 40-річну вчительську кар’єру мій батько Григорій Васильович, який помер 1993 року.
Я не роблю секрету з того, що мій батько по суті не був українським патріотом, вірою правдою служив радянській владі, незважаючи навіть на те, що йому двічі було відмовлено в прийомі у
партію (за перебування на окупованій території, за одруження з
онукою куркуля, яка, до того ж, побувала на примусових роботах у
Німеччині)… Але батько зробив усе для того, щоб я здобув ліпшу
освіту, ніж мав він сам (він закінчив два педагогічних інститути).
Більший вплив на формування моєї особистості справив мій
дід по матері, якого всі – на відміну від будь-кого з інших його ровесників – шанобливо називали “Федір Павлович”. Мавши лише
церковно-парафіяльну освіту, дід був навдивовижу мудрий та інтеліґентний від природи. Він міг годинами говорити з найосвіченішими й високопоставленими особами. Дід мій був справжнім українським патріотом і, як тепер би сказали, ревним прихильником
приватної власності та вільної економіки. Мій батько з його двома
інститутами помітно програвав дідові, і це спричинилося до того,
що він аж надто ревнував мене до діда. Через це його стосунки з
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дідом були дуже нестійкими, та й стосунки зі мною у батька так і
не склалися.
Вищу освіту я здобував у Московському державному університеті, який тоді очолював безпартійний академік Іван Петровський і
який відомий був у тоталітарній системі як університет відьнодумства. Якби я тоді навчався в Києві, то за моє українофільство, за
мої контакти з дисидентами, за листування з сестрою Лесі Українки Ізидорою Косач-Борисовою й таке інше мені не минути було б
не тільки виключення з університету, а й чогось суворішого. Під
час навчання в університеті я вторував дорогу до спецфондів бібліотек, до архівів, що дало мені колосальну самоосвіту, паралельну офіційній освіті. Кожне студентське літо я проводив у Києві,
працюючи в редакції газети “Літературна Україна”, що стала для
мене другим університетом. Я справді пройшов там унікальний
вишкіл.
Звичайно, Москва хотіла, щоб я працював на благо Росії. Але
добрі люди, ризикуючи власною кар’єрою, допомогли мені приїхати на роботу до Києва. Оскільки на моє місце в редакції “Літературної України” Олесь Гончар як голова Спілки письменників улаштував Валерія Марченка (через кілька років він став дисидентом,
а потім потрапив у радянські буцигарні), я мусив шукати собі іншу
роботу. Трохи працював у редакції газети “Радянська Україна”,
куди мене влаштував Юрій Заруба – колишній редактор цієї газети, увільнений з посади за те, що опублікував відомий акровірш,
надісланий із діаспори (“На москалів, ляхів і юд точіть ножі і там і
тут”, – ось що він не догледів, підписуючи до друку начебто невинний віршик).
Працював я і в редакції газети “Вечірній Київ”, яку редагував
тоді дуже крутий, але надзвичайно порядний і справедливий чоловік на ім’я Іван Семенець. Хоч його ми й називали позаочі “Іван
Давилович” (він був Данилович), але дуже шанували його, бо він
ніколи не давав нас, його підлеглих, на поталу компартійним апаратникам, завше підставляючи власну широку спину.
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Потім був рік роботи в Інституті мистецтвознавства, фольклору
та етноґрафії редактором відділу журналу “Народна творчість та
етноґрафія" (я, до речі, працював на посаді, яку перед тим обіймав відомий український дисидент Володимир Данилейко, до речі,
двоюрідний брат моєї дружини Наталі).
Як фахівця в галузі української культури та американознавця
(за таким фахом радянська влада підготувала мене як офіцера запасу), за підказкою одного з моїх друзів, мене було запрошено на
посаду завідувача відділом новоствореної агломовної газети
“News From Ukraine”. Так що я попрацював і там…
А вже звідси я перейшов на роботу до університету, де викладав цілу низку розроблених мною ориґінальних навчальних курсів,
виконував обов’язки помічника ректора (а заодно й голови Верховної Ради УРСР, бо ректор обіймав і цю посаду), заступника декана з наукової роботи, ученого секретаря різноманітних науковометодичних комісій…
Безпартійність, безкомпромісність, незалежність мислення
спричинювалися до того, що мені гальмували або й руйнували
кар’єру. Мені пощастило захистити лише четверту (!) з написаних
мною дисертацій.
З одного боку, вони не могли обходитися без моїх знань, ідей,
досвіду, а з другого – робили все для того, щоб не дати мені ходу.
Ви знаєте, я був невиїзним навіть аж до 1990 року! Вважалося
недоцільним відпустити мене у відрядження до Західної Німеччини 1983 року, куди мене було запрошено на симпозіум. Мене було просто викреслено із списка осіб на відрядження до Чехословаччини 1987 року… Боялися, що я залишуся за кордоном? Я міг
залишитися в США восени 1990 року, тим більше що мене тут навіть підштовхували, провокували до цього. Але я повернувся, бо
усвідомлював необхідність бути там, де вже народжувалася
незалежність України.
М. Ф.: Повернусь до отих хвиль, як тепер окреслюють появу
нових еміґрантів з України в різних країнах світу.
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Відомо, що першій хвилі посприяли злидні. Не було чого їсти
робітникам, селянам. Їхали, наприклад, з Галичини за кордон, зокрема до Америки ради заробітків, ради того, щоб рятувати родини. Багато їх було в Пенсільванії, в шахтах вугілля добували.
Важко працювали. Посилали родинам доляри, які допомагали пережити, вижити. А призбиравши трохи грощей, повертались до
рідної хати. Купували трохи землі, починали нове життя. Гляди
й діти пішли до школи. Не віриться, щоб тільки з тих самих міркувань приїжджали з України сьогодні молоді інтелектуали до
країн добробуту й технічного поступу?
З початком століття, переважно з причин заробітку прибували українці, особливо з Галичини й Закарпаття. З центральних земель України за царських часів тікали за кордон протестанти, адвентисти, баптисти, суботники та інші. Але після
Першої Світової війни, особливо після проголошення незалежності України і об’єднання земель, що втрачено було через невміння збагнути психологію колишніх рабів київських князів. (Вони бо
говорили і говорять одне, а роблять щось іншого. І були, і є вони
нещадні в намірах своїх.) Унаслідок поразки частина української
інтеліґенції й армія УНР опинились за кордоном. Долучились до
них нові втікачі від Сталінського терору, зокрема не повернулися додому військовополонені. Сталін не жартував, коли заявив, що “у меня пленных нет, а только изменники”. Не врятував
з полону навіть свого сина. Звірство “вождя народів” налякало і
багатьох остарбайтерів. Дехто волів відібрати собі життя
радше, ніж повернутисю у пекло, створене Сталіним.
Ви ж, пане Володимире, і багато інших молодих і високоосвічених, культурних й інтелігентних людей залишили незалежну
Україну. Що трапилось?
В. І.: Я думаю, що теперішню еміґрацію з України не можна порівнювати із попередніми хвилями. Ви загострюєте увагу на першій хвилі, яку, мовляв, погнали злидні на заокеанські заробітки.
Лише дещиця з них були інтелектуалами й активними суспільнополітичними діячами, яких переслідували за “інакомисліє” і яким
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загрожувала неминуча кара з боку тоталітаризму. Але переважну
більшість у другій та третій хвилях складали люди, яких тільки
умовно можна назвати політичними еміґрантами (наприклад, батьки моєї дружини), які просто були біженцями. Думаю, ви погодитеся, що в усіх трьох попередніх хвилях були й кримінальні злочинці, що тікали від правосуддя.
Отже, справа тут не в тому, що хтось, як я вже казав, поїхав з
України за довгим доларом (за радянської влади їздили за довгим
рублем до Сибіру, на Далекий Схід, у Казахські степи), хтось із
політичних мотивів, хтось із реліґійних переконань, а хтось просто
за родинними обставинами.
Суттєва відмінність між попередніми й теперішніми еміґрантами полягає в тому, що перші вискакували з-під важкої залізної
брами, що буквально падала на їхні голови, утворюючи безвихідь
звірячої клітки. Цей феномен не міг не вплинути на психологію
біженців та політичних еміґрантів, до яких треба зарахувати й тих,
кого радянська влада “милостиво” викинула у 60–70-ті роки (наприклад, Валентин Мороз, Надія Світлична, Микола Руденко та
ін.).
Масовий виїзд осіб єврейської національності, що почався наприкінці 60-х років, а пізніше й баптистів ознаменував початок того, що залізна завіса почала потроху відкриватися для добровільного виїзду, що став масовим наприкінці 80-х років тому, що по суті було вже піднято залізну браму. Завдяки ухваленню відповідного законодавства, що значно спрощувало й по-новому реґулювало
в’їзд та виїзд громадян, практично кожен громадян СРСР міг оформити зарубіжний паспорт і їхати куди хоче. Потрібен був ще певний час, щоб перші сміливці вторували дорогу, а потім усе стало
справою техніки.
Зміни відбувалися надзвичайно швидко. У червні–липні 1990
року, коли я почав оформляти собі паспорт для поїздки до США,
Спілка журналістів України, в установленому тоді порядку, далі
мені лист до КДБ з проханням про “дозвіл” на виїзд, але консуль-
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ський відділ Міністерства закордонних справ України уже не потребував того “дозволу”.
Спочатку більш-менш масовим став виїзд інтелектуалів. Це пояснюється дуже просто: науковці з будь-якої країни колишнього
Радянського Союзу можуть заткнути за пояс будь-якого свого західного колеґу, але вони готові були працювати за мінімальну заробітну плату (бо вона в будь-якому разі була на порядок вищою
від їхнього домашнього заробітку).
Збільшилася кількість міжнародних шлюбів. Українські дівчата
та молодиці надзвичайно гарні й роботящі. Отож попит на них на
Заході (та й на Сході) пішов круто вгору. Стали масовими й одруження чоловіків з іноземками…
Ну, й нарешті поїхали няні для дітей і для собак, куховарки й
чорнороби… Невибаглива дешева робоча сила переважно для єврейських родин, що за десятиліття перед тим виїхали з тих же
країв, обжилися на нових землях і захотіли мати прислугу (тим
більше що місцева прислуга, найнята відповідно до законодавства
про працю, їм просто не по кишені)…
Еміґранти з України, як і колись, – публіка різношерстна. Мені
трапилося спостерігати молодого чоловічка (до речі, колишнього
громадянина України), який над усе хотів стати громадянином
США. Якимось чином від добився в цю країну. Найнявся спочатку
нянчити дитину до молодої самітньої мами, а потім перебрався до
цієї мами у спальню, виконав свою чоловічу функцію й тепер він
щасливий батько двох діток, господар у цій хаті й громадянин
США (чим дуже пишається, як він наголошує).
Ви знаєте, до США четверта хвиля прибиває й таких людей, як
Павло Лазаренко. Він попросив політичного притулку в цій країні.
М. Ф.: Так що ж трапилося, що Ви, пане Володимире і багато
інших молодих і високоосвічених, культурних й інтеліґентних
людей залишили незалежну Україну? Хто винуватий у тому,
що навіть молодь залишає рідні землі? Ради чого та молодь вчилася, мріяли служити своєму народові не так, як батьки служи-
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ли, а ліпше, а маєш?.. Хто і що затьмарили мрії молодим людям
України, що змушені сьогодні тікати за кордон?
В. І.: Питання настільки складне, що на нього коротко й однозначно відповісти не можна.
Вас цікавить моя доля? Я вже розповів вам, як я втратив своє
приватне діло в Україні.
Двічі я мав намір балотуватися до Верховної Ради України:
1990 року в Києві, а 1994-го – у моїх рідних краях на Сумщині, – й
обидва рази зроблено усе для того, щоб не допустити навіть офіційного висунення моєї кандидатури.
Після проголошення незалежності України я також сподівався,
що мені буде запропоновано якусь серйозну роботу в державних
орґанах, де мої знання й досвід прислужилися б Україні якнайбільшою мірою. Незважаючи на те, що половина народних депутатів України, значна кількість урядовців (міністрів чи заступників
міністрів) досить добре знали мене особисто (серед них було багато моїх приятелів, колеґ, колишніх студентів), мені не було запропоновано жодної бодай маленької посади. Ініціативу ж знизу
просто не чули (наприклад, працівники Міністерства юстиції дуже
хотіли мене бачити на посаді начальника управління юридичної
інформації або заступника начальника управління реєстрації громадських об’єднань цього відомства). Ви не можете навіть уявити,
як болісно було усвідомлювати свою непотрібність.
Я тамував цей біль тим, що досить активно займався громадською діяльністю. Певний час я працював відповідальним секретарем Асоціації Українських Правників. Я можу записати до свого
активу той факт, що не без моєї ініціативи було створено прецедент, коли судова влада прицикнула владу виконавчу. Я маю на
увазі позов кооперативної інституції до Кабінету Міністрів України,
що був розглянутий у Арбітражному суді Києва на користь позивача.
Я був одним із ініціаторів створення Всеукраїнського комітету
захисту дітей (голова Наталя Петрова), Всеукраїнського комітету
захисту прав людини (голова Людмила Вансовська)… Я особисто
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готувався очолити Всеукраїнський комітет захисту свободи совісті
та прав віруючих, над створенням якого я працював. Ця робота не
була завершена тому, що я поїхав на півроку до США, а затримався, бачите, набагато довше…
Я був дуже активний і в Українській Автокефальній Православній Церкві як прес-секретар патріарха Димитрія і як головний редактор видавничого відділу (очолював його єпископ Ігор)…
Ця громадська діяльність, спілкування з людьми, що приїздили
до мене в Київ як на прощу шукати захисту, усе більше переконували мене в тому, що напевно навіть добре, що я жодною мірою
не зав’язаний у жодну корумповану структуру, що Бог оберігає мене для якоїсь напевно важливішої місії.
Отож я й займався приватним ділом, налагоджував роботу правозахисних орґанізацій нового типу й, використовуючи свої особисті контакти на високих щаблях влади, допомагав людям вирішувати якісь конкретні проблеми.
Але мені не було за чим жалкувати, коли мене було повідомлено з Києва, що я по суті втратив своє діло в Києві. Напевно на
те також була Божа воля.
Як відомо, багато злочинів проти незалежної України й проти її
народу твориться в самій Україні. Не обов’язково виїздити з рідного краю, щоб стати його запроданцем.
У наш комунікаційний вік, я переконаний, розбудові незалежної
України та її народові можна служити перебуваючи в будь-якій точці земної кулі. Треба лише залишатися патріотом України та громадянином України, бо тільки останнє убезпечує патріота від покладення на нього обов’язків перед іншою країною й дозволяє залишатися вірним рідній Вітчизні й рідному народові.
…Хтось, звичайно, й тікає за кордон (як, наприклад, Павло Лазаренко чи йому подібні).
Однак я не назвав би втечею, коли молоді люди їдуть подивитися світ, заробити грошей, покуштувати життя на чужині. Якщо
вони справжні патріоти України, вони колись повернуться навчени-
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ми, досвідченими, багатшими й будуть набагато корисніші Україні,
ніж якби вони нікуди не вирушали.
В силу особливостей сьогочасного світу, я не називав би їх еміґрантами так довго, як довго вони матимуть при собі паспорти громадян України.
Мене турбує тільки одно – що треба зробити для того, щоб вони пишалися тим, що мають при собі український паспорт? Як зберегти їхню національну ідентичність, їхню приналежність до громадян України.
М. Ф.: Як ви задивляєтеся на ту (коли говорити про кількість
людей, які опинились за кордоном) меншу розмірами своїми хвильку, коли за кордоном опинився ґенерал Григоренко з родиною,
Караванські – Святослав з дружиною Ніною (царство їй небесне), родина Морозів, Надія Світлична та інші?
В. І.: Здається, я вже певною мірою відповів на це запитання.
Як на мене, вони належать до категорії справжніх політичних еміґрантів, бо саме для них сам процес виїзду був вигнанням. Для
кожного справжнього інтеректуала-патріота це було рівнозначно
засланню.
Разом з тим, осмислюючи їхній досвід і їхню долю у контексті
досвіду й долі тих, хто потрапляв у табори, на заслання до Сибіру,
кому навіть “світила” смертна кара (Левко Лук’яненко), я ловлю
себе на думці про те, наскільки часом спонтанними, невиваженими були їхні поступки, їхні методи боротьби з радянським тоталітаризмом. Я не впевнений у тому, що їхні старання прискорили розпад Системи. Але скільки було змарновано зусиль, ба навіть життів, які, ох, як були б потрібні нам на переломі 80–90-х років. Шкода мені їх!
Мені доводилося спілкуватися з Левком Лук’яненком, В’ячеславом Чорноволом, Василем Овсієнком та іншими колишніми дисидентами, що включилися в активне життя як депутати Верховної
Ради України, як організатори нових партій і рухів, і я думаю, що
їхня робота була б набагато продуктивнішою, якби їм вдалося уни-
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кнути таборів та заслань. Надто вже надовго були вони виключені
з реального життя.
Щось подібне сталося і з людьми, яких ви назвали. Мабуть, не
треба нагадувати про те, що з Валентина Мороза не вийшов діяч
незалежної України. Я слухав доповідь Святослава Караванського
з питань мовної політики в Україні, в якій не було ніякого аналізу
ситуації, але забагато – політичної демагогії.
Перевага ґенерала Григоренка була в тому, що він виїхав до
США в досить солідному віці. До того ж, ця постать, як на мене,
взагалі стоїть осторонь, як на узвишші.
Разом з тим, серед тих, що належать до цієї “хвильки” й такі,
що починаєш сумніватися в тому, за кого вони себе видають (маю
на увазі пару осіб, але не хочу називати їхніх імен).
М. Ф.: Особисто подивляю вашу завзятість і послідовне прямування до своєї мети. Що саму ви маєте намір запропонувати
своїм співвітчизникам: опіка – допомога у винайманні помешкань,
знайденні праці, забезпечення на випадок втрати життя, створення фондів для навчання дітей?
В. І.: Дякую за високу оцінку мого характеру. Хтось мені колись
сказав, що відповідно до мого гороскопу, моїм символом є Цап,
що йде вгору. Я тільки не думаю, що з мене користі, як з цапа
молока.
Ну, а на ваше запитання тут скажу таке: МАГУ створена як правозахисна орґанізація, а не як бюро для винайму помешкань та
працевлаштування. Для виконання тих завдань, про які ви запитуєте, ми використовуватимемо послуги уже існуючих бізнесів та
бізнесів, що будуть утворюватися. Уже зараз ми саме в такий спосіб маємо змогу допомагати громадянам України користуватися
доступними послугами висококваліфікованих юристів, дешевими
планами далекого телефонного зв’язку, підготовкою резюме для
працевлаштування й т. ін. Маємо на оці компанії, що пропонують
вигідні умови для страхування життя. Шукаємо можливості вигідного страхування здоров’я тощо.
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Першочергове завдання МАГУ – це робота з законодавчою та
виконавчою владою України з метою внесення змін у законодавство, у підзаконні акти, результатом яких би стала зміна політики української держави по відношенню до кожного громадянина
України, що перебуває за кордоном. Ми хочемо добитися того,
щоб Україна як держава трималася своїх громадян за кордоном як
воша кожуха.
Нині найактуальніша проблема для МАГУ – це заміна паспортів
громадян України.
Друга проблема – це якомога ширше залучення громадян України до участі у виборах президента, народних депутатів України, а
також у всеукраїнських референдумах. Сподіваюся, ви погодитеся
– два мільйони незалежних голосів щось таки значать. Нас так багато за межами України, що теоретично ми могли б мати декілька
своїх народних депутатів у складі Верховної Ради; я знаю, що
практично цього ми добитися не зможемо, можливо, що це й недоцільно, але депутатів, що працюватимуть і на нас, ми неодмінно
матимемо.
Далі – створення інформаційно-культурно-ділових центрів “Український Дім”… Цим мусив би зайнятися уряд України, але я
знаю, що в найближчі десятиліття він цього не буде робити з ряду
причин (не вважає потрібним, не має коштів, не має людей і т. д.).
У наших планах, ясна річ, є створення фондів для підтримки
навчання й перекваліфікації громадян України.
Разом з тим левову частину допомоги ми плануємо спрямовувати в Україну. З цією метою МАГУ започатковує фонд “Україна
ХХІ століття”. Визначено три основні напрями інвестування коштів, які МАГУ буде накопичувати за рахунок пожертв приватних та
юридичних осіб.
Перший із них – підтримка місцевих засобів масової інформації (районних і міських газет, теле- й радіостанцій), що завжди користувалися й користуються найбільшою популярністю в Україні і
які, на моє глибоке переконання, здатні справити вирішальний
вплив на переорієнтацію свідомості громадян України.
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Другий напрям – це підтримка індивідуальних виробників та
родинних бізнесів як найперспективнішої сектора економіки на
етапі переходу до вільного ринку й найбезпечнішого сектора економіки для інвестування (кошти, вкладені в цей сектор, в принципі
не можуть бути розкрадені та вивезені з України в офшовні банки
– вони залишаться в Україні й працюватимуть на Україну).
Третій напрям – це підтримка найбільш національно свідомих
реліґійних орґанізацій, традиційних українських церков-страдниць
(УАПЦ та УГКЦ). Я вірю в те, що прийде час, коли всі православні
в Україні об’єднаються довкола УАПЦ, а потому до неї повернеться й найціонально свідома частина УГКЦ. Будемо мати єдину помісну церкву в Україні!
М. Ф.: А як щодо духовних потреб, може видаватимете бюлетені, часописи, журнали, книжки?
В. І.: Передусім маємо відлагодити систему забезпечення громадян України оперативною офіційною інформацією, потім просто
поточною інформацією. Для реалізації цієї мети уже почав працювати тимчасовий веб-сайт МАГУ (www.easteurope.org/ucia.html). Як
тільки матимемо достатньо коштів, МАГУ матиме свою власну адресу на Інтернеті.
Сподіваюся, що вже цього року побачить світ перше число інформаційно-аналітичного бюлетеня “Громадянин України”. Він поширюватиметься як у традиційному друкованому варіанті, так і в
електронній версії.
До десятої річниці проголошення незалежності України я особисто планую написати невелику книжку “Україна на порозі ХХІ
століття”, у якій буде проаналізовано історичний досвід становлення нашої незалежності, актуальні проблеми політичного, економічного, культурного та духовного життя України й викладено моє
бачення перспектив розвитку України у ХХІ столітті.
Очевидно, МАГУ підтримуватиме відповідні ініціативи реґіональних та місцевих асоціацій громадян України та окремих членів.Ґ
Я не думаю, що МАГУ сама займатиметься розлогою видавни-
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чою діяльністю. Скорше за все вона фінансуватиме відповідні видання, проблематика яких відповідатиме меті я завданням МАГУ.
Втім, хто знає…
М. Ф.: Якщо ми вже біля духовних впливів, то чи маєте на
увазі творення театру, телепередач, телефільмів?
В. І.: У цих царинах, очевидно, буде проводитися політика, аналоґічна видавничій. Природно, що в час розвою зображальних засобів масової інформації, зокрема, прямого телебачення, ми не
обійдемося без створення телепередач, відеофільмів і под.
А щодо театру… Як я вже сказав, МАГУ бере на себе ініціативу
створення інформаційно-культурно-ділових центрів “Український
Дім”. Напевно ж, ці центри матимуть у своєму складі і книгозбірні, і
національну кухню, і сцену… Хоча я не думаю, що навіть у місцях
найбільшого скупчення громадян України і взагалі населення українського походження виникне потреба й можливість організовувати
власну театральну трупу. Україна настільки багата на чудові мистецькі колективи, що нам досить буде просто влаштовувати
гастролі одного колективу за іншим. Аби лише були на це кошти.
М. Ф.: Як вам здається, повернеться “четверта хвиля” до
рідної землі, чи так, як ми, і наші діти, залишаться там, де пустять коріння в країнах різних континетів?
В. І.: От уже далася вам ця “четверта хвиля”… Ми живемо в
час надзвичайно інтерсивного розвитку глобальних засобів пересування й дуже інтерсивної міґрації населення планети. Світ такий
малий. Ви можете поснідати в Києві, пообідати у Вашинґтоні, а повечеряти в Ріо-де-Жанейро. Безумовно, хтось десь затримається
на все життя. Хтось на порівняно короткий відтинок часу. Хтось буде жити й працювати і тут, і там. А хтось побачить світу, повернеться в Україну і скажу собі: більше нікуди й ногою…
Це ж так природно. Тим паче якщо дозволено вільно пересуватися через кордони. Якщо кошти дозволяють. Якщо…
Головне, щоб війни не було, як любить проказувати моя мати.
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М. Ф.: Чи ви і більшість “четвертої хвилі” народилися після
за-кінчення Другої Світової війни? Як ви жили?ґ
В. І.: Так, я належу до повоєнного покоління, яке тут, у США,
називають “бейбі-бумерз”.
Думаю, що більшість у тій категорії, що вас цікавить, складають
трохи молодші люди – сорокарічні. Втім, статистикою, мабуть, ніхто не займається, хоча й цікаво було б знати напевно. Обіцяю
вам, що МАГУ з часом вивчить це питання.
Як ми жили? Як і всі люди… Хтось ліпше, хтось гірше. За межі
України поїхали або їздять ті, що жили не найгірше. Це – напевно.
Я розумію, що вам цікаво заглянути глибше, чи не так?
Якщо так, то скажу, що я особисто належу до так званого втраченого покоління. Так називають в Україні покоління, що прийшло
після шістдесятників і яке, вважається, відіграло пасивну роль у
соціально-політичному житті країни.
Пригадую, як одного разу (це було десь у другій половині 80-х
років) під час однієї розмови на вільну тему мої заповзяті студенти
докоряли мені, що моє покоління займало вичікувальну позицію,
нічогісінько не робило для боротьби з тоталітаризмом і т. ін.
Мені нелегко було переконати моїх молодих друзів у тому, що
на мені, ой, як багато синців. Якраз до мого покоління належать
такі, як мужній і талановитий поет Данило Кулиняк, якому довелося зазнати жорстоких переслідувань з боку КДБ. Врешті, саме до
мого покоління належав і Валерій Марченко, якого в буквальному
смислі система згноїла. Називаю імена людей, які були моїми друзями або приятелями.
Втім, ми вважали і вважаємо себе молодшою частиною шістдесятників, бо якраз у 60-ті роки формувалися й загартовувалися
наші юні характери.
Ми жили й працювали на користь України кожен у міру своїх
сил, можливостей і таланту. Я певен, що Валерій Марченко міг би
зробити більше. Данило Кулиняк напевно зробив більше, зумівши
зберегти себе.
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Нащадки дадуть оцінку моєму внескові. Я свідомий своїх помилок. Але я й гордий з того, що мені вдавалося і вдалося зробити.
Я повернув до життя імена й спадщину Климента Квітки, Дмитра
Ревуцького, інших видатних діячів українського національного відродження, які навіть згадувати було заборонено. Я писав так, як
думав, і думав так, як писав. Я можу і сьогодні підписатися під кожним опублікованим мною журналістським матеріалом, публіцистичним виступом чи науковим дослідженням…
М. Ф.: Очікували, що будете жити в незалежній Україні?
В. І.: Багато хто з моїх друзів-інтелектуалів були щиро переконані, що радянська влада стоятиме вічно, хоч як ти з нею не борися (й вони належали до числа тих, що по-своєму боролися).
Під впливом діда, з одного боку, та під впливом студій у Московському університеті – з другого, я був переконаний, що і на нашій вулиці буде свято.
Пригадую, мій дід часто повторював: якби Україна була незалежною, ми добре жили б… Мій дід вірив, що рано чи пізно Україна стане незалежною. Я вірив дідові. На жаль, він відійшов у вічність у роки найбільшої стагнації радянського суспільства.
Понині не можу забути, як 1967 року, коли Радянський Союз
помпезно відзначав 50-річчя Жовтневого перевороту, кілька моїх
професорів на своїх лекціях у нашій знаменитій 16-й аудиторії
(буквально через дорогу від Кремля) голосно говорили про те, що
радянська влада переживає надзвичайно гостру кризу, що національне питання неможливо вирішити так, як задумали собі комуністи. Пригадую процес Синявського й Даніеля.
Спроби Петра Шелеста стимулювати бодай розвиток української національної культури також подавали надію. Як відомо, після
виходу його книжки “Україно Наша Радянська” відбулася різка зміна курсу розвитку України. Петра Юхимовича було забрано до Москви, а Володимир Щербицький разом із своїм “сірим кардиналом”
Валентином Маланчуком, почав жорстокий наступ на будь-які прояви українського патріотизму.
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Пригадую справу В’ячеслава Чорновола. На той час я не знав
його особисто, хоч знав про нього немало. КДБ допитувало мене у
його справі на тій лише підставі, що за десять років перед тим
“Літературна Україна” опублікувала одну біля одної витримки з наших листів до редакції. “Інтелектуал” від КДБ допитувався у мене,
чого це моє й Чорноволове прізвища стоять поряд, а я стверджую,
що не знайомий з ним…
Мені пощастило купити у день надходження у продаж чудову
збірку поезій Миколи Руденка, що уже на другий день була вилучена з продажу…
М. Ф.: Як сприйняла ваша генерація незалежність, що сподівалась у різних галузях життя, від землі починаючи і Президентом та Урядом кінчаючи?
В. І.: Після ухвалення Декларації про державний суверенітет
України 16 липня 1990 року питання проголошення незалежності
України уже було просто справою часу.
Я дуже добре розумів це вже тоді. Процес набрав невідворотного характеру.
Не без іронії усі ми сприймали ідею нового союзного договору,
з яким носився М. Горбачов. Було очевидно, що вже нічого з нього
не вийде. “Ганьба!” і “Геть!” стали чільними гаслами моменту.
Змова ГКЧП тільки прискорила завершення того процесу.
Нарешті! – полегшено відітхнули ми тоді.
Мені довелося дуже зблизька (впритул) спостерігати внесення
небесно-золотавого знамена до зали Верховної Ради України, а
потім піднесення його ж над банею Верховної Ради України. Ще
поряд із червоно-лазуровим, а потім і без нього.
“Слава Україні!” й “Героям Слава!” замінювали застарілі гасла
(дивись вище).
Ейфорія закрутила голови патріотам України. Вони святкували
проголошення незалежності України, а ті, хто були при владі, тихо перелаштовували свої лави.
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Поряд з ейфоричними гаслами або замість них почали з’являтися нові, виписані в стані гіркого похмілля: “Верховна Зрада”.
“Маємо те, що маємо!” – понад чотири роки виправдовувався
Верховний Зрадник, якого потім мирним шляхом заступив інший,
нічим не кращий.
Гірке похмілля, здається, також пройшло, але не кожному дано
усвідомити: святкувати незалежність ще рано!
Незалежність України 24 серпня 1991 року було тільки проголошено, і я особисто (як напевно й багато інших моїх однодумців)
розглядаю Акт проголошення незалежності України як свого роду
протокол про наміри.
До справжньої незалежності нам ще досить чи навіть дуже далеко. Ми лише на початку складного й суперечливого процесу
становлення нашої незалежності.
Щоб це становлення відбулося якомога скоріше й успішніше,
треба передусім, побороти корупцію в усіх ешелонах влади. А це
можливо зробити лише в один-єдиний спосіб – усунути від влади
номенклатуру, що тихо прийшла до влади, пристосувавшись до
нової ситуації.
Єдиним способом усунення номенклатури від влади могло бути
ухвалення закону про заборону колишнім членам КПРС займати
будь-які керівні пости в органах державного управління. Леонід
Кравчук і вся очолювана ним Верховна Рада України не могла
цього зробити восени 1991 року, бо треба було рубати сучок, на
якому всі вони сиділи. Єдине, на що вони спромоглися, так це
тимчасово (!) заборонили КПРС-КПУ. Нічого по суті не змінилося б
навіть тоді, якби КПРС-КПУ й назавжди було заборонено: вони все
одно легалізувалися б (і легалізувалися-таки!) під будь-якою іншою назвою – соціалістів, соціал-демократів, народних демократів, трудовиків, робітників, селян… (дивись історію КПРС та міжнародного комуністичного руху).
Тепер можемо лише кусати лікті або сподіватися на Божу волю
й прихід до влади нових поколінь, що народилися й виросли після
проголошення незалежності України.
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Наступним етапом становлення незалежності має стати докорінне реформування урядування в Україні. Про яку реальну незалежність можна говорити тепер, якщо в Україні конституційно проголошено розподіл влад, а посуті збережено традиційно радянські
форми і методи урядування. У зв’язку з цим дозволю собі процитувати слова мудрого російського політика Анатолія Собчака: “До
тих пір, поки у нас буде ця прокуратура, це МВС [міністерство внутрішніх справ], що не зазнали змін від часів Берії, демократії в нас
не буде!” Цей висновок однаковою мірою стосується й ситуації в
Україні. Номенклатура, що при владі, зацікавлена у збереженні існуючої системи урядування. Тільки прийдешні покоління здатні будуть зруйнувати увесь цей мотлох і створити цивілізовану систему
державного урядування на засадах реального розподілу влад.
Процес становлення незалежності можна буде вважати завершеним, коли наш народ буде вилікуваний ментально від того, що
зазвичай називають синдромом меншовартості, або – малоросійським синдромом. Це страшна ракова пухлина, що буквально
пожирає самосвідомість наших людей незалежно від того, де вони
живуть. В Америці та Канаді, виявляється, малоросів ніяк не менше, ніж у Росії, Молдові, Словаччині та інших країнах масового
розселення українців. Мені не раз траплялося спілкуватися з особами українського походження у празникових вишиванках, які були войовниче настроєні щодо русифікації, самі ж власних дітей не
навчили української мови, змирилися з тим, що їхні власні діти одвернулися від української церкви.
Малороси – найпотужніша гальмівна сила в Україні. Малороси
обирають собі подібних на президента, на депутатів Верховної Ради України, на губернаторів і міських голів, на депутатів обласних,
районних, міських, селищних та сільських рад. Ці, у свою чергу,
призначають ще більше малоросійських урядовців, чиновників, виконавців. Малоросійські митрополити, єпископи та попики здійснюють церковні відправи малоросійською мовою (думають, що
послугуються російською) в малоросійських церквах, а їхні парафіями усердно (аж лоби тріщать!) б’ють поклони й вишіптують ма-
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лоросійські молитви своєму малоросійському божкові. Малоросійські вчителі у малоросійських школах навчають малоросійських
дітлахів малоросійської мови, малоросійської історії, малоросійської політики… Малоросійські виробники продукують свої малоросійські продукти жито, пшеницю і всяку пашницю (і сало теж!),
щоб наситити невситимі малоросійські животи.
Витравлення цього потребує напевно найбільших зусиль і найбільше часу.
Але не втрачаймо надії.
Борімося, й поборемо!
1–2 вересня 1999 р.
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Нова українська національна ідея та
виховання нової української еліти
Для кардинальної зміни ситуації, для досягнення реального
результату у створенні нової української еліти нам треба, щоб
якомога більша частина української діаспори стала повнокровною
частиною цієї еліти, тобто – прийняла громадянство України і своєю участю в голосуванні та на виборних посадах втілювала в життя нову українську національну ідею.
1. Утрачені можливості
Я не належу до тих людей, які проливають котячі сльози за
“Україною, яку ми втратили” або посипають голову попелом. Я скорше говорив би про втрачені можливості й причини того, що відбулося.
Як відомо, ми були колись незалежною державою, що відігравала важливу (якщо не провідну) роль у цілій Європі. Потім ми
опинилися між двома молодшими державами, що постали на підвладних нам територіях, які з часом набирали усе більшої й більшої сили й поставили нас перед вибором – з ким бути. Я маю на
увазі Річ Посполиту (пізніше – Польща) й Московське царство (пізніше – Росія).
Вибір залежав виключно від владної еліти, якою рухали меншою мірою національні й більшою мірою – шкурні інтереси, обумовлені грошовими доходами, королівським чи царським обласкуванням або просто особистими симпатіями й антипатіями. Відтак,
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Богдан Хмельницький вибрав “союз” із Москвою. Його наступники
не зуміли відстояти рівноправність цього “союзу”. Отож Іван Мазепа укупі з Пилипом Орликом опинилися на вигнанні, а Павлові Полуботкові треба було потрапити в Петропавлівські каземати, щоб
нарешті прозріти: “Бог розсудить Петра й Павла”.
І Павло, і Петро відійшли у вічність, а повстала натомість Російська імперія почала активно вирощувати для себе кишенькову
малоросійську еліту типу останнього гетьмана Кирила Разумовського, жалуючи українським вельможам дворянські звання, що
врешті-решт неминуче призвели до виродження справді національної еліти. (Прикладом тому – і мій рід Іваненків, що тягнеться в
глибину ХVІI століття до Івана Багатого Іоненка, гетьмана
Дубосарського, нащадки якого задовольнилися статусом “малоросійських дворян”, а згодом настільки збідніли, що тільки іржава
бляха на старій дідівській хаті нагадувала про минуле.)
Григорій Сковорода, на щастя, не поповнив лави малоросійської еліти, але, на жаль, не осмілився проявити себе і як носій
національної української ідеї, задовольнившись ролею мандрівного філософа. Але йому давали фору сліпі кобзарі та лірники, які
фактично пронесли естафету української національної ідеї через
ХVІІІ й ХІХ століття аж у середину століття ХХ-го. ХІХ століття було особливо багате прикладами того, як падав престиж української національної гідності й набирав силу малоросійський синдром.
Ось практично вичерпний перелік національно свідомих представників української еліти: Іван Котляревський, Тарас Шевченко,
Пантелеймон Куліш, Михайло Драгоманов, Олена Пчілка, Михайло Старицький, Леся Українка... Додайте Юрія Федьковича, Маркіяна Шашкевича, Івана Франка та ще пару осіб з Галичини й Буковини.
А ось – лише найвидатніші малороси: Григорій Квітка-Основ’яненко, Михайло Остроградський, Микола Гоголь.. Несть числа
“малоросам”, що народилися і в Західних Землях і стали видатними діячами на теренах Австрії, Польщі й навіть США. Назву лише одного з них – Тадея Костюшка, одного з провідних діячів
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повстання у Польщі й одного з найвидатніших американських полководців, який ніколи не ідентифікував себе українцем.
ХХ століття було ще багатшим на події такого ж роду. Українська еліта не так боролася за незалежність України, як між собою.
(Нагадаю, що міжусобиці між помісними князями, власне, й спричинилися до розпаду Київської Русі, що була найсильнішою імперією в Європі першого тисячоліття.) На початку ХХ століття українська еліта розділилася за класовими критеріями. Ви знаєте, що з
того вийшло. За якихось пару років незалежна Україна спробувала
усі можливі на той час варіанти державного будівництва – Центральну Раду (не встояла), Директорію (не встояла), Гетьманат (не
встояв), незалежна Українська радянська республіка (не
встояла)...
Можливості було втрачено не тільки через те, що українська
еліта гризлася поміж собою, а й через те, що малоросійський синдром меншовартості гноїв і Михайла Грушевського, і Володимира
Винниченка, і гетьмана Скоропадського... Не обійшов він і Симона
Петлюру, уся попередня діяльність і літературна творчість якого
були всуціль малоросійськими (погортайте редаговані ним видання, перечитайте його вірші та статті)...
Нічого дивного немає в тому, що значно більша частина української еліти потяглася за більшовиками. Знайдемо там таких, як
Микола Скрипник, з одного боку, і Микола Хвильовий чи Сергій
Єфремов – з другого. Як відомо, усі закінчили приблизно
однаково. По тому українська еліта пішла трьома шляхами: одні –
в табори Ґулаґу, інші – на еміґрацію (часто також через табори Ґулаґу), треті – пристосовувалися, щоб вижити за будь-яку ціну (часто також “завдяки” Ґулаґу).
Ті, що опинилися в таборах, практично не відіграли ніякої ролі
в подальшому поступові України до незалежності. Вони, як ми кажемо, віддали свої життя за ідею. Царство їм небесне і вічна їм
пам’ять.
Ті, що подалися на еміґрацію, робили все можливе (наголошу
– в їхніх силах) для того, щоб зберегти й розвинути національну
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ідею, зберегти мову, церкву тощо. Хтось загинув від ворожої кулі
(Петлюра, Бандера та ін.), а хтось благополучно дожив до старості
й тихенько помер власною смертю.
Чим відзначилася українська еліта на еміґрації? Гризнею. Поміж собою. За міжосібною гризнею вона часто забувала не тільки
про предмет тієї гризні (українська національна ідея, доля України), а й про власних дітей. Результат – діти американізувалися,
онімечилися, оканадилися, офранцузилися... У більшості своїй вони вже не вміють ні читати, ні писати по-українському. Для другого
й – тим більше! – третього покоління українців у діаспорі Україна
являє собою Terra Incognita (землю незнану) або хіба що предмет
такого собі романтичного інтересу, рідше – захоплення.
Українська національна ідея у будь-якому її прояві (донцовському, бандерівському, мельниківському) благополучно вмерла
(царство їй небесне!). Мови країн перебування потихеньку витісняють або вже й витіснили українську мову з богослужінь по українських церквах...
Пригадую, як восени 1990 року (тобто ще за Радянського Союзу) після моїх лекцій в Мічіґанському, Вейнському, ЦентральноМічіґанському, Гарвардському університетах мене обступали
представники українських громад. Вони засипали мене запитаннями. Вони щиро вболівали за всім, що відбувалося тоді в Україні.
Вони запевняли мене, що якби Україна була незалежною (хай навіть і комуністичною!), вони негайно стали б громадянами України,
вони стільки зробили б для неї...
Менше, як через рік Україну формально було проголошено незалежною і формально – навіть некомуністичною. Відтоді минуло
ще дванадцять років. І що ж? На пальцях однієї руки можна перелічити представників західної діаспори, які стали громадянами
України, – Ярослава Стецько, Роман Зварич... Ось ім’я лише однієї пересічної особи з діаспори, яка пристрасно воліла бути просто
похованою в Україні, – Юра Вербин (на жаль, його попелом після
кремації тіла розпорядилася навіть не українська – методистська
чи якась там інша суто американська! – церква).
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А що ж та частина української еліти, що зуміла пристосуватися
й вижити в умовах радянської України?
Більшість із них досягли помітних висот у різних царинах науки, освіти, культури. Вони стали частиною виплеканої більшовиками нової, компартійної еліти – номенклатури. Вірою і правдою служили вони тоталітарній системі, користуючись усіма її можливими
благами, й синдром меншоватості (малоросійський синдром) не
підточував їхнього сумління. Ось лише низка імен з літературного
поля – Павло Тичина, Максим Рильський, Олесь Гончар... Підігрівшись під час хрущовської відлиги, національно свідоміша частина
еліти спробувала показати свій гонор (Левко Лук’яненко, брати Горині, В’ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба...). Ви знаєте, що з того вийшло: одні були просто відкинуті від корита, інші навіть потрапили
до таборів, – але як одні, так і другі по суті своїй так і залишилися
частиною тієї ж номенклатури.
Відтак, ні Лук’яненко, ні Горині, ні Чорновіл фактично не були
готовими до кардинальної зміни еліти, коли замість червоно-лазурового прапора УРСР над Україною замайоріло синьо-жовте знамено незалежності. Тут якраз і треба шукати пояснення того, чому
Чорновіл був запеклим ідеологічним опонентом і суперником націонал-комуніста Леоніда Кравчука, але зробив усе можливе для перемоги червоного директора й генерал-полковника Радянської
Армії Леоніда Кучми на президентських виборах і 1994, і 1999 року. Чорновіл же перетворив Народний Рух України з масового
фронту на політичну партію, оскільки Рух “перевиконав” завдання,
поставлене перед ним наприкінці 80-х років для випускання пару,
захопивши у свій вир непідвладні номенклатурі сили, що могли
стати базою створення нової національної еліти. По тому, як Чорновіл виконав поставлене перед ним завдання, питання його ліквідації залишалося лише справою часу.
Смерть Чорновола фактично поставила крапку в переліку
осіб, які свого часу допомогли Кучмі піднятися на президентський
олімп і які, відтак, виявилися по тому уже непотрібними – їхні
місця посіли більшою мірою корумповані державники й просто
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кримінальні авторитети. Мені цей вчинок Кучми нагадує вчинок
Сталіна 1934 року. Як і Сталін, Кучма зробив небезуспішну спробу
підтренувати правлячу в Україні еліту.
2. Нинішня ситуація
Після проголошення незалежності влада в Україні залишається в руках тієї ж номенклатури – компартійної еліти, яка швидко
зорієнтувалася в ситуації, порозсипалася по різних кишенькових
партіях, пристосувалася до нових демократичних (без лапок)
умов, піднявши над собою синьо-жовті знамена й незалежницькі
гасла.
Як тут не нагадати слова Леоніда Кучми більш як десятилітньої давності, ще коли його призначали на прем’єра: “Ви скажіть
мені, яку Україну будувати, я таку й будуватиму”. Він так і робить,
як підказують йому кримінальні й напівкримінальні дорадники, які
стоять за ним і в руках яких він лише “королева” на шаховій дошці
українського політикуму.
Ясна річ, цю владну еліту українська національна ідея ніколи
не цікавила, не цікавить і не зацікавить. Їм своє робить – і далі
розтринькувати національні багатства України.
Націоналістичні рухи, що існували по еміграціях, повернувшись в незалежну України, так і залишилися роздертими через
традиційні малоросійські непорозуміння й практично не мають ніякої підтримки в Україні. Та, власне, національна ідея в тому хуторянському вигляді, в якому вона переходила як естафета від Міхновського до Донцова, від Донцова до Бандери, виявилася просто
нежиттєспроможною.
Новий час, на жаль, не породив бодай нового тлумачення
“старої” української національної ідеї. Навіть Конгрес Українських
Націоналістів (КУН) на чолі із Ярославою Стецько не відзначився
на цьому терені. Не стало у кунівців снаги запропонувати хоч би
щось суттєве. Чим і користуються недружні та ворожі нам сили на
чолі з численними партіями й партійками (понад 100!), що мно-
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жаться як амеби (за примітивним принципом поділу) на українській землі. Наприклад, виникла 1990 року Республіканська партія
Левка Лук’яненка. За рік чи два від неї відкололася Консервативна
Республіканська партія Степана Хмари. Ці дві партії у свою чергу
почали колотися... Те саме сталося із соціал-демократами, із християнськими демократами, із просто демократами... Відтак уже було рукою подати до створення Партії шанувальників пива...
Про яке там випрацювання нової національної ідеї може йти
мова, коли партії утворюються не заради реалізації ідеї, а задля
задоволення амбіцій (у гіршому розумінні цього слова) того чи
іншого політичного діяча.
Найбільш український модерний рух – об’єднання “Наша Україна” – з того ж городу. Воно утворювалося “під” шанованого серед
націонал-патріотів та в діаспорі Віктора Ющенка, який за весь час
свого лідерства в цьому об’єднанні навіть не заїкнувся про випрацювання нової української національної ідеї. І ось вам наслідок –
“Наша Україна” як потенційно найпрогресивніший рух виявився
просто безплідним і на політичне, і на економічне, і на культурне
бачення майбутнього України. (Їй же Богу, Народний Рух України
початку 90-х років був набагато спроможнішим в усіх цих питаннях.)
Отже, якщо навіть Ющенко стане президентом України, не
тішмо себе надіями на кардинальні зміни. Ющенко продовжуватиме будувати таку Україну, яку йому скажуть будувати ті сили, що
стоять за ним зараз чи стоятимуть за ним потім. (На жаль, ми нині
достеменно не знаємо, з ким скооперується це об’єднання напередодні виборів. Ющенко, як і Кучма, виявиться такою ж “королевою” на шаховій дошці українського політикуму: ходитиме уперед,
назад, праворуч, ліворуч – куди скажуть.)
Усе тут пояснюється дуже просто – більшість місць у “Нашій
Україні” посідає та ж номенклатура, і ми не можемо покладати надії на Ющенка як на діяча українського відродження. Така собі перехідна чи прохідна фігура. Ще гірше – Юлія Тимошенко. Людина
з сумнівним (якщо не сказати – з кримінальним) минулим. Особа з
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близького оточення Павла Лазаренка. Дама, яка стала в позу по
відношенню до свого колишнього благодійника Кучми і яка твердить, що вона – в опозиції. Можна називати й інші імена великих
“демократів” (у лапках) в Україні.
А чого варті повсякчас повторювані ними слова про те, що в
усіх нещастях України винна влада. Вони мають на увазі виконавчу владу. Їм, бачте, навіть невтямки, що як депутати Верховної
Ради чи місцевих рад укупі з сонмом суддів усіх рівнів, вони також
є частиною тієї ж влади (законодавчої чи судової), й – відповідно
до Конституції України – нарівні з виконавчою владою покликаної
(і спроможної) своїми засобами впливати на ситуацію в країні.
Такий же рівень мислення мають і Сергій Головатий, і Григорій
Омельченко, й інші “народні обранці”, що вважаються інтелектуалами на тлі депутатських посередностей. Що ж тоді говорити про
“депутатів” від верстака та плуга?!
Ну, як тут не згадати Г. Сковороду: “Не смішно лі: всі в пеклі, а
бояться, щоб не попасть”?!
3. Перспектива
Отже, невже у нас немає перспектив? Невже не маємо ми
майбутнього як держава і як нація?
Майбутнє України як незалежної держави й українського народу як самобутньої нації цілковито залежить від випрацювання й
реалізації нової української національної ідеї. Українською національною ідеєю на нинішньому етапі й на перспективу може бути
тільки зміна еліти.
Існує кілька традиційних історично випробуваних шляхів заміни еліти.
Перший (і основний) – це запрошення еліти із-за кордону. Згадаймо варягів, що, якщо вірити історії, спричинилися до розвою
київської Русі. Цим шляхом пішли, зокрема, деякі країни, що утворилися на теренах колишнього СРСР. Найкращий приклад – Литва, де президентом обрано людину, що більше половини свого
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життя прожила в США. Другий приклад – Польща. Успіхи посткомуністичної Польщі незаперечні. Нам би повчитися у поляків чи
литовців.
Другий спосіб – черпання еліти із внутрішніх резервів. Цим
шляхом свого часу пішли більшовики, замінивши дворянство й
духовенство на “трудову робітничо-селянську інтелігенцію”, з якої
за допомогою жорсткого відбору й було виплекано радянську владну еліту – компартійну номенклатуру. Цим шляхом пішли чехи,
відсунувши колишніх комуністів від влади. Леонід Кравчук міг скористатися такою ж можливістю, коли компартія була під забороною, але для цього реба було б пиляти сучок, на якому сидів і сам.
Щоб вчинити таке, треба бути людиною великої мужності й справжньою особистістю.
Третій спосіб – оновлення еліти репресивними засобами в надрах існуючого ладу. Це – шлях, яким Сталін пішов у 30-ті роки.
Це – спосіб, яким у нових умовах хотів скористатися Хрущов. Пізніше цим способом скористалися китайці (“культурна революція”
60-х років). Нинішній президент України має достатньо повноважень для того, щоб обновити еліту, силою відсунувши номенклатуру від влади, але він, як і Кравчук, не може пиляти сучок, на якому сидить. Він є плоть від плоті старої радянської номенклатури,
він є ставлеником цієї номенклатури, і сподіватися від нього будьякого поруху в сторону національної ідеї – просто наївно.
Звідки ж нам черпати нову еліту?
Я категорично проти вирощування нової української еліти з
нинішньої. Нічого з цього не вийде. З номенклатурників виростали, виростають і будуть виростати номенклатурники, із селюків –
селюки. Не вірите? Ось вам приклади: нинішній голова Верховної
Ради України Володимир Литвин – зять колишнього першого секретаря Ленінському райкому партії міста Києва, народні депутати
Віктор Пінчук – зять Леоніда Кучми, Петро Порошенко – син колишнього червоного директора Олексія Порошенка, Тарас Чорновіл
– син колишнього комсорга ЦК ЛКСМУ на будівництві Київської
комсомольської ГЕС В’ячеслава Чорновола...
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Нинішня еліта просуває й буде просувати свою парость. Своїх
дітей, зятів, невісток, кумів, друзів. Призначають і будуть призначати не за діловими якостями, а за “родовими зв’язками”. Хто чия
рідня, хто чий кум чи кума, хто з чиєї “команди”, хто чия людина...
Очевидно, що треба йти інших шляхом. Треба повністю замінити правлячу верству українського суспільства, з якої черпається
еліта. До речі, ця ідея не нова. Нею дуже серйозно займається в
Києві група науковців і патріотів України, об”єднаних навколо журналу „Перехід-ІV”.
Якщо це не зробити згори, то рано чи пізно це відбудеться
знизу, й кривопролиття нам не минути. На жаль, згори це статися
не може в силу того, що при владі міцно тримається, і ще довго
триматиметься, номенклатура. Та й знизу таку революцію здійснити неможливо – ну, немає всередині країни такого прошарку
народу, що пішов би на революційний бунт. Досвід УНА – УНСО
тому підтвердженням.
Залишається тільки одна верства українства, здатна на таку
потужну операцію цілком мирним шляхом. Я маю на увазі українців, що живуть за межами України, зокрема й нинішню еміґрацію.
Нову еліту України треба шукати саме за межами України, – серед
висококваліфікованих фахівців, учених, менеджерів, ділових
людей.
Перша категорія. Як відомо, за межами України зараз постійно
або тимчасово живуть і працюють понад два мільйони громадян
України. У цих людей – маса переваг. Вони – чудові фахівці. Вони
ніяк або дуже мало пов’язані з нинішньою елітою (номенклатурою)
– інакше вони не поїхали б з України. Вони добре ознайомлені з
сучасними технологіями управління. Вони не корумповані (у них
немає такої звички). Вони знають мови і вони мають тривкі особисті контакти з західними елітами.
Друга категорія – також громадяни України, що навчаються зараз по зарубіжних університетах. Це – молоді люди, з яких можна
виховати еліту, якої ми потребуємо. Треба зробити усе для того,
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щоб якомога більша кількість юнаків і дівчат дістали змогу навчатися в зарубіжних університетах і коледжах.
Третя категорія потенційних кандадатів на нову українську
еліту – це представники старої української еміґрації, які народилися, виросли, дістали освіту, набули трудового досвіду в країнах
розселення українців, а водночас не втратили української мови, не
відійшли від традиційних українських церков (православної та греко-католицької), в ментальності яких живе образ України.
У цьому плані українська національна ідея багатьом значною
мірою буде нагадувати сіоністський рух, якому держава Ізраїль,
власне, й завдячує своїм існуванням. Не біймося цього порівняння. Сіонізм – це чи не єдиний приклад реалізації національної ідеї
в історично короткий строк із фантастичним реальним результатом.
Я думаю, що ми повинні взяти цей історичний приклад за взірець для наслідування й започаткувати аналогічний рух повернення українців в Україну – у нашу з вами Землю Обітовану.
Ви скажете, що й так уже мільйони українців із західної діаспори потяглися в Україну, інвестують в її економіку свої кошти, прикупили там нерухомість, їздять туди радниками й представниками
міжнародних і зарубіжних установ та організацій, не кажучи вже
про туристичні поїздки.
Усе це так, і це добре, але навіть якщо всі до одного українці зпоза меж України (одні нараховують їх 20, інші 35, а інші й усі 50
мільйонів) їхали б отак в Україну, все одно ситуація не змінилася
б. Нам треба, щоб якомога більша частина української діаспори
потяглася в Україну так, як євреї США, Канади, Великобританії,
інших країн тягнуться із своїми багатодітними родинами в Ізраїль
попри те, що там точиться безперервна війна, що Ізраїль фактично є не прифронтовою, а фронтовою зоною в ізраїльсько-палестинському конфлікті.
В Україні стріляють тільки кримінальні злочинці, громадянською війною, на щастя, навіть не пахне, недоброзичливі сусіди,
схоже, не насміляться піти війною чи то задля захисту інтересів
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своїх “мовно ущемлених” одноплемінців (Росія), чи то задля зміни
лінії кордону (Румунія, Польща й та ж Росія). У Києві зараз спокійніше навіть, ніж у Вашинґтоні, а в Одесі на Дерибасівській спокійніше, ніж на Брайтон Біч у Нью-Йорку. Навіть ситуація з електропостачанням, попри всі труднощі з енергоносіями, не гірша; те, що
сталося торік на північному сході США, в Україні – в силу специфіки функціонування електромережі – просто неможливе.
Для кардинальної зміни ситуації, для досягнення реального
результату у створенні нової української еліти нам треба, щоб якомога більша частина української діаспори стала повнокровною
частиною цієї еліти, тобто – прийняла громадянство України і своєю участю в голосуванні та на виборних посадах втілювала в життя нову українську національну ідею.
Улітку 2003 року відбувся черговий Світовий Конгрес Українців. Про що там тільки не говорили – дискутували, а про створення нової української еліти ніхто й не заїкнувся. Не болить голова
про це в організаторів і керівників цієї надструктури, користі від
якої – хіба що в дискусіях та кулуарному спілкуванні. Ні Аскольд
Лозинський, ні Ігор Гавдяк, ні будь-хто інший із керівництва СКУ,
схоже, й не помишляє про наслідування прикладу Ярослави Стецько чи Романа Зварича.
Оголошено на тому конґресі й про створення нової еміґрантської орґанізації “Четверта хвиля”, що ставить на меті об’єднати (й
переважно розважати) так званих “новоприбулих”, яким, бачте, не
знайшлося місця в існуючих діаспорних організаціях (виною – усе
той же малоросійський синдром), та допомагати їм облаштовуватися на нових батьківщинах – у країнах нового розселення.
Привітаймо ж “Четверту хвилю” й побажаймо їй успіхів у збереженні мови й віри об’єднуваних нею “новоприбульців”. А заодно
побажаймо “Четвертій хвилі” підтримати Міжнародну Асоціацію
Громадян України (МАГУ), що ось уже сьомий рік поспіль захищає
права громадян України, які перебувають за кордоном (маємо вже
добрий досвід), переконує їх у важливості затримання статусу громадян України (маємо добрі наслідки), сприяє негромадянам Ук-
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раїни набувати українське громадянство (маємо результати і в цій
царині) й у таких спосіб дієво впливати на формування нової української еліти.
В активі МАГУ: прилучення усе більшої й більшої кількості громадян України за кордоном до участі у виборах президента (1999
р.) й депутатів Верховної Ради України, сприяння у набутті українського громадянства особами без громадянства й колишніми громадянами інших країн, гуманітарна допомога співвітчизникам в Україні (розмір її вже перевищив 25 тисяч американських доларів на
рік)...
Ми, члени Міжнародної Асоціації Громадян України, глибоко
переконні, що громадяни України за кордоном є єдиною силою, на
яку Українська держава може беззастережно опиратися у реалізації своєї мети на світових обширах.
3 травня 2004 р.
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На роковини Тараса Шевченка
Я – не шевченкознавець. Отож життям і спадщиною Шевченка займався дуже мало, а отже – й мало писав про нього.
Найбільшою моєю працею, дотичною до шевченкознавства, є
перекладознавча студія про вірш “Садок вишневий коло хати” у
перекладах різними мовами (понад три друковані аркуші), в якій
шевченкознавцям може бути цікавим мій аналіз ориґіналу вірша.
Сподіваюся, що тези моєї доповіді, виголошеної 9 березня 2008
року в українській громаді Вашинґтонщини, чимось зацікавлять і
вас...
Володимир Іваненко
З року в рік, ось уже майже півтораста років, 9 і 10 березня
вшановуємо ми пам’ять великого сина України Тараса Шевченка.
Шевченкові життя й діяльність прийшлися на першу половину –
середину ХІХ століття, відзначені знаменними зрушеннями в нашій і світовій історії.
Син кріпака, Шевченко, як відомо, здобував базову освіту у місцевого дяка (навчаючись читати й писати) та рідного діда (який
правив йому за підручник історії). Решту ж узяв самоосвітою, а
вже потім завершував ув Академії художеств.
Літературними вчителями Шевчека були Григорій Сковорода,
Іван Котляревський та Григорій Квітка-Основ’яненко. Першого він
згадав у вірші “Мені тринадцятий минало...”, а другому й третьому
присвятив окремі вірші.
Безумовно, Сковорода справив на Шевченка передусім духов-
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ний вплив і напевно – визначив спосіб прочитання й бачення Святого Письма, псалмів та ін.
Котляревський та Квітка-Основ’яненко, безумовно, підштовхнули його до власне літературної творчості. Прикметно, що поетична творчість Шевченка є продовженням традицій Котляревського,
а за його російськомовною прозою вгадуються традиції Квітки-Основ’яненка.
Ставши на плечі своїх славних попередників, Шевченко став
зачинателем нової, сучасної української літератури, укупі з Пантелеймоном Кулішем, Євгеном Гребінкою та іншими талановитими
сучасниками очоливши її поступ.
В історії літератури й культури той період називають періодом
переходу від романтизму до критичного реалізму, що супроводжувала пробудження національної свідомості більшості народів
тогочасної Європи.
Отже, Шевченко не був самотнім. Його сучасниками були Байрон ув Англії, Шіллер у Німеччині, Пушкін у Росії, Міцкевич у Польщі…
Епоха романтизму пробудила інтерес народів до власної історії
й до народної творчості – саме в той час було почато інтенсивні
записи народної творчості, студіювання народних звичаїв та обрядів. Народ і життя народних мас ставали об’єктом уваги письменників і поетів.
Вибух національної самосвідомості спричинився до цілої хвилі
революційних рухів, що потрясли Європу у другій чверті ХІХ століття й спричинилися до відміни кріпацтва спочатку в країнах західної Європи, потім – в Росії, а потім і в Америці. (Громадянську
війну й “відміну рабства” в США треба розглядати як частину цього
світового визвольного процесу.)
Колоніальне становище України Шевченко переживав особливо
болюче. Якраз тому у своїх творах він багато уваги приділяє осмисленню й переосмисленню історичного минулого України, піддаючи часом нищівній критиці гетьманів (в першу чергу Богдана Хмельницького, Мазепу та ін.), намагається розібратися в мотивах по-
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ведінки козаків і гайдамаків, роздумує над політикою Росії та Польщі по відношенню до України й українського народу і т. ін. Однією
із провідних тем у творчості Шевченка стала й доля української
жінки й українських дітей. Та й лірика Шевченка є навдивовижу національною.
Шевченків стиль, манера письма – плоть від плоті народнопісенної творчості, козацьких дум та історичних пісень. Завдяки тому, що його твори надзвичайно легко читалися й запам’ятовувалися, вони швидко стали надзвичайно популярними в народі,
який у переважній більшості своїй був тоді неписьменний.
Глибокий життєвий зміст, національний колорит і народність
зробили “Кобзар” Шевченка настільною книжкою ледве не кожного
українця на роки й десятиліття вперед.
Ми значно менше знаємо прозову творчість Шевченка – його
повісті, написані російською мовою.
Цікава річ: російськомовна проза (та й кілька поем) Шевченка
так і не зробила його російським письменником, як це сталося з
Миколою Гоголем чи почасти з Євгеном Гребінкою (“Очи черные”
– то все, що по суті дійшло до нашого часу із творчості Грубінки).
Отже, своїми російськомовними творами Шевченко по суті довів,
що можна залишатися суто національним письменником, пишучи
навіть чужою мовою.
Як майстер пензля, Шевченко, безумовно, програє Шевченковілітератору. Він значною мірою залишився у полі впливу своїх учителів (передусім, Карла Брюлова). Його українські сюжети застрягли десь між класицизмом і романтизмом. І чи не найбільше досягнення Шевченка-художника полягає в тому, що він дуже активно
замальовував сцени із повсякденного життя своїх сучасників.
Очевидно, що умови життя (каземати, заслання) значною мірою унеможливили Шевченкові заняття художньою творчістю, та й
поет у ньому все-таки брав гору.
Мужня й бунтівнича громадянська позиція Шевченка, як вона
проявлялася в його творчості, а зрештою і в повсякденному житті
(під час зустрічей з різними людьми, участь у Кирило-Мифодієвсь-
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кому братстві та ін.) сформувала його як революціонера, як незламного борця з російським самодержавством і за свободу свого народу.
Не належавши формально до жодної політичної партії чи сили,
Шевченко, однак, справив значний вплив на формування не тільки
власної літературної школи, а й суспільно-політичного руху українських діячів, які стали його послідовниками. Михайло Драгоманов,
Михайло Старицький, Микола Лисенко, Іван Франко, Леся
Українка, Михайло Грушевський і багато-багато інших українських
діячів, які прийшли після Шевченка, уславилися не тільки своїми
видатними внесками у національну культуру, а й спричинилися до
створення партій і рухів, які ставили за мету визволення українського народу з-під гніту й створення незалежної Української держави.
Як би це дивно не звучало, але і федералістичні ідеї Михайла
Драгоманова, і засади української революційної партії Івана Франка, і соціал-демократичні погляди Лесі Українки так чи інакше пов’язані з впливом, який зробив на цих діячів Шевченко.
У творчості Шевченка, у його “Щоденнику” й листах можна знайти дуже багато суголосного і з сьогочасною ситуацією в Україні та
навколо неї.
Шевченко багато чому вчить. Але ми, на жаль, вчимося у нього
не так багато, як треба було б.
Шевченка тепер менше читають, і не в кожній навіть освіченій
українській родині можна побачити на книжковій полиці його “Кобзар”. Є загроза й того, що його ім’я у свідомості багатьох буде
пов’язуватися не так із його творчістю й місцем в історії України, як
із написами на пам’ятниках, густо наставлених Шевченкові упродовж ХХ століття як в Україні, так і поза її межами. Ну, і ще, звичайно, на грошових знаках.
Шкода, звичайно.
Втім, будемо сподіватися, що не тільки у звичайних, а й у суботніх та недільних школах буде вивчатися невідцвітне слово
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Шевченкового “Кобзаря”, а портрет його висітиме на чільній стіні у
кожній українській оселі.
Шевченко ж бо – одна із кількох постатей історичного минулого
України, яка здатна зцементувати українську націю.
9 березня 2008 р.
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„Червона калина”: Всеукраїнський
рух за громадянську зрілість
Проект, який залишився нереалізованим
Цей проект народився наприкінці літа 2009 року. Він популяризувався через веб-сайт та соціальні мережі. На жаль, до практичної реалізації діло так і не дійшло. Українське суспільство виявилося неготовим до такого проекту. Персональні політичні
партії й громадські об'єднання продовжують владарювати на
просторах України, і люди продовжують набивати шишки, наступаючи на одні й ті ж граблі. Щоправда, останнім часом усе
більше розмов чуємо про організацію суспільства на рівні
громад, і це вселяє надію, що поїзд суспільного прогресу таки
зрушить з місця. Тому й пропоную вашій увазі текст Маніфесту
організаційної групи Всеукраїнського Руху за Громадянську
Зрілість “Червона Калина”.
Володимир Іваненко.
Громадські рухи та об’єднання, політичні організації та партії,
які будь-коли виникали на теренах України й особливо активно почали множитися після розпаду СРСР і проголошення незалежності України, на жаль, не домагалися й не домагаються бажаних
успіхів у вихованні громадянськи зрілих, національно свідомих, соціально відповідальних патріотів своєї Батьківщини.
Стагнація суспільно-політичного життя й економічно-виробничого становища в Україні ставить на часі створення якісно нового
громадсько-політичного угрупування, спроможного стати рушійною
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силою в утвердженні незалежності України й у подальшому
поступі нашого народу.
Цим Маніфестом проголошується створення Всеукраїнського
Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина”.
Мета
Всеукраїнський Рух за Громадянську Зрілість “Червона Калина”
ставить на меті піднесення громадянської зрілості й національної
свідомості громадян України шляхом об’єднання їх у групи, осередки, осідки, крайові й національні та міжнародні організації для
пропаганди плідної співпраці серед членів, для культивування національних ідеалів, для підтримки всіх патріотичних починань і дій
в Україні, для утвердження справжнього Братства, Патріотизму і
Українізму поміж громадянами України, для єднання представників усіх соціальних верств суспільства в єдиному устремлінні до
утвердження незалежності й соборності, забезпечення оборони й
національної безпеки, економічного й соціального поступу України, розбудови в ній демократичного суспільства на засадах національних історичних традицій та досвіду передових світових демократій.
Засади
Ми віримо в Бога як Творця Всесвіту, і ми докладемо всіх зусиль для створення єдиної Помісної церкви в Україні.
Ми вважаємо, що політичні, економічні й соціальні проблеми є
підпорядковані нашій вірі і цілковито відокремлені від нашої твердої віри в Бога.
Ми виходимо з того, що Бог має мотивувати людські дії і вчинки, коли на часі розв’язання проблем сьогодення, і ми всіляко заохочуємо до активної участі в органах державної влади та управління України.
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Ініційований Всеукраїнський Рух за Громадянську Зрілість
“Червона Калина” робитиме все можливе для пробудження національної самосвідомості громадян України незалежно від їхнього
етнічного походження, підготовки їх до активної участі у виборчому процесі, в органах державної влади та управління, політичних партіях і громадських об’єднаннях й сприятиме результативності їхніх дій як свідомих громадян своєї країни.
Цей Рух утворюється виключно за ініціативою знизу і формує
свої керівні органи на всіх рівнях відповідно до демократичних
принципів і на основі соціальної ініціативи й активності учасників.
Керівні органи Руху на всіх рівнях працюють виключно на добровільних засадах. Ніхто й жодних умов не розраховувати на оплачувану посаду в Русі. Ніхто й за жодних умов не може узурпувати
владу в Русі.
Орґанізаційні принципи
Ми розбудовуватимемо Всеукраїнський Рух за Громадянську
Зрілість “Червона Калина” і здійснюватимемо його діяльність через місцеві Клуби “Червона Калина”, які ми створюватимемо за місцем проживання наших активістів.
Кожен, хто підтримує ідею цього Руху може заснувати місцевий
Клуб і очолити його діяльність негайно після ознайомлення з цим
документом.
Місцевий Клуб “Червона Калина” стане підвалиною, на якій
розбудовуватимуться районні та міські, обласні, зарубіжні (в місцях компактного проживання громадян України) й національну
асоціації.
Районні асоціації формуватимуться з представників кожного
місцевого Клубу. Кожен місцевий Клуб буде асоційований із районною асоціацією.
Обласні асоціації формуватимуться із представників районних
та міських асоціацій.
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Зарубіжні асоціації будуть формуватися в місцях компактного
проживання громадян України у зарубіжних країнах із представників місцевих Клубів.
Національна асоціація об’єднуватиме представників обласних і
зарубіжних асоціацій.
Керівництво Всеукраїнським Рухом за Громадянську Зрілість
“Червона Калина” здійснюватиме Міжнародна Рада, до складу
якої входитимуть обрані члени та президенти обласних і зарубіжних асоціацій.
Щорічна Міжнародна Конвенція Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” обговорюватиме представлені
на розгляд учасників доповідь про активність та досягнення і поступ місцевих Клубів, обласних, зарубіжних і національної асоціацій.
Місцевий Клуб “Червона Калина”
Місцевий Клуб “Червона Калина” започатковуватиметься національно свідомим активістом, який візьметься ініціювати створення
такого Клубу і зареєструється як активіст Всеукраїнського Руху за
Громадянську Зрілість “Червона Калина”.
Клуб здійснюватиме свою роботу у вигляді неформального (за
сніданком, обідом, вечерею чи просто за кавою) обговорення актуальних проблем політичного, економічного і соціального життя
околиці, району чи міста, області й України в цілому. Такі зібрання
цілком можливо проводити щотижня, а то й частіше.
Випрацювані під час такого обговорення пропозиції будуть передаватися в органи місцевого управління та осередки політичних
партій через заангажованих у них членів Клубу, продуктивні для
вищого рівня рекомендації й пропозиції через лідера Клубу будуть
передаватися в районну або міську асоціацію.
Членство місцевого Клубу розширюватиметься за запрошенням: члени Клубу запрошуватимуть на зібрання гостей. Кожен
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член Клубу зобов’язаний запросити на чергове зібрання й залучити до участі в Клубі бодай одного гостя.
Найактивніші члени місцевого Клубу можуть ініціювати створення “свого” Клубу, який відгалуджуватиметься від матірного Клубу і набуватиме самостійності. Новий Клуб повинен буде зареєструватися в районній або міській асоціації, щоб здобути в ній право
голосу.
Якщо місцеві Клуби послідовно додержуватимуться цих принципів роботи, у дуже короткому часі Всеукраїнський Рух за Громадянську Зрілість “Червона Калина” зможе охопити переважну кількість виборців України й активно впливати на діяльність місцевих
осередків політичних партій, а отже – і на політичне, економічне й
соціальне життя країни і народу.
Місцеві Клуби Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість
“Червона Калина” по суті мають стати осередками для народження місцевих лідерів якісно нового типу.
Передбачається, що місцеві Клуби починають виникати й діяти
негайно після оприлюднення цього Маніфесту.
Районні та міські асоціації
Районні та міські асоціації Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” об’єднуватимуть місцеві Клуби на
теренах району або міста, а їхні керівні органи формуватимуться
із керівників місцевих Клубів і виконуватимуть виключно координаційну роль.
Районні та міські асоціації цього Руху утворюються шляхом
звичайного об’єднання зусиль двох і більше місцевих Клубів.
Районні та міські асоціації проводитимуть помісячні заходи (зібрання, вечори, доповіді, семінари, конференції тощо).
Випрацювані під час таких заходів рекомендації й пропозиції
будуть передаватися в органи районного управління та організації
політичних партій через заангажованих у них членів районної
(міської) асоціації, продуктивні для вищого рівня рекомендації й
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пропозиції через лідера асоціації будуть передаватися в обласну
або зарубіжну асоціацію.
Районні та міські асоціації Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” по суті мають стати осередками
для народження лідерів якісно нового типу на рівні окремих районів та міст України.
Обласні та зарубіжні асоціації
Обласні та зарубіжні асоціації Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” об’єднуватимуть районні та міські асоціації області або країни проживання громадян України за
кордоном, а їхні керівні органи формуватимуться із керівників відповідних асоціацій і виконуватимуть виключно координаційну
роль.
Обласні та зарубіжні асоціації цього Руху утворюються шляхом
звичайного об’єднання зусиль двох і більше районних і міських
асоціацій.
Обласні та зарубіжні асоціації проводитимуть поквартальні заходи (зібрання, вечори, доповіді, семінари, конференції тощо).
Випрацювані під час таких заходів рекомендації й пропозиції
будуть передаватися в органи обласного управління та організації
політичних партій через заангажованих у них членів обласної та
зарубіжної асоціації, продуктивні для вищого рівня рекомендації й
пропозиції через лідера асоціації будуть передаватися в національну асоціацію.
Обласні асоціації Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” по суті мають стати потужною школою для
підготовки лідерів якісно нового типу на рівні областей.
Національна та міжнародна асоціації
Національна та міжнародна асоціації Всеукраїнського Руху за
Громадянську Зрілість “Червона Калина” об’єднуватимуть обласні
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асоціації та асоціації громадян України за кордоном, а їхні керівні
органи формуватимуться із керівників обласних і зарубіжних асоціацій і виконуватимуть виключно координаційну роль.
Національна та міжнародна асоціації цього Руху утворюються
шляхом звичайного об’єднання зусиль обласних асоціацій Руху,
які представляють не менше половини регіонів України або регіональних асоціацій Руху в країнах компактного проживання українців.
Національна асоціація Всеукраїнського Руху за Громадянську
Зрілість “Червона Калина” проводитиме піврічні й щорічні заходи
(з’їзди, конференції, симпозіуми, семінари тощо національного й
міжнародного рівня). Міжнародна асоціація Всеукраїнського Руху
за Громадянську Зрілість “Червона Калина” координуватиме взаємодію національної та зарубіжних асоціацій і проводитиме щорічні
заходи.
Випрацювані під час таких заходів рекомендації й пропозиції
будуть передаватися в органи законодавчої, виконавчої та судової
та в керівні органи політичних партій через заангажованих у них
членів національної та міжнародної асоціації.
Національна та міжнародна асоціації Всеукраїнського Руху за
Громадянську Зрілість “Червона Калина” по суті мають стати потужною школою для підготовки лідерів якісно нового типу на національному рівні.
Можливо, що пройде зовсім небагато часу, і вишколені Всеукраїнським Рухом за Громадянську Зрілість “Червона Калина” лідери національного масштабу очолять провідні політичні партії та
громадські об’єднання, обіймуть посади президента, прем’єр-міністра та голів Верховної Ради, Конституційного та Верховного судів
України.
Ініціатор проекту
Ініціатор створення Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” є помітною в суспільному житті України
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особою з багаторічним досвідом громадської діяльності і належить до національної української еліти за походженням як нащадок одного із старовинних українських аристократичних родів.
Ініціатор Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” не має жодних політичних амбіцій, не має наміру балотуватися ні на президента України, ні в депутати Ради будь-якого рівня і навіть не вважає за доцільне формально іменувати себе
засновником Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість
“Червона Калина” та зайняти чільну позицію в ініційованій ним же
організації.
Більше того, ініціюючи Всеукраїнський Рух за Громадянську
Зрілість “Червона Калина”, ініціатор висловив побажання, щоб його ім’я і роль у цьому проекті залишалися нерозголошеними до
кінця його життя. На сьогодні його ім’я відоме дуже вузькому колу
посвячених осіб, з якими він обговорював загальну ідею й окремі
аспекти цього проекту перед тим, як вирішив оприлюднити цю ініціативу, які поділяють його ідеї і які підставили свої плечі задля
втідення в життя цієї ініціативи.
Сподвижники ініціатора не являють собою організаційний комітет чи робочу групу для створення Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина”. Вони радше виконують і продовжуватимуть виконувати виключно дорадчі та консультаційні
функції і підключилися до роботи індивідуально як ініціатори створення місцевих Клубів.
На переконання ініціатора, це сприятиме проростанню, становленню й розбудові Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” знизу як справді народного руху і убезпечить цей проект від небажаної персоніфікації, яка, з історичного й
сучасного досвіду України, лише ставала на перешкоді реалізації
навіть найкращих ініціатив (“петлюрівці”, “бандерівці”, “мельниківці”, “ющенківці”, “тимошенківці” та ін.).
Після відходу у вічність ініціатора створення Всеукраїнського
Руху за Громадянську Зрілість „Червона Калина” і за умови його
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успішної діяльності задля розбудови України, духівники ініціатора
оприлюднять його ім’я у спосіб, який вважатимуть за доцільне.
Це, однак, не означає, що ініціатор не братиме активної участі
в становленні й розбудові Всеукраїнського Руху за Громадянську
Зрілість “Червона Калина”. Навпаки, він буде одним із найактивніших учасників Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість
“Червона Калина”, спрямовуючи діяльність ініційованої організації
у задекларованому напрямі й підтримуючи її природно народжених лідерів.
Ініціатор залишає за собою лише право вибрати ряд національних громадських рухів та організацій в Україні, а також об’єднань громадян України за межами України, через які можна налагодити збір коштів для фінансування проекту до тих пір, поки місцеві Клуби, районні (міські), обласні й зарубіжні та національна
асоціації не зіпнуться на ноги і не будуть спроможні леґалізуватися як неприбуткові об’єднання громадян України і набудуть
відповідних прав відповідно до законодавства України та країн
компактного проживання громадян України за межами України.
Гімн та символіка Всеукраїнського Руху за
Громадянську Зрілість “Червона Калина”
Ініціатор вибрав загальновідому українську пісню “Червона калина” як гімн Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина”. Він вважає, що саме ця пісня, спонукаючи слухачів
до відродження України, найбільшою мірою відповідає змістові й
духові завдань, які він ставить перед Рухом, й рекомендує співати
її на всіх заходаї Руху.
Символом Всеукраїнського Руху за Громадянську Зрілість “Червона Калина” Ініціатор воліє бачити золотаво-блакитне знамено
із стилізованим під вишивку зображенням кетяга червоної калини
в центрі полотнища.
Серпень, 2009 р.
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Випробування на зрілість
Місяць тому вельми скромно було відзначено знакову подію в
історії сучасної України – проголошення Верховною Радою УРСР
державного суверенітету України. І ось тепер ми відзначаємо дев’ятнадцятий День незалежності України.
Успіхи і невдачі, яких зазначала Україна й українське суспільство у будівництві незалежної держави й пошуку свого місця у світовому співтоваристві вирішальною мірою були й залишаються
обумовлені або спричинені усім попереднім розвитком України й
українського народу.
Головною перешкодою в успішному формуванню й розвиткові
України був і залишається брак у її громадян громадянської зрілості, національної свідомості (не плутати з націоналістичною свідомістю), соціально відповідальних патріотів своєї Батьківщини.
Ні громадські рухи, ні політичні партії, які з’являлися й продовжують з’являтися на теренах України, настільки зайняті боротьбою
за владу та переділ кланових впливів, що вони просто не спроможні навіть наблизитися до розв’язання цієї проблеми. Причому,
це однаковою мірою стосується не тільки лівих та правих, але й
тих сил, які вважають себе поміркованими, центристськими.
І заковика тут не тільки в тому, що ці всі політичні сили не спроможні впоратися із завданням піднесення громадянської зрілості,
національної свідомості та соціальної відповідальності бодай своїх прихильників. Біда в тому, що виховувати у своїх членів ці чесноти політичним партіям як персоніфікованим проектам просто не
вигідно та й не потрібно. Громадянськи незрілі, національно несві-
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домі й соціально безвідповідальні маси і є отими “козлами”, бидлом, яким дуже просто маніпулювати.
Ну, а це, ясна річ, і призводить до стагнації суспільно-політичного життя й економічно-виробничого становища в Україні, до роз’єднання країни й суспільства. Як відомо, риба краще ловиться в
каламутній воді, а володарювати легше й простіше розділеним
народом, бо то вже не народ, а населення.
Очевидно, що для вирішення згаданої проблеми нам потрібна
така громадсько-політична потуга, яка проростала б із глибин
суспільства, яка була б плоттю від плоті нашого народу і яка була
б спроможна стати рушійною силою в утвердженні незалежності
України й у подальшому поступі нашого народу.
Такою громадсько-політичною силою може стати Всеукраїнський рух за громадянську зрілість “Червона калина”, яка якраз і ставить на меті піднесення громадянської зрілості й національно свідомості громадян України шляхом об’єднання їх у групи, осередки,
осідки, крайові й національні та міжнародні організації, для пропаганди плідної співпраці серед членів, для культивування національних ідеалів, для підтримки всіх патріотичних починань і дій в
Україні, для утвердження справжнього Братства, Патріотизму і Українізму поміж громадянами України, для єднання представників
усіх соціальних верств суспільства в єдиному устремлінні до утвердження незалежності й соборності, забезпечення оборони й
національної безпеки, економічного й соціального поступу України, розбудови в ній демократичного суспільства на засадах національних історичних традицій та досвіду передових світових демократій.
Громадянськи зрілі, національно свідомі, соціально відповідальні громадяни України, переважна більшість яких вірить у Бога як
Творця Всесвіту, спроможні сприяти створенню єдиної Помісної
церкви в Україні. Демонструючи свою громадянську зрілість і національну свідомість, активний у своїй парафії християнин надзвичайно багато може зробити у цьому плані. Хоч церква й відділена
в сучасному суспільстві від держави, політичні, економічні й соці-
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альні проблеми повсякденного життя підпорядковані вірі народу.
Зневіреним народом маніпулювати можна. Народ, сила віри якого
є нездоланною, є громадянськи зрілим, національно свідомим, соціально відповідальним, і його не можна перемогти. Бог має мотивувати людські дії і вчинки, коли на часі розв”язання проблем
сьогодення.
Всіляко заохочуючи людей до активної участі в органах державної влади та управління України, ми безумовно сприятимемо
піднесенню їхньої громадянської зрілості, національної свідомості
й соціальної відповідальності.
Окремо треба наголосити на пробудженні національної свідомості громадян України. Йдеться не про викривлене розуміння національної свідомості як підпорядкування “старшому братові”, хто
б він не був (досвід національного будівництва в СРСР і ряду
пострадянських утворень досить добре вчить, як не треба вести
національну політику). Йдеться про пробудження національної самосвідомості громадян України незалежно від їхнього етнічного
походження, підготовки їх до активної участі у виборчому процесі,
в органах державної влади та управління, політичних партіях і громадських об’єднаннях, що безумовно сприятиме результативності
їхніх дій як свідомих громадян своєї країни.
Національно свідомий представник будь-якої національної меншини, чий рід поколіннями вкорінений в українську землю, є і повинен бути активним учасником розбудови України. Український
грек не ратує й не ратуватиме за передачу Північного Приазов’я
чи Причорномор’я Греції. Український єврей не ратує й не ратуватиме за передачу Бердичева чи Умані Ізраїлю. Український татарин не ратує й не ратуватиме за передачу Криму Туреччині. Український поляк не ратує й не ратуватиме за передачу Західної України Польщі. Український угорець не ратує й не ратуватиме за передачу Закарпаття Угорщині. Український румун не ратує й не
ратуватиме за передачу Буковини Румунії. Український росіянин
не ратує й не ратуватиме за передачу південно-східних областей
України Росії... Громадянськи зрілий, соціально відповідальний і
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національно свідомий представник будь-якої етнічної меншини в
Україні дбає про те, щоб йому добре жилося в його рідній Україні й
реалізуватися він може тільки тут, в Україні.
Вересень, 2009 р.
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Відозва Ради директорів
Міжнародної Асоціації Громадян
України
Те, що відбувається зараз в Україні, не є несподіванкою. Усе
було прогнозоване й очікуване відтоді, як у розпалі останніх президентських перегонів виокремився кандидат, до рук якого мала
перейти президентська булава.
Україна обрала на президента людину, яка за будь-якими критеріями не відповідає ні приписам Конституції України, ні світовим
традиціям демократичного волевиявлення, ні здоровому глуздові.
Український народ у черговий раз добродушно дозволив собі надурити себе ж. І тут до речі повторити просту істину: народ обрав
собі президента, якого заслуговує.
У зв’язку з цим будь-які акції спротиву діям чинного президента
не мають жодного сенсу. Бачили ж очі, що купували?
Потрібен час, щоб рядові виборці (особливо з числа прихильників В. Януковича у південних і східних областях України) на власних лобах відчули синяки, які зазвичай появляються від наступання на граблі, й були готові для сприймання закликів щодо іншого, кращого вибору.
Та чи є у нас можливість іншого, кращого вибору сьогодні?
Ми ж добре знаємо, що сила, яка щойно втратила владу, а тепер проголосила себе “опозицією”, своєю суттю практично не відрізняється від тих, хто опинився зверху. І одні, й другі, і треті –
свого роду сполучені посуди, в яких рідина вільно перетікає з
одного в другий, не зазнаючи жодних молекулярних змін. Учо-
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рашньому “рухівцю” нічого не вартує перейти до стану “регіоналів”, “комуністові” чи “соціалістові” (тобто атеїстові за визначенням) стати “християнським демократом” (й почати ревно бити поклони перед сповіддю й вичитувати покаянні молитви після святого причастя), депутатові від однієї партії перебігти у табір іншої,
проголосивши себе “незалежним” депутатом, коли карта лягає не
на користь шкурницьким інтересам...
Є, правда, одна відмінність між цими силами: угрупування В.
Ющенка та Ю. Тимошенко багато чого наобіцяли під час так званої Помаранчевої революції. Проте, за п’ять років при владі вони
палець об палець не вдарили, щоб реально ступити бодай один із
десяти обіцяних “кроків назустріч людям”. Маючи колосальну підтримку широких верств громадян України, заряджених Майданом,
ці горе-лідери спромоглися лише чубитися один з одним, сіючи
розбрат і зневіру.
В. Янукович, власне, вибори й виграв, скориставшись розбратом у таборі політичних опонентів і зневірою широких мас. Ми добре пам’ятаємо, що він обіцяв під час виборчої кампанії, і тепер
ми маємо змогу пересвідчитися в тому, що він, добре вивчивши
свій урок 2004 року, рішуче перетворює свої обіцянки на реальність. Відтак, йому треба віддати належне як людині, яка додержує свого слова.
Звичайно, нам боляче бачити, як обраний нами президент (хай
хтось із нас і не голосував за нього) замість того, щоб виконувати
свій конституційний обов’язок, здає національні інтереси й стратегічні об’єкти України, роздаровує надбане за роки незалежності,
чужими інтересами переймається більшою мірою, ніж інтересами
власного народу і власної країни.
Оскільки ця особа вочевидь з перших днів свого “гетьманства”
поводиться як слон у крамниці для посуду, танком пре у чітко визначеному напрямі, очевидно, годі й сподіватися на те, що він і
очолювана ним влада схаменеться, дослухавшись волань мітингуючих і демонстрантів під стінами його ж адміністрації, парламенту, уряду, міністерств та посольств України.
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Це спонукає нас досить скептично поставитися до організації і
проведення мітингів, демонстрацій та інших акцій непокори, до
яких зараз закликають опозиційні політичні лідери в Україні й різні
громадські організації та об’єднання української діаспори поза межами України. Мітинги й демонстрації навряд чи перешкодять теперішній владі передавати права власності на стратегічні українські активи (газо- й нафтогони, землю, заводи, надра) на користь
іноземних фірм чи громадян.
У кращому разі, ці волання й вимоги мітингувальників та демонстрантів залишаться “воланням у пустелі”, тобто просто будуть
проігноровані владою. Зате пару буде випущено. Отож, “свисток”,
може, й вийде, а що “білки” не буде – то однозначно. Не хотілося б
думати, що організатори мітингів і демонстрацій просто прагнуть
“ефекту півня” – прокукурікав, а там хоч і не розвидняйся.
У гіршому разі, нинішня влада налаштована достатньо рішуче,
щоб “сильною рукою” навести “демократичний порядок” (вислів В.
Януковича). Отож не виключено, що цілком можливе застосування
фізичної сили (підрозділів внутрішніх військ) для приборкання непокірних, і тоді не минути кровопролиття, бо з обох сторін завжди
знайдуться гарячі на руку, щоб “відвести душу”, “покуражитися”.
Щось на зразок репетиції такого наведення “демократичного порядку” ми щойно мали змогу спостерігати у сесійному залі Верховної Ради України; якщо вони здатні на таке у стінах парламенту, то
можна уявити собі, до чого вони можуть дійти на вулицях – на
цьому тлі полювання на селянина у мисливських угіддях буде як
виграшка.
Очевидно, що ми не зацікавлені в “ефекті півня”, в тому, щоб
“просвистіти” і в черговий раз випустити пару. Нам уже досить того, що і Народний рух України, і Помаранчева революція по суті
були саме таким випусканням пари.
Але й ескалація збройного протистояння також не в наших інтересах. І не в тому навіть біда, що прихильники однієї банди битимуть морди прихильникам іншої і що будуть людські жертви з
обох сторін (які ж революції обходяться без громадянських війн і
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жертв?!). Таку кризу ми могли б пережити, і можливо, що таке
протистояння нарешті протверезило б широкі верстви населення
України, нарешті зробило б це населення народом, спричинилося
б до очищення й оновлення нашої політичної еліти, зміцнення
нашої незалежності і т. ін.
Особливість же ситуації полягає в тому, що наш північно-східний сусід тільки й вичікує такого моменту, коли пристрасті всередині України почнуть “зашкалювати”, щоб чи то “на прохання народу України”, чи то “за мовчазною згодою” президента, уряду й парламенту України, чи навіть і супроти їхньої волі широким фронтом,
по всьому периметру східного й південно-східного кордону
(південний плацдарм уже готовий до розширення) ввести на територію України “обмежений контингент” збройних сил для “захисту
інтересів російськомовного населення” та власності РФ на території України, перед тим наглухо закривши краники газогонів і нафтогонів.
Україна, на жаль, не готова до збройного протистояння з Росією ні збройно, ні економічно, ні – що найболючіше! – психологічно.
Відтак під незворушне мовчання (в кращому разі – під співчутливе
схлипування) Європейського Союзу, НАТО. США й усього цивілізованого світу (нецивілізованому світові усе буде “по барабану”)
Україну буде повернуто в лоно Російської імперії, і ця операція буде називатися “добровільним возз’єднанням”, і наш народ слухняно підставить свої волячі рамена для щойно виструганого новісінького московського ярма.
В разі реалізації описаного вище сценарію, ми зазвичай будемо
винуватити Росію, а вона ж просто послідовно реалізує свої імперські амбіції.
В силу своєї ментальності, ми звикли до того, що в усіх наших
негараздах – і національних, і особистих – ми звинувачуємо кого
завгодно, тільки не себе. Упродовж десятиліть радянська влада й
компартійна пропаганда підтримувала й розвивала в нас цю звичку безкінечними посиланням на “підступи світового імперіалізму”.
Ліві й тепер продовжують оперувати цією формулою, киваючи зде-
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більшого на “підступи американського імперіалізму”, тоді як праві
й “націонал-демократи” безперестанку торохтять про “руку Москви”.
Звичайно, доля істини в “підступах імперіалізму” і в “руці Москви” є. Сильніші (а тим більше – могутні) держави завжди змагалися, змагаються і будуть змагатися за поширення свого впливу
на держави менші територіально, слабші економічно й політично.
Отож годі сподіватися, що одного пречудового дня вони (сильні
світу цього) відмовляться від своїх зазіхань і навіть почнуть повертати раніше відібране в нас – нашу історію, наші археологічні й
мистецькі цінності, наші інші надбання – й сприяти розбудові
нашої ж незалежності. Навпаки, вони завжди знайдуть поміж нами
поплічників, які заради реалізації своїх шкурних інтересів будуть
їхніми поспішниками, їхньою “гряззю” (Т. Шевченко), як це не раз
траплялося в нашій багатовіковій історії.
Чи є вихід із становища, яке склалося?
На жаль, нам запізно наслідувати приклад Чехії та Словаччини.
Люстрацію, з якої почали свою найновішу, посткомуністичну історію чехи та словаки, треба було проводити тоді, коли на короткий
час компартія була поза законом і коли була можливість усунути
від влади вишколену нею (компартією) партійно-радянську номенклатуру (яка, власне, зараз і тримає за горло український народ)
та привести до влади нову національну політичну еліту.
Але ніколи не пізно наслідувати приклад інших наших сусідів –
поляків, чий досвід створення, розбудови й діяльності “Солідарності” заслуговує на увагу, є надзвичайно повчальним і вартим
наслідування. Дуже добре, що про це не забувають і зараз роблять спроби актуалізувати досвід поляків (докладніше див.: Замість того, щоб палити урядові будівлі, створюйте свій уряд! http://
www.pravda.com.ua/articles/2010/04/30/4997011/).
Вочевидь, у ситуації, що склалася, нам просто треба створювати альтернативні структури влади, об’єднуючись у гуртки і
клуби, засновувати нові громадські об’єднання й створювати органи місцевого самоврядування (починаючи з вуличних комітетів за
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місцем проживання, груп підтримки за місцем роботи та ін.) й вибудовувати мережу структур, яка (1) зніматиме облуду з очей рядових громадян України та допомагатиме їм розпізнавати нутро
представників теперішньої політичної „еліти” з її шкурними інтересами та (2) народжуватиме нових природних, національно свідомих, громадянськи зрілих лідерів. Такою люстрацією знизу ми й
зможемо вимести нечисть із нашої хати.
З цього погляду, одним із найперспективніших проектів є Всеукраїнський рух за громадянську зрілість “Червона Калина”, маніфест якого вперше було оприлюднено ще торік. На жаль, він залишився не поміченим і не поцінованим як в Україні, так і в діаспорі,
певно, з тієї причини, що ініціатор проекту вирішив не створювати
цей рух “під себе”, тобто вирішив не піаритися, не рекламувати
себе, а щиро переймається справою, яка болить усім нам.
Ініціатор Всеукраїнського руху за громадянську зрілість “Червона Калина” звернувся до Міжнародної асоціації громадян України з проханням підтримати проект і сприяти його поширенню як в
Україні, так і за межами України.
Рада директорів Міжнародної асоціації громадян України погодилася з тим, що ідеї, закладені в Маніфесті руху “Червона Калина” мають якраз таке раціональне зерно, з якого може вибрунькуватися та справді національно свідома й громадянськи зріла
еліта, яка уже в ближчому часі буде спроможна витіснити нинішні
політичні клани.
Нам імпонує, що цей рух не прагне підмінити чи витіснити жодну з існуючих політичних чи громадських організації або переманити їхніх членів і прихильників у свої лави. Цей рух націлений на
роботу серед громадян України незалежно від їхніх політичних
уподобань чи симпатій. І тому його можливості й перспективи безмежні.
Очевидно, це і є реальний спосіб розібратися в собі й причинах
наших негараздів, визначитися стосовно бачення розвитку незалежної України й нашого майбутнього в Україні. У громадян України та в української діаспори, у громадських та політичних об’єд-
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нання українців немає іншого шляху до волі, свободи й незалежності як через піднесення громадянської зрілості.
Багато хто з нас побоюється, що через дії В. Януковича та його
команди Україна може втратити незалежність. За великим рахунком, так нам поки що і втрачати немає чого: 1991 року Верховна
Рада проголосила незалежність України, і це проголошення ще не
є фактом самої незалежності, а лише своєрідним “протоколом про
наміри”. Процес боротьби за незалежність триває, і триватиме він
до тих пір, поки ми не піднесемо громадянську зрілість українського народу й не підготуємо нову, національно свідому політичну
еліту, яка вимете з нашого дому злочинну компартійно-комсомольську й радянську номенклатуру, що дісталася нам у спадок від
тоталітарного режиму.
Тільки громадянська зрілість допоможе нам привести до влади
національно свідомого й мудрого президента України уже на наступних виборах. Цього ж можна домогтися не галасливими мітингами й демонстраціями, а копіткою повсякденною роботою серед
громадян України як в Україні, так і поза її межами.
9 травня 2010 року
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Що нас об’єднує і
що нас роз’єднує
Виступ у дискусії на форумі
“Українська світова єдність”
Почну із застереження про те, що своєї згоди увійти до складу
“радників” Світової Української Етномережі (Єдності) я не давав.
Не буду лукавити: пан Микола Пономаренко мене настійно запрошував зареєструватися, але я завжди делікатно відмовлявся,
називаючи низку різних причин. Та він таки притягнув мене сюди
“за уші” (я навіть відчуваю, як мої ВУХА щемлять).
Раз уже “без меня меня женили”, хочеш чи не хочеш, а доводиться тепер одержувати в свою скриньку пошту й час від часу
відкривати її та знайомитися з листуванням “радників” як з паном
Миколою, так і між собою.
Уже з перших обмінів листами пана Пономаренка з окремими
“радниками” і “радників” з паном Пономаренком можна дійти висновку, що ніякої єдності (що вже там і говорити про Світову, та ще
й Українську!) з цього не вийде. Бо про яку єдність можна говорити, коли йдеться про Лебідя, Рака та Щуку? А також про дещо
інше...
Упродовж років і десятиліть я з інтересом спостерігаю за тим,
як виникають і зникають численні ініціативи, спонукані начебто
благими намірами. Але ж відомо, що саме благими намірами вимощена дорога в пекло...
Справа в тому, що одні прожекти є просто захмарними польотами, другі стосуються реалізації чиїхось персональних амбіцій
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(ну, який же українець не мріє про булаву Гетьмана!), треті переслідують мету суто комерційну (головна мета будь-якого бізнесу –
прибутки, і від цього нікуди не дітися), четверті просто прагнуть, як
тепер кажуть, попіаритися, п’яті щось ініціюють з виразно провокаційною метою...
Проект, від якого у нас зараз щемлять “уші”, викликає ціле сум’яття почуттів, про які я не хочу тут розводитися – і часу шкода, і
потреби в цьому не бачу. Отож я щиро сказав панові Пономаренкові, що лише поспостерігаю за тим, що відбуватиметься на цьому
форумі й потому...
Мене не так просто зачепити за “живе”, щоб я ув'язався в якусь
дискусію, але тут мене “дістали” з перших же “обмінів компліментами”. Згадавши недавню розмову з Ярославом Олачем, переглянувши цілий комплект “заготовок” Валерія Добродєєва, який
буквально завалив своїми та спільними з Олачем проектами
“радників” Миколи Пономаренка, з яким я вже просто втомився
дискутувати, я вирішив таки скористатися наданою трибуною,
взяти слово і поставити свої крапки над тими численними “і”, від
яких аж рябіє в очах, коли читаєш листування нашого вимушеного
(sic!), з дозволу сказати, форуму.
Перше, про що я хотів би тут сказати, так це ще раз повторити
уже сказане вище: не годиться Лебідю, Ракові і Щуці навіть починати розмови про створення будь-якого проекту, в назві якого є
слово “є-д-н-і-с-т-ь”!
Я давно й добре знаю (як ніхто з “радників”!), чим і заради чого
займається пан Микола Пономаренко, з інтересом відстежую, як
завдяки ностальґії із переконаного колись космополита він перетворюється на запального патріота своєї історичної батьківщини.
Тема Світової Української Етномережі (Єдності) є його ідеєю-фікс
упродовж років і років. Ідея, звичайно, благородна, але концепція
втілення її в життя, застосовувані паном Миколою методи й способи реалізації ідеї, життєвий досвід (усе свідоме життя – в Америці), фахова підготовка (інженер), філософські погляди (начитаність з одних питань і повні провали в інших) і прочая, і прочая
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унеможливлюють реальні кроки до здійснення його мрії. Додайте
до цього його інші проекти (Оріянство, Трипілля, Голодомор тощо),
і ви побачите в його особі самодіяльного кабінетного філософа,
який витає собі у захмарних польотах, не сказати б – не маючи
жодного уявлення про реальність, а що вже точно – уперто іґноруючи реальність.
Про пана Ярослава Олача уперше я почув нещодавно. З уст
того ж Миколи Пономаренка, який із захопленням говорив мені
про те, що нарешті знайшовся чоловік, який зацікавився ідеєю
Світової Української Етномережі (Єдності). Зовсім несподівано мені довелося бути свідком і учасником першої (і, як я тепер розумію,
– останньої) особистої зустрічі панів Пономаренка та Олача. Вони
багато в чому знайшли спільну мову й запально дискутували зі
мною, і мені так і не вдалося опустити їх на грішну землю, бо коли
в людини голова йде обертом, вона забуває про реальність грунту
під ногами. Як і треба було сподіватися, вони розсварилися, навіть
не почавши співпрацю, і розсварилися через те, що Микола Пономаренко щось там наобіцяв, а Ярослав Олач хутенько прийняв
бажане на дійсне.
Мені давно відоме ім’я Валерія Добродєєва як помітної фігури правозахисного руху. Правда, досі я думав, що його правозахисні інтереси мають суто реґіональний характер і що наполеонівських планів він не виношує. Не знав я і про те, якою шаленою
продуктивністю в галузі документотворчості володіє пан Добродєєв, який справді завалив наших нещасних “радників” усілякими
проектами, доповненнями до проектів, коментарями в дужках і поза дужками, “зачісками” (?!) та всім таким іншим. Наскільки можна
зрозуміти, авторство значної частини написаного й прокоментованого пан Валерій розділяє с паном Ярославом та ще деякими
особами (знаними, малознаними і незнаними), які вже навіть поділили між собою “портфелі” в майбутній “Народній Республіці”, чи
пак Світовій Українській Етномережі (Єдності) і які вважають, що
справа за малим – спонукати різні українські організації в особі
їхніх лідерів підписати договір про коаліцію. Зверніть увагу на те,
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що наголос робиться саме на лідерах організацій, й зовсім не
береться до уваги те, що ці лідери не можуть ставити свої підписи
деінде без відповідних рішень або принаймні згоди з’їздів, конференцій, рад директорів очолюваних ними організацій.
А зверніть увагу на те, скільки запалу та емоцій у запропонованих паном Добродєєвим і через пана Добродєєва документах!
Публіцистика з елементами романтичної прози. Про багатослівність проектів годі й говорити. Але ще більше впадає в очі брак
будь-якої правної й політичної культури, бодай уявлення про те, на
яких засадничих принципах і в які способи міжнародні організації
формуються як юридичні особи, як вони об’єднуються в коаліції і
як в принципі можуть реалізувати поставлені перед собою завдання.
Я вже не кажу про те, що запропоновані на обговорення проекти документів навіть не прагнуть переконати мене як керівника
певної організації в доцільності устворення саме отієї казкової
“Народної Республіки”, чи пак Світової Української Етномережі
(Єдності), необхідності моєї участі в цьому проекті, моєї ролі в реалізації цього проекту і т. ін. (коли я кажу “мене” та “моєї”, то маю
на увазі не тільки мене особисто, а кожного з нас, “радників”). Яку
користь особисто мені як українцеві принесе членство саме в цій
Світовій Українській Етномережі (Єдності)? Яку користь це принесе очолюваній мною Міжнародній асоціації громадян України? Яку
користь це принесе моєму народові в самій Україні й багатомільйонному українству в розсіянні? Зрештою, яку користь це все принесе Україні?
Мені й більшості інших моїх співвітчизників цікаво почути не
загальники, не навішування локшини на вуха (ну, а комусь і “на
уші”!), а політично, економічно, юридично, психологічно обґрунтовані викладки з бізнес-планами окремих проектів, з цифрами в
руках...
СлабО, панове?! Тоді навіщо й город городити? Хай би це залишалося предметом інтернетних дискусій та форумів (зокрема, й
типу Ор-Уму пана Пономаренка), від яких хоч користі немає, зате
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й шкоди також немає. Хай дискутують – будь-які інтелектуальні
вправи все-таки кращі, ніж з’ясування стосунків біля пивного
кіоска.
Проект, до якого нас затягують, не напряму, лише дотично порушує ще одну цікаву тему, що її останнім часом інтенсивно обговорюють, – ідею Гетьманату. Для когось це – як ностальгія за
“славним минулим”, а для когось це – можлива форма управління
нинішньою Україною. А звучить як гарно: “Третій Гетьманат”! (Панові Пономаренку ця “мелодія” нагадує щось таке, що уже відбулося й кануло в історію, – “Третій Рейх”.) А що таке “перший” чи
“другий” Гетьманат? Підозрюю, тут мають на увазі, що Павло Скоропадський уособлює собою “другий гетьманат”, а все, що було до
нього – то і є “перший”.
Очевидно, що якби автор цієї ідеї грунтовно розібрався в історії
українського козацтва, то він збився б з ліку, – за століття існування українського козацтва стільки тих гетьманатів було, що й перелічити неможливо... У шкільних же підручниках пишуть переважно
про Запорозьке козацтво, а отже – і про гетьманську форму правління, пов’язану з цією традицією. Але ж були й інші гетьманати,
меншою мірою пов’язані або й зовсім не пов’язані із Запоріжжям.
Наприклад, у другій половині 17-го століття був гетьман Дубосарський (якого сягає корінням і мій рід по батьківській лінії)...
Втім, я зачепив питання про Гетьманат з іншої причини. Справа
в тому, що декому відродження гетьманства увижається у вигляді… монархічної, тобто династичної, спадкової форми правління. Достовірні офіційні документи з цього приводу мені не
траплялися, але опосередковану інформацію маю. Зокрема, й про
те, що комусь хочеться бачити на українському “троні” нащадка
гетьмана Скоропадського. Можливо, саме як претендент на український престол він також потрапив у компанію “радників” Світової
української етномережі (єдності)? Не знаю. Хай він мені дарує,
але досі я не помічав будь-якої активності гетьманича бодай як
громадського, а тим більше – політичного, діяча ні на теренах України, ні в середовищі української діаспори. Є навіть сумніви щодо

✍

95

✍

володіння ним українською мовою (як відомо, й сам Павло Скоропадський був російськомовним)...
Я з великою пошаною ставлюся до постаті Павла Скоропадського і до того, що він устиг зробити за декілька місяців свого правління (було, зокрема, засновано Всеукраїнську Академію наук,
почато роботу Комісії на чолі з академіком Агатангелом Кримським для випрацювання українського правопису, робота над яким
тривала десять років поспіль і який чомусь уперто приписують одному з технічних працівників комісії Голоскевичеві, і т. ін.). Порівняти з заслугами Центральної Ради, з одного боку, чи Директорії – з другого, – й справді немало. Особливо – враховуючи часи
лихоліття...
Заслуги гетьмана Скоропадського жодною мірою не є підставою для перетворення України на монархію і возведення
на трон його нащадка, який ні таких заслуг перед Україною не
має, ні юридичного права на монарший престол не має. За визначенням.
Очевидно, більше підстав мають ті прихильники монархізму, які
ще не так давно активно обговорювали возведення на український
престол якогось Олелька, який, до речі, не без труднощів знаходив на карті світу країну, в яку дехто намагався (чи ще й досі
намагається?) пропхнути його на князювання, чи пак королювання. Так Олелько ж, подейкують, є бодай нащадком старовинного
княжого роду. Але...
Дозволю собі нагадати панам монархістам, що Русь-Україна,
на відміну і від західних, і від східних країн фактично ніколи
не знала монархічної, тобто традиційно спадкової форми правління. Навіть за княжої доби!
Як відомо, і в Київській, і в Новгородській Русі, князь тут ніколи не мав абсолютної влади і міг бути зміщений з престолу не
шляхом перевороту (хоча траплялося й таке), а відповідно до
тодішніх законів – за рішенням Віча. Звичайно, замість зміщеного князя міг бути обраний на князювання його син чи брат, але
це було зумовлено не додержанням монархічної традиції, а
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лише тим, що саме княжі роди (скорше – родини) були чи не
єдиними осередками, кажучи по-теперішньому, політичної
еліти, а отже – і джерелом кандидатів на престол. Засадничими принципами “добування столу” або “дороги на престол” були:
право старшинства, отчинності, вибір народу. Тому-то історики
Русі й наголошують на тому, що форма правління в Києві та Новгороді за своєю суттю не була монархічною.
Навіть Данило Галицький, діставши корону від Папи Римського,
не став прикладом представника традиційної монархії. А у Великому Князівстві Литовському “юридичне старшинство з
назначення” великого князя як “начальника федеративної держави” у XV столітті взагалі було замінено на “виборність великого
князя” й від князювання Казимира усталене як традиція. Історичні
джерела свідчать, що і процедура наставлення великого князя, і
його права та обов’язки в загальних рисах нагадують інавґурації,
права й обов”язки сучасного інституту президентства. Інакше кажучи, монархізмом у класичному розумінні слова тут і не пахло.
(Докладніше про це див.: Чубатий М. Огляд історії українського
права: Історія джерел та державного права / За ред. В. Іваненка.
– Мюнхен – Київ: Ноосфера, 1994.– 220 с.)
Що ж стосується часів козацтва, то гетьманство як узвичаєна
тоді форма правління нічого спільного не мала з монархічною,
спадковою владою, а мала виразно республіканський характер і
гетьман був виключно виборною посадою.
Звичайно, часом після відходу популярного гетьмана козаки
могли обрати собі на гетьмана його сина, як то сталося після
смерті Богдана Хмельницького, але це скорше виняток із правила.
Якраз тому вислідом гетьманської форми правління стала конституція Пилипа Орлика. Отож гетьманська форма правління за
своєю природою по суті є предтечею президентської форми
правління. Отже, переконайте Верховну Раду України назвати
теперішнього президента гетьманом, і питання про гетьманство
знімається автоматично.
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Щоб переконливіше довести абсурдність ідеї Гетьманату як
монархії, зроблю ще один екскурс ув історію. Мало хто знає, що в
перші роки після проголошення незалежності Сполучених Штатів
Америки дискутувалося питання про вибір форми правління в
Америці, і як один із варіантів обговорювалося й уведення монархії. Зрештою, зійшлися на тому, що все-таки республіканська форма правління буде ефективнішою, і, як ми тепер, знаємо, не помилилися. Цікаво, що в США були випадки, коли посаду президента
обіймали по черзі батько, а потім син (колись Адамси, за нашого
вже часу – Буші), але ж це зовсім не перетворює республіканську
форму правління на монархію (хоч, до речі, Буші є навіть нащадками галузки британського королівського роду).
Напевно не треба забувати й про те, що ми живемо не в 17-му,
не в 18-му, не в 19-му і навіть не в 20-му столітті. Ми живемо у
21-му столітті й набагато краще за всі покоління наших попередників знаємо і свою національну, і світову історію, відтак ми можемо легко дійти висновку, яка форма правління краща, ефективніша. І якщо багатюща іспанська історична традиція уможливила
повернення до конституційної монархії, то українська історична
традиція начисто відкидає навіть обговорення можливості запровадження монархічної, династичної форми правління. Та
ще й після того, що фактично було винищено, викорчувано майже
всю українську аристократію, а Рюриковичі славно прислужилися
становленню абсолютистської монархії в Московії, а отже – і виникненню Російської імперії. Ну, де ви тепер знайдете бодай одного українського патріота з благородною, блакитною кров’ю нащадка княжого роду?!
Мусування теми монархізму як частини (хай навіть мізерної!) проекту Світової Української Етномережі (Єдності) нівелює усі інші, навіть найприйнятніші напрацювання.
Наостанок мені хотілося б остудити лоби “радників” та інших
ініціаторів проекту Світової Української Етномережі (Єдності) і йому подібних і бодай спробувати опустити їх на нашу гріш-ну землю, щоб вони таки відчули грунт під ногами, озирнулися довкола і
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тверезо замислилися над тим, що, власне, відбувається у цьому
світі й, зокрема, у нашій рідній і славній Україні.
А реальність ця зводиться до того, що Україна та український
народ, як уже не раз бувало, переживають черговий “важкий
період” своєї історії (риторичне запитання: а чи були в історії
“легкі періоди”?). Владу над Україною та українським народом узурпували сили, які ніколи не бажали, не бажають і не бажатимуть
добробуту і процвітання країні та її народові. Суть їх однакова –
незалежно від того, чи вони відверто демонструють свою антиукраїнську наставленість, чи рядяться у вишиванки й шаровари. Ясна річ, вони не можуть не чубитися між собою, і це – єдине, що
можна справді назвати суто українською історичною традицією.
Як відомо, міжусобиці були вирішальним фактором, який
спричинився до втрати могутності Київською Руссю, а потім і
її розпаду. В єдності руські князі змогли протистояти будь-якому
ворогові. Міжусобиці й шкурні інтереси були причиною всіх
поразок часів козацтва, і гетьмани та полковники, як перед тим
князі, спричинялися до руйнування того, що самі ж намагалися
будувати. Міжусобиці й шкурні інтереси окремих політиків і
політичних угрупувань зруйнували крихку Українську Народну Республіку після першого розвалу Російської імперії. Українські політики й політичні угрупування умудрялися гризтися між
собою навіть у підпіллі та на еміграціях (чого тільки варта боротьба між бандерівцями та мельниківцями, а ще ж були й так звані “двійкарі”, “рупівці” та ін.). Те саме робиться й тепер...
Пани чубляться, а в мужиків чуби тріщать. Відтак під впливом і під тиском “панів” і “підпанків” народ перетворено на бидло,
на “козлів”. Суб’єкт влади в Україні – народ – не користується
ні своїм правом, ні своїм обов’язком. За інерцією, як і за радянської влади, він голосує за командами згори або продає свої
голоси за подачки з барського стола. Інакше кажучи, рівень громадянської зрілості громанян України, як тепер кажуть, нижче
плінтуса, що й уможливлює “владі” пожинати плоди.
Ось неміряне поле для нашої з вами діяльності, панове! За-
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мість мрійництва та прожектерства, ліпше було б просто засукати
рукави, іти в народ, щоб просвічувати й освічувати його, пробуджувати. Не до того, щоб “миром, громадою обух сталить” та “сокирою” будити “хиренну волю”, як колись закликав Т. Шевченко (не
дай Бог, і до такого може дійти), а для того, щоб цілком сучасними
засобами рішуче впливати на ситуацію в своїй країні й своїми
власними зусиллями розбудовувати свою державу.
З цього погляду, найреальнішим і найперспективнішим є
проект Всеукраїнського руху за громадянську зрілість “Червона Калина”, який закликає громадянськи зрілих і національно
свідомих громадян України йти в маси, створювати клуби й місцеві
органи самоуправління, щоб потім, розбудовуючись, народжувати
нових, природних лідерів, які, за ефективної реалізації проекту,
буквально за кілька років зможуть витиснути нинішню корумповану і політично збанкрутілу владну “еліту”.
Цей проект привабливий тим, що ніхто з його ініціаторів не
рветься до влади, але разом з тим він дає змогу кожному, хто
має задатки лідера й хоче бути лідером, стати на чолі клубу, вуличного комітету, а потому доростати й національних висот. Отже, якщо маєте амбіції (в позитивному значенні слова), так вам і
карти в руки.
Не сприймайте це як агітацію. Просто перечитайте Маніфест
“Червоної Калини”, подумайте над простотою висловленої в ньому
ідеї, оцініть скромність ініціатора... Як факт, як подію, як явище. І
зробіть свої висновки.
Цей документ не є аґітаційним, бо він навіть не закликає вас
покинути одну політичну чи громадську силу й перекинутися до іншої. Він просить вас залишатися там, де ви є, ким ви є і чим ви є.
Єдине, до чого він закликає, так це згадати й усвідомити, що ви є
громадянами України, що ви маєте свої права і обов’язки як суб’єкт влади в Україні, що – допомагаючи іншим усвідомлювати себе
як суб’єкта влади – ви можете об’єднуватися в групи, клуби, вуличні комітети й організації районного, обласного, національного,
міжнародного рівня і без команд згори, без чиїхось підказок, з вла-
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сної волі і з власними переконаннями змінювати політичну, економічну, етнопсихологічну, а отже й мовну ситуацію на своїй рідній
землі.
Зрештою, хоча б наслідуйте досвід польської “Солідарності”,
якщо не спроможні витворити свої форми (докладніше див.: Замість того, щоб палити урядові будівлі, створюйте свій уряд! http://
www.pravda.com.ua/articles/2010/04/30/4997011/).
І останнє. Історія України й світового українства знає багато
крикунів, які любили й люблять повчати, що та як повинні робити українці, щоб розбудувати політично незалежну й економічно потужну українську державу. Сила-силенна політичних
еміґрантів та біженців з України після Жовтневого перевороту та
Другої Світової війни полюбляли повторювати: „Якби Україна була
незалежною, то ми повернулися б туди й стільки для неї зробили!..”
Розпався Радянський Союз, проголосила Україна незалежність… А чи багато з тих галасунів відмовилися від надбаного громадянства у країнах свого проживання, повернулися в Україну,
прийняли українське громадянство й узялися за розбудову своєї
історичної Батьківщини? Назвете імена: Ярослава Стецько, Роман
Зварич... Список вичерпується... Навіть президент “Україньської
Народньої Республіки в Екзилі” Микола Плав’юк не спромігся на
такий крок, хоч і став “радником” президента Кравчука...
Українська діаспора глибоко переконана, що без її змагань
(тобто без активних дій в еміґрації Петлюри, Бандери, Мельника,
Плав’юка – далі називайте інші відомі вам імена) незалежність України була б неможливою, хоча достеменно відомо, що Радянський Союз рухнув через суто внутрішні причини (інженер Микола
Пономаренко краще за мене пояснить вам, що таке опір та втома
матеріалу) і незалежність впала на терени України, а громадянство України – на голови її населення як манна небесна.
Українська діаспора також глибоко переконана, що саме вона
зберегла українську мову (хоча переважна більшість уже другого
покоління діаспори не можуть похвалитися досконалим або бодай
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побутовим знанням мови батьків), хоча ми достеменно знаємо, що
ми самі в Україні, наші рідні, односельці й переважна більшість
наших співвітчизників – громадян України – були й залишаються
природними носіями української мови, а те, на що спромоглася
діаспора, так це, їхніми ж словами, – “затримати мову” (що літературною українською мовою перекладається як “загальмувати”).
Україна була, є й буде незнищенною саме завдяки тим людям,
які заселяють її територію і які є автохтонним її населенням, а точніше – її громадянами, а не завдяки тим, хто з тих чи інших причин
став політичним емігрантом, біженцем, заробітчанином чи опинився за межами Батьківщини з будь-яких інших причин. Отож не
можна не розуміти, що лише в якості громадянина України кожен із нас може реально впливати на ситуацію в Україні, незалежно від того, чи ми живемо в самій Україні, чи за її межами.
(До речі, дуже багато писано й говорено про політичну еміґрацію
та економічну еміґрацію, або заробітчанство, але зовсім іґноровано тему біженців з України, хоча саме вони донедавна складали переважну більшість українців у розсіянні. Біженці ж – за визначенням – завжди були, є й будуть індиферентною масою людей, якою рухає лише інстинкт виживання.)
Для будь-якої особи українського походження, але з чужим паспортом, Україна була, є і буде лише історичною батьківщиною, об’єктом романтичних мрій (ностальгії) або сферою комерційних інтересів, і нічого поганого в цьому немає. Якщо ця особа володіє
великим капіталом, то через інвестування свого капіталу в народне господарство України ця особа певною мірою може впливати
не тільки на економічну, але й на політичну ситуацію в Україні й
сприяти прогресові чи регресові в її розвитку. Інакше кажучи, діаспора має лише дві можливості впливати на ситуацію в Україні:
економічно (інвестуючи в економіку України) або психологічно
(повчаннями, до яких мало хто й прислухається).
Для будь-якого громадянина України (не обов’язково етнічного
українця, але українця за паспортом і патріота за духом і незалежно від того, якою мовою він розмовляє) Україна як держава бу-
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ла, є і буде гарантом його добробуту або ж причинком його животіння. І вибір між животінням і добробутом (а в останньому –
і між рівнями добробуту) цілковито залежить від волі самих
громадянин України: або вони миряться із своїм животінням
(як воно є на сьогодні), або вони мобілізують свою волю й починають реально впливати на ситуацію: (1) економічно (для
цього не обов’язково мати капітал для інвестицій – треба тільки
засукати рукави й навести порядок у своїй власній хаті, потім на
вулиці, потім у районі, області і т. д.), (2) політично та юридично
(для цього треба лише прозріти, поставити на перше місце честь,
робити усвідомлений вибір і т. ін.), (3) психологічно (для цього
треба лише позбутися синдрому меншовартості, піднести свою
гідність, затямившии, що він нічим не гірший за німця, француза,
поляка, єврея, росіянина і що його мова не менш престижна, ніж
будь-яка інша...).
Після проголошення незалежності України з огляду на потреби
політичного, юридичного, економічного й психологічного захисту
громадян України, які постійно або тимчасово проживають за межами Батьківщини у другій половині 90-х років і постала Міжнародна асоціація громадян України. Членом Асоціації може стати
будь-який громадянин України, який постійно або тимчасово проживає за межами України. Саме МАГУ стала ініціатором масової
підтримки Помаранчевої революції за межами України, буквально
через лічені години після того, як постав Майдан, вивівши під
дипломатичні представництва України українських громадян,
солідарних із своїми співвітчизниками. Саме МАГУ нині зайняла
найтверезішу позицію щодо останніх подій в Україні й запропонувала шляхи виходу з кризи, підтримавши проект Всеукраїнського руху за громадянську зрілість “Червона Калина”.
МАГУ не намагається узурпувати владу над іншими українськими орґанізаціями, не підмінює діаспорні організації, не нав’язує їм
свої проекти і свої погляди. МАГУ просто робить буденну роботу,
працюючи переважно з молодими громадянами України, які навчаються за кордоном і які після завершення навчання повертаються
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в Україну і активно включаються в повсякденне життя. Рада
директорів МАГУ переконана, що саме активізація й консолідація
роботи в напрямку, визначеному Маніфестом Руху “Червона Калина”, допоможе в короткий строк і кардинально змінити ситуацію в
Україні. Реальна демократизація процесів в Україні, заміна владної “еліти”, зрушення в економіці України, безумовно, позначаться
і на активізації українських громад за кордоном, а отже – спричиняться і до природного (не силуваного) утворення того, що ініціатори цього проекту називають Світовою Українською Етномережею (Єдністю). (Докладніше див.: Відозва Ради директорів Міжнародної асоціації громадян України.)
Насамкінець, дозволю собі висловити свою особисту думку,
яку, сподіваюся, підтримають мої колеги по Раді директорів МАГУ:
Міжнародна асоціація громадян України готова до співпраці з усіма українськими організаціями, але співпраці конструктивної, і
братиме участь у тих проектах, які виникають з необхідності й природної потреби України як незалежної держави або її громадян,
але які не мають нічого спільного із задоволенням амбіцій та реалізацією інтересів окремих осіб.
21 травня 2010 р. – 25 березня 2011 р.
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Чи не час перегрупувати наш
науковий потенціал?
Відкритий лист до науковців
українського походження
Українські вчені спокон віку відігравали величезну роль як у себе на Батьківщині, так і поза її межами. Ще в середні віки вони
очолювали наукові школи в країнах західної Європи. У XVII–XVIII
століттях саме українські науковці експортували розвій науки на
терени Росії. У ХІХ–ХХ століттях українські вчені зробили значний
внесок у розвиток науки в країнах Західної Європи, Північної та
Південної Америки, Австралії.
Виїзд на еміґрацію великої кількості вчених спричинився до заснування суто українських наукових центрів і вишів у країнах компактного проживання українців. Одним із таких центрів став знаний дотепер Український Вільний Університет (Чехословаччина –
Німеччина). На американському континенті розгорнули свою діяльність Українська Вільна Академія Наук та Наукове Товариство
імені Шевченка.
Склалося, проте, так, що і названі вище, й інші українські наукові й навчальні інституції за межами України не подбали про
виховання наукової зміни, і вже друге післявоєнне покоління науковців українського походження хоч ще й не асимілювалося, але
розчинилося у загальному науковому середовищі країн проживання, а українські наукові установи й виші або самоліквідувалися,
або ж звузили свою активність до символічної участі в “імпрезах”.
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Епохальні соціально-політичні зрушення (падіння “залізної завіси”, розпад СРСР, занепад науки в незалежній Україні) сформували нову потужну хвилю еміграції українських науковців і професорів. Відтак чи не половина наукового й науково-педагогічного
потенціалу України опинилася за межами Батьківщини.
Здавалося б, це мало стати поштовхом для нового ривка у
розвитку українських наукових інституцій та вишів за межами України, і бодай названі вище УВУ, УВАН, НТШ могли б примножити
свій науковий потенціал і скористатися можливостями подальшого
розвою.
Законсервовані на рівні часів “холодної війни”, очолювані перестарілими псевдонауковцями, українські наукові інституції за межами України палець об палець не вдарили, щоб залучити до
співпраці своїх молодих колег з історичної Батьківщини й максимально активізувати спільну наукову й науково-педагогічну діяльність.
Усе, на що спромігся Український Вільний Університет, так це
літні сесії для “студентів” з України, під час яких тамішні наукові
євнухи із зухвалою зверхністю повчають своїх талановитіших і
справді плідних колег з України, як і що треба студіювати для
блага України.
Українська Вільна Академія Наук та Наукове Товариство імені
Шевченка не спромоглися навіть на щось подібне. За останні два
десятиліття ні перша, ні друга установа не зініціювали жодної наукової, науково-практичної чи будь-якої іншої конференції, яка привернула б увагу бодай місцевої наукової інтелігенції. Жодної! Я
вже й не кажу про нові наукові публікації – періодичні збірники, монографії тощо.
Хто стежить за життям українських діаспор у різних країнах
світу, хто читає інтернетні форуми, хто переглядає нечисленну українську періодику, той погодиться на тому, що якраз українські
інтелектуали, науковці й професори з України є найактивнішою,
найпотужнішою, найбільш мислячою й по суті рушійною силою
сучасної української діаспори. Ті з них, хто продовжують підтриму-
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вати зв’язки з науковими інституціями та вишами в Україні, здатні
впливати не тільки на наукову чи науково-педагогічну ситуацію в
Україні, а й на загальні процеси розвитку українського суспільства.
Отже, український науковий потенціал за межами України може
й повинен стати потужним ядром інтелектуального впливу на українську спільноту як у країнах компактного проживання українців,
так і в самій Україні. Але для того, щоб цей потенціал ефективно
запрацював на користь Україні, він має об’єднатися в потужну наукову орґанізацію нового типу.
Оскільки традиційні українські наукові інституції та виші за межами України у плані організації потенціалу українських учених і
професорів вичерпали себе чи просто самоусунулися, очевидно,
постає питання про самоорґанізацію українських науковців і професорів за межами України та про створення якісно нової інституції, яка об’єднає їхні зусилля і уможливить їхнє служіння подальшому розвоєві України.
Ідею заснування такого об’єднання я виношував упродовж останніх п’ятнадцяти років, але не наважувався оприлюднювати її ні
десять, ні п’ять років тому. Цьогорічні події в Україні є переконливим оргументом на користь того, що об’єднання українських науковців і професорів на часі і що надалі це відкладати уже не
можна.
Яким бачиться мені таке об’єднання?
1. Ми можемо об’єднатися в Міжнародну асоціацію українських
учених (International Association of Ukrainian Scientists).
2. Ми можемо об’єднатися в Mіжнародне yкраїнське наукове
товариство (International Ukrainian Scientific Society).
3. Ми можемо об’єднатися в Міжнародну українську наукову
фундацію (International Ukrainian Science Foundation).
Рівень підготовки читачів цього відкритого листа, сподіваюся,
не потребує деталізації та роз’яснень щодо відмінностей між переліченими вище формами можливого об’єднання. Зрештою, на етапі обговорення самої ідеї деталі не такі й важливі.
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Деталізація й конкретизація будуть можливі в процесі дискусії,
яку пропонується розгорнути на форумі сайту Український Університет, а також на інших українських сайтах та в українських друкованих засобах масової інформації. На цьому ж сайті буде відкрито
блоґ для публікації докладніших матеріалів, пов’язаних із реалізацією обговорюваної ідеї.
У ході дискусії стане можливим створити Оргкомітету об’єднання українських науковців і професорів, до якого можуть зголошуватися зацікавлені в реалізації цього проекту особи, – бажано бодай по одній-дві особи від кожної з країн компактного проживання
українців.
До формального утворення Оргкомітету усі орґанізаційні заходи я беру на себе, сподіваючись також, що мені підставлять свої
плечі ті з українських науковців і професорів, які живуть і працюють в США. Отож з усіх питань об’єднання українських науковців
прохання писати мені на адресу ukrainianuniversity@gmail.com.
Отже, чекаю ваших відгуків, шановні колеґи!
24 грудня 2010 р.
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Як ми порозумілися з
Миколою Пономаренком
Нижче подаю діалог, який у мене відбувся з ініціатором Української Світової Єдності Миколою Пономаренком:
<…>
М. П. Пані Оксано, я і Ви розуміємо питання Духовної Єдності
одинаково! Давайте тепер думати над тим, що треба зробити, щоб
зростити Дух? Щоб об'єднати душі людей в одну Єдність? Це є завданням цієї групи. Я тут повторююсь, але хочу щоб члени групи
зрозуміли... Дякую.
В. І. До питання про духовне зростання див. сьогоднішню
викладку на Фейсбуці архиєпископа Ігоря з нагоди дня прп Іоана
Ліствичника: http://www.uapc.org.ua/ua/?newsId=960. Зверніть увагу
на перелік тридцяти ступенів духовного зростання. Продумайте їх.
Повертайтеся до дискусії тут. Амінь.
М. П. Цитую тільки декілька:
1. Зречення світського життя.
3. Втеча від світу.
4. Послух.
...7. Плач за гріхи.
Пане Володимире, Ви серйозно, чи шуткуєте? Напевно випробуєте нас на зрілість? :))
В. І. Запитання адресуйте не мені, а архиєпискому Ігорю.
М. П. Для чого тоді це нам виставляти? Ідіть на форум Майдан,
релігійний форум, там Ви знайдете Григорія Пінчука. Він на цю тему буде дуже радий з Вами побалакати. Для Української Світової
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Єдності розмова на цю тему є деструктивною. По-друге, ця стаття
не дає абсолютно нічого цінного для Духовної Єдності. Якщо ж
дає, то покажіть нам це, будь ласка. Дякую.
В. І. Спробую. Будь-яка єдність починається із порозуміння, себто розуміння іншого/інакшого. Духовна єдність немислима без духовного порозуміння. Дух, духове й духовне є складовими усіх вірувань. Зокрема, й атеїстичних. А що вже казати про реліґійні.
Отож, закликаючи до світової духовної єдності, Ви не можете не
шукати порозуміння як із затятими атеїстами, так і реліґійними
фундаменталістами у їхніх підходах до тлумачення категорії духовного. В противному разі будь-які Ваші потуги будуть приречені.
Отже, як ініціаторові ідеї, Вам треба знаходити порозуміння, спільну мову з усіма. Це називається мистецтвом компромісу.
М. П. Тут я з Вами, пане Володимире, повністю згідний. Щоб
знайти по-РОЗУМ-іння, потрібно спочатку дати людям РОЗУМ-іння, а потім по ньому вже йти... Я працюю зараз над методом нашого спілкування тут. Так, над методом. Бо без правильної методики… і структури спілкування ми нічого не досягнемо. Буде переливання із пустого в порожнє, яке закінчиться пшиком! Якщо Ви,
чи інші, маєте ідеї, я уважно вислухаю.
Я думаю в наступному напрямку. Наша група тут має бути на
зразок старих Грецьких шкіл, академій. Де учасники вільно обмінювалися думками прогулюючись по парку, обговорювали предмет, а потім писали трактати, коли думка сформульовувалася. Так,
я думаю, і нам треба працювати тут. Специфічний формат і деталі
зараз інші, ніж в Греції. Ми маємо Інтернет і багато інших інструментів спілкування. Все це має бути задіяне для нашої цілі. Думаємо!
В. І. Well, як кажуть американці... Поки Ви будете давати
“людям РОЗУМ-іння” (тобто фактично нав’язуючи їм свої ідеї та
погляди), поїзд може й піти.
“Правильна методика і структура спілкування” має зводитися
до пошуку компромісів з людми протилежних поглядів, до уміння
об’єднати навколо ідеї скептиків і аґностиків, байдужих і емоційно
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заангажованих, етнічних українців і патріотів України з-поміж євреїв, росіян, вірмен, угорців, румунів, греків, татар, гагаузів та ін.,
націоналістів і комуністів, “регіоналів” і “шанувальників пива” в
Україні й поза Україною сущих...
Це ж вони – такі різні інтелектуально, емоційно, фізіологічно
(м’ясоїди та веґетаріанці)! – і мають скласти оте, що хочете назвати Українською Світовою Єдністю.
Яку “методику й структуру спілкування” Ви не обрали б як “правильну”, вона не запрацює доти, поки Ви самі не покажете приклад толератності, поваги, пошани до поглядів і уподобань (політичних, реліґійних, моральних) інших/інакших людей, ніхто за Вами не піде. Я вже не раз писав Вам про це, але Ви продовжуєте
наступати на ті самі граблі.
Ось і сьогодні, в день прп Іоана Ліствичника – одного із найбільш шанованих святих православ’я – Ви дозволили собі сарказм
та іронію, яку ні розумом, ні серцем не приймуть мільйони віруючих українців. Я вже навіть не кажу про архиєпископа Ігоря (Ісиченка), який є одним із найосвіченіших і патріотично налаштованих архипастирів України й цілого українського світу.
Навіть людина невіруюча (якщо вона – не войовничий атеїст
чи, навпаки, реліґійний екстреміст), але освічена, інтелігентна, як
правило ставиться до поглядів інших/інакших із розумінням, толерантністю.
Шанований Вами філософ 18-го ст. казав: “Я не поділяю ваших
поглядів, але я готовий накласти головою, щоб ви мали право
висловити їх”.
Толерантність і розуміння, розуміння і толератнтність – ось та
“правильна методика і структура спілкування”, якої Ви повинні не
тільки прагнути, а й демонструвати власним прикладом. Поки цього не буде виразно видно з дискусії в цій групі, люди за Вами не
підуть.
Нарешті, ще одно – мета. Щоб Українська Світова Єдність відбулася, Вам треба переконати кожного з нас, що те, до чого Ви
усіх нас кличете й закликаєте, – це не просто Ваша ідея-фікс, це
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потрібно не тільки Вам особисто, а всім нам в Україні й поза Україною (переліченим вище).
М. П. Дякую, пане Володимире, за Вашу критику. Я люблю критику. Більше ніж похвалу. На жаль, я нічого корисного в Вашій
критиці не знайшов. Звиняйте :)
Тож буду продовжувати працювати так само. Мені здається, що
Ви несправедливі в багатьох своїх висновках відносно мене. Та
Бог Вам судія! А до зустрічі з Ним у нас з Вами не так багато часу
залишилося. Тому не буду витрачати цей час на пусту перебранку.
Найближчими днями викладу “методику і структуру спілкування” (в
якій Вашої допомоги не буде) і тоді побалакаємо більше, якщо у
Вас буде бажання.
В. І. Ну, от і порозумілися...
М. П. Та не зовсім порозумілися... Проте, залишимо...
Для Української Світової Єдності найгіршими ворогами є ТРИ
ЦЕРКВИ, з іншими, які поменше. Тому розмови на церковні теми я
вважаю корисними тільки тоді, коли вони про створення Однієї
Української Церкви. За це – будь ласка. А за святих затворників
тут, будь ласка, не треба! Якщо це комусь не подобається, то з
ним/нею ми Єдності не створимо.
Я не кажу, що захоплення затворниками і їх писаннями може
бути духовно корисним комусь. Але не може бути корисним для
Єдності і всіх! Ви за толерантність? Будьте толерантними тоді до
більшості, яка таких затворників більше не СПРИЙМАЄ як джерело сучасної духовності!
<...>
Ну, що тут скажеш?.. Як кажуть, коментарі зайві.
30 березня 2011 р.
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Українська світова єдність
Цікаво спостерігати за дискусією, коли дискутанти начебто обговорюють одне й те ж явище, а говорять різними мовами й про
різні речі. Можна сприймати чи не сприймати, приймати чи не приймати Біблію, але вона є і фактом, і фактором. Історичним. Отже,
іґнорувати її ніяк не можна, як не можна іґнорувати й того, що
величезна частина людства вознесла її до рангу Святого Письма.
Біда одних полягає в тому, що вони далі Біблії не бачать, біда інших полягає в тому, що в своєму відторгненні Святого Письма вони читають її з лупою й не розуміють того, що це. Біблія – це не
той текст, який треба сприймати буквально (тим більше, коли пам’ятати, що це – переклад з мови, яку вже давно ніхто не знає).
Ні книжка В. Шаяна “Віра предків наших”, ні навіть книжка Л.
Силенка “Мага Віра” (вони стоятть у мене на книжковій полиці на
відстані простягнутої руки поряд із одним із видань Біблії) не
йдуть, і не можуть іти в принципі у порівняння чи зіставлення з Біблією, оскільки це, як кажуть в Одесі, “дві великі різниці”.
Біблія – це книжка, яка об’єднує Старий і Новий За(по)віти, які
писатися упродовж дуже трималого часу різними авторами.
Книжка В. Шаяна є збіркою монографічних досліджень та наукових статей, дослідницький характер яких потверджує й опублікована в ній грамота УВАН. Отже, як би не старалися рідновіри,
ця книжка на “святе письмо” не те, що не тягне, а навіть і не претендує.
Що ж стосується книжки Л. Силенка “Мага Віра”, то вона вже
претендує на “святе письмо” для рідновірів (її саме так і закроєно,
взявши за взірець ту ж Біблію), але знову ж таки на “святе письмо”
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також явно не тягне, бо за суттю своєю є спробою застосування
історичного, культурологічного, лінгвістичного та інших методів
наукового й публіцистичного осмислення фактів, подій та явищ,
автор її зловживає правом говорити від першої особи, позиціонує
себе як пророк, що вже само по собі є лжепророцтвом, і т. д.), що,
зрештою, дає право багатьом дослідникам вважати цю справді
солідну не тільки за розміром, а й за огромом матеріалу, працю
вторинною по відношенню до праць В. Шияна.
Якщо не всі ми, то переважна більшість знаємо, яку доля спіткала РУНВіру на землі її обітування (в США) і якою РУНВіра “повернулася” в Україну.
Як і завжди буває серед нас, українців, РУНВіра як громада й
орґанізація в США була поруйнована міжусобицями, внаслідок
яких Силенка взагалі було відсунуто від його дитяти, а на дітищі
по суті вже розбудовувалася інша орґанізація, інша РУНВіра.
На переломі 1980–90-х років мені довелося бути свідком того,
як РУНВіра прийшла в Україну, хто займався створенням перших
осередків і що являв собою головний РУНВірівець України (здається, на прізвище Островський), якого я жодного разу не бачив...
тверезим – він завжди чомусь був напідпитку.
Ну, а яка доля спіткала самого Силенка, думаю, також багатьом відомо. Причому є підозри, що до його “нейтралізації" були
причетні радянські (українські?) спецслужби. Подейкують, що
зроблено це не без участі людини, яку я колись дуже добре знав
особисто.
Серед моїх знайомих є ще люди, які добре знали Силенка особисто і навіть надавали йому притулок у своїй хаті в Коннектікуті,
коли він писав свою “Мага Віру”. І хоча цей мій знайомець доводиться кумом чоловікові, який буквально викинув Силенка із РУНВіри, він прихильніше висловлюється саме про Силенка як людину неординарну, з якою було надзвичайно цікаво поговорити. Це –
справді була Особистість. Але...
Де тепер Силенко і де тепер РУНВіра?
Сказаним вище я зовсім не хочу заперечити право РУНВіри на
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існування. Дай Боже їм успіхів у досягненні своєї мети у створенні
нової віри. Кажу саме так тому, що повернення в далеке минуле
неможливе (не можна увійти двічі в одну й ту ж річку, тим більше –
в річку історії) та й недоцільне. Не можна не враховувати реалії
сьогодення, коли провідною реліґією на теренах нинішньої України
є Християнство і переважна більшість (sic!) свідомих українців є
або православними, або католиками східного (православного ж)
обряду.
Можна, ясна річ, дискутувати про те, добре чи недобре вчинив
Святий Володимир Великий, запровадивши православ'я, а не католицизм, іудаїзм чи мусульманство. Але викорінити те, що маємо
тепер, годі й старатися – реліґії утверджуються століттями й тисячоліттями. А що вже говорити про віру й вірування, які є підмурівком реліґії! Особливо за теперішнього часу, коли реліґія відіграє
хоч і важливу, але не ключову роль у державотворенні (як правило, церква є офіційно відокремленою від держави), та, власне, і в
суспільствотворенні.
Подивіться, якою ціною завойовують собі місце під сонцем мормони, які позиціонують себе як інстинну американську реліґію й
церкву. Скільки крові пролито за якихось півтора століття! Хто бодай трохи ознайомлений з мормонізмом, той погодиться, що вірування у них є, церкву вони побудували, й фантастично потужну, а
от вірою там і не пахне – класичний взірець багаторівневого чи
мережевого маркетингу. Не більше.
Тепер кілька слів про категорію “щастя”. Я не є філософом, але
я студіював і філософію, і логіку в достатніх обсягах для того, щоб
вкинути і свою копійку в цю дискусію.
Скидається, що, написавши “Оріянство”, Микола Пономаренко
позиціонує себе як авторитета в тлумаченні категорії “щастя” в
контексті “етнічного способу життя”. Нічого поганого в цьому немає. Облишмо поза дискусією той факт, що категорії “щастя” й
“національний спосіб життя” притягнуто до категорії “оріянство” за
вуха (чи “уші”, як любить казати пан Микола). А от кореляцію між
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категоріями “щастя” та “етнічний спосіб життя” обговорювати цілком логічно, і тут є над чим помізкувати і є про що поговорити.
Ініціатор “Української Світової Єдності” вважає що людина може бути щасливою лише в умовах питомого етнічного існування,
тобто коли вона виростає, виховується, навчається, мислить, вірує, любиться (множиться), харчується і т. д. способами, притаманними своєму народові. Справді, було б дуже цікаво розібратися, якою мірою усе це формує саме щасливого українця. Наприклад, ми можемо уявити собі українця щасливим, коли він має
до столу сало (і до сала), тоді як іудея чи мусульманина ми навряд чи уявимо щасливим із салом у руці, бо ми знаємо, що євреї
й араби свинину не їдять.
Отже, усе пізнається у порівнянні, й особисте щастя кожного з
нас пізнаване тільки у контексті чогось і у порівнянні та зіставленні
з чимось. Відтак було б логічно й доречно відстежити кореляцію
між категоріями “щастя” та “етнічний спосіб життя” за вислідами
грунтовного дослідження того, якою мірою етнічний контекст робить щасливим як особистість англійця, єврея, китайця, перуанця
чи конголезця (Браззавіль), а тоді вже повертатися до себе коханого – українця.
В результаті побачимо, що “Сіртакі”, “Сім сорок” та “Гопак” роблять грека, єврея та українця веселими, але не обов'язково щасливими, так само як піца, рис, суші та сало роблять італійця, китайця, японця та українця ситими, але не обов'язково щасливими.
Очевидно, що йдеться про якусь іншу “точку в серці” (М.
Пономаренко), яка робить людину щасливою, і категорію “щастя”
напевно треба розглядати не тільки в контексті чи в кореляції до
“етнічного способу життя”, а й інших складових екзистенції, існування людини. Якщо хочете, категорія “щастя” більш філософська, більш абстрактна, ніж категорія “етнічний спосіб життя”, що є
категорією скорше соціально- або політекономічною.
“Етнічний спосіб життя” як поняття порівняно легко можна описати, просто перелічуючи очевидні й можливі складники етнічного
способу життя як явища – ґеоґрафічні терени, історичні обставини
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й традиції, антрополоґічні особливості, культура (побут, мистецтво
тощо) і т. ін. В останні десятиліття існування Радянського Союзу
над категорією “спосіб життя” дуже активно працювали цілі інституції, і було зроблено чимало для того, щоб підвести наукову базу
(без лапок і без іронії) під категорію “радянський спосіб життя”.
“Радянський спосіб життя” викладали навіть у вишах як окрему
навчальну дисципліну. Отож не виключено, що інтерес пана Пономаренка до цього етнічного способу життя як явища на підсвідомому рівні вгрузає своїм корінням саме в ту навчальну дисципліну.
Чи робить мене щасливим усвідомлення того, що я – українець, що моєю рідною мовою є українська і що я не можу прожити
якийсь період свого життя, щоб не попоїсти сала? Абсолютно ні!
Бо поняття “щастя” є абстрактною категорією, і кожен із нас може
витлумачувати це поняття у найрізноманітніші способи, бо не існує конкретних складників цієї категорії, якими можна було б означити, а отже й визначити, це поняття. В принципі не існує.
Людині мого покоління може пригадатися, наприклад, радянська пісня, в якій співалося: “Что тебе нужно для счастья? Мир,
мне нужен мир! Мир, чтоб смеяться, мир, чтоб любить и дружить”
і так далі. І в такому вираженні щастя “щось є”. Інстинкт моєї
матері, яка пережила війну Другу світову війту, підказував їй одне
з найважливіших побажань мені на дорогу у великий світ: “Аби
тільки войни не було…” (тобто щоб мене ніколи не перетворили
на гарматне м'ясо).
Життя величезної кількості видатних особистостей людства
(представників будь-якого народу, будь-якої “етнічної єдності”)
засвідчує, що можна мати все і почуватися нещасним, так само, як
можна не мати нічого й почуватися щасливим. Приклади називайте самі – вони на кожному кроці.
Так само кожен може відкрити філософський словник, енциклопедію чи будь-яке інше доступне джерело (інтернет!), в якому
різні автори пропонують визначення щастя як поняття, категорії
або явища (ви звернули увагу, що я розмежовую ці терміни?).
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Тому не буду цитувати джерела, які є на моїх книжкових полицях,
а скористаюся цитатою, джерело якої, на жаль, не можу назвати,
але яка дає надзвичайно мудре розуміння щастя і як поняття, і як
категорії, і як явища:
“Коли ти прийдеш на Божий суд, Святий Петро не спитає тебе,
чи був ти вірним дружині, приятелеві або коханці. Він навіть не
спитає, чи був ти щасливим. Він спитає, а чи був ти у злагоді з
самим собою. Саме в цьому і є вищий прояв щастя”.
Отже, скидається на те, що кожен із нас почувається, безумовно, щасливим, коли перебуває “у злагоді із самим собою”. Тут є
над чим помізкувати мудрому філософові, прояснити й пояснити
можливі зв'язки між цією “злагодою із самим собою”, з одного боку,
та “етнічним способом життя” – з іншого. Аж тоді ми й знайдемо
той спільний знаменник, на якому можна буде вибудовувати споруду під назвою “Українська Світова Єдність”.
...Насамкінець коментар до деяких аргументів із запису В.
Велигоцького. Будучи американознавцем з університетською освітою, живучи в США ось уже 16 років поспіль, відстежуючи культуру
й традиції туземного населення (“індіанців”), знаючи багатьох “індіанців” особисто (один із них – одружений із двоюрідною сестрою
відомого вам Володимира Данилейка й рідною сестрою моєї
колишньої дружини), я не брався б використовувати “індіанців” як
аргумент у суперечках про Україну, навколо України й навколо
всього українського. Пан Велигоцький же напевно знає про “індіанців” не більше, ніж написано в популярних книжках українською та
російською мовами, а також показано в ще більше популярних
кінофільмах (переважно Голівудського виробництва). Не треба й
забувати про те, що “будь-яка аналогія шкутильгає”.
Я дуже добре (можливо, як ніхто інший, оскільки знаю його
особисто й свого часу студіював дисципліну під назвою “Психолоґія особистості”) розумію емоційний стан Миколи Пономаренка, і
жодною мірою не хочу його образити, хоч і знаю, що наступаю
йому на мозолі.

✍

118

✍

Йдеться про констатацію фактів, які напряму, безпосередньо
стосуються ініційованого паном Пономаренком проекту створення
Української Світової Єдності, одним із засадничих приципів якої
сам ініціатор проголошує національний спосіб життя в усіх його
проявах, маючи на увазі не тільки вживання сала та борщу, а й
української мови укупі з додержанням українських звичаїв та
обрядів.
Очевидно, що ініціатори й лідери будь-яких рухів стають взірцем додержання задекларованих звичаїв і обрядів, способу життя,
усім своїм життям і своєю поведінкою показують приклад тим, кого
вони закликають пристати до гурту і яких вони хочуть вести за
собою, перебувають у гущі своїх послідовників не тільки самі, але
й із “першою леді”, “першими” синами, дочками та онуками.
Звичайно, історія знає силу-силенну випадків, коли різні проекти були ініційовані й очолені “варягами”. Такі проекти були успішними, коли “варяг” ставав орґанічною частиною очолюваного
ним проекту та процесу його реалізації. Коли ж “варяг” продовжував залишатися осторонь, лише “надихаючи” очолених теоретичними викладками, з того нічого не виходило.
Пан Микола, на жаль, є прикладом такого “варяга”. З одного боку, український національний спосіб життя не є основою його особистого, родинного побуту. З другого боку, він не почувається затишно у середовищі будь-якої української громади (хоч православної, хоч католицької, хоч баптистської, хоч рідновірської) в
діаспорі, не кажучи вже бодай про намагання бути її частиною.
Підкреслю ще раз: я жодною мірою не хочу його образити – тільки констатую факти. Тим більше, що він такий не один: специфіка мого бізнесу дозволяє мені регулярно спілкуватися з іншими
українцями в розсіянні, доля яких дуже схожа на долю Миколи Пономаренка. Відмінність лише в тому, що ті інші не позиціонують
себе публічними особами, а живуть собі тихим життям у той
спосіб, до якого призвичаїлися.
Коли ж людина вибирає публічність, вона мусить бути готовою
до того, що її особистість і особисте життя будуть предметом
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публічної уваги та обговорення – аж до перемивання кісток. Отож,
хочемо ми чи не хочемо, а наше особисте спливає на поверхню, і
тут немає ради.
Відтак, коли особистий приклад ініціатора й лідера запалює, ми
готові підтримати його й іти за ним. Коли ж особистий приклад лідера не надихає, оскільки не має жодного зв’язку з тим, до чого
цей лідер закликає, цілком логічно у нас виникає насторога або
упередження: а чи не є його почин чистої води провокацією?
Я залишаю поза межами обговорення суто особисті якості пана
Миколи, як, наприклад, відверта нетолерантність до реліґійних
уподобань людей, яких він прагне об’єднати у світову спільноту,
невміння й небажання вислуховувати думки інших та рахуватися з
ними тощо.
Насамкінець – стосовно теоретико-методолоґічних засад проекту Української Світової Єдності. В основу ініційованого проекту
М. Пономаренко кладе “вигадану”, “придуману” ним теорію оріянства (в лапки беру слова самого пана Пономаренка), яка є еклектичним поєднанням гіпотетичних уявлень автора про прадавню
“українську” цивілізацію, до якої він прагне нас повернути, з одного
боку, та ніцшеанства (sic!) – з другого. При цьому начисто іґноруються історичні факти і фактори, факт і фактор існування на території України християнства, етнопсихологія й багато-багато чого
іншого.
Інших авторитетів поза власною персоною та Ніцше для пана
Миколи просто не існує. Навіть Сковорода та Шевченко для нього
є марґінальними, а Куліша, Драгоманова, Франка, Лесі Українки,
Грушевського, Донцова, Липинського та інших мислителів українства наче і взагалі не було.
Сказане вище якраз і обумовлює моє скептичне ставлення до
проекту Української Світової Єдності, ініційованого Миколою Пономаренком.
4 квітня, 27 травня 2011 р.
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Чи потребує захисту
українська мова?
Цю статтю було написано й опубліковано на початку цього
року. Порушуване в ній питання про необхідність захисту української мови безперервно мусується як тут, на ФБ, так і деінде.
І воно буде дискутуватися безперервно. Тому я й подумав, що не
зашкодить розмістити цю статтю й серед моїх нотаток тут.
На Facebook формується група “Підтримуйте українську мову
за кордоном!”. Мета акції – “привернути увагу МЗС до даного
питання”. Ось як ініціатор обгрунтовує свою ініціативу: “Я написав
лист в МЗС, щоб дипломати відстояли паритетні взаємини в галузі
освіти. Якщо такі держави як Німеччина, Франція, Англія, Росія,
Іспанія не впровадять в своїх школах і зовнішніх тестуваннях українську, то ми вправі будемо спрямувати призначені на вивчення
іноземних мов бюджетні кошти України на розвиток української, а
в ЗНО замість російської та французької, наприклад, включити
основи економіки та основи правознавства”.
Впадає в око, що має місце те, що зазвичай називається підміною понять: обгрунтування акції фактично не має прямого стосунку до власне захисту української мови як такої, – автор переймається проблемами запровадження тестування з української в
різних країнах світу. Разом з тим, ініціаторові невтямки, що в перелічених ним країнах услід за нашим “старшим братом” здебільшого ідентифікують українську мову як варіант (“наречие”) російської.
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Але сама “постановка питання” підштовхує до розмови про те,
чи потребує українська мова захисту і, якщо потребує, то якого саме. Словом, виникає привід поговорити на тему, яка хвилює багатьох як в Україні, так і за межами України.
Не знаю, хто є ініціатором ідеї й наскільки ініціатор обізнаний з
історією питання, як і взагалі із проблемами державного захисту
української мови.
Що очевидно, так це те, що ініціатор проекту напевно не має
уявлення про справжню ситуацію з українською мовою за межами
України та про роль української діаспори у підтриманні розвитку
української мови, а отже – і про статус української мови в різних
країнах світу. Єдина країна в світі, де, власне, офіційно визнано
статус української мови, – Канада. Завдяки великій українській діаспорі.
Упровдож десятиліть ще за часів “холодної війни”, коли радянська влада поволі русифікувала український народ (ті темпи русифікації, правда, не йдуть у жодне порівняння з темпами, що їх задала уже нерадянська влада незалежної України), українська діаспора в усіх своїх засобах масової інформації активно обговорювала питання захисту й розвитку української мови, і ці питання були одними із першорядних.
Діаспорна преса й діаспорні активісти намагалися, а часом ще
й досі намагаються довести, що якраз українська діаспора сприяла розвиткові української мови більшою мірою, ніж українська
мова розвивалася своїм природним шляхом у середовищі мільйонів її носіїв, хай і під пресом комуністичної та радянської мовної політики.
В цих доводах є правда, хоча ця правда має певні хронологічні
рамки і певні географічні межі.
Справді, друга (20–30-ті рр. ХХ ст.) й третя (40–50-ті рр. ХХ ст.)
хвилі української еміграції, що були особливо масові й складалися
із національно свідомої або хоча б наполовину свідомої спільноти,
мали у своєму розпорядження українську як основну і – до певного часу – єдину мову спілкування. Знані з дому російська, поль-
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ська чи інші місцеві мови виявлялися практично непридатними у
країнах розсіяння, а місцеві мови (німецька, французька, анґлійська, іспанська чи португальська) ще треба було опановувати, і не
кожному таке опанування було під силу.
Ґеоґрафічні межі досить чітко визначалися в місцях компактного проживання українців. У Німеччині – переважно в околицях
Мюнхена. У Великобританії – переважно в околицях Лондона. У
Канаді – переважно в околицях Торонта. В Австралії – переважно
в околицях Аделаїди. В США – переважно в околицях Нью-Йорка,
Філадельфії, Пітсбурга, Клівленда Детройта, Чікаго та інших
меґапо-лісів, де був попит на дешеву робочу силу. Нині “ґеоґрафія” зазнає помітних, але не дуже значних, змін.
В еміґрацію, як правило, вирушали молоді сім’ї, в яких уже
було одно, двоє чи й троє дітей, або ж юнаки та юнки, які створювали сім’ї в короткому часі після приїзду до місця постійного проживання і які також швидко обзаводилися дітьми. Тут же вони об’єднувалися в громади, засновували церкви або вдихали нове
життя в існуючі церкви, створювали кредитівки, відкривали дитячі
садки і навіть школи: переважно суботні та недільні (при церквах),
а в місцях особливого скупчення – й звичайні школи (Мюнхен,
Німеччина; Детройт та Чикаго, США).
Оскільки серед емігрантів було дуже багато творчої й наукової
інтеліґенції, виникали україномовні часописи, україномовні письменники писали україномовні твори (серед них були справжні майстри пера), україномовні науковці писали україномовні моноґрафії
та статті (серед них були знані вчені й професори), видавництва
продукували україномовні книжки. І періодика, і книжкові видання
знаходили собі вдячного читача, бо українська діаспора налічувала не десятки й не сотні тисяч, а мільйони переміщених україномовних (одномовних!) осіб.
Отже, родинне й парафіяльне середовища були виключно україномовними, і україномовне спілкування в ньому підживлювалося талановитими творами, гострою на перо пресою, гарячими для
обговорення темами визволення України, розвою її культури й
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науки, розбудови української церкви (поділ на православних та
греко-католиків сприймався і сприймається як питання другого, а
то й третього порядку).
Обізнаній із історією діаспори людині неважко спостерегти, що
на час появи так званої “четвертої хвилі” (від 70-х рр. ХХ ст. й
дотепер) процеси, спричинені чи підтримувані українською мовою
як суспільним чинником чи суб’єктом, уповільнюються. Ознаками
цього уповільнення є помітне й неухильне скорочення:
(1) видань книжок не тільки класиків української літератури (Тараса Шевченка, Степана Руданського, Івана Франка, Лесі Українки
та ін.), а й власне діаспорних письменників (Уласа Самчука, Івана
Багряного, Василя Барки та ін.);
(2) наукових публікацій – моноґрафій, збірників праць, наукових
журналів; щорічників, альманахів, журналів і газет;
(3) вживання української мови у поточній діяльності традиційних діаспорних організацій (кредитівок, професійних об’єднань та
ін.);
(4) вживання української мови в церквах.
Україномовна творча й науково-дослідна, за нею й видавнича
діяльність в буквальному смислі поступово просто завмирає. Періодика діходить до межі виживання, за якою її чигає така ж доля
завмирання.
Що ж стосується діяльності традиційних діаспорних орґанізацій, то українську мову в них стрімко витісняють мови країн
проживання. З одного боку, ці організації поступово адаптуються
до середовища відповідних країн, підлаштовуються під місцеві
вимоги до ведення бізнесу, а з другого – функціонерами в них
стають представники другого покоління засновників, які володіють
“загальновживаною” (“державною”) мовою вже краще, ніж мовою
батьків (класичними прикладами є Вашинґтонська група, Товариство українських лікарів Америки, Товариство українських інженерів Америки та ін.).
Найдовше чисто україномовними протрималися в діаспорі українські церкви, але й до них дійшла черга. Мови країн проживан-
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ня спочатку крадькома, а потім усе сміливіше виходять на церковний амвон. І не тому, що їх спонукали до цього якісь сили ззовні.
Зовсім ні. Просто для засновників цих церков парафіяльна громада була їхнім життям, де вони почувалися як вдома й молилися
за світле майбутнє своєї батьківщини України. Для їхніх дітей
українськомовна церква була ще звичним середовищем, символом пошани до батьків і місцем набуття додаткових (але вже не
основних) друзів. Для онуків засновників, для яких мова країни народження й проживання була вже ріднішою, якщо не єдиною, україномовна церква вже не являла жодного інтересу, і якщо вони
появлялися чи появляються в ній, то лише з поваги або на прохання чи навіть вимогу діда та баби.
Словом, прийшов той час, коли українські церкви почали втрачати віруючих, а отже – й джерела фінансування на утримання
будівель (багато які навіть занесені в реєстри пам’яток архітектури
ЮНЕСКО) та священиків (які, до речі, хочуть жити набагато краще,
ніж жили їхні попередники). Отож, щоб утримати на потрібному рівні членство й навертати до церкви молодь, українські церкви також мусили вводити в україномовні богослужіння фрагменти мовою країни проживання. Діходить до того, що, наприклад, в США,
багато українських церков повністю перейшли на англійську, багато утримують хиткий баланс між українською та анлійською ще на
користь української, і можливо лише одиниці продовжують бути
україномовними.
Багато хто в діаспорі розраховує на те, що “четверта хвиля” порятує ситуацію і дасть українській діаспорі надію. Справді, культурно-розважальне життя української діаспори начебто пожвавлюється. Хай і не так рясно, але продукуються й поширюються
україномовні часописи (“Міст”, “Закордонна газета”, “Віче”, “Nova
газета” та ін.). Усе більшу роль у житті діаспори відіграє інтернет і
його так звані “глобальні етномережі”. Але вже очевидно, що українізація навряд чи відвоює собі місце на церковному амвоні –
двомовність тільки поглиблюватиметься. Однозначно – діспора не
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зможе відродити колишню україномовну літературну, науково-дослідну та видавничу продуктивність.
“Четверта хвиля” є якісно відмінною від усіх попередніх “хвиль”
української еміґрації. І найсуттєвішою її відмінністю є те, що представники цієї “хвилі” в переважній більшості своїй є людьми двомовними, а то й багатомовними. І літератори, і науковці прагнуть
публікуватися тією мовою, яка принесе їм більші дивіденди, тобто
донесе їхні образи або ідеї до якомога більшої кількості споживачів (читачів, користувачів).
Якщо я особисто починав свою творчість виключно українською мовою, з часом я більше й більше використовував як інструмент висловлення свої думок російську, а в останні десятиліття
усе активніше послуговуюся й анґлійською. І це зовсім не означає,
що я став російським чи американським журналістом, письменником чи науковцем, – я був, є й залишуся українським журналістом, письменником чи науковцем.
Втім, повернімося до теми про “затримання” діаспорою української мови. Із сказаного вище випливає, що роль української діаспори в розвиткові української мови, м’яко кажучи, перебільшена. Я
навіть сказав би, що це – легенда, казка. Бо неприродне середовище (а діаспора за визначенням не може бути середовищем природним) може сприяти консервації мови певного періоду і жодною
мірою не може сприяти розвиткові мови. Будь-якої. Зокрема, й
української.
Середовищем і ареалом розвитку української мови може бути
(було і є!) лише територія постійного розселення носія цієї мови, і
не просто територія, а земля, засіяна не тільки пшеницею, а й
численними питомими географічними й геологічними назвами,
топонімами й етнонімами і т. ін. Що вже й казати про власні імена
й прізвиська, прислів’я та приказки, пісні й звичаї тощо.
В діаспорі затримуються лише уламки явищ традиційної україномовної практики. Завдяки церкві ще тримаються якісь звичаї та
обряди, але не живе фольклор (пісні, прислів’я, приказки тощо).
Власні імена й прізвища набувають нового, незнаного в рідному

✍

126

✍

середовищі звучання. Наприклад, Воскобійник записався як Воскоб, а Косогор став Косогоф. В Америці Савчуки вже записують
свого сина не Дмитром, а Дереком.
Сказане вище зовсім не означає, що українська мова за межами України приречена або безнадійна.
Тільки я не думаю, що Українська Держава (навіть у своєму
ідеальному варіанті) в особі Міністерства закордонних справ спроможна бодай щось зробити для будь-якого визнання та розвою
української мови не тільки в зарубіжжі, а і в самій Україні. Єдине,
що вона може зробити, так це строго наказати державним службовцям (зокрема, міністрам, чиновникам, дипломатам) послугуватися у своїй роботі виключно державною мовою. Наказати-то можна, але проконтролювати виконання все одно буде нелегко...
Що ж стосується “затримання” української мови та її розвитку,
то це все – виключно у наших руках як носіїв цієї мови. Якщо всі
ми разом і кожен із нас цього не зробимо, то за нас ніхто цього не
зробить, і єдине, що нам залишатиметься, так це клясти й проклинати “воріженьків” (росіян, американців, німців, євреїв, перуанців,
гондурасців чи папуасів), що вони, такі лихі, відібрали у нас мову
(русифікували, американізували, онімечили, оєвреїли, оперуанили, огондурасили чи опапуасили нас).
Це однаковою мірою стосується як зарубіжжя, так і теренів України, звідки йде чи не найпотужніший стогін про русифікацію, про
загибель української мови та необхідність її захисту на державному рівні.
Замість волання про захист на державному рівні, давайте всетаки затримаємо й захистимо її на рівні найбільш незалежному –
приватному, родинному. Саме на цьому рівні, власне, й передається мова як естафета. Недарма як синоніми до прикметника “українська” ми часто вживаємо “рідна”, “материнська”, “батьківська”
мова.
Першим і найважливішим чинником збереження й підтримки
української мови як за межами України, так і в самій Україні є родина, сім’я. Якщо мої діти не володіють українською мовою, я по-
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винен взяти вину на себе. Щоб не доводилося кусати собі лікті,
треба вчити дітей української мови. Тим більше, що змалечку вивчення будь-якої мови надається їм дуже легко.
Я міг би тут навести конкретні приклади, як на чужині українці й
українки навчили української не тільки своїх дітей, а й своїх дружин чи чоловіків. Деякі з цих прикладів просто вражаючі. В Німеччині мені довелося запізнатися із професором Українського вільного університету Зиновієм Соколюком та його дружиною, яка говорила вишуканою українською мовою. Яким же було моє здивування, коли довідався, що пані Соколюк – чистокровна німкеня
й ніколи не була в Україні.
В Америці у мене є 99-річний знайомець на ім’я Михайло Єдинак, який народився, виріс і все життя прожив у цій країні і який не
мав нагоди жити в Україні. А ви послухали б, якою гарною й чистою є його українська. Так само українською досконало володіє і
його дочка Ґлорія. Тепер ви не здивуєтеся, якщо я скажу про те,
що Ґлорія була першою дружиною, а Михайло Єдинак – першим
тестем “американського українця”, одного з найвідоміших і найавторитетніших дослідників Голодомору і, можливо, одного з
найбільших патріотів України... Джеймса Мейса.
Ще приклади: дружина одного з досить відомих діячів української діаспори Ігоря Ґавдяка ірландка Наталія так опанувала українську, що говорить нею краще за свого чоловіка-українця. Анна
Чопівська, також американка, побравшись із Петром – нащадком
славного українського роду Чопівських – вивчила українську й після смерті чоловіка продовжує виховувати дітей в українському дусі.
Контрастом до цих прикладів будуть випадки, коли родинний
фактор не спрацьовує. Жінка-українка, розійшовшись із чоловіком,
негайно переключила дитину на анґлійську мову, бо їй “так легше”.
Ще цікавіший приклад: молоде подружжя українців між собою
спілкується українською, але відтоді, як діти пішли до школи, з
дітьми спілкуються переважно англійською, не навчають дітей
читати українською, і це при тому, що мама – вчителька.
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Особливо цікавим у моїй колекції є такий приклад. Багато років
тому юний полтавець закохався в російськомовну красуню, одружився з нею, виїхав до США, народив і виховав дітей, які загалом
опанували російську й стовідсотково американізувалися. Уже в
зрілому віці в моєму знайомцеві прокинувся український дух, він
став ревним захисником усього українського (з того, що йому
подобається) і жорстоким критиком усього ж українського (з того,
що йому не подобається). Природно, він тримається осторонь української громади, і його по-людському просто шкода. Бо дружина, яку він щиро любить, і його самостійні вже діти, схоже, поблажливо сприймають його українофільство як забавки: без розуміння
й тим паче – підтримки. На ньому, зрештою, закінчується український рід як такий. Така-от кумедна й сумна історія, а водночас і яскравий приклад глухого кутка для української мови.
Наведені мною приклади є переконливим аргументом на користь того, що саме на родинному рівні вирішується й вирішуватиметься подальша доля української мови. Отже, якщо кожен із нас
не потурбується про те, щоб наші діти й онуки – де б вони не жили! – знали, любили й примножували багатства української мови,
українська мова не матиме перспектив. Перефразую: майбутнє
української мови залежить від нас і тільки від нас.
Оскільки ми створюємо церкви й громадські об’єднання, наукові інституції й органи державної влади, їхнє послуговування українською мовою, їхня політика щодо української мови залежить і залежатиме виключно від кожного з нас, носіїв цієї мови.
Так хто ж і як захистить українську мову в самій Україні?
Так повелося, що українська інтеліґенція (передусім письменники, професура та вчителі) любить уповати, сподіватися, покладати надії на державу й усіма можливими способами стимулюють
“державний захист української мови”.
Безумовно, багато що залежить від державних органів:
(1) від того, які закони стосовно мовної політики ухвалює Верховна Рада України;
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(2) від того, як президент та уряд (передусім в особі Міністерства освіти та науки) втілює мовну політику в життя;
(3) від того, як суди захищають права української мови у випадках їх порушення і т. д.
Але ж... Верховну Раду України обираємо ми, громадяни України. Президента України обираємо ми, громадяни України. Відповідно до Конституції України, ці два крила влади формують уряд,
зокрема – призначають і затверджують міністрів освіти та культури. Отже, від того, кого ми обираємо, формально залежить “підтримка” нашої мови з боку держави та її органів. Якби ми обирали
у владу людей справді достойних та високої культури, питання про
такого президента, такого прем’єра, такого міністра освіти та науки просто не стояло б.
В принципі не стояло б!
Отже, цитуючи одного з достойніших (у порівнянні з теперішнім) президентів, “маємо те, що маємо”. І розв”язання проблеми –
в наших руках. У руках кожного з нас.
Наскільки це під силу кожному, покажу на прикладі мого батька.
Ще на початку своєї вчительської кар’єри він, зокрема, викладав...
російську мову. Здавалося б, йому дуже просто зробити закид в...
русифікації.
Звичайно, він був сином своєї доби, плоть від плоті того покоління радянських людей, до якого належав, але він не був русифікатором. Мій батько був українським вчителем, який прилучав
своїх учнів до російської мови як другої мови, яку кожна культурна
людина повинна знати. Так само, як моя мати (звичайна селянка,
яка побувала в Німеччині як остарбайтер й непогано опанувала німецьку) навчала мене німецької...
Пам’ятаю, як у середині 50-х років у наше глухе й суцільно україномовне село через чиюсь глупоту, а не злий умисел (це – однозначно), завезли підручники для початкових класів, надруковані
російською, а не українською мовою. Мій батько особисто (хоч у
школі був директор, з яким він не дуже “контачив”) поїхав у “ра-
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йон” чи, можливо, навіть в “область” і натомість привіз книжки, надруковані українською мовою.
Він був простим сільським учителем, який 42 роки свого життя
віддав освітянській ниві, через серце якого пройшли тисячі сільських хлопців і дівчат трьох поколінь.
Я більш ніж певен, що ми маємо в Україні потужну когорту вчителів, здатних затримати, підтримати й розвивати українську мову.
...А тепер давайте поговоримо про те, що можуть робити не тільки вчителі, а й інші представники інтеліґенції та і взагалі широкі
верстви українського населення.
Відкрийте шкільні підручники з історії України, навіть табачниківського пошибу. Я певен, що ви там знайдете бодай згадки про
“Просвіту”. Поцікавтеся докладнішими матеріалами з історії “Просвіти” – їх неважко знайти в інтернеті. Зверніть увагу на те, що від
часу заснування перших своїх осередків ця організація влаштовувала курси української мови, поширювала україномовні книжки, добуваючись ледве не до кожної родини у містах і селах як
Західної, так і Східної України.
У багатьох на пам’яті, як наприкінці 80-х років ХХ століття,
тобто якихось двадцять років тому, було відроджено уже згадану
“Просвіту” й засновано Товариство української мови імені Т. Г.
Шевченка. Очолили ці організації досить відомі українські письменники, поети, літературознавці, серед яких багато справді знаних серед широкого, масового читача.
Спробуйте тепер з’ясувати, скільки конкретних курсів української мови, інших культурних заходів для пропаганди української
мови влаштували ці орґанізації за двадцять років свого існування
– на Галичині, в Закарпатті, у Подніпров’ї, в Донбасі, в Криму?
Чи багато україномовних книжок хоча б своїх лідерів донесли
вони до осель родин шахтарів і мореплавців, лісорубів і сталеварів, хліборобів і виноградарів?
Боюся, що відповіді на обидва запитання будуть вельми невтішні. Усе, на що ці організації спромоглися, так це допомогти
своїм лідерам випхатися в народні депутати та на верхи вико-
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навчої влади. Усі заходи, спрямовані на реальний захист і реальну
пропаґанду української мови, звелися до одного – лементу про необхідність захисту української мови з боку держави. Інакше кажучи, усі двадцятирічні зусилля пішли на свисток.
У зв’язку з цим виникає запитання: а чи не перетвориться на
такий же свисток і будь-яка акція типу “Підтримуйте українську мову…!”?
Може досить уже, телефонуючи до явного українця, представника явно українського бізнесу чи орґанізації запитувати: “Do you
speak Russian?” (“Вы говорите по-русски?”)
Я особисто навчився ставити на місце своїх співвітчизників, які
з України пишуть мені російською. Я їм відповідаю анґлійською.
Коли з першого заходу не виникає порозуміння, пояснюю так: ви
пишете мені на общепонятном “там”, от і я вам відповідаю на общепонятном “тут”. Ви знаєте, спрацьовує!
Практично всі люди в Україні володіють українською мовою
(звичайно, залежно від рівня освіти). Тих, які не володіють бодай
на примітивному побутовому рівні, – настільки мало, що про них
не варто й говорити.
Є ще один аспект мовлення, на якому я хотів би загострити
увагу, і цей аспект є типово українським винаходом. Уявіть собі
конференцію чи збори, в яких бере участь добра сотня людей, і
всі ці люди – україномовні. І от раптом у цій аудиторії появляється
одна-єдина людина, яка не говорить українською, і вся аудиторія
раптом переключається на мову гостя. Йдеться не тільки про перехід на російську в Україні.
Йдеться про такий самий перехід з української на анґлійську в
українсько-американській аудиторії, коли з’являється гість, який не
володіє українською. Заради одного неукраїномовного прихожанина священик може виголосити цілу проповідь анґлійською, підкреслюючи увагу й повагу до одинака й роблячи лохами усіх інших. До таких фортелів по відношенню до гостей не вдаються ні
росіяни, ні поляки, ні німці, ні будь-який інший народ. А ми – “пожалуйста”! Хоча кращим проявом поваги й толерантності до гостя
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було б підсадити до нього тлумача, який приватно вводив би гостя
у курс того, що відбувається і не ставив би гостя в незручне становище через привернення до його персони надмірної уваги. Так і
роблять нормальні люди – американці, німці, поляки, росіяни…
Мені разом із друзями доводилося бувати на масових заходах
у греків, румун та інших діаспор в США, і хочу засвідчити, що заради нас ведучі їхніх заходів не переходили на “общепонятный” (на
анґлійську) через те, що ми, гості, були присутні серед них. Нам
підсаджували молодика або молодичку, які вправно витлумачувати те, що говорилося. І для мене це було цілком нормальним явищем.
Очевидно, що нам треба викорінювати цю звичку прогинатися
перед достойними й недостойними гістьми. Це привчить їх поважати нашу мову і нас як носіїв цієї мови. Це допоможе нам стимулювати вільний плин української мови... А заодно й підносити
нашу національну гідність.
До речі, про нас гарно заговорили в світі в дні “Помаранчевої
революції” не стільки тому, що вона була революцією й незвично
масовою, а тому, що ми продемонстрували, що ми також маємо
свою гідність. Біда тільки, що в результаті ми привели до влади
негідників, які нічого, крім лементу, не запропонували нам.
Зокрема, і в царині мовної політики.
Насамкінець скажу так:
Українська мова ніколи не потребувала, не потребує і не потребуватиме захисту чи підтримки! Єдине, чого вона потребує, так це,
щоб її вживали, щоб нею користувалися. У повсякденному житті.
Кожен із нас. Незалежно від того, де він/вона живе й працює –
в Україні чи поза Україною. За такого підходу у нас не буде проблем із визнанням української мови як однієї із світових мов, і
проблема тестування з української вирішиться сама собою. Навіть
в Росії.
23 січня – 20 лютого 2011 р.
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Чорнобиль: погляд у минуле
За матеріалами доповіді, виголошеної
17 квітня 2011 року для української громади
Вашинґтона
Чорнобиль – районний центр на півночі Київської області, за 90
кілометрів (65 миль) від Києва, неподалік від того місця, де річка
Прип’ять впадає в Дніпро й фактично робить Дніпро таким, яким
ми знаємо його на території України – як одну з найбільших рік Європи. Чорнобиль – це південний форпост велетенського регіону,
знаного як Полісся, яке лежить у басейні Прип’яті й знане несходимими лісами та болотами. Це – те, що кожен із нас знає із курсу
шкільної географії. В шкільних підручниках, за якими мені доводилося навчатися, не писалося про те, що і річки та ріки, і озера та
болота в тих краях – то лише та дещиця води, що просочується на
поверхню, щоб зволожувати плодючі землі, напувати багатющий
тваринний світ і мільйони людей на Північ і на Південь, на Захід і
на Схід. Кажу “лише дещиця води” про таке заводнене місце, як
Полісся, тому, що, виявляється, у “підземеллях” Полісся приховано води значно більше, ніж показують нам Дніпро, Прип’ять, Десна
та інші ріки й річки, озера й болота разом узяті. На глибині буквально якихось пари кілометрів під Поліссям знаходиться настільки грандіозне підземне сховище прісної води, об’єм якого навіть
уявити неможливо: учені стверджують, що це – один із найбільших
підземних резервуарів прісної води на всій Земній кулі (для порівняння: найбільшим “наземним” резервуаром прісної води на Землі
є озеро Байкал).
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І от на початку 1970-х років неподалік від Чорнобиля, за лічені
гони від берега річки Прип’ять, на території в декілька квадратних
кілометрів було викорчувано всю рослинність, перетворено на чистий аркуш величезну площу, на якій і почала писатися нова сторінка історії людської цивілізації – потужні бульдозери вривалися в
білосніжні піски, щоб вирити котловани для перших чотирьох блоків Чорнобильської атомної електростанції (проект передбачав у
перспективі будівництво більшої кількості блоків).
Мені довелося побачити цей грандіозний будівельний майданчик улітку 1971 року, коли як кореспондент газети “Вечірній Київ” я
супроводжував кіногрупу Київської кіностудії імені Олександра
Довженка, яка їхала до Чорнобиля, мала показати будівельникам
свій щойно завершений фільм. Я вже не пригадую ні назви того
фільму, ні режисера-постановника, ні акторів, які зіграли в ньому
провідні ролі: то був пересічний радянський фільм із тих, що не залишають нічого ні в пам’яті, ні в душі. Після тієї поїздки у газеті було опубліковано мою невелику замітку (можливо, навіть без підпису – не пригадую): ні на розлогий звіт, ні на репортаж те, що відбулося того дня, явно не витанцьовувалося, та й начальство моє
задовольнилося тим, на що я спромігся.
Як не дивно це звучить, але та поїздка закарбувалася мені в
пам’яті двома моментами. Перший – неозора і рівна, як стіл, площа з білим, кришталево чистим та іскристим на яскравому сонці
піском, в якому метушаться бульдозери, вкопуючись углиб. Така
собі побільшена до неймовірних розмірів картинка з пляжу, на якому дітки із своїєю іграшковою машинерією докопуються до води,
вибудовують казкові замки тощо.
Другий – знайомство із Василем Васильовичем Цвіркуновим,
тодішнім директором кіностудії імені Довженка, навдивовижу приємною, інтелігентною людиною. Очевидно, що мені треба було
поїхати до Чорнобиля, щоб запізнатися з ним саме там. Як кореспондент відділу культури “Вечірки”, я був був своєю людиною в робітнях кіностудії, бував і в дирекції, але з Василем Васильовичем
не стикався, хоча ім’я його було “на слуху”: директор як директор –
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хтось про нього говорив із пошаною, а хтось із острахом... Узяти в
нього інтерв’ю для газети я міг би і в його робочому кабінеті. Отож
усю дорогу до Чорнобиля й назад я більше слухав веселі балачки,
заводієм яких був Цвіркунов. Після демонстрації фільму в Чорнобилі, ми заглянули до місцевої книгарні (мешканці столиці, ми знали, що на периферії можна було купити, щось таке, що в Києві або
“розмели”, або пішло з-під прилавка, або взагалі не надходило в
продаж). Я відібрав собі пару якихось цікавих для мене книжок, і
тут виявив, що потрібної суми грошей у моїй кишені бракує (і потрібно було якихось три рублі). Василь Васильович, який копався
в книжках поруч зі мною, помітив, як я з рочаруванням перераховував наявні фінанси: “Скільки не вистачає?” – запитав він. – “Три
карбованці”. Він вийняв із кишені “троячку” й простягнув мені:
“Ось, будь ласка”. Я подякував і сказав, що поверну борг, коли буду на кіностудії... Коли потім я зайшов до Цвіркунова, щоб повернути йому три карбованці, він відмовився їх узяти й сказав із лукавою усмішною: “А я вам нічого не давав”.
На той час я не знав, що Василь Цвіркунов був чоловіком знаменитої уже на той час української поетеси Ліни Костенко.
Отже, повертаючись до теми Чорнобиля, мені довелося стати
очевидцем самого початку будівництва ЧАЕС, коли воно ще не
стало предметом численних матеріалів у пресі, на радіо й телебаченні, як сталося вже пізніше – через рік, другий, третій, коли
кількість будівельників зросла в ґеометричній прогресії, і вже місто
Прип’ять вивищилося своїми багатоповерхівками над патріархальним Чорнобелем і фактично стало центром загальної уваги, хоч
атомній електричній станції й надано було назву Чорнобильської.
На темі будівництва Чорнобильської атомної електростанції
зробив собі літературне ім’я доти незнаний ще молодий прозаїк
Володимир Яворівський. Його роман “Ланцюгова реакція” не став
бестселлером, але користувався певною популярністю й розповідав про ЧАЕС чи не більше, ніж преса, радіо та телебачення.
То вже був час, коли будівництво, а потім і введення ЧАЕС в
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дію радянська пропаґандистська машина подавала світові як один
із великих етапів побудови комунізму.
На той час в Україні навіть найпосвяченіші не знали, які баталії
точилися навколо вибору місця під Чорнобильську атомну, за результатами ґеологічних досліджень та на стадії її проектування.
Про це незначна частина із нас довідається значно пізніше, коли
вдарить блискавка і гряне грім, відблиск та відлуння яких ми бачимо й чуємо досьогодні...
...Перша половина 1980-х років була особливою для Радянського Союзу, який доти жив у тривалому періоді так званого застою,
обумовленого правлінням Леонід Брежнєва, а тут раптом почалися злами епохального характеру. Звиклі достроково виконувати
п’ятирічні плани, накреслені КПРС та радянським урядом, ту п’ятирічку, дуже дотепно висловився анонім, ми пройшли за три
генсеки (Брежнєв, Андропов і Черненко), а нову судилося почати
з четвертим (Михайло Горбачов), і та п’ятирічка виявилася останньою в історії СРСР.
Пригадую приїзд М. Горбачова до Києва (здається, на початку
травня 1985 року) в якості Ґенерального секретаря ЦК КПРС, коли
на вулиці міста вийшли десятки тисяч людей, щоб побачити його.
Трапилося так, що Горбачов зупинив машину й вийшов до людей
якраз навпроти того місця, де на той момент опинився і я. Це було
на розі Хрещатика й бульвару Шевченка, поруч із пам’ятником
Леніну. Оскільки я навіть не пробував пробитися у першу шеренгу
тих, що щільною стіною стояли за спинами офіцерів КДБ та міліціонерів, а став на відстані кількох кроків від проїзджої частини
вулиці, я міг бачити тільки лисину Горбачова, але добре чув, як він
привітався з людьми й цікавився їхніми настроями, а потім почав
щось говорити до них, але за людським лементом те вже не можна було розібрати...
Я не випадково тут згадав про місце моєї “зустрічі” з Горбачовим, бо якраз на тому самому місці суботньої днини 26 квітня 1986
року мене й мого колегу та друга Бориса Чернякова (ми якраз
спустилися бульваром Шевченка від університету) зупинив
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неголений чоловік селянської зовнішності й запитав, як можна добратися із Києва до... Чорнобиля. Не знаючи достеменно про рух
автобусів у потрібному незнайомцеві напрямку, ми взялися обговорювати варіанти центрального автовокзалу, автостанцій
“Полісся” та “Площа Шевченка”. Про те, щоб дістатися до Чорнобиля водою мова не йшла – “ракети” й “метеори” Дніпровського
пароплавства зазвичай починали свій сезон у травні.
Незнайомець виявився чоловіком досить балакучим, і ми дуже
скоро довідалися, що сам він десь із Одещини, а в Прип’яті живе
його дочка, чоловік якої працює на Чорнобильській атомній. Так-от
дочка розбудила його серед ночі телефонним дзвінком, повідомила, що на ЧАЕС сталася якась аварія, й попросила його негайно приїхати, щоб забрати її з малолітніми дітьми. Він тут же зібрався в дорогу, і вже опівдні був у Києві.
Так я особисто вперше довідався про те, що сталося на Чорнобильській атомній електростанції. Ні того суботнього дня, ні наступного, ні навіть у понеділок уранці радіо й телебачення не повідомили жодного слова про аварію на ЧАЕС.
У понеділок, 28 квітня, як звичайно, починався робочий тиждень, і традиційно він починався із наради в кабінеті декана, на
якій були присутні заступники декана (я був тоді заступником декана з наукової роботи) та завідувачі кафедрами. На цій нараді було оголошено докладніше про аварію в Чорнобилі, але не настільки докладно, щоб можна було судити про її серйозність. Носієм
цієї інформації для мене й моїх колег був декан Анатолій Захарович Москаленко, а джерелом інформації для нього, в свою чергу, був його сват, завідувач відділу пропаґанди та агітації ЦК
Компартії України Леонід Макарович Кравчук.
Зазвичай, А. Москаленко починав наші понеділкові наради так:
“Я оце вчора відводив онука до свата, так сват розповідав...” Цього разу Анатолій Захарович повідомив, що в Чорнобилі сталася
аварія, “щось там вибухнуло в четвертому реакторі”, “почалася
пожежа, яку гасять, зокрема, й пожежники з Києва”, “димову хмару
потягло в сторону Москви”, “начальство розбирається”, “зараз там
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уже працює комісія з Москви”, “коли проясниться, що до чого, то
буде повідомлено в засобах масової інформації”, “все під контролем”…
Майже все населення України, Білорусі, вражених реґіонів Росії
не знали навіть і цього. Ті, хто слухав “ворожі голоси” (радіостанції
“Голос Америки”, “Вільна Європа” та ін.), на той час уже знали про
те, що радіоактивні проби уже зафіксовано над віддаленими від
України країнами Заходу і що йдеться про дуже серйозну загрозу.
Тільки 30 квітня преса, телебачення й радіо розпочали давати
інформацію про аварію на ЧАЕС, а М. Горбачов виступив із коротким зверненням до народу, в якому запевнював, що ситуація під
контролем, що все робиться для ліквідації наслідків і т. ін.
На той час ні вище радянське керівництво, ні тим більше керівництво в Україні не усвідомлювали усієї серйозності того, що сталося. Отож, як і звичайно, 1 травня в Києві та інших містах України, Білорусі, Росії пройшли святкові першотравневі демонстрації й
гуляння, а потім у Києві ж стартувала міжнародна велогонка. Перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький та його наближче
оточення брали участь у цих заходах в Києві разом із своїми дітьми та онуками. Якби вони були свідомі того, наскільки серйозно
те, що сталося в Чорнобилі, вони напевно зробили б усе для того,
щоб убезпечити своїх дітей та онуків.
Усвідомлення справжності атомної аварії у верхах почалося пізніше, коли ціною неймовірних зусиль і життя тих, які були першими у боротьбі з атомом, який вийшов з-під контролю, вдалося
пригасити вогонь, і фахівці нарешті збагнули, що саме сталося і в
якому напрямку “процес пішов” (М. Горбачов), нарешті почалося
занепокоєння ситуацією, і тільки тоді почали евакуацію людей з
Чорнобиля та Прип’яті, потім із десятикілометрової зони.
По мірі вивчення стану аварійного блоку ЧАЕС і прогнозування
можливих наслідків вибуху атомного реактора, було ухвалено рішення про тридцятикілометрову зону евакуації й можливість її
подальшого розширення.
Відтак після 9 травня фактично було розпочато масову евакуа-
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цію мешканців Києва у формі ненав’язливої рекомендації вивезти
дітей і підлітків, вагітних жінок та ін. Саме завдяки такому підходові вдалося уникнути евакуаційного ажіотажу: поїзди й автобуси
в чисті реґіони України відходили переповненими, але без паніки й
надмірної штовханини. Моя родина виїхала тоді на ціле літо до
родичів на Харківщину.
Дуже обмежене коло людей знало про те, що був розроблений
план і повної евакуації Києва, і ця евакуація могла розпочатися
уже в середині травня.
Справа в тому, що саме на середину травня ситуація на ЧАЕС
була такою, що міг статися вибух на сусідньому третьому реакторі
й спровокувати повторний вибух на четвертому з наслідками, які
годі й уявити.
Найстрашнішими були не уранові стержні, які використовувалися як паливо для вироблення тепла на ЧАЕС. Атомні електростанції Радянського Союзу продукували не тільки електроенергію
для народного господарства, а й промисловий плутоній, який використовується у ядерних боєголовках ракет. Критична маса плутонію – 15 кг (за розміром – це така невелика куля важкого металу). На час аварії кількість виробленого на станції плутонію наближалася до критичної маси. Якраз це дуже й непокоїло керівництво СРСР та України.
Убезпечити від вибуху третій реактор вдалося досить швидко,
оскільки усе там було доступне. Подальша “поведінка” ж четвертого реактора залишалася непередбачуваною до тих пір, поки
найкращі прохідники із шахт Донбасу не зробили підком під цей
енергоблок і туди не почали спішно закачувати рідкий бетон, щоб
створити таку собі “подушку” під реактором і стабілізувати його
“дно”. Якби цього не змогли зробити, повторний вибух аварійного
реактора на цей раз був би спрямований не вгору, а вниз, внаслідок чого реактор просто перетворився б на глибинну атомну
бомбу, потужність якої була достатньою для того, щоб пробити
“дірку” аж до того підземного водного резервуару прісної води, і
тоді це спричинило б не тільки більше радіаційне забруднення
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Києва й усіх інших міст униз по Дніпру через питну воду, а могло б
спровокувати велетенський викид такої маси води, яка спричинила б справжнє цунамі в басейні Дніпра.
Не будь мій безпосередній начальник А. Москаленко сватом у
Л. Кравчука, я, мабуть, так і не довідався б про це, бо навіть
пізніше про загрозу Києву і всій Україні з боку Чорнобиля писалося
лише натяками.
16 чи 17 травня нарешті “поведінку” аварійного реактора було
стабілізовано, й відтак почалася ліквідація наслідків того, що сталося за три тижні перед тим. Радянська пропаґанда знову запрацювала у звичному для себе режимі, і телевізійні сюжети про Чорнобиль запам’яталися людям фізіономією міністра охорони здоров’я України Романенка, який з усіх сил намагався переконати
всіх, що ситуація навколо Чорнобиля навіть краща, ніж була до
аварії.
Насправді ж усе було не так і добре. Про це, можна було судити по тому, (1) що людям настійно нагадували не відчиняти вікон,
(2) що вулиці Києва безперестанку мили, (3) що, пораючись на городах, люди знаходили досить великі шматки графітових стержнів,
які в них негайно вилучали, (4) що в усі продуктові магазини у величезних кількостях завозилося червоне вино у ще гарячих після
розливу пляшках...
Ми з Борисом Черняковим у мене в хаті чи у нього в квартирі
щодня розпивали пляшку того гарячого червоного вина.
Аварія на ЧАЕС, безумовно, сколихнула радянське суспільство
й фактично вимусила М. Горбачова серйозно замислитися над
проблемами доступу громадян СРСР до інформації. Отож не виключено, що саме Чорнобиль спричинився до того, що стало відомим як гласність. Це поняття зазвичай вживають як частину виразу “гласність і перебудова”, але треба пам’ятати, що, прийшовши до влади, Горбачов спочатку говорив переважно про необхідність перебудови (“перестройки”) усієї радянської системи, а вже
потім зрозумів, що перебудова неможлива без гласності.
Із тих пам’ятних днів і тижнів після аварії на ЧАЕС пригадує-
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ться мені й зустріч із Іваном Дзюбом (не плутати з Іваном Дзюбою) – відомим ученим, фахівцем з ядерної фізики, якого я випадково зустрів, здається, наприкінці травня на залізничному вокзалі
у Львові. Один із нас від’їзджав зі Львова, а другий щойно приїхав
у Львів, і ми зіткнулися зовсім випадково, і був у нас час трохи поспілкуватися. То я й попросив Івана пояснити мені суть Чорнобильського лиха з погляду вченого-ядерника, і він узявся щось мені
пояснювати й прояснювати, і з усього сказано ним випливало
щось на кшалт “не такий страшний чорт, як його малюють”. Я зробив для себе висновок, що навіть учені фахівці не були на той час
достатньо поінформованими про те, що, власне, сталося у Чорнобилі.
Такий же підхід до зараження радіацією сповідувала й моя знайома лікар за фахом, яка разом із чоловіком, також лікарем, більшу частину свого професійного життя присвятила військовій медицині, а отже – була підготовлена до роботи у умовах ядерної небезпеки.
Згадуючи свою розмову з Іваном Дзюбом, думаю сьогодні, як
тепер, через двадцять п’ять років після Чорнобильської трагедії,
він спілкувався б із людьми, які потерпіли внаслідок аварії на
атомній електростанції в Японії. Він – чи не єдиний український
учений-ядерник, хто може фахово розповісти японцям їхньою рідною мовою, оскільки досконало володіє японською мовою (відомий в Україні як перекладач із японської, зокрема, романів Кобо
Абе).
Як я уже сказав, якраз вибух реактора на Чорнобильській атомній електростанції спричинився до вибуху соціальної активності на
теренах усього Радянського Союзу взагалі та в Україні зокрема.
“Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС!” – став одним із найпопулярніших лозунгів опозиційного руху поряд із традиційними
українськими “Ганьба!” і “Геть!”
Одним із найактивніших був екологічний рух, з якого з часом
народилася Партія зелених України, очолювана відомим ученимепідеміологом, письменником і публіцистом Юрієм Щербаком. Ма-
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ючи доступ до інформації, усвідомлюючи масштаби катастрофи,
Ю. Щербак був одним із перших, хто своїми статтями на сторінках
“Литературной газеты” та інших видань сколихнув громадськість.
Власне, саме ця активність і була тією першою сходинкою, з якої
розпочалася спочатку громадська, а потім і політична діяльність
доти скромного і стриманого прозаїка та драматурга. Він був першим міністром охорони навколишнього середовища незалежаної
вже України, а потім послом України до США.
Таких, як Юрій Щербак, знайшлося чимало на різних рівнях соціального життя в Радянському Союзі. Зокрема, на Житомирщині
багато й гостро почала писати про проблеми, пов’язані з Чорнобилем, молода журналістка, моя колишня студентка Алла Ярошинська. Її публікації в місцевій пресі знайшли широкий розголос
як в Україні, так і в цьому Радянському Союзі. Ця популярність
спричинилася до того, що, як і Ю. Щербак, Алла була обрана народним депутатом СРСР, після розвалу Радянського Союзу залишилася в Москві й працювала на досить високій посаді в уряді
Бориса Єльцина.
Автор уже згаданого хвалебного роману “Ланцюгова реакція”
про будівництво Чорнобильської атомної письменник Володимир
Яворівський також активно взявся боротися із наслідками аварії
на ЧАЕС, став одним із керівників Народного руху України, очолив
Чорнобильський фонд, вибився у депутати і т. д. Ця постать – вельми контроверсійна, і передусім – якраз у зв’язку із Чорнобилем.
Існує величезна кількість свідчень, зокрема, опублікованих і засобами масової інформації, про те, що саме Володимир Яворівський
був одним із тих, хто несе відповідальність, м’яко кажучи, “за нецільове використання гуманітарних вантажів”, які надходили із закордону в сотнях тисяч тонн. Йдеться про розподіл гуманітарної
допомоги не за призначенням (потрібним людям і орґанізаціям, а
не тим, кому вони були адресовані й хто справді ту допомогу потребував) та комерційну реалізацію гуманітарної допомоги (тобто
продаж на ринку з метою одержання прибутків). За цими фактами
ніколи не було порушено жодної кримінальної справи.
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Чорнобилська трагедія спричинилася до загибелі великої кількості людей, починаючи від миттєвої смерті пожежників, які першими стали на прю з атомом, який вийшов з-під контролю, й кінчаючи повільним конанням тисяч і тисяч тих, що працювали на ліквідації наслідків аварії й схопили високі дози радіації. Значна
частина цих людей потерпіла передусім тому, що передусім їхній
захист під час робіт на станції був недостатньо забезпечений, а
потім – через недостатнє та погане медичне забезпечення.
Сотні тисяч людей пройшли через Чорнобильську зону від часу
катастрофи на ЧАЕС. Радянська влада не задумувалася над тим,
кого й скільки разів туди можна й треба було посилати. Відтак до
Чорнобиля їздили і жінки, і навіть підлітки.
Не буду зупинятися на фактах залучення жінок до ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС. Про це немало написано, і найкращим з
цього є “Жінка в зоні”. Так називається книжка публіцистичних матеріалів моєї давньої знайомої й приятельки ще шкільних років,
знаменитої тепер української поетеси Світлани Йовенко, якій минулої осені виповнилося 65 років і на ювілей якої й від вашого імені я переслав комп’ютер.
Саме в такий спосіб в число “ліквідаторів” потрапив і мій 16-річний на той час старший син Роман, який служив в оркестрі Київського вищого військово-морського політичного училища. Цей оркестр їздив до Чорнобиля розважати тих, хто працював на ліквідації наслідків аварії. Командуванню оркестру навіть у голову не
прийшло не брати на ЧАЕС підлітків (їх було всього четверо).
Оскільки мій син нічого не казав мені про це через підписку про
нерозголошення “військової таєвниці”, я довідався про це згодом,
уже після розвалу Радянського Союзу.
Серед близьких мені учасників ліквідації аварії на ЧАЕС був і
мій друг і кум (хрещений батько Романа) журналіст Леонід Пустовіт, який наприкінці 80-х–на початку 90-х років працював у редакції
Чорнобильської газети. Він – один із небагатьох, про яких кажуть:
не боїться ні Бога, ні чорта. Уявіть собі члена КПРС, який серед
білого дня узяв на руки мого кількамісячного сина, наказавши нам
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сидіти вдома, поніс до священика найближчої церкви й охрестив
його, на роки й роки зробивши собі славу “того, що хрестить
дітей”. Як помічник капітана риболовецької флотилії, він не раз
обійшов Атлантичний та Тихий океани, а потім влаштувався в
редакцію Чорнобильської газети й добровільно ходив туди, куди
мало хто насмілювався ходити. Побував він не раз і всередині того самого аварійного реактора... Відтак фактично став інвалідом.
Чорнобильська трагедія триває, і їй не видно кінця.
Обіцяна міжнародна допомога щодо перебудови саркофага
над реактором, який вибухнув, застопорилася, і тому є багато причин, серед яких і втрата інтересу (як і до всього, що відходить у
минуле), і рівень корупції в Україні (скільки коштів не дай, а їх розкрадуть), і нові катаклізми (трагедія в Японії, яка потребує невідкладної уваги)...
За великим рахунком, рано чи пізно природа вилікується у звичний для неї спосіб – залежно від періоду саморозпаду тих чи інших радіоактивних елементів.
Якою мірою наслідки Чорнобиля позначаться на здоров’ї населення найближчих регіонів, на ґенофонді всієї української нації,
покаже лише час.
17 квітня 2011 р.
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Акція на захист чи… провокація?
Студент з України Олексій Кузьменко, який зараз перебуває на
стажуванні в “Голосі Америки”, узявся зініціювати акцію на захист
прав журналістів та на підтримку свободи преси в Україні у формі
протесту (?!) біля Білого Дому.
Схоже, що молодому українському журналістові невтямки, що
уряд і громадськість США добре поінформовані про ситуацію в цій
галузі в сучасній Україні. Адже саме орґанізації, базовані в США,
ще торік першими заговорили про утиски свободи слова й переслідування журналістів в Україні, апелюючи до Януковича і його
команди на рівні політики влади. Саме американська установа
Freedom House найприскіпливіше відстежує все, що відбувається
в Україні, а в заявах Державного департаменту з цих питань Україна й українські ЗМІ фігурують навіть частіше, ніж ЗМІ інших країн.
Ініційована О. Кузьменком та “групою українських і міжнародних студентів” акція, можливо мала б сенс і була б доречною, тиждень тому, коли у Вашинґтоні проводилися міжнародні заходи з
нагоди Міжнародного дня преси, і там питання захисту журналістів
та свободи слова обговорювалися як першочергові. Були там учасники і з України (С. Лещенко, М. Наєм та ін.). Отже, ініціатори нинішнього заходу явно проспали.
Цікаво, що О. Кузьменко та “група українських і міжнародних
студентів” хочуть своєю акцією привернути увагу властей США до
переліку ворогів преси, два тижні тому опублікованого НСЖУ. Ініціатори свідомі того, що той перелік складається переважно із чиновників районного масштабу, але вони не розуміють того, що наведені НСЖУ факти не є показовими навіть на загальноукраїн-
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ському рівні: там не простежується навіть тенденція, але аж випирає невігластво й повний ідіотизм окремих чиновників.
Чи є необхідність привертати увагу американського уряду до
поведінки окремих українських ідіотів на місцях?
Безумовно, питання прав журналістів та свободи слова в Україні були й залишаються актуальними, але вирішення їх залежить
не тільки від політики чинної влади, а й від самих журналістів.
Вони мали й мають усі можливості для створення справді незалежних ЗМІ, але за 20 років так і не скористалися цими можливостями, киваючи то на Кравчука, то на Кучму, то на Ющенка, то тепер на Януковича.
Відстоювати свої права на свободу слова можуть лише люди
вільні й незалежні у своїх думках і переконаннях.
Яким чином це можна й треба зробити, давайте подискутуємо,
почавши від українського законодавства про свободу слова та ЗМІ
й кінчаючи окремими “героями” місцевого масштабу. Цьому можуть прислужитися, зокрема, й проекти “Четверта влада” – та
“Міжнародний інтернетний мідіа-проект ‘Україна’”. Обидва проекти
не є підвладними ні В. Януковичу та його команді, ані місцевим
князькам від будь-якої політичної партії з тоталітарними замашками.
12 травня 2011 р.
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Українознавча освіта за кордоном
Останнім часом шириться обговорення проблем “україномовної освіти” за кордоном. Йдеться передусім про питання вивчення
та викладання української мови, яке, у свою чергу, є лише частиною значно ширшої теми – українознавчої освіти й поширення українознавчих знань за межами України.
Були часи, коли це питання не стояло так гостро, як воно постає тепер. Йдеться про ту велику роль, яку колись відіграли друга
(після перемоги більшовиків і включення України до складу СРСР)
та третя хвиля (після Другої світової війни) української еміґрації.
Серед еміґрантів цих хвиль було дуже багато науковців, викладачів вищої та середньої школи, які з політичних переконань мусили
покинути терени України. Завдяки їхнім зусиллям за межами України було створено досить розгалуджену мережу не тільки недільних та суботніх, але й повноцінних середніх загальноосвітніх і професійних шкіл, а також вишів. Очевидно, що є сенс докладніше
зупинитися на кожній категорії із названих освітніх структур.
Недільні школи були навчальними структурами, орґанізованими виключно на громадських засадах парафіями українських православних та католицьких церков. Заняття в цих школах влаштовувалися після закінчення богослужінь у церквах і проводилися
ентузіастами української справи, які давали своїм учням базові
знання з історії та географії України, а головне – з української мови. Мені доводилося зустрічатися з людьми в США, які свою українознавчу освіту здобули саме в таких школах і які на пристойному
рівні спілкуються, читають і пишуть українською мовою.
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На превеликий жаль, упродовж останніх десятиліть на цьому
рівні українознавчої освіти відбулися кардинальні зміни, причому –
на гірше. Недільні українознавчі студії було де поступово, а подекуди й круто переведено в зовсім іншу площину: недільні школи
зосередилися на прищепленні дітям християнських цінностей. Українська мова витіснена мовою країни проживання (в нашому випадку – анґлійською). Оскільки рівень і якість навчання навіть християнським цінностям по суті зводиться до звичайних дитячих ігор
(часом із елементами малювання або читання), можна вважати,
що традиції недільних шкіл зведено нанівець.
Суботні школи існують в місцях компактного проживання українських громад, які спільними зусиллями релігійних громад та батьків, а також за рахунок пожертв фондують оренду шкільних приміщень (як правило, місцевих початкових або середніх шкіл) та
скромну оплату праці учителів. Заняття у цих школах проводяться
упродовж цілого навчального дня (шість – вісім годин). Поки в цих
школах працювали добре підготовлені вчителі, ці школи давали
досить пристойну українознавчу освіту.
Останнім часом і на цьому рівні українознавчої освіти за межами України помітно негативні тенденції, які, з одного боку, є продовженням старих проблем, а з другого – набутком уже нового часу. Українознавчою освітою в США віддавна займається так звана
Шкільна рада, створена українськими емігрантськими орґанізаціями. Найбільшою бідою цієї ради від часу її заснування було засилля в ній людей, які самі не були переобтяжені знаннями ні української літературної мови, ні українознавства в цілому. Ця рада
оновлюється у дивний спосіб самооновлення, відтак просто не
спроможна піднятися на рівень сучасних вимог і тому потроху
вмирає.
Негативні набутки нового часу обумовлені тим, що суботню українознавчу освіту монополізували люди вже переважно із нової,
четвертої хвилі, які, як правило, є агреасивно активними, але, на
жаль, не мають ні фахової, ні педагогічної освіти. Ну, чого може
навчини підлітків людина, яка хоч і є носієм сучасної української
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мови, але має базову освіту в царині бухгалтерської справи. Навіть учителька математики, для якої українська також є рідною, не
може дати учням систематизованих знань ні з української мови, ні
з української історії, ні з української літератури.
Мої спроби обговорити проблеми суботніх шкіл із людьми, які
так чи інакше причетні до функціонування цієї мережі українознавчого навчання, наштовхувалися або нерозуміння проблем, або на
небажання їх обговорювати.
Повноцінні середні школи (high schools) й школи-інтернати
було створено в місцях масового поселення українців. Мені довелося ознайомитися із роботою таких шкіл у Детройті та Чікаго
(США) і в Мюнхені (Німечиина). Коли вони створювалися, це були
серйозні навчальні заклади, в яких діти вивчали (і вивчають) загальноосвітні курси за програмами аналогічних місцевих шкіл і
паралельно – набір українознавчих дисциплін: українська мова і
література, історія та географія України.
Зараз ці школи переживають дві проблеми. Перша – брак учнів
для орґанізації та забезпечення нормального навчального процесу. Асимільовані представники третьої хвилі української еміграції
уже не віддають своїх дітей на навчання в цих школах, а надають
перевагу звичайним державним або приватним школам, які, безумовно, дають тривкіші знання. Друга проблема – брак учителів
або небажання адміністрацій цих шкіл займатися серйозним
пошуком і добором учительських кадрів. І це при тому, що серед
представників четвертої хвилі української еміґрації можна знайти
сотні талановитих учителів для забезпечення якісного навчання з
усіх дисциплін, що складають освітній цикл цього рівня.
Цікаво, що на відміну від української системи базової освіти за
межами України, яка явно переживає занепад, цілком успішно
оновлюються й розвиваються традиційні, а також народжуються
нові форми етнічної освіти нашими колеґами і конкурентами з
російськомовної освітньої мережі. При цьому, запевняю вас, про
“руку Москви” тут не йдеться. Ініціатива іде від самих учителів, які
пропонують конкурентоспроможні форми навчання, так і від бать-
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ків, які охоче відгукуються на пропозицію послуг і підтримують російськомовні навчально-виховні заклади заклади фінансово або
волонтерською допомогою.
Тільки в околицях столиці США Вашинґтона можна нарахувати
з десяток (якщо не більше) дошкільних закладів, кілька шкіл “позаурочного” навчання, які проводять заняття не тільки у вихідні, а також після уроків у звичайних школах (що добре для батьків, які через зайнятість на роботі не можуть займатися своїми дітьми після
того, як вони відбудуть уроки в школі). У цих школах навчають не
тільки російської мови та літератури, а й російського мистецтва,
музики, танцю і т. ін. Реґіональні конкурси й олімпіади стають звичайним явищем, яке об’єднує згадані дошкільні та шкільні заклади
в своєрідну систему.
Ця система приваблює значну частину представників української іміґрації, для яких не існує проблеми мовного характеру або які
віддають туди своїх дітей тільки тому, що українська громада нічого подібного не пропонує.
Вищі й спеціальні україномовні та українознавчі навчальні
заклади, які були колись у країнах компактного розселення українців, на жаль, уже давно стали фактом історії. Із українських вишів, заснованих українцями за межами Батьківщини, до нашого
часу дожив лише Український вільний університет (Мюнхені, Німеччина). Отож доводиться констатувати практичну відсутність української вищої освіти за кордоном.
Звичайно, у багатьох університетах і коледжах різних країн (і в
Канаді та США зокрема) існують відділи та відділення, де бажаючі
можуть здобути вищу або спеціальну освіту в царині українознавства. Такі відділення є, наприклад, у складі університетів Альберти й Онтаріо в Канаді, Гарвардського, Колумбійського, Мічіґанського та інших в США і т. д.
Відхід у вічність всесвітньовідомих українських професорів Ю.
Шевельова, О. Пріцака та інших, відхід на емеритуру знаних
професорів-україністів А. Гумецької, Л. Винаря, Б. Кравченка та
багатьох інших по суті девальвують рівень і якість українознавчих
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студій та україномовної освіти у згаданих центрах. На жаль, ці
професори і вчені не підготували собі достойну зміну, а адміністрації університетів не переймалися пошуком нових кадрів,
здатних якщо не розвивати наукових шкіл, які вже було склалися,
то бодай продовжувати традицію глибокої зацікавленості цих вишів Україною й українознавчими студіями. Отже, ці школи приречені на вимирання або принаймні на животіння.
Є в цій проблемі аспект, на який досі ніхто не звертав уваги.
Тим часом після відновлення незалежності Укрїни цей аспект дуже
актуалізується, і тому я хочу загострити вашу увагу на ньому. Йдеться про те, що хоч українознавчі центри при згаданих мною канадських й американських вишах світової слави й створені з ініціативи та за активної (передусім фінансової) участі українських громад і хоч функціонують завдяки зусиллям професорів та науковців
переважно українського походження, за великим рахунком вони є
канадськими й американськими, але не є українськими. Я маю на
увазі традиції української національної науки та освіти, методик та
рівня викладання.
У цьому зв’язку постає питання про розбудову й поширення за
межами України української вищої, спеціальної й загальної освіти. Прикладом для наслідування може бути Американський університет, відділення якого є у Москві, Каїрі, Найробі та інших великих культурних центрах світу. Існує в США і так звана Рада з міжнародної освіти, представництва якої працюють в багатьох країнах
світу, зокрема і в Україні.
Звичайно, зараз українській діаспорі не потрібні виші такого типу, як були колись засновані у Чехословаччині, Німеччині, Канаді
чи США. Але це зовсім не означає, що українська та українознавча
вища освіта за межами України зовсім не потрібна.
Очевидно, що потреби в українських вишах у тому вигляді, в
якому вони свого часу існували, нині немає.
Отже, на часі створення українських науково-навчально-культурних центрв у різних країнах світу, і в першу чергу – у країнах
масового розселення українців. Це уможливило б зосередити фа-
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хові й фінансові зусилля на забезпеченні й реалізації ряду важливих завдань: представництво української вищої й спеціальної
школи за кордоном, організацію навчальних центрів для забезпечення освітнього процесу від дитсадка до університетського рівня викладання цілих циклів українознавчих дисциплін, проведення
наукових досліджень та ін.
Я давно думаю над цією ідеєю, обговорював її із своїми колеґами професорами та вченими в діаспорі, із керівниками ряду університетів України (Києво-Могилянської академії, Острозької академії, Миколаївського університету та ін.) та з багатьма пересічними представниками української громади. Унаслідок цих обговорень і роздумів і виникла ідея проекту Українського Університету, яку вже не перший рік я й намагаюся популяризувати.
Бачиться мені цей Український Університет як конгломерат компактних навчальних закладів різних рівнів (починаючи від дошкільного навчання й закінчуючи пост-докторальними студіями), як науково-методичний центр вищої школи України за кордоном, як осередок для управління стажування й навчання українських студентів, фахівців, учених і професорів за межами України і т. ін.
Кадрову проблему можна вирішити порівняно легко. За межами України зараз живуть і працюють сотні й тисячі викладачів вузів, вчителів шкіл та фахівців із дошкільного виховання, які досконало володіють мовами країн проживання і які, я певен, охоче підключаться до участі в реалізації проекту.
Не був би проблемним і пошук відповідного приміщення: у Вашинґтоні й околицях можна за відносно невеликі кошти купити
приміщення, з якої щойно виїхала якась школа.
Складніше вирішити проблему фінансування. Сподіватися на
те, що українська громада пожертвує достатню суму коштів не доводиться. Збір коштів у такий спосіб ніколи не принесе достатньої
для фінансування проекту суми. Отже, на цей проект мали б
розкошелитися, з одного боку, українська держава в особі міністерства освіти і науки, а з другого – бізнеси й ділові люди Укра-
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їни. Участь останніх була б їм на користь, а центрові забезпечувала б незалежність від непомірного контролю з боку уряду.
Словом, ідея уже витає у повітрі. Запрошую до її активного обговорення та деталізації.
25 вересня 2011 р.
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Про потребу заснування Українського
православного університету
Як людина, яка віддала двадцять років свого життя не тільки
викладацькій, але й управлінській роботі в системі вищої освіти, я
переймаюся проблемами розвитку української вищої школи й виходу її на світові обшири. Упродовж останніх років я активно пропагую ідею заснування міжнародного Українського університету з
потужною онлайновою базою. В силу специфіки державного управління наукою та вишами в Україні, мій проект, ясна річ, не знаходить підтримки. Втім, я мене більшою мірою турбує пасивність
моїх колеґ-професорів, оскільки за їхньої активної підтримки та
участі ми могли б реалізувати цей проект за межами України (наприклад, у США).
Від часу заснування Українського католицького університету не
дає мені спокою й думка про те, що було б добре мати також і Український православний університет.
Що стосується римо-католицької церкви, то створення цивільних, мирських університетів є давньою традицією. У Старому Світі
успішно працює ціла низка університетів, заснованих колись із
благословіння Ватикану різними угрупуваннями католиків. Спеціальні католицькі університети існують ледве чи не в більшості
країн світу, де домінує римська церква.
Мають свої університети й протестанти. Вони знані як християнські. Цікаво, що засновують свої університети не тільки головні,
наймасовіші течії в протестантстві, а й менш потужні чи й просто
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малі. Наприклад, меноніти мають у Північній Америці аж два університети.
Зовсім інша картина у православ'ї. Має православний університет Антіохійська церква. Заснували православний університет і
греки; правда, не в Греції чи США, де мають потужну церкву, а в...
Африці. Ось уже двадцять років поспіль діє під егідою РПЦ Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет у Москві.
До цього ще можна додати православні інститути нижчого, ніж університет рівня, один із яких працює під егідою Вселенського патріарха в США. На цьому по суті перелік і вичерпується. Я вже не
кажу про те, що жоден із цих православних вишів навіть не наблизився до того рівня й авторитету, якого зажили католицькі й
протестантські університети.
Цікаво, що жодна з українських православних церков поки що
навіть не починає розмов про створення правосланих вишів, задовольняючись парою духовних академій та невеликою мережею
семінарій, які готують кадри для внутрішніх потреб церков. Ми добре знаємо, що загальний освітній рівень підготовлених там священиків залишає бажати кращого, оскільки викладацький склад
академій та семінарій, як правило, не мають відповідної університетської освіти, а що вже казати про наявність у них учених ступенів та професорських звань.
Мені, звичайно, скажуть, що проблема створення Українського
православного університету спричинюєтьсся розколом українського православ'я на різні юрисдикції і що цю проблему проблему буде вирішено після створення єдиної Помісної православної церкви. Аргумент, звичайно, дуже вагомий. Тільки ж один Бог знає, як
довго ще триватиме процес об'єднання українського православ'я в
єдину церкву. Так можна й до другого пришестя дотягнути...
Між тим, я глибоко переконаний, що заснування Українського
православного університету можливе й необхідне саме тепер.
Спробую обгрунтувати свою позицію.
По-перше, Український православний університет може бути
заснований як незалежний громадський виш, який не підпоряд-
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ковується якійсь конкретній православній юрисдикції, але уможливлює співпрацю різних православних церков – УПЦ КП, УПЦ
МП, УАПЦ, УПЦ в США, УПЦ в Канаді та ін. В міру своїх можливостей українські православні церкви та їхні вірні, безумовно, підтримають цей проект матеріально.
По-друге, Український православний університет як осередок
вищої освіти на засадах православ'я зайнявся б підготовкою кадрів з вищою та післядипломною освітою, які поступово замінили б
існуючий викладацький склад православних академій та семінарій, які понесли б свої знання в загальноосвітні школи й інші, неправославні навчальні заклади і які зрушили б з мертвої точки наукові гуманітарні студії, передусім – в царинах православної історії, етнології й етноґрафії, психології й соціології та ін.
По-третє, як навчально-науковий заклад, Український православний університет у короткому часі перетворився б на об’єднуючу рушійну силу українського православ'я. Це здійснювалося б
через підготовку кадрів з вищою освітою сучасного рівня. Це здійснювалося б через проведення наукових досліджень, публікацію
наукових праць і організацію наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів.
Словом, закріпившись як факт українського правослів'я, Український православний університет стане фактором, умовою, рушійною силою на шляху об'єднання українських православних церков
у єдину Помісну церкву.
Якщо цю ідею буде підтримано, я радий буду докласти своїх
знань, досвіду й сил для того, щоб проект став реальністю.
А що ви думаєте з цього приводу?
8 лютого 2012 р.
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З ким ви, господа-товаріщі?
(Видання друге, уточнене)
Сьогодні вранці мав нагоду прочитати черговий запис Геннадія
Балашова, зроблений з Америки. Цей запис спонукав мене знову
повернутися до теми, яка болить мені й багатьом іншим в українській діаспорі.
Йдеться про російськомовних громадян України, які доволі часто й часом надовго приїздять до Америки – потинятися по коридорах Конгресу (туди зайти набагато простіше, ніж до будинку ВРУ),
поніжитися на океанському узбережжі і т. д.
Якщо людина має кошти й час на поїздку до США, це – прекрасно. Побачити, як живуть і працюють американці, нікому не
взайве. А тут завжди можна побачити щось і цікаве, і повчальне.
Нещодавно Тарас Березовець виклав знімки інтер'єру свого помешкання, і всі могли побачити, що поїздки його на Захід не були
марними. А одна жіночка в Одесі, мені розказували, перебудувала
свій будинок і посадила навколо нього садок в американському
стилі.
Дратує у всьому цьому одно: практично всі російськомовні громадяни України уперто ігнорують тут українську діаспору, обходять стороною українські громади й тусуються з російськомовною ж діаспорою, яка переважно не має жодного відношення
до України, з росіянами, а деякі не пропускають усяких заходів в
посольстві... Російської Федерації.
Ми б і не знали про це, взагалі не знали б про їхні поїзденьки
по америках, якби усі ці балашови, березовці, воробйови і несть
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їм числа не хвалилися своїми пригодами та враженнями в соціальних мережах.
Ще не так давно був час, коли й українські урядовці й народні
депутати виявляли бажання зустрітися з українською громадою
при православній чи католицькій парафії. Пригадую навіть зустріч
із П. Лазаренком.
Ось уже роки, як таку традицію втрачено. І пояснення тут те саме: російськомовним слугам українського народу "западло"
зустрічатися з частиною народу, якому вони служать, в діаспорі.
Навіть лещенки, найоми й гопки, які українською мовою володіють,
поспішають злиняти поскорше додому, аби тільки є уникнути
спілкування з українською громадою в США.
Подейкують, що ці також залюбки тусуються з російськомовними мешканцями США, а деякі без докорів сумління забігають на
фуршети у те ж посольство... Росії. Хотілося б думати, що в російське посольство їх тягне лише випивка на халяву...
Дехто пояснює таке ігнорування української діаспори, українських громад з боку російськомовних громадян України їхньою ніяковістю, соромливістю й іншими цнотами. Але ж ідеться не про засватаних наречених, а про людей, які працюють із масами, красуються на екранах телевізорів і под.
Зрештою, якщо їм справді ніяково й соромно через незнання
української, ми готові поспілкуватися й на общєпонятном – якщо
не російською, то анґлійською, – хай тільки не цураються, а заходять. Як заходять звичайні російськомовні громадяни України, бувши в наших краях.
Ви напевно підловили мене на слові "звичайні", чи не так? Візитери з України, про яких я тут пишу, – люди НЕзвичайні. Принаймні, вони себе звичайними не вважають. На своєму віку, і за
два десятиліття життя в США зокрема, я набачився й таких. Отож
можу з упевненістю стверджувати, що маємо справу з людьми, які
не позбавилися пихи і чванства, характерних для тієї частини української псевдоеліти, яка вважає приниженням своєї гідності
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спілкуватися із своїм не своїм народом і тим більше – говорити
його мовою.
І це – ще не найпечальніша частина історії.
Найпечальніше – в тому, що в час випробувань, які зараз переживає Україна через агресію з боку РФ, коли багато російськомовних українців і українських етнічних росіян перейшли на українську і згуртовуються для оборони, ці особи ніяк не можуть визначитися, з ким вони.
Ця невизначеність, можливо, не так помітна вдома, в Україні,
де вони можуть грати роль патріотично налаштованих російськомовних громадян (і навіть створювати партію російськомовних українських націоналістів!), тим більше що громадська думка дуже
толерантна до їхньої неукраїнськості.
За межами ж України, де українськість і патріотичність діаспори
є оголеною, як нерв, ці люди мимоволі проявляють свою суть.
Якщо я помиляюся у своїх спостереженнях і висновках, я готовий вибачитися перед тими, хто набереться сміливості під час перебування у Вашинґтоні зустрітися з українською громадою або
просто ознайомитися з українським Вашинґтоном.
До речі, 19–20 вересня у нас тут має відбутися традиційний Вашинґтонський український фестиваль (Washington Ukrainian
Festival). Запрошую!
Ось вам мої координати: телефон/СМС – 1-240-432-3307. Електронна пошта – ukrainainc@gmail.com.
Ану ж, подивимося, хто є who. І - з ким ви, господа-товаріщі?
Експеримент і тест (два в одному) починається. Буду повторювати цей запис з певною періодичністю, а ви, друзі, перепощуйте
та попереджайте мене, хто там із наших славних "земляків з циновими гудзиками" (Шевченко) рухається в моєму напрямку. Кажіть
їм, що на них тут чекають.
23 квітня 2015 р.
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Український патріотизм і діаспора
Один із останніх записів Геннадія Балашова (зумисне не даю
посилання – цікаві знайдуть і самі) навів мене на деякі роздуми
про український патріотизм. Можливо, з часом напишу на цю тему цілу статтю. Поки ж – лише окремі нотатки.
Почну з того, що учора-позавчора хтось (не хочу тикати пальцем) у коментарях засумнівався у патріотизмі української діаспори, і я мусив різко відповісти. І не тому, що “нападник” був неправий, а тому, що людина просто не в курсі, що і скільки діаспора
зробила і робить, а також чому підупав її патріотичний запал.
Я сам не раз дуже різко критикував діаспору, і думки своєї відтоді не змінив, але знання і досвід дають мені більше права на таку критику, ніж тому, хто про діаспору не має жодного уявлення.
Події останнього часу в Україні тим часом спричинили позитивний порух і в діаспорі. Зокрема, помітно українізувалася значна
частина російськомовних вихідців з України, і не тільки етнічних
українців, а й євреїв та... росіян.
Звичайно, на цьому тлі почали впадати в око заблукалі малороси, які проявляють своє зрадницьке нутро, відверто підтримуючи Росію або ж проявляючи жлобську зневагу до України і всього
українського.
На цьому тлі якось по-особливому проявилася група російськомовних патріотів України, про яку я хочу сказати окремо, оскільки
вони чомусь уперто не переходять на українську, навіть коли обставини спонукають. Немало зустрінете їх і серед фейсбуківців.
Декому із них я даю поблажку: на українську зазвичай легко переключаються люди високої культури й освіти. А що візьмеш від
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того, хто й своєю рідною російською пише неграмотно, з масою
помилок, хоч і видає себе за птаха високого польоту, проникаючи
в коридори тутешньої (американської) влади.
Цікаво, що ця категорія патріотів України (і ті, хто мешкає тут
постійно, і ті, хто буває тут наїздами) чомусь тусуються й сусідують переважно з вихідцями з... Росії чи – в кращому разі – з малоросами.
Їх чомусь не видно по українських громадах, де можна і з тутешніми українцями поспілкуватися, і себе показати. Гляди, ще й попросять виступити та розповісти про своє бачення ситуації в
Україні.
Більше того, ці люди чомусь намагаються оминати й уникати
зустрічей навіть із окремими представниками української діаспори, яких вони знають якщо не особисто, то завдяки соціальним
мережам.
Чи таке поводження не є підставою засумніватися в українському патріотизмі таких російськомовних вихідців із України? Спілкуючись із американцями, а особливо – з американськими політиками й громадськими діячами, ці люди можуть приносити Україні
більше шкоди, ніж користі. І якраз це мене непокоїть найбільше.
26 липня 2015 р.
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Чи матиме Україна свого Адамкуса?
Про роль “американців” у розбудові України
Час від часу в Україні навіть серед патріотів знаходяться не
тільки отруєні кремлівською пропагандою, але й щирі патріоти України, які незадоволені співпрацею України з США, проамериканськими іноземцями в уряді й узагалі “підступністю американського
імперіалізму”.
Проіґноруємо антиамериканістів з російським душком. Російський антиамериканізм взагалі заслуговує окремої розмови, але не
тут і не зараз.
Мені зараз цікаві доморощені антиамериканісти, які не хочуть
бачити Україну під російським впливом, але й американського
впливу вони жахаються, як чорт ладану.
Я їх розумію. Я – також за те, щоб Україна була незалежною від
будь-кого, самодостатньою, успішною й багатою. Як та ж Швейцарія.
На жаль, це не реально. Принаймні поки що. І не тільки тому,
що ще не здобута перемога над зовнішнім ворогом. Є ще й ворог
внутрішній, і перемогти його набагато важче.
І тут без зовнішньої допомоги не обійтися. Якщо ми воюємо із
тими, що нав’язують Україні “допомогу” із зброєю в руках, то, ясна
річ, мудріше - сподіватися на допомогу з іншого боку, від тих, хто
не примушує приймати допомогу. “Ви хоч щось та робіть, і ми тоді
вам поможемо”, - кажуть Україні американці.
А українцям у тому вже мерещаться зазіхання на їхню свободу,
на їхні землі й води. І вже вони бояться то Катерини Чумаченко
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(вона ж Ющенко), то її “сестри” Наталії Яресько (я особисто
уточнював у пані Катерини, чи Яресько справді доводиться їй сестрою; виявляється – поговір, та ще й припечалений невідворотною втратою). Ну, а як же – американки. І байдуже, що вони обидві
– українського походження і, за великим рахунком, етнопсихолоґічно й ментально практично не відрізняються від пересічного українця. Досвідом життєвим лише відрізняються. І це – те, чим Н.
Яресько цінна в уряді України. Я її тут не захищаю, не відбілюю,
бо не знаю її ні особисто, ні за ділом. Зрештою, кожен із нас відповідає за свої неправедні вчинки – якщо не перед людьми, то
перед Богом.
Наскільки участь американських українців (не всіх, звичайно, а
найуспішніших) може бути цінна й корисна, покажу на прикладі...
Литви.
Литва, як відомо, першою проголосила свій державний суверенітет і показала дорогу на вихід із СРСР іншим республікам. Рушійною силою в цьому, як потім і в проголошення незалежності
Литви, був “Саюдіс”. Це – таке саме, як Народний рух України. Лідером “Саюдіса”, а потім і Литви був Вітаутас Ландсберґіс, про
якого більшість людей у Литві й за її межами думали як про запеклого литовського націоналіста.
Насправді Ландсберґіс націоналістом не був. Він був космополитом і хизувався своїм оонівським паспортом, зокрема, й перед
невеликою групою гостей, серед яких був і я. Отже, знаю, про що
говорю. І все ж Ландсберґісові вдалося відірвати Литву від Москви.
В Україні також був свій “Саюдіс” – Народний рух. І очолювали
його не космополити, а притомні українські патріоти. Я так думаю,
бо жодного разу не бачив, щоб хтось із них хизувався оонівським
паспортом. Але цим патріотам чомусь не вдалося відірвати Україну від Москви – вона сама відпала завдяки ГКЧП. На відміну
від Ландсберґіса, лідерами України рухівці не стали – першим
президентом України став їхній політичний опонент. Історія й досі
не розбереться, чому так вийшло.
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Втім, і в Литві у “Саюдіса” не склалося – з часом до влади повернувся колега украінського президента по КПРС. А от потім...
Подібності закінчилися: Литва й Україна пішли різними шляхами. І
найважливіша відмінність між Литвою та Україною полягає в тому,
що Литва вийшла із Радянської імперії з гордо піднятою головою,
Україна ж випала на ходу з поїзда, який щойно зійшов з рейок чи з
корабля, який уже тонув – кому яке порівняння до вподоби.
Тенденції й етапи розвитку “незалежної” України легко відстежуються за каденціями її президентів: Кравчук передав владу
Кучмі, Кучма – Ющенкові, Ющенко – Януковичу... Після Януковича
владну булаву перехопив Порошенко; втім, багатьом небезпідставно здається, що Янукович передав владу Порошенкові. Ми
добре знаємо, хто є who. Україна завдяки цим флюґерам опинилася на семи вітрах, особливо розриваючись між Європою та
Росією. Тотальна совковість і корупція змагаються між собою по
сей день. Власть імущі й олігархи розпродують і розтягують усе,
що можна, а народ їм навіть допомагає. Палають шини й гинуть
люди уже не тільки на Майдані, а й на фронтах справжньої війни з
Росією. І все одно практично нічого не змінюється...
Маленька й тендітна Литва також проявляє тенденції й етапи
свого розвитку через каденції своїх президентів. Але вона не стала тричі випробовувати свою долю (у народі недарма кажуть: не
випробовуй свою долю тричі!) й... виписала собі з Америки не першу леді й навіть не міністра-члена уряду – президента! Він не жив
у Литві не те що останні п’ять років – він не жив у Литві останні
сорок п’ять років! І литовці його обрали як досвідченого менеджера (піднявся до високого рангу державного службовця в одному з
американських міністерств), людину з досвідом проживання у вільній країні та ще й – що дуже важливо! – першокласного фахівця
із захисту (очищення!) довкілля. Симптоматично те, що він обирався на посаду президента Литви прямо із США. Очевидно, литовці надали йому перевагу, швидко допетравши, що від перетягування канату між місцевими совками добра не діждешся.
Прийшовши до влади, президент Адамкус вніс у життя Литви
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чимало свіжих змін, і, як справжній санітар, вдався й до очищення
ментальності литовців: однією із кардинальних змін було відкриття
архівів КДБ. Жоден президент на пострадянському просторі і досі
не відважився на такий крок, і не скоро відважиться. А він відважився! І тут виявилося, що знаменитий литовський націоналіст і
демократ Ландсбеоґіс – зовсім не націоналіст і не демократ, а
аґент КДБ із двадцятирічним стажем і що “Саюдіс” – проект КДБ.
Інакше кажучи, виявилося, що “Саюдіс” створювався для того,
щоб випустити пар, але кадебісти не втримали ситуацію, і вона
вийшла з-під їхнього контролю. Правда підняла дух литовців і
згуртувала націю. Вони вибачили підлість Ландсбергісу й навіть
дозволили йому репрезентувати Литву в Європарламенті.
Де тепер Литва? У Євросоюзі. Чи втратила Литва свою самобутність, незалежність, свої багатства? Ні, Литва випросталася на
повний зріст, наче її ніколи й не ставили на коліна. І керує нею
харизматична Жінка, успішному президентству якої може позаздрити будь-який світовий лідер чоловічої статі.
І хто найбільшою мірою відстоює інтереси України в Євросоюзі,
з одного боку, й найсміливіше вишкірює зуби на Росію, захищаючи
Україну, – з другого? Маленька країна Литва та її прекрасний лідер Даля Грибаускайте! Литва, виходить, – найнадійніший союзник України від часів середньовіччя. Що Україна робила б і де Україна була б без Литви?
А все було б інакше, якби Литва не обрала на президента американця.
...Кілька років тому я одержав листа від київського політолога, в
якому була й така жартівлива фраза: – “Повертайтесь, пане
Володимире, в Україну – будемо робити з Вас президента”. Я підіграв тоді у відповідь: внесіть відповідні зміни до Конституціі, і
таке стане можливим.
Справді, за межами України живуть десятки мільйонів українців. Діаспора багата на потужні таланти, високої освіти й культури особистостей, досвідчених менеджерів і політиків високого
рангу, порядних людей і справжніх патріотів України. Далеко не
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останніми їхніми чеснотами є також те, що у них є щеплення від
корупції. Звичайно, є поміж нами зваричі, які намагаються скористатися можливостями, але все-таки більше серед нас таких, як
блаженної пам’яті Слава Стецько – самовідданих, жертовних і готових працювати на ентузіазмі.
Одна тільки біда стає нам на перешкоді і разюче різнить нас від
литовців: українці і в Африці українці – де збираються два українці, неодмінно з’являється три партії. Класичний приклад з історії
ОУН: бандерівці, мельниківці, “двійкарі”. Або ще: українські католики ніяк не можуть знайти спільну мову із православними. Події
останнього часу підняли температуру проукраїнських настроїв серед традиційно космополітичних і відтак інертних українських юдеїв, мусульман та протестантів. Національна самосвідомість останніх продовжує бажати кращого... Тому ми й зараз такі розмежовані,
коли йдеться про об’єднання в етномережі, світові українські спільноти: кожному ініціаторові єднання кортить бути гетьманом якогось чергового віртуального гетьманату. При цьому ми впритул не
бачимо й не хочемо навіть помічати поміж нас справжніх природних лідерів, здатних мислити стратегічно. Й поготів – якщо вони
живуть і працюють за межами України.
29 серпня 2015 р.
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Українські вчені, єднаймося!
Заснована мною група “Асоціація Українських Учених” бачиться
мені як частина і свого роду група підтримки проекту “Український
Університет”.
Вибудовуючи Український Університет як світову українську освітнньо-наукову мережу, ми розраховуємо на підтримку й активну
участь у цьому проекті професорсько-викладацького й наукового
потенціалу України й українського зарубіжжя.
Разом з тим, ми сподіваємося, що згуртовані навколо Українського Університету українські професори й науковці стануть основою для об’єднання українських учених і наукових установ у світову організацію українських учених незалежно від місця їхнього
проживання, а також вчених-українознавців з інших країн світу.
На мій погляд, ця група має стати платформою для обговорення історичного досвіду, сучасних проблем і перспектив розвитку
української науки і освіти, їх місця й ролі у розбудові незалежної
України та у світовому науковому співтоваристві, а також теорії,
методології й організації наукових досліджень у нинішніх умовах.
Фактично це бачиться мені як продовження розмови, свого часу започаткованої мною у статті “Чи не час нам перегрупувати наш
науковий потенціал?”. Стаття порушувала лише питання становища української науки в діаспорі, але обговорення її показало,
що ще пильнішої уваги потребує стан науки й освіти, становища
вчених та організації наукових досліджень в самій Україні.
Об’єднання зусиль українських вчених у світовому масшабі,
безперечно, сприятиме модернізації української науки, осучасненню її теоретико-методологічних засад, удосконаленню системи ор-
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ґанізації та фінансування наукових досліджень, а також управління науковими інституціями й колективами.
Досвід українських учених зарубіжжя, їхня участь у роботі зарубіжних університетів, науково-дослідних центрів, тимчасових науково-дослідних колективів (груп), безумовно, стимулюватиме зміни на краще в ситемах академічної й університетської науки в
Україні.
Спільними зусиллями українських учених в Україні й діаспорі
ми сподіваємося створити й розбудувати Український Університет
як освітньо-науковий центр нового типу – без кордонів та ідеолоґічної заангажованості, який передусім стане цілою мережею осередків українознавчих студій, об'єднає й координуватиме просвітні
та освітні проекти й програми, забезпечить платформу для спілкування українських професорів і вчених між собою та споживачами
результатів наукових досліджень, а також для публікації наукових
досліджень.
Окрім спілкування у цій групі, запрошую всіх проявляти максимальну активність на сторінках “Ukrainian University”, “Leadership
International Foundation” та інших, які мають відношення до фундації або її проектів.
Ми будемо вдячні тим, хто зголоситься увійти в коло спонсорів
проекту й підтримати проект у будь-який спосіб. Матеріальна харитативна підтримка проекту через Міжнародну фундацію лідерства відтягується з податків відповідно до законодавства США.
З усіх питань, що стосуються проекту “Український Університет”
та Міжнародної фундації лідерства можна писати приватно на
адреси:ukrainianuniversity@gmail.com.
Сподіваюся на широку підтримку проекту й плідну співпрацю з
усіма зацікавленими в його успішній реалізації.
2 листопада 2015 р.
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На сторіччя Богдана Казанівського
Сьогодні виповнилося сто років Богданові Казанівському – активному діячеві ОУНівського руху, першому українському коменданту Львова (літо 1941 р.). Многії літа ювілярові!
Я знаю його понад півтора десятка років. Поки століття ще не
тисло на нього, він тримався бадьоро. Завжди, коли я навідувався
до нього, на столі з`являлися чай і тістечка. Чаюючи, ми вирішували світові проблеми і, звичайно ж, обговорювали широкий
спектр українських справ. Часом співучасниками нашої розмови
були або дочка Дана, або зять – професор Василь Васильківський.
Пан Богдан і сам – солідна частина історії України. Він виростав у західноукраїнському селі Нивиці, де проводив свої студентські канікули уславлений пізніше Роман Шухевич. Не без
впливу тих зухвалих національно свідомих студентів і юний
Богдан прилучився до національно-визвольного руху.
На час приходу в Західну Україну совітів змужнілий Казанівський займав чільне місце в ОУНівському русі й активно працював
у підпіллі. Відтак енкаведисти запроторили його у тюрму на Лонцького у Львові, і сидів він там у камері, з якої практично вже ніхто не
виходив. Напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз багатьом пришвидчив виконання смертного вироку: втікаючи, енкаведисти знищували в`язнів цілими камерами.
На камеру, в якій тримали Богдана Казанівського, енкаведистам просто забракло часу – гітлерівці буквально наступали їм на
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п`яти. Провід ОУН поклав на щойно визволеного із в`язниці Казанівського виконання обов`язків... коменданта Львова.
...Мені довелося відіграти цікаву роль в довершенні однієї історії, про яку згадує у своїх спогадах Б. Казанівський.
Зверніть увагу на фрагмент спогаду пана Богдана про те, як
одружився Іван Климів (Ле\енда). Прожити у шлюбі йому довелося
лише пару місяців. Після загибелі Ле\енди мій знайомець втратив
зв`язок із його вдовою й думав, що вона, певно, також загинула.
Щойно прочитавши подаровану мені книжку “Шляхом Леґенди”,
я поділився враженнями з Галиною Біровець – близькою соратницею Тараса Бульби-Боровця (це вона зберегла бінокль свого командира, який по її смерті було передано на Волинь до музею засновника УПА). “А ви знаєте, що вдова Івана Климова – наша парафіянка?” – запитала мене пані Біровець. – “І хто ж це?” – “Галина Петренко!” – почув у відповідь.
Петренко – це прізвище вдови Климова за другим чоловіком,
Романом Петренком – заступником командувача УПА Романа Шухевича з тилового забезпечення. На той час Галина Петренко знана була в діаспорі як активістка жіночого руху (Союз українок), редактор українських часописів і книжкових видань. Можливо, грекокатолик Б. Казанівський на якихось масових заходах української
громади в США навіть пересікався з православною активісткою Г.
Петренко, але ж хто міг припустити...
Я негайно зателефонував панові Казанівському й повідомив,
що героїня його спогадів Галина Ч(уйко) – жива-здорова, й передав йому номер телефону пані Петренко. Повідомив я й пані Петренко про те, що знайшовся один із її бойових побратимів. Ото
було радості обом – зустріч через шістдесят з лишком років!
3 лютого 2016 р.
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Світовий форум українців:
куди йдемо?
Світова українська спільнота має серйозно замислитися над
взаємодією України з діаспорою. Українська діаспора має проаналізувати й переглянути своє ставлення й свою вимогливість до України й української влади.
Очевидно, що і Форуму, ВУКР, і СКУ є над чим замислитися.
Можливо, що у нинішньому форматі він просто вичерпав свій ресурс.
[Вставка] Чимало коментаторів звертають увагу на проблему
предстаництва. Мене віддавна також цікавить це питання.
Я живу в США два десятиліття. Як не упирався, зрештою став
частиною діаспори. Якось розповім, як мене сватали на голову то
Вашинґтонського осередку НТШ, то Вашинґтонського осередку
УВАН.
Про моє ставлення до діаспорних орґанізацій можете дізнатися
з мого давнього інтерв'ю “Борімося, й поборемо!” Бодай щось змінити в цих орґанізаціях практично неможливо. За рідкісними винятками, це, як правило, щось загадкове й розпливчасте або таємниче.
Узяти згаданий тут СКУ, який репрезентує, зокрема, й мене.
Можливо, на тому ж Форумі. Але я не брав участі в жодних зборах
і конференціях, які обирали б делегатів на з’їзд чи конгрес. І не
тому, що мене на них не запрошували. Їх просто не було. Коли
СКУ очолював Адріан Каратницький, щось там більш-менш серйозне робилося. Потім СКУ очолив хтось на прізвище Євген Чолій.
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Усе, що мені запам'яталося з активності СКУ, так це поїздка пана
Чолія на поклін до... Януковича.
Є новітня орґанізація – “Четверта хвиля”. З околиць Нью-Йорка, пригадую, занесло до нас якусь бойову жіночку. Був я на тому
збіговиську. Відбулася типу презентація: вона розказала, що вони
засновують “Четверту хвилю”. З тим і поїхала. Відтак чуємо: президентом наймасовішої сучасної діаспорної організації стала Мирослава Роздольська. Хто така? Хто її висував на цю посаду? Хто
й коли її обирав?.. Ну, тепер відповіді на ці запитання можете виґуґлити.
Більш-менш організованими й активними є Український Конґресовий Комітет Америки, Злучений Допомоговий Комітет Америки (не лякайтеся першого слова: то – не те, що ви подумали) та
пару інших. Проблема тут хіба що в тому, що це – греко-католицькі, бандерівські орґанізації, які не репрезентують усю діаспору,
але які приватизували майже все публічне життя українців у США.
Події останніх двох років, слава Богу, пробудили українців у душах тих українських американців, які доти асоціювали себе з громадою російською, ходили до церков МП і соромилися свого українства. Одна така особа досить молодого віку, яка є частиною
одного з волонтерських проектів, яка з великими труднощами розмовляє українською (але добре, що нарешті перейшла на українську) і яка тепер на людях показується лише у вишиванці, якось
навіть вказувала мені, що мені до неї не дорівнятися. Це, мабуть,
таки правда: досить порівняти мої записи із перепостуваннями на
її сторінці.
Звісно, хтось із них представляє й мене на Форумі в Києві. Хоч
я їх туди й не делегував.
Якийсь час назад Михайло Ратушний відгукнувся на якийсь із
моїх записів і пообіцяв написати мені листа. Можливо, навіть стосовно підготовки до цього форуму. Не написав. Заніколилося. Буває.
Тепер складається вельми печальна картина: і в Києві, і в країнах компактного проживання українців на різних континентах сфо-
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рмувалися такі собі закриті (часом, можливо, й корумповані) групи
“активістів”, які замість того, щоб згуртовувати світову українську
спільноту, займаються якимись виграшками, видимістю діяльності
задля зміцнення зв’язків, співпраці і взаємодії між Україною та українською діаспорою.
Проблема, однак, у тому, що ефективність видимості не має нічого спільного навіть з віртуальною активністю. Час же вимагає
від нас реальних і продуктивних дій. І тут є про що поговорити.
Запрошуємо до розмови на сторінках “Diaspora Studies Діаспорознавство” та “Світове українство”.
20–21 серпня 2016 р.
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Феномен українськості
Мене вразила не так сама молода особа, яка зробила епохальне відкриття й відмовилася від заманливих зарубіжних пропозицій на користь України… Мене вразили коментарі до цього посту, в яких маси людей виражають захоплення феноменом молодої
співвітчизниці, нещадно критикують українську владу й водночас
навіть не намагаються продемонструвати належний рівень власної національної свідомості, громадянської відповідальності й потугу суспільства.
Переважна більшість коментаторів, зауважте, – україномовні.
Дехто закликає “поїхати, щоб повернутися потім”.
...Під час моїх лекцій по університетах в Америці ще 1990 року
до мене підходили люди з діаспори й висловлювали свої бажання
приблизно так: “Якби Україна була незалежною, хай і радянською,
ми повернулися б до неї…" Це був уже час, коли Верховна Рада
вже проголосила державний суверенітет України, а до незалежності залишалося більше року.
Були тоді мені й пропозиції не повертатися в Україну, залишитися. Я відповідав: “А хто там буде працювати для України?” Зі
мною погоджувалися...
І я тоді був переконаний, що з мене буде більше користі в Україні, а не в діаспорі. Суспільство в Україні виявилося неготовим
до змін. Відтак гору над ним узяв кримінал, породжений перевіреною комуно-радянською номенклатурою. Не гребували й не гребують нічим...
Я поїхав з надією повернутися. І продовжую плекати цю надію.
Як і тисячі, десятки й сотні тисяч, а мо' й мільйони інших, хто мріяв
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повернутися задовго до мене...
Гуманітарії, як я, ще тримаються України й української спільноти, бо Україна й усе українське залишаються справою нашого життя.
Учені в царинах природничих наук дуже швидко, аж надто
швидко, асимілюються у чужому середовищі й відтак зазвичай
поступово забувають, хто вони й чиїх батьків діти.
Україна – на жаль, не Литва, а українська спільнота – на жаль,
не литовська спільнота, яка може дозволити собі обрати на президента людину прямо з діаспори, щоб ця незаангажована в совкову
традицію особистість струснула країну й суспільство.
Більше того, у час епохальних змін і нелегких випробувань помічаємо тенденцію до відчудження у стосунках між Україною, українським суспільством і українцями в розсіянні.
Агресія Московії щодо України, звичайно, українізувала деяку
частину українців у діаспорі, які довгий час перед тим ідентифікували себе як “русскіє”. Чи добрий це знак? Не знаю...
Помічаю серед "нових українців" чимало таких, для кого
українськість стала не так переконанням, як бізнесом, а
вишиванка - таким собі одностроєм, уніформою. Дай Боже, щоб
прищепилося хай і в такий спосіб.
Водночас багато тих, хто ідентифікують себе українцями і в діаспорі, по суті своїй залишаються совками, не гидують фотографуватися з колорадською стрічкою й ходити на імпрези в дипломатичні місії РФ.
Словом, наші проявляються скрізь і по-всякому.
“Розрита могила” тепер – не тільки поетичний образ із Кобзаря, а й гнітюча сучасна реальність.
17 січня 2017 р.
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Чи знайдуть спільну мову
Україна та діаспора?
Як завжди, Аскольд Лозинський пише об'ємно, конкретно і
зважено…
Мені довелося знати декого з керівників СКВУ й відстежувати
його діяльність упродовж тривалого часу.
Відтоді, як СКВУ трансформувався в СКУ, він дуже скоро перетворився на таку собі номенклатурну орґанізацію, яка не відіграє
суттєвої ролі ні в діаспорі, ні в Україні, ні у зв'язках діаспори з Україною.
Україна утверджує свою незалежність як держава. Яку роль у
цьому відіграє СКУ? Ніякої!
Україна відбиває російську агресію. Яку роль у цьому відіграє
СКУ? Ніякої!
Численні орґанізації діаспори налагодили підтримку ЗСУ, яких
не спромоглася утримувати Україна як держава. Яку роль у цьому
відіграє СКУ? Ніякої!
Зараз на часі скликання самміту країн – підписантів Будапештського меморандуму. У Києві й Вашинґтоні працюють робочі групи.
Яку роль у цьому відіграє СКУ? Ніякої!
Яку ділянку життя діаспори, України та взаємозв'язків між ними не візьми... Яку роль у цьому відіграє СКУ? Ніякої!
Що запам'яталося з історії СКУ, так це церемонії зустрічі його
очільника з президентами України, і на передньому плані – кадри
зустрічі з Януковичем.
...Якийсь час тому я висловив свої враження від якогось фору-
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му світового українства. На мої нотатки відгукнувся сам пан голова
Головної Координаційної Ради Михайло Ратушний. Написав у приват: ось, мовляв, напишу докладнішого листа... І досі пише.
Тим часом президент України закликає до тіснішої співпраці
України й діаспори, діаспори й України. Але, схоже, ні в Україні, ні
в діаспорі ніхто не хоче засукувати рукави й працювати. Їм би тільки імпрези відбувати.
Хіба не так?
28 серпня 2017 р.
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Міжнародна Асоціація Громадян
України
До двадцятиріччя заснування
Двадцять років тому появилася на світ Асоціація громадян України в США. Нас було троє співзасновників: Михайло Даценко,
покійна уже Ганна Джонсон і автор цих рядків.
Приводом для нашого згуртування в орґанізацію була потреба
у захисті громадянки України, яка приїхала в Нью-Джерсі доглядати свого 90-літнього дядька й потерпіла від нечистого на руку
адвоката українського походження та його приятеля – ґенерального консула України в Нью-Йорку.
За підтримки з боку посла України в США д-ра Юрія Щербака
(посол, як виявилося, не мав адміністративного впливу на ґенконсула, і все, чим міг нам допомогти, так це виматюхати корумпованого дипломата) ми здобули хай і неповну, але перемогу в тій
битві.
Наша боротьба за очищення й налагодження належної роботи
консульської системи тривала потім ще кілька років, і зміни на краще таки прийшли.
Саме у ці дні 1999 року наша асоціація зареєструвалася під
назвою “Міжнародна асоціація громадян України” (скорочено –
МАГУ, назва анґлійською мовою – “Ukraina Citizens International
Association”, або UCIA).
Одним із першочергових завдань, яке ми взялися розв'язати,
була активізація громадян України, які постійно або тимчасово пе-
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ребувають за кордоном, у виборах президента й Верховної Ради
України.
Справа в тому, що посольства й консульства не горіли бажанням залучення до участі у виборах якомога більшої кількості громадян України. Мали місце проблеми з реєстрацією виборців, а то
й саботаж. Я вже й не кажу про брак роботи з виборцями за місцями їхнього проживання, і особливо – про довезення виборців до
виборчих дільниць: більшості громадян України треба було їхати
за сотні миль до посольства чи консульства, щоб проголосувати.
Отже, ми чимало зробили для того, щоб поліпшити роботу виборчих дільниць, а також ми збирали гроші для винайму чартерних автобусів, якими довозили виборців до виборчих дільниць.
Окремо тут треба сказати про роль МАГУ у президентських виборах 1999 року, на яких ми вирішили підтримати кандидатуру Євгена Марчука. Фактично ми стали закордонним представництвом
його виборчого штабу, і координати нашої асоціації було вказано
на сайті кандидата.
Мало хто знає, яку роль відіграла МАГУ у подіях, пов'язаних з
Помаранчевим Майданом 2004 року. Буквально через півтори години після того, як люди вийшли на Майдан у Києві, ми виставили
перший пікет біля посольства України у Вашинґтоні й закликали
усю діаспору зробити те саме у столицях і містах перебування українських дипломатичних місій у країнах компактного проживання
українців.
Ви знаєте, як діаспора підтримувала Помаранчеву революцію в
Україні, зокрема – й матеріально.
Зосередившись на орґанізаційних і координаційних заходах,
МАГУ не брала участі в матеріальній підтримці Майдану 2004. Це
пояснювалося тим, що ми зосереджувалися на проекті, який передбачав підтримку українських приватних підприємців і родинних
бізнесів. За декілька років роботи цього проекту члени МАГУ зібрали й переслали в Україну понад $250,000.
Упродовж років МАГУ активно співпрацювала з посольством
України в США у справі орґанізації днів відкритих дверей...
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Улітку 2010 року я склав із себе повноваження голови Ради
директорів МАГУ, щоб зосередитися на іншому проекті. Відтоді
Асоціацію очолює її президент Михайло Даценко.
МАГУ інформує про свою діяльність за допомогою інформаційного бюлетеню “Громадянин України”.
Останніми роками з різних причин МАГУ знизила свою активність. Але у кожного громадянина України, який постійно або тимчасово перебуває за межамм України є шанс приєднатися до
Асоціації й узяти участь у її роботі.
Хто хоче привітати МАГУ та її президента, запропонувати співпрацю або підписатися на бюлетень, раджу шукати Михайла Даценка (Mikhajlo Datsenko) на LinkedIn (він не має сторінки на ФБ)
або написати йому на адресу: ukraina_citizen@yahoo.com.
29 серпня 2017 р.
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Українська Світова
Інформаційна Мережа
Ідея створення світової мережі україноцентричних ЗМІ не нова.
Цю ідею ще 1990 року приніс мені як голові Київської орґанізації
СЖУ ветеран української журналістики Валерій Мирський.
Не раз я повертався до цієї ідеї, продумуючи шляхи й можливості втілення її в життя як у загальних обрисах, так і в деталях.
Події останніх років роблять потребу реалізації цього проекту
нагальною. Сподіваюся, як в Україні, так і в діаспорі знайдеться
достатня кількість національно свідомих і громадянськи відповідальних журналістів і блоґерів, які відгукнуться на мій заклик і візьмуть участь у цій надзвичайної ваги справі.
За нинішніх умов створення мережі україноцентричних ЗМІ видається мені можливим за таким умов.
Перша: згуртування навколо спеціально створеного під цей
проект сайту україноцентричних ЗМІ та блоґерів. Їхні сайти та
блоґи будуть презентовані відповідною інформацією та зв’язані
посиланнями з цим сайтом.
Друга: випрацювання засад асоціації україноцентричних ЗМІ й
блоґерів, на основі яких ми укладемо двосторонні угоди про співпрацю з кожним ЗМІ та блоґером, а згодом – і багатосторонню.
З цією метою ми підготуємо й запропонуємо на обговорення засади формування системи, її ідеолоґію, методологію, орґанізаційно-управлінські основи тощо.
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Третя: досвід асоціації чинних ЗМІ та блогів підкаже нам шляхи
й можливості розбудови і зміцнення системм.
Виходячи з потреб і стану справ, ми виберемо оптимальні форми розширення системи (напр., франчайзінґ), а також технолоґічної й фінансової підтримки учасників.
Робочими мовами мають стати українська та – за межами
України – мови країни, в якій знаходиться засіб масової інформації
або блоґ.
Головним сайтом мережі бачиться ukrainainc.net, на якому публікуватимуться: найважливіша інформація, огляди й аналітичні
матеріали про Україну та діаспору.
На цьому сайьі можна буде знайти ЗМІ та блоґи України за областями, а також ЗМІ та блоґи діаспори за регіонами.
Поєднуючи інтеретні (онлайнові) й неінтернетні (офлайнові)
форми, у перспективі ми вийдемо на створення повноцінних ЗМІ,
які будуть незалежні від держави, з одного боку, та від українобіжних олігарів – з другого.
Ми будемо розраховувати виключно на підтримку суспільства
та на україноцентричних спонсорів, наслідуючи кращий досвід публічних (суспільни чи громадських) та приватних ЗМІ.
Наукову базу, а також підготовку та перепідготовку журналістських кадрів забезпечуватимуть нам Український Університет та
афілійовані з ним науково-освітні заклади в Україні та зарубіжжі.
Публічні аспекти створення системи/мережі обговорюватимуться на таких сторінках та групах ФБ: “Українська Світова Інформаційна Мережа”; “Журналістикознавство”; “Студенти й колеги Володимира Іваненка” та ін.
Для обговорення питань непублічного характеру буде створено
інформаційний бюлетень на базі електронної пошти, адресу якої
буде оприлюднено пізніше.
Тим часом запрошую названі ЗМІ й блогерів зголошуватися до
співпраці, надіславши листа за адресою:ukrainainc@gmail.com.
Наперед дякую і сподіваюся на плідну співпрацю.
15 жовтня 2017 р.
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Хто винен? Що робити?
Частина перша
Можна погодитися з фразою “Янукович не винен”, яку око вириває з контексту, коли читаєш дуже емоційний запис відомого українського радянського журналіста та українського пострадянського політика. За великим рахунком, Януковича було цинічно використано, і Януковича можна було б розглядати як жертву, хоч і одно,
й друге ніяк не знімає з нього і політичної, і моральної, і кримінальної відповідальності. Але тоді значна доля відповідальності лягає
на ту частину українського суспільства, до якої належав і завдяки
якій зробив свою професійну кар’єру і той, хто в емоційному пориві заявляє про невинуватість Януковича.
Втім, давайте заглянемо в суть проблеми, про яку я пишу понад чверть століття. Йдеться про те, як сприйняла розпад СРСР
компартійно-радянська номенклатура – становий хребет авторитарно-тоталітарного устрою й адміністративно-командного способу урядування, а відтак і “генофонд” еліти радянського суспільства
та племінний майданчик корупції, тобто зрощення влади з криміналом, яке офіційно декретом вождя світового пролетаріату відбулося ще на початку 1918 року.
Горбачовська перебудова сприяла тому, щоб номенклатура перегрупувала свої лави, розслабилася й підтренувалася у приватному бізнесі. Пригадуєте масовий кооперативний рух? Поцікавтеся, хто і як створював перші кооперативи... Номенклатура подбала й про майбутнє. Нагадаю вам про молодіжні “творчі” (підприємницькі) колективи і, звісно, ж кооперативи.
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З часом “старші” одержують “інвестиції” (вливання) з компартійних грошей, а “молодші” – з комсомольських. За радянської влади
ті, що стали першими пострадянськими багачами, були не високопосадовці ЦК та обкомів, а непримітні функціонери навіть не райкомів, а партійних і комсомольських комітетів підприємств або установ. Двоє відомих мені почали з парткому (один) та комітету
комсомолу (другий) “київського КДУ”.
Відповідно до законів марксистсько-ленінської діалектики, матерія не зникає, а переходить з одного стану в інший. З розпадом
СРСР не зникла й номенклатура – вона мімікрувала й по-різному
пристосувалася до нових умов у незалежній Україні й у “ринковій”
економіці.
Мене найбільшою мірою вразили ті, хто увечері лягли спати
ортодоксальними комуністами, а вранці прокинулися націонал-демократами й навіть... націоналістами. Вони склали кістяк Народного руху України за перебудову та інших орґанізацій. Незаангажовані безпартійники, відверті антирадянщики і, звісно ж, дисиденти становили меншість у керівних органах, а в масі своїй стали
статистами (хай часто й вельми активними).
Найстарші уже відійшли або відходять, середнє покоління допрацьовує свій ресурс, а молодше вже навіть забуло про своє
номенклатурне походження, але намагається зберігати й продовжувати традицію, залучаючи до співпраці покоління, що народилося в роки незалежності.
Я не певен, що Народний рух України відродиться як потужна
політична сила й поверне до ВРУ фракцію типу “Народної ради”.
Не можна наливати нове вино у старі міхи.
...Повну протилежність цій групі являє собою група тих ортодоксальних комуністів-комсомольців, що увірували в правильність та
вірність учення класиків марксизму-ленінізму. Для них комуністична ідеологія залишається антиподом нацистської та фашистської
ідеологій. Вони не вірять у кримінальне минуле більшовиків-ленінців-сталінців, чекістів-енкаведистів-кадебістів і в кримінальну при-

✍

185

✍

роду радянської влади. Вони ностальгують за радянським способом життя.
Це – група, яка поступово вимирає. Частина – в буквальному
сенсі. Частина – розчаровується й переходить у пасив. Лише дещиця залишається відданою своїм ідеалам. Активна більшість міґрує до панівної групи.
Панівною і найпотужнішою силою стала та частина номенклатури, що проголосувала за незалежність, за синьожовтий прапор і
за тризуб як державні символи, але зберегла на своїх партійних
знаменах різні відтінки червоного кольору. У Верховній Раді України вони були представлені як “Група 239”, тобто кількісно самодостатня для того, щоб проводити потрібні їм рішення й
законопроекти, а також обирати на президента одного із своїх і
формувати свій уряд.
Якщо перші орієнтувалися й опиралися на ентузіазм сп’янілих
від свободи мас, то ці мали набагато тривкіше опертя: Український
союз промисловців і підприємців (об’єднання представників великих підприємств, відомих як “червоні директори”), Спілку орендарів і підприємців (переважно середні “бізнеси”) та Спілку кооператорів (малі “бізнеси”), яка з часом трансформувалася у Спілку малих, середніх і приватизованих підприємств.
Якщо в середовищі перших не було тих, кому дісталися компартійні чи комсомольські грошики, то в середовищі других таких
людей було багато. Поки перші мітингували, другі активно освоювали ринкові відносини, інвестували й примножували капітали,
набували досвіду, нагулювали апетити, об’єднували свої зусилля з
новими поколіннями криміналітету й ставали середовищем, з
якого постав новий бренд номенклатури – олігархія.
Той, хто вважає Леоніда Кучму за батька корупції й олігархії,
глибоко помиляється. За президентства Кучми відбулися перегрупування сил, перерозподіл капіталів і, звісно, відбулася зміна назви: “нове життя нового прагне слова”. Номенклатура стала оліґархією.
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Ця група потім розділилася на кілька більш-менш потужних
партій формально різних, часом антагоністичних за риторикою,
але однакових за лівацькими методами ідеолоґічних спрямувань і
в такий спосіб завоювала широкі верстви суспільства на різних його щаблях. Що і уможливило представникам саме цієї групи монополізувати або контролювати економіку, освіту, науку, інформаційний простір, культуру та й інші сфери життя українського суспільства, а отже — й процеси націєтворення та державотворення.
Оскільки своєю ідеологією ця група вибрала різні види лібералізму, це допомагає їй утримувати бажаний баланс суспільних
противаг, мати надійний прихований чи й відкритий контакт із Московією, триматися “русского міра” і, звичайно ж, робити усе для того, щоб зберігати суспільний устрій і спосіб урядування, в умовах
яких номенклатура виникла й переросла в олігархію і які є живильним середовищем для корупції, бандитизму і навіть воєн.
Як і в кожному злочинниму середовищі, в оліґархічній системі
утворюються ситуативні групи (коаліції), які нагадують з’єднані між
собою ємності, що уможливлююють переливання рідини з однієї
ємності в іншу, і які з такою ж легкістю можуть переходити із стану
тісної і плідної співпраці у стан непримиренної війни за перерозподіл сфер впливу.
Кланово-мафіозні війни не мають пощади до будь-кого, і передусім – до своїх учорашніх ситуативних партнерів. Хитрість, підлість і цинізм є найпомітнішими методами, які уможливлюють перемогу одного клану над іншим. Хай навіть тимчасову.
Янукович якраз і став тим, кого вознесли і рознесли одні й ті ж
люди: які привели його до влади і які підтримували його, поки він
не переходив межі “дозволеного”, не перебрав міру. А тримався б
скромніше, напевно дві президентських “ходки” відбув би і продовжував би наживати добра... Як Кучма, наприклад.
Зверніть увагу на динаміку переходу влади з одних рук ув інші:
від Кравчука до Кучми, від Кучми до Ющенка, від Ющенка до Януковича, від Януковича до Порошенка… За цією динамікою
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неважко побачити закономірність. І ця закономірність така, що
далі справді може бути ще гірше...
Попри усі ті позитивні досягнення П. Порошенка на радість значній частині українського суспільстві, зокрема і з числа отієї першої групи, ентузіазм і потенціал суспільства, як і раніше, витрачається на емоції, пов’язані переважно з черевним страхом (синдром виживання) та випусканням пару (свисток). Рівень же національної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності українського суспільства залишається надзвичайно низьким.
Навіть патріотично налаштовані націонал-демократи і націоналісти не бачать потреби в тому, щоб цей рівень піднімати й відтак
згуртовувати суспільство для системних змін. А що вже говорити
про панівну групу номенклатурно-олігархічної більшості, інтерес
якої зводиться до того, щоб залишати все як є?
Декомунізація звелася до знесення пам’ятників тоталітарного
минулого та перейменування населених пунктів і вулиць. Змін у
свідомості й тим більше у підсвідомості громадян України, тобто
ментальних зрушень, декомунізація не принесла. Свідченням тому – портрети Дзержинського у кабінетах силовиків України.
Тепер декомунізатори пропонують протидіяти “русскому міру”
за допомогою спеціального закону. От ударимо законом по “русскому міру”, і він розсипеться на порох, і МінСтецю не треба буде
напружуватися. Український Інститут Національної Пам’яті усе за
нього зробить. А от чи підніметься від цього рівень національної
свідомості й громадянської зрілості українського суспільства, дуже
сумнівно.
Якщо так триватиме і надалі, то упродовж життя одного покоління громадян України українське суспільство деградує до тієї
межі, за якою процеси націєтворення і державотворення будуть
неможливими. Відпаде навіть можливість обирати між тотальною
корупцією й танками ворога – альтернатива, в якій уже віддав
перевагу “рідній корупції” відомий український журналіст і медіа

✍

188

✍

експерт.
Ніякі реформи не перетворять авторитарно-тоталітарний устрій
і адміністративно-командне урядування на демократичну й успішну ліберальну систему, яка зробить життя людей щасливим. Увесь
досвід існування СРСР, як і досвід незалежної, але все ще радянської, України доводять це.
Лише системні зміни можуть зупинити негативні процеси в українському суспільстві і стати запорукою успішного націєтворення
і державотворення, а відтак економічного й культурного розквіту
України.
Ми свідомі того, що та частина українського суспільства, на якій
тримається олігархія, не зацікавлена в будь-яких системних змінах. Більше того, вона чинитиме таким змінам шалений опір.
Мало у нас надії й на націонал-демократів та тих, хто ідентифікує себе націоналістами, але є націоналістами позірними. Втім, ця
частина українського суспільства не є безнадійною. Вона не проявляє інтересу до ідеї системних змін, але може зацікавитися нею
і підтримати її, коли побачить перспективність і безальтернативність системних змін.
На час розпаду СРСР прибічників ідеї системних змін були одиниці, що збиралися в невеличкій аудиторії. Зараз про нагальність
системних змін говорить більша кількість людей, хай і говорять вони “різними мовами” та демонструючи різні підходи.
Тому ми бачимо своє завдання в тому, щоб зібрати ентузіастів
цієї ідеї, звести їх під одним дахом і згуртувати їхні зусилля. Ставши ядром, ця група інтелектуалів і громадських активістів, безумовно, буде швидко зростати, а коли маса цієї групи стане критичною, тоді ідея системних змін почне оволодівати суспільством
у цілому.
На наше переконання, сам процес підготовки системних змін
може стати позитивним, благодатним і продуктивним для українського суспільства як самодостатньої націєтворчої й державотворчої потуги. Він має складатися з кількох фронтових ліній, які взаємодіятимуть між собою і які підготують грунт для швидкого й без-
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болісного переходу від одного устрою до іншого і від одного способу урядування до іншого.
Ось ці фронти-напрямки:
1. Широкомасштабна глибинна (сутнісна) українізація України
через освіту й просвіту, а також інформаційно-роз‘яснювальну роботу.
З огляду на те, що влада в Україні контролюється незацікавленими в українізації політичними силами і роль державної системи
освіти в кращому разі може бути ситуативною, потрібно розгорнути широку мережу суспільних/громадських освітньо-просвітницьких закладів, які виконають і ту роботу шкіл та вишів. Громадська перепідготовка й просвіта серед учителів зробить їх рушієм
українізації в державній системі освіти.
Українізація стане найпростішим способом піднесення національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства.
Усю роботу може взяти під свою опіку спеціально створений
для цього громадський Рух за українізацію України.
2. Складнішим, але також вирішуваним без участі держави, є
відродження національних традицій та звичаїв.
Якщо питання українізації намагаються вирішити через поширення вживання української мови, то інтерес до національних традицій та звичаїв на офіційному (державному) рівні зведено до
маленької групи фольклористів та етнографів у кількох відділах
академічних інститутів.
Разом з тим, існує сила-силенна козацьких товариств, рідновірівських та рунвірівських громад, які на аматорському рівні щось
там відновлюють і популяризують. Одні зайняті цим цілком серйозно, але несистемно. Другі на доступних їм залишках традицій і
звичаїв розбудовують індустрію розваг. Треті вдаються до неприхованих банальних профанацій...
Ніхто не розглядає відродження національних традицій і звичаїв як спосіб піднесення національної свідомості й громадянської
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відповідальності українського суспільства, і тим більше – як основу основ суспільного ладу та способу урядування.
Очевидно, що на цій тематиці мають бути зосереджені наукові
зусилля істориків, етнографів, народознавців та інших фахівців.
Напевно є сенс у створенні цілих науково-дослідних інститутів
(центрів) вивчення і осмислення національних традицій і звичаїв.
Усю практичну роботу в цій царині може взяти під свою опіку
спеціально створений для цього громадський Всеукраїнський козацький рух.
3. Повне включення української діаспори в процеси націєтворення і державотворення в Україні.
Упродовж десятиліть у підрадянській Україні культивувалося
неґативне ставлення до української діаспори. Радянська пропаґанда десятиліттями вдовбувала в голови українців, що українські
націоналісти – вороги українського народу.
У незалежній Україні цей стереотип втратив свою ідеологічну
основу, але не змінив упередженого, ворожого ставлення українського суспільства до тих, хто з тих чи інших причин опинився на
чужині.
Так само й на офіційному рівні мало що змінилося у взаєминах
України із світовим українством. Якщо за радянської влади Україна підтримувала й розвивала зв’язки з “прогресивною українською діаспорою”, то ця вибірковість стала практикою і в пострадянській Україні. Номенклатурно-олігархічний підхід призвів до того,
що “прогресивну українську діаспору” замістили ті представники
світового українства, яких можна умовно назвати “номенклатурною діаспорою”.
Формально Україна начебто активніше співпрацює із світовим
українством (величні конгреси, нагородження закордонних українців орденами і медалями тощо), але залучення світового українства в процеси націєтворення й державотворення (як це роблять
литовці, поляки, євреї) залишається лише мрією.
Очевидно, що такий порядок речей треба змінювати. З огляду
на сказане вище, годі сподіватися, що влада в Україні піде на це.
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Тому ми бачимо вихід у тому, щоб реструктурувати самоорґанізацію світового українства відповідно до викликів і технологічних
можливостей сьогодення, і відтак налагодити й посилити співпрацю української діаспори безпосередньо з українським суспільством.
Очевидно, для реалізації таких завдань на часі створення якісно нового громадського Руху світового українства.
4. Створення україноцентричної системи ЗМІ в Україні.
У суспільстві з високим рівнем національної свідомості й громадянської зрілості, крім добре збалансованих виконавчої (перша
влада), законодавчої (друга влада) та судової (третя влада) влад,
велику роль відіграє влада громадської думки (четверта влада).
Дієвим інструментом влади громадської думки є засоби масової інформації (ЗМІ), що їх зазвичай і ідентифікують як “четверту
владу”.
Номенклатурно-олігархічна традиція, монополізувавши систему
ЗМІ в Україні і зловживаючи принципами лібералізму, не передбачає очищення інформаційного простору України від ворожої пропаґанди, зміцнення інформаційної безпеки й захист інформаційного суверенітету.
Тому на часі створення україноцентричної системи ЗМІ, яка
стала б рушійною силою українізації інформаційного поостору України. Цим також може і має зайнятися суспільство в особі передусім журналістів та медіаменеджерів з високим рівнем національної свідомості й громадянської зрілості.
Так, було б добре мати у своєму розпорядженні великі кошти:
пару мільярдів доларів було б достатньо, щоб витиснути з інформпростору України кремлівський і прокремлівський треш, яким оліґархи засмічують мізки українців.
У нас таких грошей, звісно, немає. Але перевірений і випробуваний десятиліттями світовий досвід успішного функціонування
суспільного, громадського та й приватного телерадіомовлення, а
останнім часом і ресурсів, базованих виключно в інтернеті, дає
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достатно аргументів для того, щоб починати з малого і підніматися
до великого.
Велика кількість малих ресурсів, організована в добре структуровану мережу, відкриває і можливості, і перспективи. В усякому
разі, це набагато краще, ніж нічого не робити.
Виходячи з цього ми запропонували вже одну з таких платформ, яка вже готова стати осердям україноцентричної мережі
ЗМІ. Це – Українська Світова Інформаційна Мережа (www.ukrainainc.net).
5. Україзація та упорядкування релігійного життя суспільства.
Хочемо ми того чи не хочемо, але релігія відігравала й відіграє
важливу роль у житті суспільства, у націєтворчих і державотворчих процесах, хоча в сучасних країнах церква й відділена від держави. Вона відділена від держави, але не відділена від суспільства. У суспільстві вона виступає як консолідуючий чинник, і тому
суспільство має перейматися підтримкою церкви, яка сприяє піднесенню рівня національної свідомості й громадянської відповідальності своєї пастви.
Але це вже є предметом іншої розмови.
24 жовтня 2018 р.
Частина друга
Обговорення моїх нотаток “Хто винен? Що робити?” У соцмережах, а також запощений Анатолієм Кондратьєвим текст “Вічового
універсалу Майдану” підштовхують мене виокремити й деталізувати деякі аспекти з проблем номенклатури, які я залишив за межами своїх нотаток і які пізніше стануть частиною моєї докладнішої публікації про власне механізм реалізації системних змін, коли
українське суспільство буде готове до сприйняття цієї ідеї внаслідок заходів, про які я пишу у своїх статтях і нотатках.
Не сприйміть як мої нескромність і самохвальство те, про що я
тут буду говорити. Це важливо для розуміння поведінки тієї частини компартійно-радянської номенклатури, про яку я кажу, що уве-
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чері лягли спати комуністами, а прокинулися вранці націонал-демократами й націоналістами. Я не буду називати імена, бо імена
не мають значення. Адже йдеться про явище, і саме це явище не
дало нам змогу використати шанс.
Так-от, ще 1989–1990 року я належав до тієї невеличкої групки
осіб, яка пильно стежила за подіями в “країнах соціалістичної співдружності”, які дружно відходили у вільне плавання. Як інтелектуалів, нас не надихав Лех Валенса, але буквально вчаровував нас
Вацлав Ґавел (хтось із нас навіть мав честь десь-колись бачити
його на якомусь літературному заході). І ми говорили про те, що
було б добре, якби Україна наслідувала приклад Чехословаччини.
Мирне розлучення Чехії й Словаччини я тут обговорювати не
буду. Це – тема окремої розмови, особливо у контексті українськоросійського розлучення.
У нас розмова про номенклатуру, і відтак я буду говорити тут
про те, які у нас були ідеї щодо усунення від влади КПРС, лави
якої вже стрімко танули. Це був час, коли лише починали формуватися альтернативні партії, які постали 1990 року. Мене кликали
до себе республіканці, але особливо активно намагався рекрутувати мене Юрій Бадзьо, коли він займався створенням Демократичної партії України (я про це писав окремо).
Група наша була збірна: хтось, як і я, був безпартійний, хтось
покинув лави КПРС і був активним рухівцем, а хтось ще сподівався в “Демократичній платформі”...
Моя ініціатива полягала в тому, щоб поширити в середовищі
націонал-комуністів (як ще членів КПРС, так і вже колишніх) думку
про їхню добровільну відмову від участі в керівних органах державного управління. Нам неважко було б це робити, оскільки ми
всі мали необмежений доступ до ЗМІ, а за мене (безпартійного!)
при обранні на голову КО СЖУ проголосували 85% членів Спілки,
які були у такій же пропорції членами КПРС.
Отже, я мав якусь кількість розмов з колегами, які захоплювалися ідеями В. Ґавела і які, як мені думалося, мали б чи могли б
підтримати мою ініціативу.
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Зараз уже не скажу, із скількома особами я переговорив. У
пам‘яті затрималися дві крайніх позиції, оскільки йдеться про моїх
довголітніх і вже покійних друзів (назву їх А. і Б.).
Б. з повним розумінням поставився до моєї ідеї й підтримав її
обома руками. І це при тому, що він був випускником Вищої партійної школи і довгий час навіть викладав у ВПШ. Власне, й сама
ідея виникла в мене внаслідок наших численних розмов з Б.
Зовсім інакше поставився до моєї ідеї А. Один із тих, хто добре
знав творчість В. Ґавела, А. не став навіть слухати пояснення та
арґументи і поспішив висунути свої: Україна — не Чехословаччина. Здається, він навіть образився на мене, і це фактично поклало кінець нашій дружбі.
Ну, а що стосується тих, хто займав некатегоричну позицію, то
вони яких аргументів тільки не придумували, щоб виправдати недоцільність самоусунення колишніх чи й ще чинних членів КПРС
від участі в державотворчому процесі. Ну, не справляться три десятки мільйонів дорослих і освічених громадян України з урядуванням без трьох мільйонів комуністів – і все тут.
У липні 1990 року Володимир Івашко склав свої повноваження
Голови Верховної Ради УРСР у зв‘язку з обранням на посаду
заступника генерального секретаря КПРС. Відтак було оголошено
довибори на вакансію народного депутата України по Дарницькому виборчому округу міста Києва. Не знаю, чому, але з цими
довиборами дуже поспішали: на реєстрацію кандидатів давали
буквально тиждень.
Група київських журналістів, які поділяли мої погляди щодо
системних змін ініціювали висунення мене кандидатом у депутати.
Мені про це повідомили у понеділок чи вівторок, а на четвер на
14:00 у конференц-залі комбінату преси “Радянська Україна” було
призначено збори київських журналістів, на яких колеги мали благословити мене в кандидати... Отже, я мав півтора дні на підготовку свого виступу з програмними тезами. У понеділок протокол зборів з іншими документами мав бути переданий у ЦВК.
Середа. До мене заходить мій заступник і лідер групи моїх

✍

195

✍

опонентів-номенклатурників Ігор Засєда і каже: “Я чув, що ви хочете висуватися в кандидати…"
“Не скажу, що хочу, але група моїх прихильників переконала
мене, що треба”, – сказав я.
“Я не радив би вам це робити – у вас стільки справ у Спілці”, –
сказав Засєда.
“Якщо ви так вважаєте, завтра маєте змогу виступити й висловити свою думку”, – відповів я.
“Ну, дивіться, я вас попередив”, – сказав Засєда і пішов.
Четвер. Я приїхав у Спілку на Хрещатик, 10 на десяту годину й
морально готувався до зборів, а через годину чи півтори до мене в
кабінет зайшла секретарка і повідомила, що телефонували з комбінату преси й повідомили, що там “згорів трансформатор” і збори
проводити неможливо.
Я засміявся. “Чого ви смієтеся?” – здивувалася секретарка. Я
послав її по відповідь до Ігоря Івановича.
Шанс винести на парламентську трибуну ідею системних змін
було втрачено.
...Я вже якось писав про свої враження від “Народної ради” —
фракції Народного руху, яка мала одну четверту голосів у ВРУ, але
марнувала їх на внутрішні розбірки й суперечливі виступи з
трибуни.
Мені доводилося не раз бувати на засіданнях фракції, які нічим
не відрізнялися від вуличних мітингів. Найприкрішим було те, що в
тому гармидері випрацьовувався якийсь проект і від імені фракції
уповноважений представник презентував його з трибуни ВРУ, а
потім ледве не услід за ним виходив якийсь інший член “Народної
ради” й казав, що він і ще частина його колег не згодні з таким
рішенням фракції...
Я спробував поговорити про це з І. Юхновським як головою
фракції, але він тільки махнув рукою у відчаї. Інші депутати-рухівці, з якими у мене були приятельські стосунки, поділяли моє занепокоєння, але не бачили виходу із ситуації. П. Мовчан знайшов по-
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яснення, підмінивши тему: “А що ти хочеш? Нас же тільки двадцять п‘ять процентів!”
Якраз у ті дні американське посольство з Москви надіслало мені журнал типу журналу “Америка”, але з іншою назвою, в якому
було вміщено статтю якогось автора про роль опозиції в парламентах різних країн світу. Цей науковець на фактах і цифрах переконливо довів, що опозиція може бути досить ефективною, маючи
лише 3% (три відсотки!) місць у парламенті.
Думаю, що з числа рухівців та й навіть “групи 239” мені вдалося
б зібрати у ВРУ групу з півтора десятка людей, яка підтримала б і
почала б пропагувати (якщо не лобіювати) ідею системних змін.
Ми тоді, звичайно, навіть не підозрювали, що рівно через рік колОс на глиняних ногах накаже довго жити. За той рік ідея, можливо, не оволоділа б масами, але набула б публічного обговорення
однозначно.
Журналістське середовище було добре наснажене ідеями змін
поза рухівськими мітинговими методами. У нас в активі був проект
першого закону України про пресу та інші ЗМІ, у нас ішла кардинальна системна перебудова СЖУ, і ми були налаштовані ставати
справжньою “четвертою владою”, що було заявлено навіть у назві
газети київських журналістів.
Активні учасники тих подій напевно забули, як саме рішенням
конференції КО СЖУ ми виключили із Спілки кореспондентів
“Правди” та “Ізвєстій”. Як голова, я добивався переселення з Хрещатика на Орджонікідзе (Банкову) корпунктів цих газет. Ми також
домагалися, щоб приміщення одного із райкомів КПУ в центрі
Києва було передано СЖУ під Будинок журналіста.
Правління СЖУ, як і треба було сподіватися, нас не підтримало. Голова М. Шибик, правда, сказав мені, що й заважати не буде. Можливо, він і не заважав, але заважали інші.
Досі я тільки у вузькому колі розповідав, як мене намагалися
“купити” автомашиною та квартирою – найдефіцитніше, чим розпоряджалася Спілка. Одним із конкретних завдань, які я ставив
перед собою, йдучи на голову КО СЖУ, оскільки київські журна-
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лісти десятиліттями стояли у чергах, і їм ніколи не діставалося те,
на що вони сподівалися від Спілки. Зате мої попередники ішли з
посади, обов’язково прихоплюючи машину.
Не буду називати ім’я уже покійної людини, яку було делеговано до мене з делікатними пропозиціями.
“Вам що – ні машина, ні квартира не потрібні?!” – здивувалася
вона, коли я сказав своє категоричне “Ні!”.
“Потрібна, але мене немає ні в одній, ні в другій черзі”б — пояснив я.
“Ну, так ви ж голова…" – і при цьому я почув інформацію про
те, що щонайменше троє моїх попередників, ніколи не записуючись у чергу, поїхали із посади голови на машинах.
Довелося тій номенклатурній, до речі, особі вказати на двері.
Реванш номенклатурників почався несподівано на з‘їзді СЖУ,
який відбувся восени 1990 року. І вони таки добилися свого, скориставшись моєю півторамісячною відсутністю в Україні (я їздив з
лекціями по університетах США), і засіли в СЖУ надовго. Спілка
журналістів України й досі залишається українобайдужою і ніяк не
переймається створенням україноцентричної системи ЗМІ.
24, 26 жовтня 2018 р.
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Взаємодія діаспори й України:
час для змін
Мене не перестає дивувати відсторонена позиція Світового
Конґресу Українців, яку СКУ демонструє від початку російської аґресії щодо України, зокрема окупації Криму та війни на Донбасі.
Хто, як не СКУ, міг би забезпечити і очолити потужну підтримку
України світовим українством, не чекаючи ініціативи знизу - від окремих організацій та нових емігрантів/імігрантів, які про СКУ, можливо, й не чули?
Кому, як не СКУ, під силу було й залишається збурити ініціативу українських громад у країнах – підписантах Будапештського
меморандуму з метою неввдкладного скликання самміту для серйозної розмови з Росією?
На жаль, СКУ не поспішає підтримувати навіть ті ініціативи українців у діаспорі, які вже щось почали робити з власної волі.
***
Дещо я, звичайно, розумію, згадуючи парадні знімки пана Євгена Чолія у компанії з В. Януковичем. Та й панові М. Ратушному,
мабуть, є за що ніяковіти...
Майте сміливість, панове, визнати свої помилки, свою неспроможність і своє небажання шукати нових підходів до розв’язання завдань, які постали перед Україною і світовим українством.
Ви не тільки перестали бути (якщо взагалі були) орґанізаційною й рушійною силою світового українства, а стали гальмом його
поступу, налагодження взаємозв‘язків і поглиблення співпраці між

✍

199

✍

діаспорою та Україною.
Зараз, як ніколи досі, світове українство може і повинне взяти
якнайактивнішу участь у піднесенні національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства, у націєтворенні й державотворенні.
Українська діаспора, і тільки діаспора, у співпраці з українським суспільством може налагодити в Україні україноцентричну освіту й просвіту, створити систему україноцентричних засобів масової інформації й зрештою підготувати і суспільство, і державу до
кардинальних системних змін.
Якщо для цього треба переформатувати й трансформувати
чинні діаспорні організації укупі з їхньою координаційною радою в
Україні, значить, це треба зробити і якомога скоріше.
Думаю, час відмовитися від орґанізацій, які вже нікого не представляють, але пнуться говорити від імені українських громад діаспори. Напевно є сенс належним чином вивчити і адаптувати до
наших потреб досвід євреїв, поляків, литовців та інших народів,
чиї діаспори беруть ефективну участь у національному державотворенні.
“Нове життя нового прагне слова”, – писав поет. Люди, які не
мають що сказати, які не мають наміру вчитися і які своєю бездіяльністю чи псевдодіяльністю шкодять справі, мають піти, вивільнивши місце для свіжих сил.
Так переможемо!
8 листопада 2017 р.
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“…глушити активну діаспору”
Слово до світового українства й
українського суспільства в Україні
Запрошення до дискусії
Надійшло в приват з України: “є наказ від влади української
глушити активну діаспору”. Повідомлення з України тривожне.
Прикметно, що воно суперечить офіційній позиції керівництва України. Нещодавно ми слухали виступ президента України П. Порошенка на заходах з нагоди 50-річчя СКУ, в якому він наголосив на
необхідності посилення співпраці України з діаспорою (див.: Виступ Президента під час урочистостей з нагоди 50-річчя створення
Світового Конґресу Українців).
Раніше я запостив нотатки, в яких привертаю увагу до пасивної позиції СКУ, очолюваного паном Євгеном Чолієм, та Координаційної ради, очолюваної паном Михайлом Ратушним (див.: “Взаємодія діаспори й України: час для змін”).
У світлі повідомлення про прагнення української влади “глушити активну діаспору” ця пасивність набуває вигляду спеціально випрацюваної й послідовної політики.
До речі, у згаданому приватному повідомленні також ідеться
про те, що “СКУ підписало договір про співпрацю з владою”. Якщо
цей договір передбачає саме таку “співпрацю”, тоді справді шило
почало вилазити з мішка. Думаю, було б доречним оприлюднити
текст цієї угоди.
Деякі тенденції такого ставлення до діаспори ми почали помічати за поведінкою дипломатів.
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По-перше, вони значно рідше почали появлятися в українських громадах. А якщо й появляються, то не дозволяють собі розслабитися й поспілкуватися з людьми.
По-друге, влаштовувані дипломатичними установами заходи
стали не такими велелюдними, як це бувало раніше. Передивіться
відео й фотоматеріали з тих заходів, і ви побачите досить обмежену кількість одних і тих же облич – номенклатурних “представників” громад.
По-третє, офіційні запити включити установу чи орґанізацію в
списки розсилок інформаційних бюлетенів і запрошень залишаються без відповіді (що, до речі, є грубим порушенням законодавства України).
По-четверте, з самопіару українських політиків та й повідомлень посольства на ФБ ми довідуємося про те, що народні депутати й державні чиновники косяками їздять по закордонах, але
ніколи не навідуються в українські громади, як це було раніше.
Цікаво буде довідатися тут, зокрема, думку посла України в
США пана Валерія Чалого.
Група коментаторів закидає мені, буцімто я тут запостив...
фейк (так і пишуть, а згаданий мною пан Ратушний навіть підлайкнув). Є делікатніші зауваження: мовляв, “неправду пишете”.
Повернімося до першого – до фейку. Ті, хто знічев’я вживають
це слово, лінуються навіть у словник заглянути. Дехто думає, що
фейк – синонім неправди, вигадки та ін. Насправді ж fake перш за
все означає підробку, фальсифікацію. З цим – не до мене.
Так-от, шановні коментатори, з етичних міркувань і задля захисту джерела інформації я не можу вам назвати ім‘я мого інформатора. Повідомлення в приват справді одержано, і воно – доконаний факт.
Тенденції, окремими пунктами виокремлені в моєму тексті, ви
можете самостійно підтвердити фактами, не полінувавшись проаналізувати фото та відеоматеріали, розміщені в мережах дипломатичними представництвами в різних країнах. Порахуйте постій-
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них відвідувачів цих заходів і поділіть бодай на статистичну кількість зареєстрованих при українських церквах громад. Від використання демографічних даних можна й утриматися...
За іншими позиціями я можу оприлюднити навіть документи,
але з етичних же міркувань не хочу це робити. Хто знає, що я пишу так, як воно є, навряд чи підтвердять мої слова публічно. Вони
й приватно не вибачаться. Ну, а мовчання, як відомо, - знак згоди.
Хіба не так?
Тут не йдеться про те, щоб когось приперти до стінки чи образити. Йдеться про усунення усіх перешкод хоча б суб’єктивного
характеру, які справді заважають співпраці діаспори з Україною.
Тому тут просто немає на що ображатися.
Заради розбудови справді незалежної й успішної України я готовий співпрацювати з усіма зацікавленими приватними та юридичними особами і в діаспорі, і в Україні.
При цьому я розумію несамостійність дипломатів, які не можуть виходити за межі своєї компетенції й повноважень, особливо
якщо це стосується будь-якого спілкування з особами, опозиційними до влади, яку вони представляють.
Проблема у даному випадку в тому, що вони сприймають опозиційність як ворожість, оскільки саме так склалося в Україні через
наявність у політикумі справді ворожих щодо України сил, які часом навіть маскуються під сили позірно патріотичні.
Але я ніяк не можу зрозуміти громадські організації й окремих
діячів, передусім, у діаспорі, які не проявляють свою самостійність
і налаштованість на справді серйозну працю для розбудови незалежної й успішної України. Часом вони мені нагадують організації
“прогресивної” української діаспори, які колаборували з СРСР та
місцевими компартіями, яких підтримувала й фінансувала КПРС.
Тому мені дивно, що усе, на що спромігся М. Ратушний, так це
підлайкнути сумнівний коментар, а відтак засвідчити свою приховану залежність від сил, які не є україноцентричними.
Мовчання ж, небажання брати участь у будь-яких публічних
дискусіях з питань діаспори з боку пана Є. Чолія – людини, яка ви-
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росла, живе й працює у вільному світі, – мене просто вражає. Йому навіть на підлайкування снаги немає.
Оскільки так само занишкли й заступники згаданих у цих нотатках осіб, очільники окремих організацій діаспори (а вони є серед моїх ФБ друзів), напрошується висновок, що має місце свого
роду змова.
І це змова не проти мене з намаганням через нерозважливих
коментаторів виставити мене у вигляді дивака, ба навіть ідіота.
Це – змова проти України, проти української справи. Ця змова
відсікає здорові сили у світовому українстві, в діаспорі від здорових сил в Україні, де господарюють не україноцентричні, а українобіжні сили, які роблять усе для того, щоб Україна не відбулася як
суб‘єкт світової політики.
8–12 листопада 2017 р.
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Зелений Клин і завдання
дослідження українців у Росії
Заговорили про Зелений Клин як частину території РФ,
заселену українцями. Тут треба додати, що станом на 1932 рік в
Зеленому Клину було 132 україномовні школи і виходило приблизно стільки ж україномовних газет (цікаво, скільки з тих газет збереглося в бібліотеках і архівах?).
За розповідями мого діда, наприкінці 19-го – на початку 20-го
ст. тільки з мого села на Зелений Клин виїхало 18 родин. До діда
вгості звідти приїздив друг його раннього дитинства Іван Гнидка.
На початку 20-го ст. з мого села у Владивосток виїхала,
зокрема, й родина на прізвище Євдан. Під час більшовицького перевороту саме там “уславився” один із синів цієї родини більшовик
Нестор Євдан (кличка “Андрєй Євданов”), якого японці живцем
спалили у топці паровоза.
Іменем цього “героя” було названо два морських судна, приписаних до портів у Владивостоку, – “Андрєй Євданов”. 1989 року,
перебуваючи там у відрядженні, я обдзвонював порти, щоб подивитися бодай на одно із тих суден. Не пощастило...
Пригадую, телефоную у якийсь порт, а мені відповідають гарною українською мовою. Запитую: “А ви звідки?” – “Я – місцева”, –
відповідає жінка.
Історія родини Євданів мала продовження і печальний кінець.
Наприкінці 20-х років родина повернулася в село, і ворохобила односельців орґанізацією більшовицьких заходів.
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“...Євдан знову з красною тряпкою бігає по селу”, – згадується
мені фраза із якоїсь дідової розповіді. Євдани брали активну
участь у розкуркулюванні багатших односельців і в орґанізації комнезамів (комітетів незаможних селян) та колгоспу.
З раннього дитинства пам‘ятаю крайню хату на хуторі Савониха, неподалік якої люди копали глину для будівельних і ремонтних робіт. Мою увагу привернули дві могили на садибі (згодом довелося бачити “домашні” кладовища і в інших місцях, а тоді –
вразило). Цікавлюся в діда.
Виявляється, то й були могили Євданів. Дід розказував: перед
заходом німців у село у вересні 1941 року, хтось із активістів-комуністів підпалив конюшню, і в полум‘ї пожежі загинули всі коні.
Німці дуже швидко встановили особу злочинця: ним був Євдан,
який і жив недалеко від колгоспного двору. Його одразу ж і розстріляли, не дозволивши хоронити на сільському кладовищі. Так біля
хати й появилася перша могила, а коли померла його дружина, то
і її поховали біля чоловіка...
На Зелений Клин люди з України тікали від Голодомору, а також від переслідування за те, що були вивезені в Німеччину як
остарбайтери.
Однією з таких біглянок була Наталія Жогло – подруга дитинства моєї матері й мати моєї покійної колишньої дружини Лідії. Там,
в Усурійському краї стріла вона іншого вихідця з нашого ж села –
Миколу Кривенка, родина якого виїхала туди раніше, з яким і одружилася.
Відтак в Усурійському краї й народилася моя дружина, з якою
ми познайомилися в дитинстві, коли вона з батьками приїздила
вгості до тітки та дядька...
...Мій покійний уже старший приятель і відомий український поет Олег Орач (Олег Комар) – до речі, однокурсник Василя Стуса
по педінституту – служив на Зеленому Клину в радянській армії.
Він мав там багато знайомих і друзів, і тому їздив туди у тривалі “творчі відрядження”. Кожен раз після повернення розповідав
багато цікавих речей...
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Не знаю, чи залишив він якийсь твір, написаний на матеріалах
із Зеленого Клину. Навіть якщо й не написав нічого спеціально, в
його архіві напевно збереглися цікаві матеріали про той велетенський кусень України на сході Євразії.
Коли пишуть про Зелений Клин, мало хто замислюється над
тим, як саме там появилися українці.
Можна, звичайно, почати з того, як московський царат засилав
до Сибіру невпокірливих запорозьких козацьких атаманів і рядових козаків, шлях яких міг закінчуватися й на берегах Тихого океану.
Можна й треба говорити про те, що “освоєння" (загарбання) Сибіру й Далекого Сходу Московією відбувалося за участю козаків,
хай і не запорозьких, але кістяк тих експедиційних військ, безумовно, складали етнічні українці.
Нарешті, треба пам‘ятати, що українці могли висадитися на берегах Примор’я із боку Тихого океану. В морських експедиціях Лисянського та Крузенштерна, які плавали довкола Індії й сягали берегів Каліфорнії та Аляски, переважали також українці.
(З історій таких експедицій знаємо ми й про Агапія Гончаренка
– священика українського походження, який одним із перших українців залишив слід в історії США. Існує навіть легенда про те,
що Філіпінські острови “відкрив” мореплавець за ім‘ям Пилип - Пилипини; про це казав мені уже тут в Америці журналіст Валерій
Остапенко.)
Найбільші потоки українських переселенців на Зелений Клин
почалися наприкінці 19-го ст. і пік їх припадає на початок 20-го ст.,
тобто на час так званих “столипінських реформ”.
То було добровільно-примусове переселення шляхом звичного
для російсько-радянського ладу вербування: чим і як тільки не заманювали наївних українців на безмежні простори Росії.
Так-от, найбільша хвила міґрації українців на Зелений Клин
припадає на час після російсько-японської війни 1904 року, в якій
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Московія потерпіла поразку (“самі втопілі ‘Корєйца’, намі потоплєн
‘Варяг’ – співалося в одній із пісень).
Чому? Та тому, що царат вирішив, що найкращим способом утримати величезні простори Далекого Сходу, на які поклали своє
око японці, – це заселити їх “своїми” людьми. Україна ж завдяки
високій народжуваності була на той час перенаселеною територією.
Масове переселення українців на Далекий Схід і було спробою
узаконити привласнення тих територій, а заодно й відгородитися
саме українцями від японців.
Згадані на початку переселенці з мого села, про яких я довідався ще в дитинстві від діда, й були жертвами тих експериментів.
Мій семи- чи восьмирічний дід запам‘ятав тоді підводу з пожитками однієї родини, головою якої була жінка-вдова. Дід чув, як вона, вже сидячи на вантаженому нехитрим скарбом возі, сказала:
"Якщо там добре, я вам напишу. Якщо там погано, ви ніколи від
мене не почуєте”.
Яка доля спіткала ту родину, ніхто не знає. На жаль, я був надто малим, щоб запам‘ятати ім‘я й прізвище тієї жінки...
До речі, цей метод переселення величезних мас людей у царській Росії використовувався й раніше, а ще більше – пішніше.
Один із найцікавіших епізодів демографічної й міґраційної політики Москви та Петербурга пов‘язаний із знищенням Запорозької
Січі та Ханської гетьманщини, яке тривало десятиліття. По-перше,
наслідком знищення Січі було “добровільно-примусове” переселення великих мас людей – у Подунав‘я та на Кубань.
По-друге царат впустив на вивільнені від козаків землі нових
міґрантів із Центральної та Західної Європи – амішів і менонітів.
Це люди, про яких історик В. Сергійчук написав книжку “Німці в
Україні”, хоч не всі вони й були німцями.
Останнє – один із прикладів подвійної російської підступності,
яка пізніше повториться на Півдні України й Північного Кавказу.
Хто такі аміші й меноніти? Грубо кажучи, це – протестантські
старообрядці. Однієї з особливостей їхньої віри є пацифізм: вони

✍

208

✍

не можуть брати в руки зброю (передусім це стосується амішів).
Уявіть, скільки вони натерпілися під час столітньої та тридцятилітньої воєн у середньовічній Європі.
Отже, аміші й меноніти мусили мігрувати у сприятливі для них
місця. Багато з них посунули за океан, і саме вони змогли мирно
ужитися з тубільним населенням, і я думаю, що завдяки їм американці тепер і святкують День Вдячності.
Російський царат, зміцнений родинними зв‘язками з німцями,
запропонував амішам і менонітам переселятися в таврійські степи
на місце козаків, які покидали рідні землі.
Десятки тисяч родин із заходу спокусилися на це запрошення.
Тим більше, що їм було обіцяно мирне життя й свободу віросповідання. Наївні аміші й меноніти, можливо, усвідомлювали, що вони їдуть на землі вивільнені чи вивільнювані від українців, але вони напевно навіть не підозрювали, що будуть свого роду загорожею між Росією й Туреччиною.
Біда прийшла з новими війнами Росії проти Туреччини, і аміші
та меноніти опинилися в пеклі тих воєн. І тоді вони почали міґрувати до США.
В містечку Шіпшевана (штат Індіана) є музей амішів і менонітів,
у якому окрему кімнату присвячено експозиції, яка розповідає про
їхнє переселення із українських степів в Америку. За вельми короткий час, як свідчить історія, до США переїхало близько 50 тисяч осіб.
Ну, а про виселення кримських татар з Криму, чеченців та інших
народів з Передкавказзя ви знаєте. Знаєте ви й про те, що у Сталіна був план виселення з Україні чи не всіх українців.
Столипінське переселення, таким чином, було продовженням
традиційної демографічної політики Російської імперії, пррндусім
щодо України й українців. До речі, під час навчання в Москві я
здійснював “експедицію” в ціле українське село в Підмосков‘ї й
записував там спогади та пісні від переселенців 1908–1913 років з
Поділля.
...Тепер ви розумієте, чому Столипіна було вбито саме в Києві?

✍

209

✍

Які висновки напрошуються з написаного вище?
1. Зелений Клин не можна розглядати як питомі українські землі. Це – одна з найбільших наших діаспор, яку треба серйозно досліджувати й пробуджувати.
2. Пильної уваги так само потребуює українська діаспора на інших територіях Росії.
3. Місця компактного проживання української діаспори в Росії
(Зелений Клин, Тюменьська область та ін.) не треба плутати
з питомими українськими етнічними територіями, які нині
входять до складу РФ (Стародубщина, Воронежчина, Курщина, Білгородщина, Саратовщина, Ставропілля, Дон та Кубань). Останні потребують окремої уваги дослідників.
4. Тема українців на теренах Росії – надзвичайно об‘ємна і
надзвичайно актуальна в комплексі українознавчих студій.
Перш за все усі дослідження в цій царині допоможуть нам
краще зрозуміти українців і українське суспільство в самій
Україні.
5. Особливий інтерес для нас у сучасних умовах становить
ставлення мільйонів етнічних українців (а їх понад 20 млн., і
не всі вони повністю зросійщені) до аґресії Московії щодо
України. Напевно цікавими були б соціологічні опитування
тощо.
Ми були б раді співпрацювати з україноцентричними дослідниками українського походження з Росії, які зацікавилися б українознавчими студіями. Я розумію всі ризики й часом небезпеку відкритих студій, але ж такі студії можна здійснювати й непублічно і
навіть нелегально, не наражаючись на неприємності.
Якщо такі ентузіасти є, прошу відгукнутися в приват або на
електронну пошту – ukrainianuniversity@gmail.com.
1 березня 2018 р.
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На підступах до українського
діаспорознавства
Ця книжка Миколи Тимошика, яку ви тримаєте в руках, є знаковою і проривною для сучасного українознавства, і не тільки тієї
царини, яка стосується українського книгознавства, але й діаспорознавства.
Книгознавче значення цієї праці полягає в тому, що автор привертає увагу до тих фактів і факторів історії та сучасних проблем
книговидання, які в силу політичних обставин принципово замовчувалися або ж були жертвами упередженого дослідницького підходу, бо розглядалися як ворожі для української культури, української традиції, української справи.
Гортаючи сторінки історії українського друкарства і української
книги, автор застановлюється на маловідомих явищах, актуалізація яких спонукає до переосмислення багатьох фактів, подій і
явищ українського книгарства й відновлення історичної справедливості через повернення Україні культурних цінностей, які належать їй і тільки їй.
Відновлення історичної справедливості через уроки історії –
ось шлях, яким пішов автор, щоб відстежти витоки національного
книгодрукування й розвиток української книжної традиції. На цьому шляху йому доводиться долати відверто вороже наставлення
до всього українського, розбиратися в суті нав’язаної воріженьками ж антиукраїнської полеміки, захищати книгознавчу фаховість
і наукову порядність.
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Переосмислення історичних фактів, подій і явищ з погляду сьогодення дає авторові змогу запропонувати новітнє бачення і витоків українського книгодрукування, і долі та розвитку української
книги під гнітом московитського панування. Автор переконливо доводить, що заборона й нищення українського друкованого слова в
Російській імперії були спрямовані на знищення українського
етносу й української культури.
Два серцевинні розділи книжки М. Тимошика присвячені розглядові українського книговидання за межами українських етнічних
земель – за місцями компактного проживання Українців у країнах
Європи та Америки, де часто-густо українська книжка почувалася
вільніше, ніж на рідних землях, і де появлялися видання, яким
просто неможливо було появлятися ні за умов Російської імперії,
ні за умов СРСР.
Навіть після розвалу Радянського Союзу й проголошення незалежності України в українському книговиданні залишається багато
невирішених проблем, коріння яких тягнеться в авторитарно-тотfлітарне минуле і розв’язання яких упирається в живучість совкових традицій та низький рівень національної свідомості й громадянської відповідальності усього українського суспільства, не кажучи вже про окремі державні інституції та окремих представників
галузі.
За таких обставин і сама українська книга, і українська видавнича справа нагадує долю падчериці, коли держава в особі органів влади одну з найважливіших галузей національної культури,
освіти та просвіти штурхає з одного кутка в інший, віддаючи книгу,
видавничу справу й книгознавство на поталу некомпетентних
відомств та осіб.
Професор Тимошик як один із провідних учених з редакційновидавничої справи висловлює слушні думки й пропозиції щодо того, як можна і варто було б вивести українську книгу, українську видавничу справу й українське книгознавство з глибокої кризи. Добре було б, якби його почули й прислухалися до нього.
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Як уже було наголошено на початку, є у цієї книжки знаного
науковця й друга місія. Це – її місце й роль в українському діаспорознавстві.
Діаспора завжди була й залишається terra incognita для українського суспільства в Україні. Упродовж десятиліть на теренах
УРСР радянська пропаганда культивувала образ діаспори як українських буржуазних націоналістів, а отже – найлютіших ворогів українського народу. Більш-менш позитивним було ставлення до так
званої “трудової еміґрації”, в середовищі було багато членів компартій відповідних країн.
Свого часу мені довелося присвятити чимало часу й зусиль
студіюванню періодичної преси української еміграції, а на першому конґресі Міжнародної асоціації україністів у Києві виступити
з доповіддю про важливість і завдання наукових досліджень української зарубіжної періодики (статтю за матеріалами цієї доповіді
було опубліковано в журналі “Журналіст України”). Це була, либонь, перша спроба позитивно й неупереджено заговорити про
пресу діаспори на теренах тоді ще радянської України.
Незважаючи на те, що після розпаду СРСР увага українських
дослідників до різних аспектів життя українців у розсіянні посилилася (відкрилася в Києві бібліотека діаспори, виникли цілі науководослідні підрозділи з інтересом до української еміграції та ін.) упередження українського суспільства щодо діаспори мало змінилося
на краще за роки незалежності України. Незважаючи на відкритість кордонів і масової міграції заробітчан.
У цьому контексті книжка Миколи Тимошика, зосереджена на
студіюванні книжкових видань української діаспори, здійснених
найбільшою мірою двома її хвилями після революційною (20-ті –
30-ті роки минулого століття та після Другої Світової війни у 40-ві –
60-ті роки), є проривною, і мені думається, що вона допоможе українському суспільству по-новому поглянути на діаспору як явище
й належним чином оцінити значення й роль світового українства у
розвиткові книговидавництва, належним чином не поцінованого в
самій Україні.
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Зверніть увагу на ґеоґрафію побутування української книги на
світових обширах. Чехословаччина, Польща, Італія, Німеччина,
Франція, Великобританія – в Європі, США й Канада – в Північній
Америці… А ще – (поки що) неохоплені поглядом автора Арґентина й Бразилія – в Південній Америці, а також – Австралія… Праґа, Варшава, Рим, Мюнхен, Лондон, Нью-Йорк, Стемфорд, Торонто й інші міста ставали центрами українського книговидання й осередками живучості української книжки, якій сутужно жилося або й
узагалі не було життя на Батьківщині.
Написана у жанрі переважно дорожніх нарисів, ця книжка захоплює цікавими епізодами з історії українського зарубіжного книговидання, розповідаючи то про осередки книгопродукування, то про
авторів, то про окремі книжкові з’яви, які ставали раритетами невдовзі після їхньої появи на світ.
А ще М. Тимошик застановлюється на тих історико-культурних
осередках у різних країнах світу, які стали місцями збереження не
тільки періодики й книжкових видань, але й архівних фондів та унікальних музейних експонатів, що їх авторові пощастило відвідати і
яким може позаздрити Україна. Завдяки діаспорі збережено багато
чого з того, що в Україні послідовно знищувалося неукраїнськими
режимами.
Періодична преса (газети, журнали, інформаційні бюлетені-обіжники) й книговидання, багатющі колекції архівів українського зарубіжжя – чудова джерельна база для діаспорознавчих студій.
Хоч українська діаспора й створювала наукові й науково-освітні
заклади (Українську вільну академію наук і мистецтв, Український
вільний університет, цілу низку інститутів, наукові товариства тощо) за межами України, робота цих закладів, як і випуск періодичних та неперіодичних видань, зводилися до студіювання України й української спадщини. Власне, українці в розсіянні робили
те, що мало було б робитися, але неможливо було зробити в підневільній Україні.
Прикметно, що учені, журналісти й письменники були настільки
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заклопотані справами України, що їм руки не діходили досліджувати й саму діаспору як явище, як феномен.
Вони сподобилися на кілька фундаментальних видань інформаційно-довідкового характеру. Це – енциклопедії діаспори, які вийшли друком як солідні видання, хоч і вельми обмеженими накладами.
Неоціненними є також збірки статей і розвідок про життя українців в окремих регіонах тих чи інших країн або окремих, переважно релігійних, громад. Зазвичай вони виходили друком з нагоди
ювілеїв і надзвичайно малими накладами.
На відміну від євреїв, які мають кількісно меншу, ніж українці,
діаспору, але для яких розсіяння було основним способом існування, завдяки чому вони активно досліджували себе саме в цій
формі буття й відтак створили діаспорознавство як цілу науку, яка
охоплює либонь увесь спектр наукових дисциплін, українці до
такої науки ще тільки підступають.
Як я вже зауважив, в Україні почали з’являтися осередки вивчення діаспори. Діаспора стає частиною українознавчих студій.
Але українська діаспора як явище, як феномен ще не зацікавила
академічну науку. Маю на увазі передусім такі галузі науки, як
історія, етноґрафія, демоґрафія, мовознавство, літературознавство, культурологія, етнопсихолоґія та інші.
Поки що можемо лише мріяти про те, щоб українська діаспора
стала об’єктом і предметом спеціальних комплексних і системних
досліджень. Але до цього вже йде, і я певен, що ми таки створимо
цю науку – українське діаспорознавство. Книжка професора М. Тимошика є однією з тих тривких цеглин, які надійно лягають у підмурівок цієї науки.
30 березня–20 квітня 2018 р.
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Благими намірами...
Наскільки можливі Установчі збори?
Рустам Ташбаєв щойно звернувся “відносно необхідності проведення Першого Національного Українського Конгресу до майбутніх делегатів та всього українського суспільства”.
Перш за все мушу сказати, що Р. Ташбаєв – не перший і, на
жаль, не останній, кому кортить з наскоку щось та змінити в Україні на краще.
На початках української незалежності питання про скликання
Установчих зборів (а саме це, очевидно, й має на увазі пан Ташбаєв) обговорювалося досить активно, але далі балачок діло так і
не дійшло.
Час від часу воно спливає на поверхню й тепер, але так само
далі закликів діло не просувається. Отож і ініціатива Ташбаєва, як
активно він не просував би її в маси, далі лементу не піде.
Спробую пояснити, чому я дивлюсь на такі ініціативи вельми
скептично. Усі відомі мені ініціативи – мрії романтиків, аматорів,
дилетантів.
Якщо Народний рух України з цілою групою інтелектуалів на
чолі не спромігся реалізувати цю ідею, то якого висліду можна
сподіватися від якогось там Ташбаєва, ідею якого вислухали сім
чи скільки там тисяч осіб?
Уявіть собі навіть, що Ташбаєву вдалося скликати “конґрес”. У
палаці “Україна” в Києві. Ну, вислухають “майбутні делегати” повчальний монолоґ українського американця та й роз‘їдуться домів
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з нічим. Сама ж ідея продовжуватиме припадати пилом, поки інший ініціатор не струсить той порох і не нагадає про ту ідею.
У чому ж причини безперспективності таких романтично-аматорсько-дилетантських ініціатив? Їх три.
Перша. Це – проблема достойного ініціатора. За нинішніх умов
скликання Установчих бборів в Україні формально могли б ініціювати: президент, парламент, політична партія чи коаліція громадських і політичних сил.
Жоден із названих суб’єктів за роки незалежності України з
ініціативою скликання Установчих зборів не проявився. Щоб таке
сталося, очевидно, над цим треба ще добре попрацювати.
Можливо, найкращим варіантом має бути створення такої політичної сили, яка поставить собі за мету підготовку і скликання Установчих зборів і виконає взяте на себе зобов‘язання.
Відтак матимемо сівача, але тут виникає запитання: а з чим він
вийде в поле?
Друга причина – підготовка посівного матеріалу. Йдеться про
наукове обгрунтування нагальності й шляхів реалізації системних
змін, випрацювання проектів документів, які можуть бути винесені
на обговорення Установчих зборів: концепції суспільного устрою й
системи урядування, Конституції, стратеґії розвитку України та ін.
Ідеально було б такий пакет документів мати у двох чи й трьох
варіантах, та ще й доступних не тільки для експертного (фахового), але й публічного обговорення. До того, як вони потраплять
на розгляд Установчих зборів.
А це вже справа інтелектуальної еліти – через співпрацю з політичною силою, про яку сказано вище, або з власної ініціативи.
Ми не знаємо, коли в Україні з‘явиться політична сила, яка запросить до співпраці інтелектуалів. Разом з тим, не видно, щоб
академічні інститути й університети проявили активність ув осмисленні системних змін для Укрраїни.
Є окремі невеликі групи ентузіастів, які почали щось робити в
цій царині. Наша група – одна із таких, і я можу стверджувати, що
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запрошення до участі в наших проектах, на жаль, не знаходить
сподіваного відгуку.
Українські інтелектуали залишаються інертними, байдужими до
ідеї системних змін. Отже, поки що посівне зерно не готове.
Третя причина – готовність грунту під посів, тобто готовність
українського суспільства до сприйняття ідеї системних змін.
На превеликий жаль, доводиться констатувати, що за рівнем
національної свідомості й громадянської зрілості українське
суспільство не готове до сприйняття ідеї системних змін.
Інфантильний стан українського суспільства по суті й обумовлює пасивність його інтелектуальної еліти, а також брак хоча б
однієї політичної сили, яка здатна була б ініціювати й очолити системні зміни.
Усі три причини взаємопов’язані і взаємообумовлені. Тому непросто визначити, з чого варто починати.
Очевидно, є сенс в міру можливостей “лупати сю скалу” на всіх
рівнях. Але, як на мене, робота із українським суспільством є найактуальнішою, і її годилося б провадити щонайменше у двох напрямках: освітньо-просвітницька діяльнічть та інформаційнороз‘яснювальна робота.
Освітньо-просвітницька діяльність може здійснюватися через
розгалужену мережу українознавчих гуртків, семінарів, лекторіїв,
університетів та ін.
Інформаційно-роз’яснювальну роботу може забезпечити незалежна система україноцентричних ЗМІ та блоґів.
Наша робота буде успішною за умови, якщо ми консолідуватимемо, об’єднуватимемо наші зусилля та координуватимемо
свою діяльність.
13 березня 2018 р.
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Світове українство й розбудова
самостійної України
Олег Канівець озвучив ідею, яка справді може й повинна спричинити системні зміни в Україні. Правда, він запропонував лише
один крок, допускаючи право на участь у виборчому процесі, але
заперечуючи можливість для світового українства брати участь ув
органах державної влади України.
Виборче право, як відомо, передбачає не тільки право обирати,
але й бути обраним. Таке право для діаспори реалізувала Литва.
Про це я писав свого часу в нотатках “Чи матиме Україна свого
Адамкуса?”.
Так само взірцем для нас може бути й досвід світового єврейства у становленні й розвитку Ізраїлю.
Думаю, що повноцінна участь світового українства в українському націєтворенні й державотворенні конче важлива і необхідна.
Україноцентризм при цьому має стати нашою рушійною силою.
На якомога тіснішу співпрацю світового українства з Україною
спрямовані практично всі проекти компанії Україна, Інк (Українська
Світова Інформаційна Мережа – www.ukrainainc.net; Журнал “Україна” – www.ukrainainc.org) та Українського Університету (www.ukrainianuniversity.org), тематичні сторінки яких ви можете знайти на
Фейсбуці.
Стежте за нашими сторінками, приєднуйтеся до наших груп,
підтримуйте наші проекти поширенням інформації про них, підтримуйте їх матеріально, і ми посилимо й прискоримо процеси
взаємодії світового українства з Україною.
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23 квітня 2018 р.
Олег Канівець
Про подвійне громадянство
Друзі, довгий час, як багато хто з Вас, шукаю рецепт швидкого
прориву України. Не піддається сумніву, що основою всіх леґітимних рішень є їхня підтримка більшістю українців. Такою є ситуація
і з Помісною Українською Православною Церквою. Переконаний,
її проголошення підтримає більшість громадян України, в т ч російськомовних! Отже, вона все-рівно буде!
В цьому пості хочу запропонувати наступну дію.
Для вищого керівництва нашої держави.
Свідомий, що це викличе шалений спротив ворогів України, не
тільки за її межами, а й тут. Проте, для мене це не важливо, хай
пускають слюну.)
В чому суть? Надати украінське громадянство всім українцям
(бажаючим), які мешкають за межами України і мають громадянство інших країн. Більше того, надати їм право голосу на виборах
парламенту та Президента Украіни.
Зрозуміло, що приймати участь у владі ці українці не матимуть
права, проте, впливати на формування української влади вони
право повинні мати!
Не буду перераховувати аргументи ЗА. Іх достатньо. Наведу
тільки один – якщо ми (УКРАІНА) хочемо швидко реформуватися
– ці кроки повинні бути підтриманими більшістю суспільства, навіть більше, ця більшість вимагатиме це від влади!
Що гальмує розвиток Украіни? Наявність великої кількості людей совкового мислення, які на-ділені правом голосу, правом вибору. ЦЕ ТЯГАР!
Оскільки, ми демократична країна і не плануємо позбавляти
права голосу “умовного совка”, голос якого рівний голосу професора, доктора, бізнесмена та інших авторитетних громадян, а цього “совка-популіста” досить багато в Україні – то ДАВАЙТЕ РОЗБАВИМО ЇХНІ ГОЛОСИ АКТИВНИМИ, РОЗУМНИМИ, САМОДОСТАТНІМИ УКРАЇНЦЯМИ!
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“Бізнес-дипломатія” і взаємини між
Україною та діаспорою
Тут мені з Європи надіслали в приват цитату:
“В Торгово-промисловій палаті України розпочав роботу Другий бізнес-форум української діаспори ‘Бізнес-дипломатія: український вимір’.
Українці з сімнадцяти країн світу працюють сьогодні на нашому дискусійному майданчику з однією метою – допомогти українському бізнесу на шляху інтернаціоналізації і глобалізації.
Будуємо країну разом!”
Запитують:
– Чи є у нас докладніша інформація з цього приводу?
– Чи хтось із наших був присутній на заході?
Мусив дати невтішну відповідь.
Це вам ще один приклад співпраці України з діаспорою, про
проблемність якої я пишу немало як науковець і публіцист.
Авторитарно-тоталітарні суспільні відносини й адміністративно-командна система урядування корумпували й паралізували
природний розвиток взаємин та співпраці між Україною та діаспорою, який було визначився після того, як упала “залізна завіса”
та розпався Радянський Союз.
Номенклатурний, кланово-оліґархічний підхід у взаєминах української держави з діаспорою спричинився до того, що “проґресивну діаспору” радянських часів замістили підшановані “представники української діаспори”, яким дозволено відвідувати фактично закриті “імпрези” й зустрічатися з високопоставленими ук-
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раїнськими сановниками й нардепами виключно на суверенних
територіях посольств та консульств України. Українські політики й
чиновники, буваючи за кордоном, давно вже не виходять на люди
в українські громади.
Очевидно, з такого номенклатурного діаспорного середовища
запрошують в Україну й “представників діаспори” для участі в
тамішніх заходах, як оцей, влаштований Торгово-промисловою палатою України. Підозрюю, що крім окремих “представників діаспори”, у тому заході могли брати й участь так звані “новиє руссіє”,
пардон – “новиє укрАінци” з-поміж тих, що ухитрилися леґалізувати за кордоном вивезені з України грошики, і тепер представляють
зарубіжних українців, хоч ніколи навіть не появлялися і, тим більше, не проявлялися в українських громадах.
Мій приятель, федеральний суддя Богдан Футей буквально на
минулому тижні розповідав мені про таких ділових людей з України, що “зробили себе” і тепер розкошують у Флоріді.
Упродовж десятиліть і десятиліть українська діаспора була
розділена за ідеолоґічними й класовими ознаками на “проґресивну діаспору” та на “українських буржуазних націоналістів”.
Тепер цей поділ відбувся за іншими критеріями, і ці критерії
навіть умовно україноцентричними не назвеш. Він працює на шкурні інтереси кланово-оліґархічних груп як вичаду компартійно-радянської номенклатури, але аж ніяк не на інтереси України й українського суспільства.
Звичайно, я розумію очільників дипломатичних місій України в
тих країнах світу, яким не хочеться нічого мати до діла з такими
незручними особами, як я, – особами, які можуть дозволити собі
привілеґію мати свою концепцію системних змін і розвитку України, а відтак критично й навіть нещадно пройтися своїм “гострим
пером” по короткозорості тих, хто їх призначив на ці посади. Часом мені навіть шкода їх, коли бачу, що в глибині душі вони поділяють мої погляди, але субординація не дозволяє їм відкрито
погодитися або хоча б бути особисто присутніми на тому “гектарі”,
де будуть озвучуватися невтішні думки щодо чину їхніх босів.
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Як би там не було, але нам треба щось робити для кардинальних змін у відносинах між Україною та діаспорою, учитися у
литовців, поляків, і особливо – у євреїв. Це важливо передусім тому, що без активної участі світового українства, особливо – його
інтелектуальної еліти, Україні навряд чи вдасться вийти з орбіти
Російської імперії, піднести рівень національної свідомості й громадянської зрілості українського суспільства, здійснити українізацію й так необхідні їй системні зміни, щоб стати успішною державою, здатною забезпечити добробут і щастя свого народу та
бути впливовим суб‘єктом світової політики.
21 травня 2018 р.
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Ефект Рустама Ташбаєва:
молоде вино у старих міхах
Стратеґічна мета Рустама Ташбаєва, ким би він не був і що б
на нього не навішували, безумовно, заслуговує на підтримку.
Справді-бо, що поганого є у прагненні (якщо воно щире) й наполегливому стремлінні (якщо воно щире) допомогти українському
суспільству та Україні подолати труднощі й будувати успішну державу?.
Тактика, яку вибрав пан Ташбаєв, на жаль, має слабкі місця.
Одним із них є те, що він хоче перемогти зло тими ж методами,
якими це зло поїдає й проїдає Україну й українське суспільство,
мотивуючи свої наміри тим, що зло має бути наказане і що перемогу треба здобувати будь-якими засобами. Не будемо осуджувати Ташбаєва та його прихильників: вони діють в межах свого розуміння становища, в якому опинилися пострадянська Україна і її
зневірене й емоційно заряджене населення, яке ніяк не спроможеться стати народом. Цю помилку Р. Ташбаєва зауважують чимало критиків його концепції.
Найслабшим же в концепції Рустама Ташбаєва є те, що він не
усвідомлює й не розуміє ситуативності своїх дій: “точкові удари” по
окремих, конкретних злочинцях у владі (при цьому увагу зосереджено на середньому й нижчому її ешелонах) Руслан і його однодумці розглядають як “системні дії”, очевидно, виводячи розуміння
“системності” з ідеї поборювання “злочинної Системи”.
Панові Ташбаєву невтямки, що задумані й виношені ним та возведені в “закон” “Першим Національним Українським Конгресом”
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“Народний Трибунал”, “таємна екзекутива” тощо є інструментами
такої ж ситуативної боротьби не з самим злом, а з його наслідками, як і дії інших борців з корупцією, зокрема – НКЗК, САП та
НАБУ.
Відмінність задуму й чину Ташбаєва та його послідовників від
дій команд Холодницького та Ситника полягає в тому, що Ташбаєв
і Ко своїми “Народним Трибуналом” і “таємною екзекутивою”, навіть не бажаючи того, можуть запалити громадянську війну в Україні. Адже “таємна екзекутива” може обернутися у чиємусь виконанні банальною помстою, а в чиємусь – і диверсійними діями
справжніх ворогів України, які можуть видавати себе за “народних
месників” Ташбаєва. Та навіть і само “месництво” – засіб давно
минулих днів і чужих звичок.
Тим часом зло так і залишатиметься непобореним, і може наступити навіть момент істини, коли Ташбаєв усвідомить свої методологічні помилки, але процес може вийти з-під контролю, і його
вже ніщо не зможе зупинити.
“Перший Національний Український Конгрес”, узявши курс на
таємні маленькі бої з такими ж хай і численними, але маленькими
проявами зла, разом з тим проголосив злочинними цілі міністерства (у Ташбаєва – особлива ненависть до МВС і водночас бажання
його очолити в уряді уже призначеного “Конгресом” майбутнього
“Народного Президента”) та Верховну Раду України.
Щоправда, кандидата на голову Парламенту, як і на голову Уряду, “Конгрес” висувати не став. Та й Адміністрацію Президента разом з Президентом деліґімитизовувати не став. І в тому є добре
обметикований сенс. Р. Ташбаєв стоїть на тому, що “революцію” в
Україні треба робити “згори” і тому покладає всі надії на “Народного Президента” Івана Бубенчика, який прийде на Банкову і одним-двома-трьома указами наведе порядок в Україні (виступ І.
Бубенчика на “Конгресі” див.тут: https://youtu.be/X2j_5T0Wp5s).
Правда, тут виникає “неув’язочка”: перед тим, як зайти на Банкову й розчерком пера побороти “злочинну Систему”, І. Бубенчикові треба буде скласти президениську присягу на сесії ВРУ, а
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Парламент уже деліґімитизований “Конгресом” Ташбаєва. Сама ж
“злочинна ВРУ” і скаже Бубенчикові: ми не можемо вас леґітимізувати, позаяк ми нелегітимні.
Що тоді робити? Скликати черговий “Конгрес” в екзилі, щоб повернути легітимний статус ВРУ, щоб вона леґітимізувала новообраного “Народного Президента” Бубенчика, щоб потім уже леґітимний Бубенчик перейшов пару кварталів на Банкову і уп’ять
деліґімитизував ВРУ, а під затвердження Ташбаєва на міністра
МВС уп’ять же временно її леґітимізував...
Думаю, ви розумієте мій сарказм. Бо мені шкода “чесного й порядного” майданівця Івана Бубенчика, на плечі якому Ташбаєв із
своїм “Конгресом” звалили лантух із явно непосильною ношею.
Про це я вже писав у нотатках “Що в активі “народного
кандиадата” на президентта Івана Бубенчика”.
Відповіді на мої стандартні запитання від І. Бубенчика, звісно,
ми не отримали. Опосередковано на закиди щодо готовності Бубенчика брати участь у президентських перегонах відповів сам Р.
Ташбаєв. Він нічого злого не бачить у тому, що у його “Народного
Президента” немає ні ідей, ні думок (про стратеґічну візію промовчимо), – намалюємо йому проґраму та ще й затвердимо у лютому
наступного року на черговому “Конгресі”.
Що там буде намальовано в тій Бубенчиковій проґрамі, можна
уявити, прослухавши низку “етерів” пана Ташбаєва: як не крути
його тези, виходить усе те ж намагання змінити Систему ситуативними методами, причому властивими авторитарно-тоталітарному
устроєві й адміністративно-командному способові розв’язання
проблем, та ще й поставивши на капітанському містку корабля під
назвою “Україна” майданівця з ментальністю Устима Кармелюка.
“Суспільна система” втягла Р. Ташбаєва в суперечку про те, хто
з них першим випустив із пляшки джина під назвою “Народний
Трибунал”. Ташбаєв з “документом” на руках застерігає за собою
пальму першості. Дарма що навіть Ґуґл засвідчує: хто тільки не
використовує словосполучення “народний трибунал” і в Україні, і в
Росії, особливо популярне воно в ДНР–ЛНР. Напевно було воно
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популярне ще в роки “народного президента” В. Ющенка, який на
Майдані 2004 року обіцяв “бандитам – тюрми”.
Разом з тим, треба віддати належне “Суспільній системі”, яка
завдяки Віктору Шишкіну напрацювала засадничі принципи, які
можуть і повинні бути корисними і для ташбаєвського “Народного
Трибуналу”, тим більше що пан Ташбаєв навряд чи створить щось
юридично вишуканіше.
Мене в цій суперечці тривожить ще одно – її нікчемність. Нікчемність суперечки у тому, що “трибунал”, будь він тричі народним, відгонить тоталітаризмом, а значить і причетністю його ініціаторів до тоталітарних методів розв’язання проблем. Тому нам має
бути байдуже, хто в кого поцупив назву.
Важливо, як це вписується ідею системних змін, до яких Р.
Ташбаєв прагне інтуїтивно, а “Суспільна система” свідомо ставить
за мету, але несвідомо ставить воза попереду коня. За нинішніх
суспільного устрою й стану суспільної свідомості обидва “народні
трибунали” залишатимуться спробами ситуативного розв’язання
системних проблем, і їхня ефективність буде близькою до нульової.
Тут доречно буде зауважити, що Р. Ташбаєв зплагіатив форму
свого руху, заявивши про себе як про епігона ОУН-УПА, начебто
“перезаснувавши” “Закордонні частини ОУН-УПА” і навіть – серйозно чи жартома – видаючи накази, підписані “Провідник ОУН(т)УПА – Друг “Вервольф”.
Пробачимо панові Ташбаєву плагіат і не зовсім обґрунтоване
намагання позиціонувати себе як продовжувача оунівських та упівських традицій (при тому, що є прямі спадкоємці цих орґанізацій).
Справжня помилка Ташбаєва не в цьому: зрештою, ОУН і орґанізації ветеранів УПА можуть у судах довести неправомірність примазування його до ОУН та УПА.
Більша помилка новоспеченого “провідника” ОУН(т)-УПА в тому, що він заливає нове, молоде вино у старі міхи. Організація діяльності, методи, форми, засоби тощо, якими користувалися оунівці та упівці три чверті століття тому в умовах авторитарно-тоталі-
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тарних устроїв, навряд чи можуть бути ефективними у першій чверті 21-го століття, коли рівень розвитку суспільства (яким інфантильним українське суспільство не було б), а особливо – технолоґій комунікацій та орґанізації громад є разюче відмінним від того, що було колись.
Увесь світ став іншим. Змінилися обставини. Набуло інших якостей і зло, з яким ми боремося. Тому “нове життя нового прагне
слова”, як сказав поет.
Рустама ж Ташбаєва раптом потягло в минуле. Що виходить з
того, якщо копирсатися в минулому, позиціонувати себе бандерівцями й не розвивати свою ідеолоґію, повторюючи, як мантри, постулати столітньої давності, дуже добре ми бачимо на прикладі
ВО “Свобода”. Більшовизмом у вишиванках назвав я цю партію в
одній із своїх недавніх публікацій.
Схоже, що Р. Ташбаєв із своїми “Закордонними частинами
ОУН(т)-УПА”, відкочується ще далі назад у порівнянні з тією ж
“Свободою”. Про ОУН та КУН уже й говорити нічого.
Ми були б навіть раді, якби для програми “Народного Президента” Івана Бубенчика пан Ташбаєв зплагіатив у нас ідею системних змін для України. Беріть і видавайте за своє! Хоч
справедливо було б узяти з посиланням на джерело (у нас права
офіційно застережені).
Але тут виникає проблема іншого характеру: і автор(и) “темника”, і той, з чиїм ім‘ям буде асоціюватися ідея й концепція її реалізації, повинні досконало володіти методолоґією. Судячи з того,
що пан Ташбаєв плутає окреме і загальне, частину і ціле, підсистему і систему, наша ідея системних змін цьому панству може бути не по зубах.
Щоб звернутися ж до експертів, “конгресменам” треба буде наступити на горло власній пісні й визнати свою неспроможність.
Тому, по всьому, із мрії про “народне президентство” Бубенчика
вийде пшик. Перемігши у “праймеріз” на “Конґресі”, Бубенчик навряд чи спроможеться послати в нокдоун таких “асів” популізму, як
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Ляшко та Тимошенко. Останнім, на жаль, народні маси повірять
більше, ніж Бубенчикові як частині цих мас. Немає пророка у своїй
вітчизні!
Чим можна було б завалити усіх кандидатів на президента від
сучасного політичного бомонду, так це налагодженням широкої освітньо-просвітницької мережі й україноцентричної системи ЗМІ, за
допомогою яких через українознавчу просвітницьку й інформаційно-роз’яснювальну роботу можна за вельми короткий строк підняти на належний рівень національну свідомість і громадянську
відповідальність українського суспільства.
Паралельно варто було б створювати й розбудовувати україноцентричний громадсько-політичний рух, на основі якого утворилося б дві – три україноцентричні ідеолоґічні партії, в середовищі
яких виросли б якісно нові лідери, здатні прийди до влади, ініціювати й очолити системні зміни.
За ідеально орґанізованої й налагодженої роботи це можна було б здійснити до президентських виборів 2024 року. Замість провітрювання мізків українського суспільства, пани Ташбаєв та Бубенчик хочуть випробувати ефективність прихованого мордобою.
Це означає, що перемога “Народному Президентові” 2019 року не
світить, загострення внутрішнього становища неминуче, а перспектива системних змін відсувається до межі 2030 року або й далі.
Є в діяльності Рустама Ташбаєва і його “Конгресу” один ефект,
який гріє мені душу. Вони йдуть перед нами, готуючи суспільство
для сприйняття нашої ідеї системних змін для України: можуть
сказати йому те, від чого ми утримуємося, і так бодай поволі піднімають рівень його національної свідомості. Гарно, емоційно наснажено й справедливо допікає він своїм слухачам настановами
братися за розум, учитися, дорослішати й ставати нацією.
Р. Ташбаєв, до речі, непрямо запрошував мене на свій Конгрес,
делікатно цікавлячись через приват, чи не маю я наміру бути в
Європі у другій половині травня. Я відповів, що не маю...
Очевидно, якби мене хотіли бачити на “Конгресі” з годинною
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лекцією про нагальність системних змін в Україні й запрошували
офіційно, можливо, за сприятливих умов, я поїхав би в Прагу й
спеціально. Радикально налаштована аудиторія напевно була б
цікавою.
4 червня 2018 р.
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До питання про повернення
українців в Україну
Ірина Магрицька наказує: “Усім хвилям української еміграції –
повернутися в Україну і допомогти їй стати Українською. Бо ‘нести
український хрест’ у ситій Європі або Гамериці значно легше, ніж в
Україні”.
Двадцять років тому я активно виношував ідею повернення українців Україну. Ця ідея була ключовою в програмі Міжнародної
Асоціації Громадян України, яку ми заснували 1997 року з Михайлом Даценком (від 2010 року президент МАГУ). Про це, зокрема,
йшлося і в моєму розлогому інтерв‘ю, яке я дав 1999 року відомому журналістові й письменникові українського зарубіжжя Миколі
Француженку і яке було опубліковане тоді ж у пресі української
еміґрації. З текстом інтерв‘ю можна ознайомитися на початку цієї
збірки.
Відтоді тема взаємозв’язків України з діаспорою і діаспори з
Україною стала для мене однією з ключових.
В Українському Університеті ми започаткували проект “Діаспорознавство”.
Однією з найпопулярніших у мережах є наша група “Українська діаспора: учора, сьогодні, завтра”.
Чималий резонанс мали мої нотатки “Чи матиме Україна свого
Адамкуса?” (див. вище).
А ось що я писав 10 серпня 2017 року у нотатках «Свій до
свого по своє”:
Литва, щоб завершити пострадянську трансформацію, не за-
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прошувала урядовців, менеджерів та радників із сусідніх країн.
Вона обрала на президента представника діаспори, який зробив
те, на що не спромоглися ні демократи-“саюдісівці” (Ландсбергіс),
ні націонал-комуністи (Бразаускас). Без нього Литва навряд чи
стала б таким активним гравцем у європейській політиці, як ми її
бачимо.
На жаль, Україна не має таких тривких стосунків із діаспорою,
як Литва. В українському суспільстві переважає фантом совка –
насторожене, а то й упереджено-вороже ставлення до закордонних українців, що його підігрівають кремлівська пропаґанда та проросійські ЗМІ в самій Україні.
Тим часом в українській діаспорі є чимало україноцентричних
особистостей із стратеґічним мисленням, які могли б стати успішними на посадах президента й прем’єр-міністра України, які могли
б вивести Україну на широку дорогу успішного розвитку і під орудою яких такі чиновники, як Яресько та Супрун, були б справді
ефективними. А без грузинів, литовців, поляків, росіян взагалі
можна було б обійтися.
Але ж ні! Ми будемо тисячу разів набивати лоби із зовнішніми
та внутрішніми чужинцями, але уперто не будемо звертатися до
своїх. Варяги рідніші?
У квітні цього року були оприлюднені мої нотатки «Світове
українство й розбудова самостійної України”.
Не зайвим буде тут нагадати, скільки мороки ми маємо із силами, які не зацікавлені у налагодженні взаємозв‘язків між Україною та діаспорою і діаспорою та Україною.
Перше – це тривожні тенденції, пов‘язані з погіршенням ставлення дипломатичних місій України до діаспори, яке й без того не
було прекрасним, що свого часу спричинило створення Міжнародної Асоціації Громадян України (1997) для захисту громадян України за кордоном від тих, хто покликаний їх захищати.
Друге – наявність т. з. “номенклатурної діаспори”, тобто
певно-го прошарку українців у зарубіжжі, які офіційно виступають
у ролі “представників діаспори”, пригодованих дипломатичними
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пред-ставництвами й запрошуваних в Україну на різні офіційні й
неофі-ційні заходи.
Третє – неґативний образ світового українства, створюваний в
інформаційному просторі України. Негатив цей відчувається й у
доданому записі І. Магрицької. Перегляньте стрічку новин, і ви ще
й не таке прочитаєте.
Не так солодко живеться українській діаспорі “в ситій Європі
та Америці”, як думає пані Магрицька. Якщо коротко: тут халтурити не випадає, бо самі й американці дуже тяжко працюють.
Отже, є багато проблем, які треба вирішувати й негайно.
Однією з таким проблем є діаспорні студії. Українська наука
ніколи серцозно не цікавилася діаспорою, і те, на що останнім часом науковці почали звертати увагу, являє лише вершину айсберґа з того, чим треба було б зайнятися.
Задля цього ми започаткували діаспорознавчий напрямок наукових студій в Українському Університеті, але ми вже ніколи не наздоженемо наших єврейських колеґ у їхньому діаспорознавстві.
Найважливішою з наших проблем я вважаю нагальність налагодження широкого обігу україноцентричної інформації. Цю мету
переслідує нещодавно заснована мною Українська Світова Інформ а ц і й н а М е р еж а ( У С І М ) . В і д к р и то с п е ц і а л ь н и й с а й т :
www.ukrainainc.net. Маємо сторінку на ФБ. Запрошуємо до співпраці україноцентричних журналістів і блоґерів.
6 червня 2018 р.
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Президент України навантажує
президента української діаспори
Адміністрація президента України оприлюднила офіційну інформацію про зустріч Петра Порошенка з президентом Світового
конґресу українців Євгеном Чолієм. Очевидно, аналоґічну офіційну інформацію згодом ми дістанемо і від СКУ. Подробиці зустрічі й
температуру спілкування напевно ми не довідаємося ніколи.
З інформації складається враження, що пан Порошенко надавав панові Чолієві масу різних вказівок у вигляді “обговорених
тем”, “побажань” і “прохань”. Із свого боку, зарубіжний гість відбувся скромними поздоровленнями і навіть утримався від побажань,
які не соромляться висловлювати голові української держави його
зарубіжні колеги.
Хоч міг би сказати і про неефективність реформ та боротьби з
корупцією, але ще й про нагальність українізації та системних
змін.
Маємо ситуацію, коли людина, яка узяла на себе повноваження говорити від усієї української діаспори, не насмілилася сказати
й слова з усього того, що хоче сказати українській владі й українському суспільству світове українство.
Цікаво було б порівняти, чим ця зустріч Є. Чолія з президентом
України П. Порошенком відмінна від свого часу набагато більше
розпіареної зустрічі цього ж президента СКУ з В. Януковичем.
Президенти України помінялися, а от номенклатурна діаспора
чи діаспорна номенклатура залишається незмінною і стає усе
менше й менше ефективною.
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Можливо, такі формальні чи церемоніальні участі в “імпрезах” з
президентами України і влаштовують надто скромного й безініціативного “президента української діаспори”, але це навряд чи
влаштовує світове українство. Українське суспільство і сама Україна від такого церемоніозу лише потерпають, правда, навіть не
усвідомлюючи цього.
На сьогодні українська діаспора – єдина потуга, ще здатна
справити ефективний вплив на піднесення національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства,
на ініціювання широкомасштабної українізації України й наступних
системних змін.
Ми цю можливість втрачаємо з кількох причин, і однією з перших є якраз неефективність діаспорних орґанізацій та їхніх лідерів, яких невідомо хто й невідомо де обирає. Якби вони виступали
лише від себе особисто чи від імені “екзекутив” своїх орґанізацій,
у цьому нічого поганого не було б.
Але ж вони самовпевнено б‘ють себе в груди як представники
всієї української спільноти в окремо взятих країнах компатного
розселення українців (США, Канади, Італії, Іспанії, Бразилії чи Арґентини) і навіть усієї української діаспори, усього світового українства.
Найбільше лихо в тому, що ця “вибірковість” заражає їх вірусом
вибраності, а відтак і клановості. І з цим треба якось боротися.
Інтернет, соціальні мережі упродовж уже досить тривалого часу
розглядають як потенційно ефективний інструмент так звану “едемократію” (“електронну демократію”).
Якщо в умовах державного будівництва цей інструмент потребує досить складних і часто тривалих процесів леґалізації, то у
творенні етномереж, про які також давно пишуть, немає жодних
перешкод.
Перший етап: створюємо ініціативну групу, творимо мережеву
групу за ґеоґрафічною ознакою, налагоджуємо діяльність, обираємо лідерів і реєструємося як громадське об‘єднання.
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Другий етап: об‘єднуємося на теренах однієї країни чи/та континенту і обираємо крайових лідерів.
Третій етап: об‘єднуємося на світовому рівні в єдину спільноту
– творимо реальне світове українство і прямим електронним голосуванням обираємо собі президента світового українства.
Усі вчорашні й позавчорашні переважно кланові утворення або
вистарілі фізичной й морально вимруть, як мухи після Причистої.
Нові підходи в орґанізації українських спільнот в країнах компактного розселення українців переформатують самоорґанізацію
світового українства, і тоді воно зможе справляти справді ефективний вплив на українське суспільство й на націєтворчі та державотворчі процеси в Україні.
Хай не так, як єврейська діаспора справила і справляє вплив
на становлення й розвиток Ізраїлю, але хоча б так, як литовська
діаспора впливає на поступ Литви.
До чого я веду? Ми тут маємо сторінку “Діаспорознавство” як
науково-дослідний проект Українського Університету. Це – платформа, яка відкрита для аналізу й оцінки явища і випрацювання
відповідних рекомендацій.
У нас уже готова платформа для створення Української
Світової Інформаційної Мережі (www.ukrainainc.net), яка готова до
подальшого розвитку і дає надію на ствоння україноцентричної системи ЗМІ в Україні. Ми маємо досить велику групу для підтримки
цього проекту.
У нас уже є група “Українська діаспора: вчора, сьогодні, завтра”
і локальна група “Українська діаспора у Вашинґтоні”. Ми маємо на
обліку близько двохсот мережевих діаспорних груп із різних реґіонів США, а також інших країн і континентів. Правда, “завдяки” старанням наших “воріженьків” наші спроби налагоджувати з ними
контакти постійно блокуються.
Як би там не було, існує уже досить тривка база, на основі якої
можна і треба розбудовати самоорґанізацію діаспори за якісно новими принципами, що уможливить згуртування й активізацію діяльності діаспори, а відтак і оновлення та активізацію її взаємо-

✍

236

✍

зв’язків з українським суспільством та посилення впливу на націєтворчий і державотворчий процеси в Україні.
Очевидно, вже ближчим часом ми вийдемо з ініціативами,
спрямованими на деталізацію висловлених тут ідей і пропозицій.
8 червня 2018 р.
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Подвійне громадянство як феномен
світової політики
Подвійне громадянство відіграє усе більшу роль у світовій політиці і все частіше використовується як інструмент експансії.
Наданням громадянам України російського громадянства
Москва підготувала і здійснила анексію Криму.
Так само роздають паспорти громадянам України Угорщина й
Румунія... Може виявитися, що й інші країни займаються тим же...
Очевидно, що цей фактор може наростати, і Україна навряд чи
зможе захиститися дипломатичними нотами чи видворенням консульських працівників і закриттям консульств.
Не дипломати вирішують це питання і не дипломати друкують
паспорти. Вони лише виконують рішення і доручення своїх урядів.
Отже, йдеться про міждержавні відносини в цілому.
Очевидно, що видача паспортів громадян України усім україноцентричним членам української громади у відповідних країнах була б цілком адекватною відповіддю.
На жаль, українська держава байдужа до таких проблем. Корумповані чиновники напевно не додержували б обов’язкових у
такому випадку критеріїв (україноцентричність, володіння українською мовою, знання історії, національних традицій і звичаїв та
ін.).
Незважаючи на це, все одно цей варіант треба використовувати. Принаймні це може остудити запал чиновників сусідніх країн.
З огляду на нагальність розв’язання численних проблем українського націєтворення і державотворення та перспективи системних змін в Україні, Україні варто було б замість примарного аус-
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вайсу закордонного українця надавати громадянство кожному в
українській діаспорі, хто демонструє україноцентричність, володіння українською мовою, знання історії, національних традицій і
звичаїв.
Так, як це робить Ізраїль по відношенню до єврейської
діаспори. Це – приклад, який повинен нас надихати.
Леґальним і простим надання українського громадянства було
б для українців, які проживають у країнах, що не забороняють подвійного і потрійного громадянства.
Однією з таких країн є, наприклад, США. Американське законодавство немає норм, які обмежували б набуття громадянства іншої країни. Є лише одна норма, про яку треба пам’ятати громадянинові США, який набуває громадянство іншої країни: американський громадянин не може використовувати громадянство іншої
країни для уникнення кримінальної відповідальності за порушення
законодавства США. Думаю, що це не є проблема для законослухняних громадян. Як для мене, це цілком прийнятна норма.
Таке включення світового українства в націєтворчий і державотворчий процеси в Україні сприяло б підвищенню рівня національної свідомості та громадянської зрілості/відповідальногості українського суспільстів й дозволило б прискорити й реалізацію системних змін, так потрібних Україні й українському суспільству.
19 вересня 2018 р.
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Україноцентризм робить нас
союзниками
Не так часто я поширюю відеомонолоґи Рустама Ташбаєва,
хоч зазвичай вони заслуговують того, щоб звертати на його появи
в мережі.
І ми, і Ташбаєв на сьогодні маємо однакове, але ще не спільне
бажання – зробити світове українство активним суб’єктом позитивних змін в Україні.
Україноцентризм є тим, що робить нас союзниками. Ми близькі
й ідеолоґічно, хоч наші погляди на ідеолоґію напевно різняться.
Методолоґія робить нас відмінними, і це напевно залишатиметься перешкодою до пошуку компромісів з метою об’єднання,
так необхідного в інтересах України.
Ми обстоюємо нагальність системних змін через:
– системну українізацію України;
– системне відроджене національних традицій і звичаїв;
– піднесення національної свідомості й громадянської зрілості/
відповідальності українського суспільства;
– повну ліквідацію залишків авторитарно-тоталітарного устрою
й адміністративно-командного способу урядування, успадкованого
Україною від СРСР;
– заснування якісно нового суспільного ладу й якісно нового
способу урядування, які грунтуватимуться на національних традиціях і звичаях.
Нашим головним методом реалізації цих ідей є цілісність бачення і системний підхід, що лежать в основі нашої стратегії і
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тактики.
Головними засобами виконання поставлених завдань і досягнення мети еволюційним шляхом ми розглядаємо інтенсивну науково-дослідну, навчально-просвітницьку й інформаційно-роз`яснювальну діяльність.
Науково-дослідна й навчально-просвітницька діяльність бачиться нам ефективною й результативною через створення спеціальних наукових центрів, осередків і тимчасових творчих колективів, а також через мережу українознавчих університетів, шкіл,
курсів, лекторіїв, семінарів в реальному й онлайновому режимах.
Український Університет та Міжнародна Фундація Лідерства
уже працюють над відповідними проектами і підтримають Рух за
Українізацію України, Всеукраїнський Козацький Рух, Рух Світового Українства та інші рухи, які можуть виникнути як механізми
втілення в життя наших проектів.
Інформаційно-роз‘яснювальну роботу такого ж характеру можливо здійснити виключно через україноцентрична система ЗМІ,
яка в Україні наразі відсутня.
Тому компанія Україна, Інк запропонувала комерційний проект
“Українська Світова Інформаційна Мережа” (УСІМ) як платформу
для створення і розбудови одного із варіантів системи ЗМІ, який у
майбутньому може стати базою для створення й справді громадського/суспільного мовлення.
Хоча Р. Ташбаєв і декларує системність підходів до розв’язання
проблем в Україні, насправді він, його послідовники й прихильники
демонструють ситуативні підходи. Чи не найбільшою мірою це
проявляється в тому, що “змінити систему” вони хочуть через кардинальні реформи силових структур та економіки. Навіть у цьому
випадку, схоже, головним інструментом для них буде не системність, просто здоровий глузд.
Здоровий глузд, за всіх його недоліків, є найбільшою чеснотою
пана Ташбаєва як ідейного натхненника, ідеолоґа й теоретика руху, що формується як парамілітарна орґанізація “Українська Народна/Національна Армія” (УНА).
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Саме своїм здоровим ґлуздом Р. Ташбаєв дуже корисний і нам:
своїми пристрасними етерами, спрямованими на очищення мізків
українців від накипу совкової ментальності, від “псевдологіки”, від
“брехні” (беру ці слова в лапки, оскільки в його риториці ці поняття
часом набувають значно ширших сенсів, ніж вони можуть вмістити).
Те, що ви почуєте в доданому відеозаписі, значною мірою стосується багатьох і моїх пропонентів та опонентів, серед яких трапляються й конкретні особи, які морочать голови і мені, і Ташбаєву.
Дякую, пане Рустаме, що ставите їх на місце.
3 жовтня 2018 р.
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До української національної еліти в
Україні та зарубіжжі
Відозва українських інтелектуалів України й діаспори
Україна й українське суспільство підійшли до тієї критичної межі, коли постає питання, чи відбудеться Україна як самостійна успішна держава. Головною причиною цього є те, що Україна продовжує жити в умовах авторитарно-тоталітарного устрою та адміністративно-командного способу урядування, успадкованого від
СРСР.
Кремль робить усе для того, щоб не тільки утримати Україну в
орбіті свого впливу, а й щоб зробити Україну й український народ
частиною “русского міра”, і відтак стерти Україну й українців з карти світу.
В Україні віддавна працювала й активно працює “п’ята колона”, яка відкрито й активно підтримує агресію Росії проти України. Так звані “російськомовні патріоти” мимоволі стають частиною цієї потуги, скільки вони не декларували б свою вірність і відданість Україні й українській справі.
В Україні також є значна частина україномовного населення,
яка свідомо або несвідомо орієнтується на Москву або якій просто
байдужа доля України.
За цих умов ми закликаємо україноцентричних інтелектуалів
українського суспільства й світового українства згуртовуватися й
робити усе можливе для пробудження й піднесення національної
свідомості та громадянської зрілості/відповідальності українського
суспільства, а відтак творити громадські й громадсько-політичні
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рухи, які спроможні ініціювати й очолити системні зміни в Україні й
українському суспільствію
1. Для зупинення агресії Російської Федерації проти України ми
пропонуємо ініціювати Міжнародний рух "Будапештський формат
для України”.
2. Ми пропонуємо створення Руху за українізацію України, завданням якого було б пробудження й піднесення національної свідомості та громадянської зрілості/відповідальності українського
суспільства через широкомасштабну програму сутнісної українізації.
3. Ми пропонуємо створення Всеукраїнського козацького руху,
завданням якого було б відродження національних традицій і звичаїв.
4. Ми пропонуємо створення україноцентричної мережі засобів
масової інформації (ЗМІ), завданням якої було б очищення українського інформаційного простору від кремлівської пропаганди,
зміцнення інформаційного суверенітету України й надання правдивих інформаційних послуг, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи й перетворення системи ЗМІ на дієвий інструмент
“четвертої влади” – влади громадської думки. Базою для цієї роботи може стати уже ініційована Українська Світова Інформаційна
Мережа.
5. Ми пропонуємо створення якісного нового Руху світового українства, ефективно згуртувати зусилля української діаспори, налагодити й зміцнити її взаємодію з українським суспільством і
справляти дієвий вплив на перетворення Укрпїна на успішну державу та підвищення її іміджу в світі.
6. Ми пропонуємо об‘єднати здорові сили учених України й українського зарубіжжя навколо ідеї відродження традицій Всеукраїнської академії наук (ВУАН) і зосередити їхній потенціал на
пошукові, вивченні й випрацюванні наукових засад системних змін
в Україні й українському суспільстві, метою яких буде формування
нових суспільних відносин, а відтак запровадження нового
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суспільного ладу й нового способу урядування на основі
національних традицій і звичаїв.
Якщо ми зможемо згуртуватися навколо виконання означених
вище завдань негайно й почнемо активно працювати в означених
напрямках, ми зможемо зупинити негативні тенденції подальшої
деґрадації українського суспільства й занепаду України, стабілізувати ситуацію, а відтак стартувати позитивні зрушення.
Належно налагоджена й організована робота в усіх перелічених напрямах дозволить упродовж наступного десятиріччя домогтися реальних системних змін та задати Україні інерцію розвитку як успішної держави.
Як додати свій підпис до цієї відозви:
1. Скопіюйте цей текст
2. Додайте своє ім‘я до переліку підписантів
3. Перешліть підписану копію електронною поштою на адресу:
ukrainianuniversity@gmail.com
4. Ми додамо ваше ім‘я до основного тексту Відозви, який буде
знаходитися на сайті Українського Університетського Клубу,
зві-дки його можна буде поширювати.
28 жовтня 2018 р.
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Випробування спокусою
Метаморфози президентських амбіцій
Івана Бубенчика
На майдані коло церкви
революція іде.
— Хай чабан, — усі гукнули,—
за отамана буде!
Прощавайте, ждіте волі,—
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло —
тільки прапори цвітуть…
На майдані коло церкви
посмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!
На майдані пил спадає,
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
(Павло Тичина. 1919 рік)
Ця стаття складається з трьох частин, що їх було написано як
відгуки на появу, проявлення і логічний кінець феномену
“народного кандидата” на президента. На прикладі злету й падіння
Івана Бубенчика ми бачимо неготовність українського суспільства
знаходити й висувати “народних кандидатів” на найвищі посади у
державі.
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1. Що в активі “народного кандидата” на
президента України Івана Бубенчика
Наприкінці травня 2018 року “Перший Український Національний Конґрес”, який, з огляду на радикальну опозиційність до чинної української влади, відбувся в Празі (Чехія), висунув “єдиним
народним кандидатом” на президента України Івана Бубенчика.
Не знаю, наскільки серйозно можна і треба ставитися до таких
рішень і наскільки адекватними є такі рішення.
Справді, чи ліквідація кримінальних злочинців (скільки їх би там
не було) може бути підставою вважати людину достойним кандидатом на президента України?
Я розумію, ми маємо достатньо підстав вважати, що усі п’ять
діячів, які обиралися на посаду президента, можливо, заслуговують більше осуду, ніж пошани, оскільки часто-густо вони дискредитували й дискредитують високий інститут президента.
Один, хай і геройський, вчинок (подвиг) Івана Бубенчика аж ніяк
не засвідчує зрілість героя як особистості, як громадянина, як [потенційного у нашому випадку] політика.
Звичайно, не святі горшки ліплять, і портовий робітник Лех Валенса став хорошим президентом для Польщі. Але ж він перед
тим проявився як лідер “Солідарності”.
В якому громадсько-політичному рухові проявив свої лідерські
таланти, своє стратеґічне бачення й здатність системно мислити
кандидат від “першого національного українського конґресу”, який
за пару неповних днів у перервах між обговореннями й ухваленнями різних резолюцій умудрився перемогти у “праймеріз”, відправивши в нокдаун, десяток конкурентів, і тут же бути номінованим
декількома десятками «делегатів конґресу” – цілком випадкових
людей, які взяли на себе сміливість репрезентувати усю Україну.
Круто, га?! Нічого дивного не було б, якби наш номінант позиціонував себе як самовисуванця. Але ж він напевно буде фіґурувати у президентських перегонах як кандидат народу і висуванець
цілого “конґресу”, який, судячи з активно поширюваної інформації,
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займався обговоренням суто ситуативних питань партизанськопідпільницької боротьби із конкретними злочинцями в державних
структурах України, що їх один із орґанізаторів “конгресу” дивним
чином означив як “системні” (очевидно, пов’язані із “злочинною
Системою”, але аж ніяк не методами).
Наскільки нам відомо, на “конгресі” навіть не заїкалися про нагальність системних змін в Україні й стратегії розвитку України як
успішної держави, а у зв’язку з цим – про піднесення національної
свідомості й громадянської зрілості українського суспільства, про
широкомасштабну українізацію та про повернення до національних традицій і звичаїв.
Тим не менше, “народного кандидата” на президента номіновано, і це дає нам підстави задати йому комплекс запитань, який я
допіру задавав лідерам політичних партій і рухів, які напевно будуть конкурентами “народного кандидата” на президентських виборах.
1. Як І. Бубенчик бачить українську національну ідею?
2. Яку ідеологію сповідує І. Бубенчик і якою мірою ця ідеологія
відображає українські національні традиції і звичаї, а відтак сподівання українського народу?
3. Як І. Бубенчик бачить стратеґію розвитку українського суспільства та української держави? Куди він хоче привести Україну
через десять, двадцять, п‘ятдесят років?
4. Чи замислюється І. Бубенчик над питанням зміни соціального устрою в Україні, тобто переходу від устрою, нав’язаного російсько-імперським та радянським пануванням, до устрою, який базувався б на українських національних традиціях і звичаях?
5. Чи замислюється І. Бубенчик над питання зміни системи урядування в Україні, тобто переходу від старої радянської системи
до нової, яка базувалася б на українських національних традиціях
і звичаях?
6. Чи думає І. Бубенчик над проблемами українізації України,
причому не в плані банального поширення української мови, а в
плані українізації сутнісної через повернення до національних тра-
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дицій і звичаїв, які включають і певні морально-етичні норми, одна
із яких – жити по совісті?
7. Яку позицію займає І. Бубенчик щодо агресії Росії проти України? Це – далеко не останнє запитання, на яке має шукати
відповідь кожен, хто збирається йти вибори президента, народних
депутатів чи депутатів місцевих рад.
Нарешті цікаво також було б довідатися, як і що І. Бубенчик
робить для того, щоб піднести рівень національної свідомості й
громадянської відповідальності українського суспільства.
Якщо І. Бубенчику не до снаги відповісти на ці запитання, то
чим він кращий президент за Кравчука-Кучму-Ющенка-ЯнуковичаПорошенка або Гриценка-Ляшка-Тимошенко-Чумака-ім’ярек?
Нагадаю, що жоден із лідерів політичних партій і рухів, як і жодна політична сила в Україні не запропонували бодай формальних
відповідей на перелічені запитання.
Це дає нашому героєві шанс виокремитися й довести своїм потенційним виборцям, що він же огого і що Ляшко-ТимошенкоПорошенко для нього навіть не горішки – лушпиння від соняшникового насіння.
...Ниціє українська політика... Якщо ЄвроМайдан не спромігся
висунути свого лідера (Найєм, Лижичко, Нищук потягли хіба що на
хореоґрафів: “Хто не скаче, той москаль”), а Майдан Гідності взагалі здався на милість негідникам, ще й заплативши кров‘ю “Небесної сотні”, то чого можна сподіватися від майданівця, який проявився на периферії Майдану й сподівано-несподіаано сплив на поверхню через чотири роки після трагічних подій на Майдані “завдяки” порушеній проти нього кримінальній справі?
Як вам такий виверт модерної української історії?
Печаль цієї історії в тому, що українське суспільство опустилося до ground zero (нульової відмітки) у своїй деґрадації, і вже не
знати навіть, коли воно похопиться, опам’ятається, візьметься за
розум і почне озиратися довкола у пошукові україноцентричних,
освічених, системних лідерів із державницькими талантами й
стратеґічною візією перспектив розвитку України.
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2. Іван Бубенчик як больова точка
президентських перегонів
Соцмережі рясніють постами із запитаннями, хто такий
“народний кандидат” на президента Іван Бубенчик і яка його
програма.
Рустам Ташбаєв, який, власне, є одним із призвідців того, що І.
Бубенчик кандидатує на президента, і який є мотором президентської кампанії Бубенчика, закликає набратися терпіння й дочекатися, коли програму Бубенчика буде оприлюднено.
Несподівана поява Івана Бубенчика на політичному видноколі
як “народного кандидата” на президента України викликає цілком
сподіваний інтерес і до його особистості, і до його програми.
На жаль, ініціатори висунення Бубенчика на президента не
подбали про своєчасне задоволення цього інтересу, і запевнення
Р. Ташбаєва про всьому свій час навряд чи можна розглядати як
переконливу спробу заповнення інформаційного вакууму.
Так, проґраму як таку, очевидно, можна й почекати, тим більше
що про програму навіть формально ще рано говорити: ще не почалася навіть реєстрація кандидатів... Але це не означає, що зарано розпочинати популяризацію особистості й поглядів “народного кандидата”.
Ми ж розуміємо, що президентська кампанія Бубенчика не має
й напевно не матиме доступу до ЗМІ, і не тільки через брак коштів, але й через інші причини (політичного, наприклад, характеру).
Тому використання найменших можливостей для завчасного поширення інформації було б розумним.
Пан Ташбаєв натомість запрошує перечитувати записи й переслуховувати етери на його сторінках, де буцімто так чи інакше варіюються й деталізуються ідеї, які складуть основу програми
Бубенчика.
Ташбаєв же наголошує, що над програмою для Бубенчика уже
працює група активістів, що до напрацьованого потім “щось до-
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дасть сам Бубенчик” і що пізніше до програми буде додано те, що
Бубенчик почує на зустрічах з народом під час поїздок по Україні.
Не знаю, наскільки серйозно це можна сприймати і чи може такий підхід принести успіх президентській кампанії “народного кандидата”, якщо народ тримати в невіданні до певного часу замість
того, щоб використовувати найменшу можливість популяризації і
самого кандидата, і ідей, з якими він має намір включитися в президентські перегони.
Як і переважна більшість із моїх читачів, я не був учасником
“першого українського національного конґресу”, скликаного Р.
Ташбаєвим та його однодумцями, хоч і мав делікатний натяк на
запрошення взяти участь у цьому заході. Тому можу скласти уявлення про те, як саме І. Бубенчик став “народним кандидатом” у
президенти, лише за тією інформацією, яка доступна мені з соцмереж, і в масі своїй це – розповіді пана Ташбаєва.
Останній стверджує, що Бубенчик здобув перемогу над надцятьма іншими претендентами внаслідок “праймеріз”, тобто попередніх виборів.
Стаття у Вікіпедії дає достатнє уявлення про те, що являють
собою “праймеріз”.
Навіть у контексті сказаного у цій статті висунення Бубенчика
кандидатом на президента України від “першого українського національного конгресу” на “праймеріз”, безумовно, не тягне.
Так, учасники зібрання переслухали виступи й відповіді на запитання кільканадцяти претендентів, голосували поетапно скількись там разів, щоб зрештою зупинити свій вибір на кандидатурі
Бубенчика. Отже, мало місце що завгодно (конґрес, з’їзд, конференція, збори), але аж ніяк не попередні ви-бо-ри.
Нічого поганого в тому, щоб називати речі своїми іменами, немає. Без цього висунення Бубенчик навряд чи пішов би на президентські вибори як самовисуванець, а тут дістав і стимул, і підтримку певної групи людей.
З відомої нам інформації про конґрес у Празі випливає, що
преденденти на кандидата в президенти у своїх виступах озву-
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чували свої погляди на становище в Україні та своє бачення розв’язання тих чи інших (переважно ситуативних) проблем. Інакше
кажучи, схоже, що ніхто не приїхав на конґрес із бодай якоюсь
програмою змін в Україні.
Не став винятком і переможець “праймеріз”. Інакше зараз жваво обговорювалася б якщо не програма, то бодай у тезах концепція Бубенчика і не було б оцього непорозуміння та очікування, коли нарешті Бубенчикові намалюють програму його кампанії й потенційного майбутнього президентства.
За два місяці після конґресу у Празі, звичайно ж, можна було
багато чого зробити для того, щоб у помірних дозах задовольнити
попит на інформацію про те, з якими ідеями включиться Бубенчик
у президентську кампанію, чим він вирізнятиметься з-поміж інших
кандидатів, якою мірою він проявиться як “народний кандидат” і
все таке інше.
Цілком можливо, що така популяризація Бубенчика і сприйняття його як справді народного кандидата в суспільстві підказали б
тим, хто працює над його програмою, важливі для змісту і форми
речі.
Не хочу спекулювати щодо експертів, які в поті чола працюють
над передвиборною програмою Бубенчика. Досить того, що ми
знаємо головного експерта – Рустама Ташбаєва. Те, на чому зациклився він особисто, ясна річ, може і повинне увійти в програми
кандидата на президента.
Про це я вже писав про це у своїх нотатках “Ефект Рустама
Ташбаєва: молоде вино у старих міхах” (див. вище). Ідею справедливості в концепції пана Ташбаєва передбачено реалізувати
через розв’язання ситуативних завдань ситуативними ж методами. Очевидно, він свідомий того, що концепція президентської
проґрами І. Бубенчика потребує ширшого контексту і грунтовнішого наповнення.
Підозрюю, який гарячковий пошук зараз іде, щоб змайструвати
проґраму для Бубенчика через запозичення чужих ідей, уникнувши при цьому посилання на першоджерела. Недарма ж у риториці
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Ташбаєва останнім часом появилися поняття й катеґорії, що були
невластивими для нього раніше. За великим рахунком, це – добре. Недобре в тому, що запозичення ці є суто механічними. Тому й
виходить: запозичив, а в суть не вник.
Яку небезпеку це таїть для проґрами Бубенчика? Та ту, що проґрама буде начинена, збоку глянути, “правильною” риторикою, але
реально не буде проектом, який годитиметься для втілення в
життя.
Найслабшим місцем програми “народного кандидата” Бубенчика може виявитися... ідеологія.
Ідеолоґічно Р. Ташбаєв та І. Бубенчик ідентифікують себе націоналістами. Навіть формально створювану орґанізацію Ташбаєв
прив’язує до ОУН-УПА. Його відео рясніють численними посиланнями на Бандеру, оунівські й упівські традиції. Часом навіть складається враження, що ця орґанізація – чи не єдиний модерний
спадкоємець ОУН-УПА (ОУН, КУН, “Свобода” відпочивають).
Поряд з націоналізмом Р. Ташбаєв активно спирається на ідеолоґію американського праґматизму, яку сприймає лише через практичний досвід свого проживання й роботи в США. На відміну від
Ташбаєва, Бубенчик про це не має жодного уявлення, і Ташбаєв
думає над тим, щоб влаштувати Бубенчикові екскурсію в Америку.
Чи цього буде досить, щоб “народний кандидат” на президента України перейнявся відповідними положеннями своєї програми,
можна лише гадати.
Так само можна лише уявити, як симбіоз ідей авторитарно-тоталітарного етапу розвитку українського націоналізму, з одного боку, та американського прагматизму республіканського штибу – з
другого, за президентства Бубенчика втілюватиме в життя уряд
України, очолюваний... Майклом (саме так!) Саакашвілі.
Останній цікавий Ташбаєву тим, що навчався в США. Споріднює їх, можливо, також відраза до правоохоронної системи України. Ну, й напевно спільним для них є те, що і Ташбаєв, і Саакашвілі не мають стратеґічного бачення системних змін в Україні,
грунтованих на національних традиціях і звичаях.
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Є між цими двома й непереборні розходження: Ташбаєв має
відразу до деяких сподвижників і палких прихильників Саакашвілі
(Ліза Богуцька, Олена Ксантопулос та ін.).
4 серпня 2018 р. Р. Ташбаєв зробив етер, який він назвав “Мої
зауваження до плану Міхаїла Саакашвілі”. Відео не доступне для
загалу. На мою зацікавленість етером у приват Ташбаєв відповів,
що “буде інше”. “Інше” названо “Стратеґією нашої боротьби”, має
підзаголовок “Як і з ким ми можемо тактично об’єднуватися".
Рух Нових Сил тут названо “найперспективнішою силою”, з
якою “ташбаєвці” не проти об’єднатися, але на своїх умовах. Саакашвілі справді тут присвячено чимало уваги, але розходження
зведено до одного – непослідовності поглядів відомого політика.
Таке враження, що в усьому іншому (зокрема, і в ідеолоґії) розходжень Ташбаєв не бачить.
Ця ситуація набирає цікавого вигляду у світлі того, що я писав
про М. Саакашвілі у нотатках «Феномен Міхо Саакашвілі й
українські політичні реалії”.
У контексті сказаного вище “народний кандидат” на президента
України Іван Бубенчик як самостійна й самодостатня особа за
останні пару місяців не проявився.
Нещодавно він дав інтерв’ю одному ресурсові, з якого практично неможливо визначити ні його світогляд, ні його політичні погляди, ні тим більше стратеґічну візію майбутнього України. Бубенчик відбувається загальними фразами рівня пересічного обивателя, не виходячи за рамки риторики, визначеної Ташбаєвим. З
усього інтерв’ю проглядається Ташбаєв як його “сірий кардинал”.
Навіть у порівнянні з попередніми відеосюжетами, в яких Бубенчик постає як учасник Майдану й бойових дій на Донбасі чи фіґурант судової справи, яку, схоже, сам же собі й зметикував.
У згаданому вище відеосюжеті Р. Ташбаєв, говорячи про Бубенчика як про чесну й порядну людину, наголошує, що його оточення буде жорстко контролювати Бубенчика-президента, щоб не
дати йому спаскудитися.
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Схоже, що І. Бубенчик готовий до того, щоб бути повністю контрольованим і залежним від свого оточення, без якого він не може
навіть визначити свою позицію.
Поки що він повторює услід за Ташбаєвим чи не єдину
засадничу тезу про необхідність «позбавитися брехні» як головної
вади України.

3. Післямова до історії з Іваном Бубенчиком
Історія з Іваном Бубенчиком зробила сподівано несподіваний
чи несподівано сподіваний (кому як подобається) віраж. Ми не без
інтересу спостерігаємо за тим, що тепер відбувається. Хтось злостивиться, хтось заливається сміхом, а хтось від задоволення потирає руки... Чого ще сподіватися?..
Здається, тут уже немає чого додавати. Ба ні... Історія з Бубенчиком потребує осмислення, і осмислення серйозного.
Чим для нас повчальна оця історія з Бубенчиком?
Перш за все вона засвідчує, наскільки занедбано у нас колись
ключовий моральний імператив нашого народу – совість, що є
підвалиною нашого Звичаю.
Рух, який висунув Бубенчика кандидатом на президента України, спирається на принцип неприйняття брехні у будь-якому її вигляді. Борцям за правду невтямки, що правда – це зброя совісної
людини.
Головною ж чеснотою совісної людини є високий рівень самосвідомості, адекватна самооцінка свого природного розуму, рівня
своєї освіти, своїх знань, свого досвіду, своїх інтелектуальних та
інших можливостей.
Втрата совісності як орієнтира поведінки індивіда в суспільстві
якраз і спричинилася до того, що в усіх без винятку сферах суспільного життя на поверхню піднялися люди, які втратили совість
або які “генетично” ніколи його й не мали.
Так є в політиці й урядуванні. Так є в культурі, науці й освіті. Так
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є в економіці та бізнесі. Так є скрізь, куди не глянь. Так є в реліґії –
яку не візьми.
Із втратою совісті людина перетворюється із творця на руйнівника як середовища, в якому вона живе, так і себе самої. Втрата
совісті дала свободу процесові деґрадації, а відтак і процесові самознищення.
Завищена самооцінка найбільшої шкоди завдає саме в політиці
й урядуванні. Бо там концентрується самоорґанізація суспільства,
там ґенеральні штаби націєтворення й державотворення, національної освіти, економіки, культури та ін.
Совісність спонукає знаходити серед собі подібних совісніших,
талановитіших, тямущіших, освіченіших, досвідченіших, культурніших і висувати нагору, на вищі щаблі суспільної ієрархії і відтак
природним способом формувати національну еліту.
Через різні історичні обставини ми цю традицію втратили. Саме через втрату головного імперативу нашого народу – совісності.
Люди без совісті вибуваються нагору, розштовхуючи ліктями інших, слабших фізично й психологічно.
Понад сто років тому більшовики привели до влади кримінал,
пролетаріат, люмпенів, кухарок, і відтак стало традицією формування еліти з охоронців, водіїв, коханок чи кого там ще, для яких
жадоба наживи – межа мріянь і сподівань.
Іван Бубенчик – особа без визначеного роду занять, але він
здумав себе “захисником народу України”, увірував у своє месіанство і в потрібний момент зумів себе позиціонувати як “чесну й
порядну людину”.
Скупість на слова й стриманість у поведінці, якими він підкупив
багатьох, насправді були ширмою, за якою ховалася недорікуватість. Ця якість напевно й стримувала його від появи на людях, навіть якщо він не мав чийогось завдання саботувати рух, який поклав на нього надію.
Рано чи пізно шило мало вилізти з мішка. І воно вилізло. Вилізло, як і треба було сподіватися, через найслабкіше місце людей
без совісті – через перипетії, пов’язані з... грішми.
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Цей феномен прикметний іще й тим, що він байдужий до того,
щоб “робити гроші”, – його, бачите, повинні утримувати інші співвітчизники як “захисника народу України”.
Іван Бубенчик – крайність, на якій обпеклися “конґресмени”,
учасники “Першого Українського Національного Конґресу”, але він
– з того ж ряду, на іншому кінці якого бачимо таких же індивідів без
докорів сумління, хай і вбраних у дорогі костюми та оточених численними охоронцями “тіла”, яке промовляє з такою ж недорікуватістю.
Кажуть, кількість претендентів на посаду президента України
діходить до трьох дюжин. З того кінця, де стоїть Бубенчик є низка
індивідів, які так так само ідентифікують себе “народними кандидатами”, хоч насправді є самовпевненими самовисуванцями.
Якщо на протилежному кінці, хоч і чуємо багато лементу про інтереси народу, претенденти на корону без України в серці просто
гнуть своє, то “народні кандидати” не мають і того, і відтак намагаються випитати в мережах, чого ж хотів би від них “народ”.
Кампанія Бубенчика також задумана була, як збір побажань і
пропозицій народних мас, із яких можна було б стулити програму
“зміни системи”.
Що об’єднує всіх претендентів на посаду президента, починаючи від Івана Бубенчика й закінчуючи Юлією Тимошенко, так ще
те, що ніхто – абсолютно ніхто! – з них не переймається рівнем
національної свідомості й громадянської відповідальності
українського суспільства в цілому і кожного його члена зокрема.
Пояснюється все доволі просто: рівень національної свідомості
й громадянської відповідальності самих петендентів залишає бажати кращого, ким би вони себе не позиціонували.
Історія з Бубенчиком спонукає замислитися над багатьма проблемами сучасного стану українського суспільства та громадськополітичних сил, які торують собі шлях до влади або які уже при
владі.
Але чи замисляться? Це питання залишається відкритим.
Наразі рух, який так необачно зробив ставку на Івана Бубенчи-
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ка і опинився в складній ситуації, думає, як “жити далі”. Рустам
Ташбаєв, як ідеолоґ і натхненник руху, бачить три варіанти виходу
із кризи.
Перший варіант: “конґресмени” ще мають можливість висунути
іншого “народного кандидата” замість І. Бубенчика із своїх лав.
Цей варіант розв’язання проблеми ускладнюється тим, що, поперше, ситуація з Бубенчиком завдала шкоди внутрішній єдності
орґанізації, і по-друге – залишається надто мало часу, щоб зібрати
кошти на заставу та зробити нового кандидата впізнаваним серед
широких верств населення України.
Другий варіант орієнтований на те, щоб підтримати стороннього кандидата на президента. Багато “конгресменів” звернули свої
погляди на Мішеля Терещенка, але Р. Ташбаєв бачить у ньому
більше слабких, ніж сильних якостей. Сам Ташбаєв звертає свій
погляд на Руслана Кошулинського та Романа Безсмертного й радить соратникам придивитися до цих кандидатів. Лідер руху вважає, що вони можуть підтримати одного із цих кандидатів, якщо
вони доведуть законність походження їхніх коштів на заставу, погодяться виконувати програму руху та підпишуть з рухом угоду про
додержання й послідовне виконання Кодексу честі орґанізації.
Третій варіант: у разі невдачі з попередніми варіантами рух
відмовиться від участі у президентських виборах і буде продовжувати розбудовувати орґанізацію й готуватися до активних дій у
майбутньому.
Тим часом проґрама руху, як її можна уявити з відеоблогів Р.
Ташбаєва, є примарною. Рух позиціонує себе як націоналістичний
і його риторика не виходить на рамки періоду УПА. Осучаснення
теоретико-методолоґічних засад ідеолоґії не відбувається навіть у
вигляді коротких відповідей на засадничі запитання, поставлені в
першій частині цієї статті. Цим, очевидно, пояснюється й те, що
виразно ситуативні підходи, уже проявлені в риториці лідерів руху,
послідовно означуються як системні, хоч справді системні перетворення навіть не обговорюються.
28 травня, 6 серпня, 3–5 листопада 2018 р.
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Україна і діаспора:
скільки нас?
З набуттям Україною незалежності цілком закономірним є посилення інтересу українського суспільства до діаспори і діаспори
до України. Інформаційним приводом для цих нотаток стало відео,
поширюване останнім часом у соціальних мережах (https://
www.facebook.com/history.diaspora/videos/223985321865988/), у
яком йдетьтся про кількість українців у різних країнах світу приблизно на початок 1990-х років. Автори фільму вважають усіх
українців, які живуть за межами теперішньої території України “діаспорянами”. Насправді це не зовсім так. Не всі українці, які живуть
за межами України підпадають під категорію “діаспора”.
Перш за все, маємо зважати на те, що територія сучасної України не охоплює увесь ареал розселення українців, усю українську етнічну територію.
Так, до складу нинішньої української території не входять значні частини українських етнічних територій, населення яких не підпадає під означення діаспори (розсіяння).
Такими територіями є: частини східної Словаччини (зокрема,
Пряшівщина), південно-східної Польщі (зокрема, Холмщина, Червона Русь, Підляшшя), південно-західної й південно-східної Бєларусі (зокрема, Берестейщина й Гомельщина), південно-західної
Російської Федерації (зокрема, Стародубщина, Курщина, Воронежчина, Білгородщина, Саратовщина, Ростовщина, Ставропілля
та Кубань з деякими прилеглими територіями), східної Молдови
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(Подністров’я та західна Бесарабія), а також північно-східної
Румунії та східної Угорщини.
Українці живуть на цих територіях споконвічно, і тому вони не
можуть називатися діаспорою (розсіянням). Ці території мають
право на етнічні автономії у складі нинішніх державних утворень.
Проблема тут полягає в тому, що нетолерантна політика щодо
українців як питомого населення перелічених країн призвела до
асиміляції (особливо це стосується названих частин нинішніх Польщі, Бєларусі, Молдови і особливо – Росії).
На території Росії після 1932 року силою було переписано на
росіян понад двадцять мільйонів населення названих вище територій і прискореними темпами проведено насильну русифікацію.
Це не означає, що названі території РФ перестали бути ареалом
розселення українців і що історична пам’ять не прокинеться в них
за сприятливих обставих після повного розпаду імперії.
Так само жертвами денаціоналізації й зросійщення через імперську політику Росії та СРСР стали й східні терени нинішньої
Молдови та південні терени Бєларусі. Ну, а що стосується українських теренів нинішньої Польщі, то про них зараз чи не найбільше пишуть у зв‘язку з трагічними подіями Другої Світової війни.
Друге, маємо чітко визначити, кого можна і треба відносити до
діаспори.
Діаспорою зазвичай називаємо представників українського народу, які з різних причин і за різних обставин виїхали за межі української етнічної території, інакше кажучи покинули історичний
ареал розселення українців.
Отже, йдеться про міґрацію українців за межі питомих етнічних
територій, обумовлену воєнними, економічними чи іншими чинниками.
Либонь найбільше ми знаємо про міґрацію українців з власних
земель, спричинену Першою Світовою війною, Жовтневим більшовицьким переворотом та громадянською війною, а також Другою Світовою Війною. Це були масові переміщення великих груп
українців.
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Так само чимало ми знаємо і про так звану трудову еміграцію,
обумовлену високою народжуваністю і відтак збіднінням населення на теренах України, коли в пошуках роботи і заробітків люди великими групами покидали рідні землі й переселялися на інші,
часто дуже віддалені землі.
Частиною економічної міґрації є напівпримусове (через вербування) або примусове (насильницьке вивезення) переміщення великих груп населення. У такий спосіб творилися діаспори передусім на теренах нинішньої РФ (північно-західні регіони, Заволжя,
Урал, Сибір і Далекий Схід), Казахстану та інших країн Середньої
Азії, а також Польщі (центральної й західної) та ін.
Осмислення явища в означених контекстах напевно спонукає
нас змінити підходи (ракурси) та методи вивчення, і відтак змінити
якісні та кількісні характеристики.
Хоч у студіюванні діаспори ми й маємо якісь напрацювання, за
великим рахунком, ми, на жаль, знаходимося лише на початках
українознавчих студій взагалі й діаспорознавчих студій зокрема.
Очевидно, доцільніше буде вживати для означення усіх українців, які живуть за межами нинішньої території України, категорію
світове українство.
Насамкінець зауважу, що метою наших студій має бути не перекроювання кордонів, а самоусвідомлення українців як народу.
Залучений відеокліп спонукає нас серйозно замислитися над
цим, бо це значною мірою допоможе нам усвідомити, хто ми є,
скільки нас, яка наша глобальна місія, куди ми йдемо і яка наша
мета.
21 січня 2019 р.
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До питання про співпрацю
ПЦУ з УПЦ в діаспорі
Розлоге інтерв‘ю Соні Кошкіної з предстоятелем Православної
Церкви України митрополитом Епіфанієм (див.: Ч. 1 – https://
youtu.be/r1y4A-ATXR4; Ч. 2 – https://youtu.be/6ue_d_yH5mM) відповідає на чимало запитань, які виникли у зв’язку з Томосом. Разом
з тим, за рамками розмови залишилося чимало нез’ясованих
речей, що, очевидно, можна пояснити недостатньою компетентністю журналістки.
Тут хотілося б торкнутися теми, до обговорення якої обоє співрозмовників виявилися непідготовленими. Йдеться про взаємини
ПЦУ з діаспорою – статус, можливості, формат тощо.
Так, Томос і Статут юрисдикцію ПЦУ обмежують територією України, що забороняє чи не передбачає створення парафій ПЦУ в
діаспорі, а наявні парафії УПЦ КП та УАПЦ переходять у підпорядкування Вселенського Патріархату. Цей перехід тлумачиться як
вимушений чи навіть примусовий перехід до грецької церкви і, отже, відрив від українського середовища.
Митрополит Епіфаній, обговорюючи долю православних українців зарубіжжя, розповідає про роль РПЦ МП та УГКЦ, але навіть
не згадує про УПЦ в діаспорі, яка є метрополією... Вселенського
Патріархату і має свої парафії практично в усіх місцях компактного
проживання українців за межами України. УПЦ в діаспорі, здається, не обмежена у праві засновувати нові місії й парафії там,
де в цьому виникає потреба.
Можливо, митрополит Епіфаній не знав про це раніше, але ба-
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гатомісячна співпраця з екзархами Вселенського Патріарха над
створенням ПЦУ, які, до речі, є ієрархами УПЦ в діаспорі не могла
не дати йому змогу довідатися більше про організаційні особливості українського православ‘я в зарубіжжі.
Ми знаємо, що взаємини між православними юрисдикціями в
Україні (чотири юрисдикції), з одного боку, і православними церквами в діаспорі (шість юрисдикцій) – з другого, було й залишається чимало непорозумінь: українці залишаються українцями –
де вони не були б.
Не будемо обговорювати другорядних “гравців” (ПолтавськоХарківську УАПЦ в Україні чи незалежні українські православні
єпархії в Техасі). Зараз домінуючу роль в діаспорі виконує УПЦ в
США, не без участі якої в Україні свого часу відродилася УАПЦ,
яка обрала своїм патріархом митрополита УПЦ в США Мстислава.
Тепер уже мало кому відомі перипетії процесів, що почали відбуватися в українському православ’ї ще за життя патріарха Мстислава і які після його смерті спричинилися до того, що процес об’єднання загальмувався на чверть століття.
Я припускаю, що у процесі підготовки до Установчого собору
ПЦУ дали про себе знати наслідки цих “непорозумінь”. Очевидно,
цю напруженість успадкувала ПЦУ, і тому для її предстоятеля є
сенс просто уникати навіть згадки про УПЦ в діаспорі як митрополії Вселенського Патріархату.
Якою болісною ця прихована напруженість не була б, так само
очевидним є те, що, перебуваючи тепер в юрисдикції одного й того ж Вселенського Патріархату, дві гілки українського православ’я
(в Україні та в діаспорі) мають налагоджувати співпрацю й робити
це, як наголошує митрополит ПЦУ Епіфаній, з любов’ю, а отже –
для блага всього світового і українства, і українського православ’я.
Предстоятель ПЦУ не може не мріяти про набуття патріаршого
статусу. Він має рацію, стверджуючи необхідність розбудови і зміцнення ПЦУ як митрополії.
Тут я додам: якою сильною не стала б ПЦУ на теренах України,
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патріарший статус вона навряд чи набуде без якнайтіснішої співпраці, а потім і об‘єднання зусиль із УПЦ в діаспорі.
Вселенський Патріархат, безумовно, зацікавлений у цьому, і не
лише з християнської любові. Інакше він не делегував би екзархами ієрархів, які є ієрархами не грецької, а саме Української православної церкви.
Думаю, що порушена мною тема має надзвичайну вагу і викликає інтерес у світового українства. Тому запрошую до активного
обговорення. Не тільки тих, кого запрошено тегами, а всіх бажаючих.
1 лютого 2019 р.

✍

264

✍

✍
Звернення Проводу
україноцентричних сил України та
діаспори
Президентські вибори 2019 року завершилися. У другому турі
перемогу здобув Владімір Зєлєнскій – представник молодшої ґенерації громадян України й “нових сил”, які об’єднують значну частину тих, кого ми називаємо “какаяразніца” та хто вичікував слушного часу для того, щоб по-своєму розпорядитися долею України.
Перемога В. Зєлєнского справді стала вироком для П. Порошенка, який за п’ять років не зміг згуртувати навколо себе українське суспільство, захопився реформами замість ініціювання системних змін і став ґарантом збереження “радянського устрою” та подальшого “розквіту” корупції.
Цим не могли не скористатися українобіжні й українобайдужі
сили, які обіцянками “зламати систему” за допомогою оліґархічних
ЗМІ й проросійської та російської пропаґанди спромоглися зіграти
на емоціях інфантильного українського суспільства і здобути рішучу перемогу.
“Ми робимо це разом” – ключове гасло кампанії ЗєКоманди, і
це означає лише одно: “конституційна більшість” громадян України стала співучасником проекту “Феномен Зєлєнского”, отож
відповідальність за все, що відбуватиметься наступні п’ять років в
Україні на три чверті лягає на ошукане українське суспільство і тільки на чверть – на тих, хто це суспільство ошукав або залишився
осторонь.
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Ці вибори мали протестний характер, хоч значна частина виборців пішлися на популізм Зє. Війна, спротив зовнішній аґресії з
боку Росії залишилися десь на периферії і не зачепили інтересів
усього українського суспільства так, як дістав внутрішній ворог –
тотальна корупція, яка виявилася сильнішою за зовнішнього ворога і яка стала екзестенційною проблемою і фактором виживання
народу передусім. Зрештою, якби не було корупції, то напевно не
було б і зовнішньої аґресії.
Це означає, що українське суспільство більшою мірою стурбоване внутрішнім ворогом – тотальною корупцією, і тому відсунуло
на другий план зовнішні загрози і навіть узяло в союзники свідомі
чи несвідомі українобіжні або принаймні українобайдужі сили,
представником і висуванцем яких є В. Зєлєнскій.
Звісно, що це не могло не вселити антиукраїнським, проросійським силам надію на реванш і на повернення України в орбіту
Кремля. Такий розворот можливий, якщо українське суспільство в
цілому і кожен його член зокрема не докладе зусиль для подолання внутрішнього ворога, який сидить всередині кожного громадянина України. Йдеться передусім про подвійні стандарти та про
подвійну мораль як один із чинників тотальної корумпованості
суспільства.
Внутрішній ворог – це передусім віддзеркалення сукупної ментальності, свідомості, психічного стану соціуму. Без очищення свідомості, справжньої (само)люстрації сподіватися на перемогу над
внутрішнім ворогом – марна справа. Це можливо за умов, коли
феномен Громадянина з високим рівнем національної свідомості
й громадянської зрілості/відповідальності буде спроможний подолати в собі еґоцентричні мотивації та наміри щодо суспільного та
приватного майна, привести внутрішній, духовний стан у “відповідність до фантастичних досягнень в царині матеріального розвитку” (П. Рассел). Тоді українському народові навіть в умовах
перманентної війни не доведеться виказувати свій протест у такий
єдино можливий спосіб, як короткозоре “виборче самогубство”.
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Адже саме через ментальність індивід проявляє свою політичну
поведінку.
Корупція, звичайно, робить державу не тільки слабкою, але й
привабливою для зовнішніх зазіхань. Але гальмом у процесах
націєтворення й державотворення в Україні є ще й інший чинник,
який водночас є й живильним грунтом для корупції. Це – “радянський устрій”, який Україна успадкувала від СРСР/УРСР.
Заклики та обіцянки “зламати систему”, до яких вдаються кандидати на президента та громадсько-політичні сили, в основному
обмежуються уявленнями про “політичну систему” або “систему
державних інститутів”, але не зачіпають устроєвих засад. Наміри
“зламати систему” призводять до чергової руїни, а будь-які спроби
реформування стають причинами чергових невдач, бо не можна
вибудувати нову “політичну систему” чи “нові державні інститути”
на старому фундаменті.
Отже, для того, щоб здійснити “квантовий стрибок”, Україна
потребує устроєвих, системних змін. І новий устрій/лад має спиратися передусім на національні традиції та звичаї, враховувати
одвічні сподівання українського народу, а вже потім запозичувати
досвід інших народів і держав.
Без опертя на власний історичний досвід неможливе ефективне запозичення чужого досвіду й успішне майбутнє, мінімалізація
функцій держави, її впливу на індивіда, а відтак і національного й
етнічного протистояння.
Жоден із попередніх президентів України не продемонстрував
системних підходів до націєтворення й державотворення, повернення України й українців до самих себе, футуролоґічної, стратеґічної візії перспектив розвитку України на десятиліття вперед.
Нинішні протестні президентські вибори виштовхнули нагору не
просто новачка в політиці, але й особистість, яка не вирізняється
україноцентризмом, не має уявлення про українські національні
традиції і звичаї і яка не запропонувала національну ідею, стратеґію і тактику системних змін в Україні. Отже, перед Україною лежить ще одна п’ятирічка чергових “спроб і помилок”.
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Прикметно, що під час цих президентських виборів громадськополітичні сили, які позиціонують себе як національно-демократичні й націоналістичні засвідчили свою повну неспроможність і які
мають відійти в історію.
З огляду на ситуацію, що склалася, Провід україноцентричних
сил України та діаспори звертається до українського суспільства й
світового українства із закликом негайно розпочати підготовку до
президентських виборів 2024 року, прийнявши за основу напрацювання, уже здійснені Міжнародною Фундацією Лідерства та Українським Університетом.
З метою розгортання такої роботи в масштабах українського суспільства й світового українства ми підтримуємо ініціативу формування Всеукраїнського Фронту Системних Змін як громадсько-політичного об’єднання громадян України й світового українства.
Мета, місія і завдання цього Фронту – стати парасольковою орґанізацією для ідеологічного, методологічного і орґанізаційного
об’єднання, згуртування україноцентричних громадських, політичних, професійних і ділових сил в Україні та діаспорі навколо ідеї
системних змін та її реалізації.
На базі Всеукраїнського Фронту Системних Змін та окремих його Рухів у перспективі мають сформуватися дві–три україноцентричних ідеолоґічних партії, лідери яких будуть підготовлені для
змагання за пост президента України на виборах 2024 року.
Опорними підрозділами Фронту мають стати громадські об’єднання як середовища для випрацювання і втілення в життя окремих базових проектів-програм. Зокрема, ми підтримуємо створення таких громадських і професійних об‘єднань:
1. Рух за Українізацію України. Мета цього Руху – широкомасштабна системна українізація України.
2. Всеукраїнський Козацький Рух. Мета цього Руху – системне відродження національних традицій і звичаїв, а також орґанізація на основі традицій і звичаїв системної трансформації політичної, безпеково-оборонної, економічної, культурної та інших сфер
життя українського суспільства.
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3. Рух Світового Українства. Мета цього Руху – системна
трансформація української діаспори та взаємодії українського суспільства із світовим українством у процесах націєтворення й державотворення в Україні.
4. Всеукраїнський Жіночий Рух. Мета Руху – об’єднання, консолідація і активізація конструктивних зусиль жінок України та української діаспори як особливої рушійної сили системних перетворень.
5. Українська Світова Інформаційна Мережа. Мета цієї Мережі – створення й налагодження ефективного функціонування україноцентричної системи ЗМІ в Україні, українізація інформаційного
простору й захист інформаційного суверенітету України.
6. Всеукраїнська Академія Наук. Мета ВУАН – згуртування україноцентричних учених в Україні та діаспорі навколо ідеї системних змін, створення наукових колективів та інституцій для випрацювання проектів системних перетворень, а відтак і формування
нових підходів до організації та управління наукою.
7. Ініціатива Будапештського Формату. Мета Ініціативи – об’єднання зусиль українського суспільства й світового українства
для актуалізації міжнародних гарантій безпеки України, а також системних змін у сфері безпеки і співробітництва в Європі і в усьому
світі.
8. Український Університетський Клуб. Мета Клубу – об’єднання зусиль інтелектуалів та громадсько-політичних діячів/активістів для орґанізації широкого обговорення проблем підготовки та
втілення в життя системних змін.
Наукове, ідеологічне й методологічне забезпечення, а також
координацію орґанізаційних заходів до завершення формування
координаційного центру Всеукраїнського Фронту Системних Змін
та окремих названих вище рухів і ініціатив покладаються на Міжнародну Фундацію Лідерства та Український Університет.
Ближчим часом Міжнародна Фундація Лідерства та Український
Університет випрацюють і оприлюднять докладніший план заходів
та методичних рекомендацій.
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Ми сподіваємося на плідну співпрацю з усіма україноцентричними громадянами України й представниками української діаспори. Нам потрібні ентузіасти з чистою совістю, люди честі, особистості без подвійних стандартів і готові натхненно іти до мети,
незважаючи на те, яким важким не був би наш шлях.
Дякуємо всім, хто приєднується до наших лав, хто допомагає
нам і хто підтримує нас у будь-який спосіб.
Контактуйте також з нами через поштові скриньки на тематичних сторінках.
21 квітня 2019 р.
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Слово на захист
“жертв чорних технолоґій”
Щиро кажучи, мене не дивує заява “представника команди Зеленського про ‘жертв чорних технологій’”, як на цьому наголошує
інформаційний сайт “Стожари”. Як можна обурюватися нікчемною
заявою особи, яка навіть не усвідомлює, про що, власне, вона говорить.
Моя стаття “Програні вибори як останній урок для України” (www.volodymyrivanenko.com/2019/04/15/), може пояснити, в
чому “корінь зла” і кого треба винуватити за неприхильність української діаспори до постаті Владіміра Зєлєнского.
Кілька тез конкретизую тут спеціально для тих, хто має проблему з розумінням моєї статті.
1. Так склалося, що з різних причин україноцентричність діаспори, а отже – і рівень її національної свідомості та громадянської зрілості є набагато вищими, ніж в українському суспільстві.
Ну, а якщо цей показник зіставляти з відповідними чеснотами Зє,
то це буде небо і земля. Отож із цього погляду стовідсотково провина лягає пана Зєлєнского.
2. Запевняю вас, що діаспора не в захваті від темного/тіньового
боку постаті Петра Порошенка, але чинний президент чимало контактував із діаспорою й вилив багато бальзаму на душі зарубіжних
українців своєю вельми націоналістичною риторикою. Пан Зє не
зробив жодного реверансу у бік діаспори. Хто винен? Не діаспора
і не По, а сам Зє.
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3. Століття під російським гнітом, десятиліття під комуністичною кремлівською пропаґандою, постґеноцидний синдром і ще багато чого іншого призвичаїли українців до подвійних стандартів та
подвійної моралі, а відтак і до необхідності вибирати із двох зол.
Світовому українству меншим із двох зол здався П. Порошенко,
якому діаспоряни й віддали перевагу. Чи винна тут діаспора або
Порошенко?
4. Нарешті, є ще й проблема суто технічного характеру. З огляду на брак поштових можливостей для голосування, а тим більше
– новітніх технолоґій, лише незначна частина української діаспори
могла доїхати на виборчі дільниці, щоб виконати свій громадянський обов‘язок. Якби бодай половина громадян України, які живуть або тимчасово перебувають за кордоном, змогли взяти
участь у голосуванні, напевно й відсоток відданих за Зє голосів
був би значно вищим. Отже, у цьому відношенні для новообраного президента відкривається можливість проявити ініціативу.
Ну, і останнє. Як фахівець можу запевнити ЗєКоманду, що деде, а в діаспорі жодні технолоґії не проявлялися. Практично тут ніхто не вів ні пропаґандистської, ні аґітаційної, ні будь-якої іншої інформаційної роботи на користь будь-якого кандидата на президента. Коли ми таку роботу проводили 1999 року, то змогли забезпечити в Закордонному виборчому окрузі переконливу перемогу
Є. Марчука.
Повертаючись до сказаного вище, тим часом хочу наголосити,
що справжнім “чорним піаром” не на користь В. Зєлєнского стало
його оточення – політики й експерти, які не кращим чином проявилися ще в адміністрації Януковича (див.: Зе-команда. Хто не/є
хто? – портал новостей LB.ua).
Отже, щоб завоювати прихильність зарубіжного українства, новообраному президентові важливо продемонструвати свій україноцентризм, високий рівень національної свідомості й громадянської зрілості, оточити себе україноцентричними фахівцями високої проби й щирими патріотами України. Інакше проблем на всю
каденцію не уникнути.
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Світове українство, за винятком хіба що невисокого відсотка
малоросів, особливу відразу має до реверансів українських президентів у бік Московії. Це для нас справді дуже дражлива тема взагалі, і особливо – в часі агресії РФ проти України.
Від української діаспори значною мірою залежить успіх дипломатії й президента України, а отже й імідж України на світових обширах. Отож важливо, щоб новообраний президент зважав на цей
фактор.
24 квітня 2019 р.
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“Була без радості любов,
розлука буде без печалі”
Замість прощального листа Валерієві Чалому
Указом преЗЄдента України Валерія Чалого увільнено з посад
Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антиґуа і Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в
Республіці Тринідад і Тобаґо.
Увільнення сталося скоріше, ніж ми сподівалися. Посли, особливо в ключових країнах, зазвичай мають каденцію тривалістю не
довшою від каденції президента, який їх призначає (хоч і бувають
винятки).
В. Чалий представляв у США президента П. Порошенка, з яким
його пов’язувала тривала співпраця і, схоже, особиста дружба.
Тож цілком лоґічно, що новий президент увільнює посла свого попередника, щоб призначити на посаду “свою” людину. Тим більше,
що йдеться про США – стратегічного партнера України.
У цих нотатках я хочу висловити особистий погляд на постать
посла України до США, який виконав свою місію і ближчим часом
передасть справи своєму наступникові.
Від початку мого проживання в США у мене складалися добрі
стосунки з послами, які почалися з Юрія Щербака, з яким мене
пов’язували давні приязні стосунки ще в Києві.
Так само добрі стосунки я мав із Антоном Бутейком, якого також знав ще по Києву. З Михайлом Рєзніком у Києві ми не були
знайомі, але на його запрошення я брав участь у випрацюванні
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перших обрисів проекту, який відомий тепер як U.S.–Ukraine
Business Council.
К. Грищенко та О. Шамшур не залишилися в пам’яті у зв’язку з
якимись подіями: були собі такі та й годі. О. Моцик запамятався
своєю скованістю: таке було враження, що йому ця робота – представляти у Вашингтоні Януковича – була тягарем.
І ось приїхав його екселенція В. Чалий. Ми познайомилися під
час його першої появи в українській православній громаді. Дивне
якесь було це знайомство...
Десь через місяць-півтора написав я панові послові листа з
проханням включити нас у списки розсилки посольської інформації (у посольстві чомусь заведено так, що з кожним послом цю
справу треба полагоджувати по-новому). Не включили. На лист не
відповіла навіть секретарка. Від посла, звісно, відповіді годі було й
сподіватися.
Подальший розвиток подій, співпраця посольства з діаспорними організаціями показали, що надзвичайний і поважний В. Чалий вирішив оточити себе ретельно відібраною групою “представників діаспори”, яку я називаю “номенклатурною діаспорою”. В основному це були люди, відомі в тутешніх українських колах як любителі імпрез, тобто похизуватися у президіях, висловити своє пошанування й т. ін. Вони й були “масовкою” на посольських заходах.
Найцікавішим епізодом у публічній діяльності пана Чалого було
порушення правил дипломатичної етики й відкрита підтримка кандидата від Демократичної партії Г. Клінтон на президентських виборах 2016 року. В Україні, як відомо, ставили на Клінтон і тому
були проти обрання Д. Трампа. А він узяв і виграв...
Цей епізод напевно спрацював не на користь Україні, як і багато чого іншого, що залежало і що не залежало від української дипломатичної місії у США. Мудра дипломатія напевно принесла б
більше користі Україні. Але “маємо те, що маємо” (Л. Кравчук).
Тепер повернімося до теми взаємин очолюваної паном послом
дипмісії з діаспорою. У нас склалося таке враження, що кожного

✍

275

✍

українця з діаспори, який демонстрував критичні погляди на те,
що відбувалося й відбувається в Україні і з Україною, у взаєминах
України (й посольства зокрема) з діаспорою, нічтоже сумняшеся
записували ледве не у вороги України. Сам посол про це мовчав.
“Так от які ви патріоти!” – заявила при якійсь нагоді пані послова...
Прикметно, що наша активність у соцмережах була не просто
під прискіпливим оком дипломатичної місії. Саме до посольства
та консульств ведуть сліди злому та втручання невідомих осіб (є
зафіксовані IP адреси мобільних девайсів, з яких здійснювалися і
продовжують здійснюватися атаки на український сегмент Фейсбуку на американському континенті).
Звісно, В. Чалий особисто цим не займався, і не все робилося
під його контролем, але не знати про це він не міг. З деякими епізодами цієї явно незаконної діяльності українських “дипломатів”
зараз розбираються фахівці. Чи буде це на користь взаємин між
США та Україною, то ще питання.
Був у нас проект, який ми могли втілити в життя у співпраці з
посольством. Це – науково-практична конференція і збірка статей
до 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та США. Не відбувся. Посол проіґнорував ініціативу.
Треба віддати належне тепер уже колишньому послові України
у Вашинґтоні: як ніхто з його попередників, він активно й досить
добре займався самопіаром. Це й залишить якийсь позитив в історії україно-американських дипломатичних відносин.
19 - 20 липня 2019 р.
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Стотисячний рубіж
Станом на 25 липня ц. р. Звернення Проводу україноцентричних сил України та діаспори охопило понад 100,000 (сто тисяч!)
користувачів соцмереж.
Звернення викликає жваве обговорення, але дискутанти й коментатори зосереджують свою увагу не на суті закладених у цьому тексті ідеї та концепції, а на з’ясуванні другорядних та третьорядних чинників, і то формального характеру.
Інтерес до того, “хто за цим стоїть” і намагання з’ясувати імена
“членів Проводу”, а відтак усілякі спроби перевести розмову на обговорення особистостей, демонструє відверте небажання більшості коментаторів зосередитися на головному.
А головним у цьому документі є ідея системних змін в Україні
та пропозиції створення громадсько-політичних рухів (українізації,
світового українства та ін.), україноцентричної системи ЗМІ й Всеукраїнського Фронту Системних Змін, на основі якого мають народитися дві-три україноцентричні ідеолоґічні політичні партії, які
спроможні будуть очолити системні зміни в Україні.
У тексті звернення чітко визначено, хто є ініціатором і промоутером зазначених ідей і концепцій, з цим можна дискутувати й кому задавати запитання по суті конкретних проектів.
Багато коментаторів і критиків тексту Звернення вимагають деталізації й конкретики, а також готових програм та способів їх втілення в життя.
На жаль, люди не розуміють, що така деталізація не була і в
принципі не може бути предметом такого документу, яким є Звер-
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нення, тобто маніфест, відозва тощо, завданням якого є привернути увагу суспільства до нагальності системних змін.
Із тексту Звернення випливає, що уже існують певні напрацювання за названими у документі напрямками, які легко знайти в
соцмережах і в цілому в інтернеті. Зокрема, існують спеціальні тематичні сторінки, присвячені окремим проектам, над якими упродовж останніх років працюють Міжнародна Фундація Лідерства та
Український Університет.
Як із Звернення, так і з публікацій на тематичних сторінках випливає, що ми знаходимося лише на початку шляху і що ми запрошуємо бажаючи до участі у випрацюванні проектів, тобто в деталізації й конкретизації ідей і концепцій. Чим більше учасників
підставлять нам свої плечі, тим скоріше ми видамо результат, на
який так розраховують нетерплячі.
Зацікавлені у такій спрівпраці мають усвідомлювати нагальність системних змін в Україні і поділяти наші ідеї й концепції. Тому, якщо хочете співпрацювати з нами, ознайомтеся уже з напрацьованим нами за тематичними напрямками, виберіть напрямок
відповідно до вашої фахової підготовки чи фахового досвіду, знайдіть свою нішу у відкритих проектах і надішліть нам аргументоварі
пропозиції щодо заповнення знайденої ніші.
Ми не розглядаємо пропозиції про співпрацю, які не мають прямого відношення до уже визначених напрямів і взагалі до ідеї системних змін. Так само ми не приймаємо на розгляд напрацювання будь-якого характеру, автори яких занепокоєні пошуком матеріальної підтримки.
Усі проекти, над якими працюють Український Університет і
Міжнародна Фундація Лідерства, живляться фінансовою підтримкою компанії Україна, Інк. Ми не маємо підтримки з боку урядів
України чи інших країн, українських чи зарубіжних багатіїв, а також
будь-яких і будь-чиїх грантів. Час від часу нас підтримують своїми
скромними пожертвами наші симпатики.
Це – останній аргумент для тих, хто силкується нас повчати,
давати нам вказівки та вимагати від нас того, на що вони не мають
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ні морального, ні – тим більше – юридичного права. Якщо вам
щось не подобається в тому, до чого ми закликаємо і що ми робимо, вам одна порада: прочитали й пішли далі. Нам з вами точно
не по дорозі.
25 липня 2019 р.
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Про співпрацю України й діаспори
У записові пана Владимира Резникова є як раціональне зерно,
так і натяжка (див.: Поглянемо на картину ширшу, аніж про українців, котрі працюють за кордоном. Про діаспору в цілому. Навіщо
президентові з ними зустрічатися?).
Пан Резников робить цілком справедливий закид діаспорі, яка
буцімто самоусувається від допомоги Україні. Мільярди доларів,
які діаспора, зокрема й заробітчани, ввозять чи переказують в Україну “нє в счьот”. Не будемо враховувати й публічні акції (демонстрації тощо). Співпраця діаспори з Україною справді залишає бажати кращого.
Співпраця та взаємодія – це двосторонній процес. Отут і починаються проблеми.
Діаспора щиро прагне добра Україні й відкрита до співпраці
практично в усіх можливих напрямах.
Чи відкриті для такої співпраці Україна й українське суспільство? На жаль, ні, і я про це не раз писав.
Найбільшою проблемою є урядовці, політики, ЗМІ та і соцмережі, які культивують у суспільстві упереджене ставлення до діаспори, що мало чим відрізняється від того, як його культивувала радянська влада. Відмінність лише в тому, що від діаспори аж надто
багато вимагають (при цьому виходять з уявлення, наче в країнах
розселення діаспори гроші на деревах ростуть), але при цьому
права її обмежують до мінімуму (не втручайтеся, не повчайте і т.
ін.).
Звісно, на певних рівнях певні верстви в Україні та діаспорі знаходять спільну мову та можливості для взаємодії, які створюють
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ілюзію тісної співпраці. За СРСР така співпраця також була. Тоді
співпрацювали з “прогресивною діаспорою” (комуністами та іншими ліваками). Тепер на зміну “прогресивній діаспорі” прийшла та
катеґорія українців у розсіянні, яку я називаю “номенклатурною діаспорою”, тобто прошарок діаспорян, які труться біля посольств
та консульств України, знаходять спільну мову з українськими урядовцями й політиками найвищого рангу, втираються до них у довіру, “не втручаються” і “не повчають” і відтак одержують з рук високопосадовців України ордени та медалі.
Така “співпраця” уможливлює продовження життя старих орґанізацій діаспори, які давно вже вичерпали себе, які репрезентують
лише самих їхніх керівників і не є представницькими щодо діаспори. Така співпраця влаштовує обидві сторони, якщо діаспорна орґанізація переслідує суто розважальну мету – ну, щоб українці за
кордоном не забували українські пісні, уміли танцювати “Гопак” чи
“Аркан”, варити борщ, ліпити вареники й готувати бігус. Тут уже
залучені ширші маси, хоч ефект має короткостроковий характер:
зібралися на фестиваль, випили київського/львівського пива чи
бесарабського/закарпатського вина, закусили, поспівали-потанцювали і – до наступного івенту.
Отже, незважаючи на свою потугу (за межами України живе й
працює приблизно стільки ж українців, скільки і в саміі Україні), діаспора обмежена, свідомо обмежена в можливостях реальної участі в націєтворчих і державотворчих процесах України. Світове
українство не взаємодіє з суспільством в Україні повною мірою, як
це роблять євреї, литовці чи поляки.
Ось чому ми й закликаємо до орґанізаційного переформатування української діаспори, ініціюючи створення якісно нового Руху світового українства, який задіяв би усю потугу діаспори в розбудові успішної України.
31 серпня 2019 р.
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Коли повертатимуться
українці в Україну
З приводу програми “Повертайся й залишайся”
Офіс президента України поширив таку інформацію, яка включає й відеомонолог глави держави:
“Володимир Зеленський анонсував запуск програми ‘Повертайся і залишайся’, спрямованої на створення умов, що сприятимуть
поверненню українців, які наразі проживають за кордоном. Крім
того, програма покликана зупинити тих, хто прагне покинути Україну у пошуках кращої долі. Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та
9%”.
Що впадає в око у цій інформації і що ріже слух, коли вмикаєш
відео? Програма “Повертайся і залишайся” передбачає надання
дешевих кредитів, очевидно, із державних фондів України. Кредити ці справді дешеві, якщо оцінювати їх у контексті зазвичай високих кредитних відсотків комерційних банків України. Але вони не є
дешевими у зіставленні з аналоґічними програмами інших країн,
які прагнуть повернути своїх громадян чи вихідців із своєї країни і
які пропонують взагалі безвідсоткові кредити. Але це – лише один
бік справи.
Очевидно, знайдуться такі, що купляться на 5%, 7% чи й 9%,
якщо вони не усвідомлять, на які ризики наражає їх українська
держава. А ризиків цих чимало, і всі вони ніяк не перекриваються
названими “низькими” відсотками. Найперший ризик – нестабільна
й несправедлива система оподаткування, в умовах якої багато з
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заманених бізнесів та ділових людей можуть і не вижити. Другий
ризик – практично відсутній захист приватної власності й загрози
рейдерства, “кришувань” та інших кримінальних дій, які мають системний характер і захист від яких українська держава не може
забезпечити. Мабуть, можна назвати третій, четвертий і десятий
ризики, але й цього досить.
Отже, маємо чергову відверто популістську програму, яка, до
того ж, має виразно ситуативний характер. Українці зарубіжжя, які
відчули смак життя й роботи в цивілізованих або хоча б у трохи
цивілізованіших країнах, ніж Україна, хочуть знати, в яку Україну їх
запрошують повертатися.
Нинішня влада, як і всі попередні, навіть не задекларувала
прагнення до випрацювання національної ідеї, стратеґії розвитку
України на перспективу в два-три-п’ять десятиліть. Більше того,
спостерігаємо виразну тенденцію до здачі навіть уже здобутих позицій на користь Москви. При цьому це робиться цілком відкрито й
відверто, хоч і припудрюється проєвропейською риторикою.
Звісно, про системні зміни – повну ліквідацію радянського суспільного устрою і утвердження якісно нового суспільного ладу на
основі національних традицій і звичаїв – взагалі не йдеться. Більше того, відроджуються і утверджуються традиції більшовизму.
Денаціоналізовані й просто неосвічені, як і сто років тому, обіймають ключові посади в усіх гілках влади.
Не без участі держави й антиукраїнських чи українобайдужих
ЗМІ в суспільстві культивується традиційно радянське зневажливе
ставлення до української діаспори. Українська держава, як і радянська влада, співпрацює лише із старанно відібраною й підгодованою “номенклатурною діаспорою”. Про широке залучення світового українства до процесів націєтворення й державотворення немає й мови.
І ви хочете, щоб за таких умов українці з діаспори клюнули на
програму “Повертайся й залишайся” під 5%, 7% чи 9%? Come on!
Мені не можна дорікнути упередженням чи взагалі запереченням самої ідеї повернення українців в Україну. Ґуґл допоможе вам
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пересвідчитися, що ще понад двадцять років тому я просував цю
ідею і в українське суспільство, і в світове українство. Ідея повернення українців в Україну була однією з наріжних у проґрамі
заснованої за моєю ініціативою Міжнародної Асоціації Громадян
України, яку я очолював від 1997 до 2010 року. Досвід наш був невеселий. За роки, що минули, у взаєминах України з діаспорою
практично нічого не змінилося. Думаю, що і не зміниться допоки
українське суспільство й Україна не почнуть системно змінюватися.
3 грудня 2019 р.
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“Заворушилася пустиня”...
П’ять з половиною років війни треба було Світовому Конґресові
Українців, щоб прокинутися: “Світовий конґрес українців оголосив
ґлобальну кампанію з підтримки України та припинення російської
агресії” (див.: Стожари – інформаційний сайт української
діаспори).
Збирали парадні конґреси. Гостили високопосадовців з України. Відвідували імпрези в посольствах і консульствах. Приймали з
рук президентів та їхніх повноважних послів ордени і медалі...
Тим часом у діаспорі формувалися й активізувалися волонтерські орґанізації й групи, які збирали кошти, медикаменти, амуніцію
тощо для потреб фронту. Чимало закордонних українців поїхали в
Україну і стали пліч-о-пліч із добровольцями, ризикуючи здоров’ям. А деякі, як В. Сліпак чи М. Паславський, поклали свої життя
за Україну.
Оскільки після початку аґресії Росії Україна не ініціювала скликання самміту у форматі Будапештського меморандуму, виникла
міжнародна громадська Ініціатива Будапештського Формату, до
участі в якій було запрошено і СКУ. Ніхто з цієї впливової орґанізації не відгукнувся на запрошення. Ніяк не відгукнувся.
І ось тепер нас запрошують копіювати конґресівські темники,
вписувати в них наші імена й прізвища, посади й координати і – як
у старі добрі часи – розсилати за рекомендованими адресами.
Симптоматично, що заклик стосується впливу світового українства на уряди й громадськість країн компактного проживання українців на підтримку України, а насправді – на підтримку нікчемних
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зусиль українського політикуму й чиновництва, якими останні зводять нанівець міжнародний імідж України.
СКУ не усвідомлює і не хоче усвідомлювати важливішого: Україна потребує системних змін, і без участі світового українства
як рушійної сили такі зміни практично неможливі, – і тому нічого не
робить, щоб змінити ситуацію й піднести взаємодію українського
суспільства й діаспори на якісно вищий рівень.
Лідерам СКУ час би уже зрозуміти, що загравання “номенклатурної діаспори” з українською владою не приносило, не приносить і не буде приносити користі ні Україні, ні українській діаспорі.
Очевидно, що світове українство може й повинне випрацювати
якісно нову стратеґію взаємодії діаспори з українським суспільством, особливо у царинах націєтворення й державотворення. Сучасні комунікаційні технології дають можливості кардинально змінити й підходи до організації та управління цими процесами.
5 грудня 2019 р.
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Юрій Косач і навколо нього
Андрій Дзьобан запостив у соцмережах інформацію довідкового характеру про небожа Лесі Українки й онука Олени Пчілки
Юрія Косача, а також про місце його поховання в США.
Буквально тиждень тому літературознавиця Роксана Харчук актуалізувала постать Ю. Косача, ув’язавши його творчість із сучасними українськими реаліями.
Пару разів мені трапилося бачити Ю. Косача під час його приїздів в Україну, але бодай привітатися з ним не довелося. З одного
боку, “доступ до тіла” Ю. Косача був досить обмежений, і як молодий журналіст я такого привілею не мав, хоч мені й хотілося, оскільки в ті роки я активно займався спадщиною К. Квітки – чоловіка
Лесі Українки. З другого боку, його тітка Ізидора Косач-Борисова, з
якою я інтинсивно листувався, настійно радила мені триматися від
нього подалі.
Під записом Р. Харчук я взяв участь в обговоренні постаті Ю.
Косача. Ось що я там писав:
…Що там говорити про “роз’єднаність діаспори”, якщо Ю. Косач
був цілковито роз’єднаний з рідною тіткою Ізидорою Косач-Борисовою – вони навіть не спілкувалися. Восени 1990 р. Ольга Сергєєва (вживають і таке написання – Сергіїв) возила мене на могилу
своєї матері Ізидори, яку було поховано в одній із чільних дільниць
Українського православного цвинтарю в Баунд-Бруку. Показувала
вона мені й місце останнього притулку Ю. Косача, чия могила сиротливо бовваніла на пустирі – у гонах від усіх інших тодішніх по-
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ховань. Це тепер уже і колись відторгнутий Юрій Косач опинився в
гущі діаспори.
Кому цікаво: У моєму архіві в ЦДАМЛМ України (ф. 1111) зберігається моє понад десятирічне листування з І. Косач-Борисовою.
…Що стосується екстраполяції белетристики Ю. Косача на сучасну ситуацію в Україні. Хтось бачить тут аналогію. А хтось побачить натяжку. Скорше за все, маємо ні перше, ні друге.
Для мене історія з цими двома – прояв повного ідіотизму обох
сторін, які зійшлися у герці.
Симптоматичним є те, що вони варті один одного. Незважаючи
на ідеологічне протистояння, у них є одно, що єднає їх. Це – жахливо низький рівень національної свідомості (при всій риториці
двох пань) і громадянської зрілості, а також загальної й політичної
культури.
…Формально Ю. Косач членом компартії, як, напр., Джон Вір,
не був, але він тісно співпрацював з комуністами. Він їздив до Радянської України досить часто і саме його радянська влала активно пропаґувала як родича Лесі Українки, при тому не згадуючи навіть про його тітку Ізидору або, як згадуючи, то неодмінно гудячи.
Дочка Ізидори, О. Сергєєва, була, скажемо так, ніяка, і інтелектуальна частина діаспори була скептичною до неї. Джон Фізер, довідавшись, що я гостюю в Ольги, приїхав і забрав мене до себе,
мотивуючи своє рішення на кшталт “тобі немає тут чого робити”.
Онука Ізидори, тобто дочка Ольги (забув її ім‘я, бо бачив її
лише на фотоґрафіях), – це вже була відрізана від роду скибка,
тобто повністю деукраїнізована особа.
На цьому тлі найбільшим “родичем” Косачів в Америці вивищувався Петро Одерченко, який ув отроцтві мав нагоду познайомитися з Оленою Пчілкою в Гадячі, щоб потім тема Лесі Українки
стала однією з чільних у його літературознавчих студіях. Очевидно, без його участі навряд чи побачила б світ знаменита
“Хронологія”.
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Архів і бібліотека П. Одарченка тепер у Києві та частково – в
Гадячі.
…Такий варіант [співпраця з КДБ] можливий. Такі чутки були,
але не обов’язкого було бути заангажованим формально. Комуністи українського походження в США й Канаді були, і були вони скорше аґентами впливу, а не резидентами. Цього було досить, щоб
інформувати про настрої в діаспорі. Про ці речі міг би багато розповісти Євген Марчук, який працював під прикриттям в одній із цих
країн і саме в ті роки, коли ще активним був Ю. Косач. Але чи розщириться він коли-небудь?
…До речі, одним із помітних діячів діаспори, кого підозрювали у
співпраці з радянськими спецслужбами, був професор Ігор Губаржевський – активний і як мовознавець, і як церковний діяч УАПЦ.
Його ім’я не раз згадувала професор А. Коваль, коли я працював з нею на факультеті журналістики. Тоді я згадав, що в школі
вивчав російську за підручниками цього ж Губаржевського.
Саме останній факт (що в радянській школі повоєнного часу
російську викладали за підручниками авторства мовознавця, який
виїхав в еміґрацію) дозволяє припустити, що чутки про співпрацю
Губаржевського з радянськими спецслужбами були небезпідставними.
Мені було незручно порушити цю тему у розмовах з його зятем
і колишнім директором Української служби “Голосу Америки”, з
яким мені трапилося дуже багато спілкуватися. З дочкою на цю тему взагалі немає чого на цю тему говорити. Адже рівень її освіченості не давав змоги аналізувати деталі, а батько навряд чи розщирювався б перед членами родини.
Перебираючи архів Губаржевського, коли я допомагав дочці пересилати його в Україну (у Вінницю; бібліотека пішла в КМА), я не
знайшов нічого такого, за що можна було б зачепитися.
Обговорення постаті Ю. Косача виводить нас на вельми цікаву
тему.
7 грудня 2019 р.
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Хочемо як краще,
виходить як завжди
Група американських активістів українського походження на базі фундації “США–Україна” (U.S.–Ukraine Foundation) випрацювала
низку рекомендацій, спрямованих на підвищення якості американської допомоги Україні й готовності України щодо сприйняття цієї
допомоги. Можна було б пункт за пунктом проаналізувати й прокоментувати ці рекомендації, які в більшості своїй навряд чи будуть
втілені. Тому обмежимося узагальненими висновками, які напрошуються після ознайомлення з означеними рекомендаціями.
Звичайно, американські українці демонструють благі наміри й
щире прагнення допомогти Україні вийти з глибокої кризи, значною частиною якої є російсько-українська війна, що триває на сході України, анексія Криму, засилля антиукраїнської пропаґанди,
якою Кремль заливає не тільки український, але й світовий інформаційний простір. Деякі уявлення авторів рекомендацій про ситуацію в Україні сформовані, зокрема, й цією пропаґандою, яка стала
доступна для них через ЗМІ США.
Слабкою ланкою рекомендацій є їхня ситуативність, обумовлена ситуативними ж знаннями й розумінням причин того, що відбувається в Україні і з Україною. Автори навіть не здогадуються,
що Україна продовжує жити й розвиватися в умовах авторитарнототалітарного радянського суспільного устрою з його адміністративно-командним способом урядування і що Україна потребує системних змін. Виходячи з американських уявлень про громадянське суспільство, автори рекомендацій не враховують того, що ук-
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раїнський народ має мінімально низький рівень самоідентифікації
і що українське суспільство має низький рівень національної свідомості й громадянської зрілості. Добре знаючи американську
історичну традицію, наші американські українці навіть не замислюються над важливістю відродження українських національних
традицій і звичаїв, без яких просто неможлива розбудова успішної
незалежної України.
Показовою є також недооцінка інформаційного чинника, ролі
національно орієнтованої (чинної америкоцентричної в США і так
само необхідної україноцентричної для України) системи ЗМІ.
Сприяння у створенні україноцентричної системи ЗМІ в Україні
було б навіть важливішою допомогою США Україні, ніж військова/
воєнна допомога. Але наші автори просто оминають цю тему.
І останнє. Це – співпраця між США та Україною не тільки на рівні держав/урядів, але й на рівні суспільному, зокрема – між українським суспільством та українською діаспорою в США. Маємо на
увазі не так матеріальну й фінансову допомогу американських українців українцям в Україні, як допомогу вищого рівня – ментального впливу діаспори на піднесення рівня національної свідомості
й громадянської зрілості українського суспільства, активнішу
участь діаспори в громадсько-політичних процесах в Україні. Прикладом для американських українців могли б стати американські
євреї у їхній ролі в розбудові держави Ізраїль, американських поляків щодо Польщі або американських литовців, з числа яких вийшов президент Адамкус, який здійснив системні зміни в Литві й
став чи не найуспішнішим литовським президентом.
В США працюють чимало громадських орґанізацій американських українців, кілька реліґійних об’єднань, чимало бізнесів. Автори обговорюваних рекомендацій являють собою групу чи не найменше заангажованих у життя діаспори осіб, яким не судилося
стати тривкою ланкою між світовим українством та американським
істеблішментом, хоч їхня праця в урядових структурах США й відкривала для них такі можливості.
20 січня 2020 р.
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Відповідь Володимиру Мартинюку
Ну, так “пастка – стрічка липучка” для таких, як Ви. Бо хіба Вам
стане здорового глузду зрозуміти, що ті “‘биті’ лінки” були зав’язані
на три профілі, які було цілеспрямовано й підступно знищувано й
зрештою знищено. Спочатку було знищено два профілі моїх колеґ, а потім і мій. Ми втратили цілий блок. Тематичних сторінок,
присвячених нашим конкретним проектам (з деталізацією, щодо
якої Ви мені тепер дорікаєте), а також тематичних груп, доступ до
яких втрачено взагалі або обмежено до неможливості їх адмініструвати. Ми про це не раз писали. Ми знаємо, хто за цим стояв і
хто продовжує стояти.
Кажете, від мене особисто не чутно “ніяких важливих ідей”? Погано Ви читали Звернення. Там – усе достатньо чітко окреслено.
Спеціально для Вас повторю великими літерами:
1. УКРАЇНІЗАЦІЯ. Для втілення в життя цієї ідеї пропонуємо
створення освітньо-просвітницького Руху за українізацію. На зразок старої (sic!) “Просвіти”. Ми маємо практично готову платформу
для методолоґічного, методичного й орґанізаційного (координації)
мережі освітніх і просвітницьких структур різних рівнів і форм.
2. ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ І ЗВИЧАЇВ
через створення Всеукраїнського козацького руху. Цей Рух має
стати силою, яка стимулюватиме якісно нове розв’язання безпекових і оборонних та економічних завдань (за “швейцарським варіантом”).
3. Створення УКРАЇНОЦЕНТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗМІ, яка уможливить українізацію інформаційного простору й захист інформаційного суверенітету України, а також формування україноцен-
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тричної громадської думки як “четвертої влади”. Ми маємо готову
платформу для творення мережі “москітних” ЗМІ.
4. Максимально можливе залучення СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА
до націєтворчих і державотворчих процесів в Україні. Для цього
пропонується переформатування організації діаспори та її співпраці з Україною (за прикладами євреїв, литовців, поляків та ін.).
Для цього ми ініціюємо створення Руху світового українства.
5. Названі вище та інші споріднені рухи (організації) ми пропонуємо об’єднати у громадсько-політичний ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ФРОНТ СИСТЕМНИХ ЗМІН. У надрах цього Фронту, за нашим переконанням, народяться дві-три україноцентричні політичні партії
класичного типу, здатні здобути перемогу на президентських та/чи
парламентських виборах, і перемога будь-якої з цих партій буде
благом для України. Відтак буде ініційовано СИСТЕМНІ ЗМІНИ –
заміна радянського суспільного устрою з його авторитарно-тоталітарними традиціями й адміністративно-командним способом урядування якісно новим суспільним ладом, заснованим на національних традиціях і звичаях. З цією метою буде ініційовано підготовку Установчих зборів, випрацювання та широке обговорення концепцій, а потім і проектів нової Конституції, Стратеґ ії розвитку України та ін.
Цього у тексті Звернення не бачить лише той, хто нічого не хоче бачити й чути, хто цілком задоволений безкінечним реформуванням радянської влади, хто видає себе за націоналістів, будучи
ліваками-радикалами, хто репетує про захист української мови, не
замислюючись над нагальністю зміни свідомості суспільства, etc.,
etc.
ЩО тут незрозумілого?! ЯКУ ще конкретику вам треба?!
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До питання про подвійне
громадянство
Був час, коли я був противником подвійного громадянства. Тоді
я обома руками підтримав би думки, висловлені Володимиром Пилипчуком.
Минає час, змінюються обставини і змінюються обставини. Ми
набираємося розуму, вивчаючи чужий досвід і переосмислюючи
власний.
Після виборів 2000 року в США виникла ситуація, яка прояснила для мене причини того, що американське законодавство не обмежує своїх громадян у набутті громадянства інших країн, але
нагадує про те, що за наявності будь-якого іншого громадянства
вони залишаються громадянами США і несуть відповідальність за
свої дії як громадяни США.
Роз’яснення Держдепартаменту 2000 року стосувалося порушень у голосуванні громадян США, які, маючи й ізраїльське громадянство, постійно проживали в Ізраїлі.
У цьому зв’язку до слова буде сказати про важливість подвійного громадянства для Ізраїлю. Адже саме завдяки подвійному
громадянству ця країна, поза іншими чинниками, має колосальну
підтримку світового єврейства.
А ще на пам’ять мені приходить Литва, яка не просто допускає
подвійне громадянство, але й дозволяє своїм громадянам за межами Литви брати участь у виборах не тільки голосуванням, але й
бути обраними.
Саме завдяки цьому Адамкус, який прожив у США 45 років,
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прямо з Америки був обраний на президента Литви і трансформував цю невелику країну успішніше, ніж його попередники Ландсбергіс та Бразаускас.
Я пригадую, як в Україні ще на початку 90-х років дискутувалася тема подвійного громадянства і на підставі яких арґументів
було вирішено не запроваджувати подвійне громадянство, оскільки воно несло серйозні загрози безпеці й незалежності України зі
сходу.
Час показав, що тодішнє рішення було обґрунтованим і розумним. Очевидно, що такі ризики існують нині і ще будуть якийсь час
існувати, поки Україна безвідповідально ставитиметься до надання громадянства людям, які не демонструють своєї україноцентричності.
Україні потрібні україноцентричні громадяни, і канлидатів на таке громадянство в діаспорі дуже багато. Припускаю, що відсоток
україноцентричних кандидатів на громадянство в діаспорі значно
вищий, ніж відсоток українобіжних і українобайдужих громадян в
Україні.
Тому за розумного, вимогливого підходу до надання подвійного
громадянства українцям у діаспорі, Україна забезпечила б собі
потужнішу україноцентричну рушійну силу для системних змін, ніж
вона має зараз.
12 червня 2020 р.
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Як налагодити взаємодію
України з діаспорою?
Анатолій Грива запостив окремим записом фрагмент із нашого
листування у приваті: “Найперше, що корисного може зробити
кожен Українець для України, це жити постійно в Україні своєю
сім’єю, розвивати в Україні свою справу, творити навколо себе
український світ, своєю присутністю і своєю працею в державних органах і у громадських інституціях робити Україну українською!”
Цей запис, безумовно, звучить патріотично і україноцентрично.
Здавалося б, слідуй цій настанові, і буде тобі щастя, а Україні –
добро. Але так гарно воно звучить в абсолюті, вирване із контексту суспільних реалій в цілому (що робить автора наївним романтиком) і нашого з паном Гривою спілкування зокрема.
Тим часом наше листування ще раз проявило проблеми взаємин України й українського суспільства з діаспорою, про які я не
раз писав і без розв’язання яких розбудова незалежної України,
про яку мріють більшість українців, залишатиметься примарною,
неможливою.
Анатолій Грива ініціював наше спілкування, першим написавши
мені таке у відповідь на один із моїх коментарів при обговоренні
його запису в мережах:
“Доброго дня!
Я дійсно не хочу навіть говорити про необхідність системних
змін в Україні. Я для цього практично працюю все своє свідоме
життя з 1992 року до сьогодні. Щоб мене зрозуміти потрібно
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жити в ці роки в Україні. Час розмов вже давно минув і вже давно
потрібно практично робити цю справу. Але!? Але ресурси і
люди!?
В Україні системно працюють лише її вороги”.
Таке самохвальство А. Гриви зачепило мене, бо в роки, про які
пише мій кореспондент, я жив і працював в Україні, і тому я написав йому у відповідь таке:
“Цікаво... Якщо ви так повертаєте розмову, то давайте поміряємося.
Я в українській справі з підліткового віку, від 1960-х років. Євгенія Кузнецова, Зиновій Антонюк та інші люди вплинули на мій
світогляд.
Від кінця 80-х займаюся системними змінами.
1990 року займався перебудовою СЖУ, був автором проекту
першого Закону України про пресу та інші ЗМІ, був членом групи,
яка напрацьовувала пропозиції щодо зміни суспільного устрою і
підготовки до Установчих Зборів. НРУ нас не підтримав (банально не зацікавився ідеєю)...
1993 року брав участь у роботі над третьою редакцією проекту Конституції України, виступив спізасновником Всеукраїнського комітету захисту дітей (був головою Наглядової ради),
Всеукраїнського комітету захисту прав людини та Всеукраїнського комітету захисту свободи слова і прав віруючих, активно
займався захистом УАПЦ та ін.
Мав балотуватися до ВРУ 1990 та 1994 року, але комуністи
зробили все, щоб цього не сталося.
Мене фактично витиснули з України 1995 року.
Отже, в ті роки я жив в Україні, а ви мене сприймаєте як
уродженого еміґранта.
Відтоді живу в США, і це дозволило мені по-новому подивитися на все, в чому я варився і чим займався...
Якщо ви все життя займаєтеся системними змінами, тоді де
ваші напрацювання? Де ваша концепція системних змін? Мені
цікаво було б ознайомитися з нею.
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Якщо ви переконані, що “в Україні системно працюють лише її
вороги”, то напрошується висновок, що у вас ніяких напрацювань і ніякої концепції немає і що ви не маєте нічого такого, що
можна було б протиставити ворогам.
Мене дуже здивувала ваша позиція і ваше ставлення. Звідки
воно у вас?..
Сумно…"
Пана Гриву моя відповідь не тільки не переконала, а ще більше
завела:
“Я з Вами мірятися не збираюсь і сваритися також не збирають, бо потрібно працювати на результат, а не мірятися.
Коли Україна стане такою, якою ми її бачимо, тоді посидимо
разом і обговоримо наші здобутки.
А зараз ми на марші в стані війни.
У 2010 році я був у США, розмовляв з багатьма українцями,
але ніякої співпраці не вийшло.
Тому ми нашою командою працюємо самостійно і власними
ресурсами.
Якщо будуть у Вас практичні пропозиції, то пропонуйте.
А не буде, то працюємо й надалі хто як може.
Прошу без образ.
Нам нічим поки що хвалитися, бо в Україні українці не при владі і не формують державної політики держави. А має бути навпаки».
Як бачите, арґументованої відповіді пан Грива не дав, а от емоції його почали нагріватися. Моя відповідь А. Гриві:
«Чого ж тоді ви почали з випинання грудей?
Зараз ви суперечите самі собі: “коли Україна стане такою,
якою ми її бачимо, тоді посидимо й поговоримо про наші здобутки”.
Це – позиція вичікування, а не дії.
Якщо ви працюєте, тоді покажіть ваші концепції, проекти.
Поки що я не бачу навіть натяку на них. Що у вас добре вихо-
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дить, так це екскурси в історію та проект “Джура”. Але цього
мало.
Я розумію, що вам нічим хвалитися, “бо в Україні українці не
при владі і не формують державної політики держави”.
Позиція очікування, що українці колись прийдуть до влади, не
дасть вам результатів. Ви ніколи цього не дочекаєтеся.
Це свідчення того, що ви не маєте уявлення про те, як привести українців до влади.
У нас, навпаки, таке уявлення є, і воно має вже цілком сформовану концепцію, яка включає декілька конкретних проектів,
спрямованих на піднесення національної свідомості й громадянської зрілості українського суспільства, починаючи від системної
українізації й закінчуючи зміною суспільного устрою.
З цією концепцією можна ознайомитися, її можна й треба
обговорювати, її можна хоч сьогодні починати втілювати в
життя.
Замість того, щоб це зробити, ви мені кажете: “якщо будуть
у вас практичні пропозиції, то пропонуйте”. Це означає, що ви
впритул не бачите чи не хочете бачити наших пропозицій.
Це також пояснює, чому у вас не вийшло співпраці з тими багатьма українцями в США, з якими ви розмовляли.
Я знаю, на якого характеру співпрацю ви розраховуєте. Справа в тому, що до мене звертаються з пропозиціями про співпрацю десятки людей з різних куточків України й від різних
орґанізацій. Прикметно, що суть їхніх пропозицій одна, і ви її знаєте. Я не раз писав про це, але проблема залишається. Так буде
до безкінечності, якщо в Україні не будуть прислухатися до того, що вам радять.
Насамкінець скажу ось що: я представляю два “мозкових центри” і одну бізнесову структуру.
Концепція та проекти для втілення її в життя, згадані вище,
– продукт цих “мозкових центрів”.
Отже, ми продукуємо ідеї, концепції, випрацьовуємо методолоґію та методику їх реалізації, надаємо консультаційні послуги
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орґанізаційного характеру. Ми не можемо і не зобов’язані брати
на себе орґанізаційну роботу, якою повинні займатися українці
всередині України, якщо вони, звісно, хочуть якісних змін.
Але ж проблема в тому, що українці (і ви, на жаль, один із них)
цього не усвідомлюють, не хочуть навіть обговорювати, та ще
й ображаються, щоб їх не вчили. Але вчитися треба. Наступивши на горло власній пісні, яка ось уже тридцять [років] нічого,
крім ниття, не демонструє.
Бажаю вам комфортного вичікування!
Ще молодою поетеса Світлана Йовенко написала такі рядки:
‘Ти надто ждеш!
Не треба ждати надто...
Як не вбива - знесилює ждання.
Ти надто ждеш...
Так блазень по канату,
Як ти по днях’”.
При цьому я надіслав своєму кореспондентові посилання на
свої праці, в яких викладено пропаговані мною ідеї, концептуальне
бачення можливих і необхідних системних змін:
– Передмова автора до збірки “Будапештський формат”;
– Передмова автора до книжки “В’ячеслав Чорновіл як явище
української історії й політики”;
– Передмова автора до збірки “Українізація як факт і фактор
системних змін”;
– Зверення до нащадків і спадкоємців генеральної козацької
старшини, козацької старшини та українських козаків в Україні й
поза межами України сущих;
...і, звичайно ж, на Зверення Проводу україноцентричних сил
України та діаспори.
Усе це пана Гриву не зацікавило, і у відповідь він написав мені
таке:
“Можу лише подякувати Вам за не комфортну розмову. Ви не
можете мене зрозуміти, тому залишайтесь там де Ви є. Співпраця з українцями Америки це не долари на що Ви натякаєте.
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Ви так нічого про Україну і не знаєте, а тут є проблеми, які нам
самим вирішувати тяжко. Але ж нічого ми тут, а Ви там!
Всього Вам найкращого!
Найперше, що корисного може зробити кожен Українець для
України, це жити постійно в Україні своєю сім'єю, розвивати в
Україні свою справу, творити навколо себе український світ, своєю присутністю і своєю працею в державних органах і у громадських інституціях робити Україну українською!”
Отже, виникла типова для спілкування з емоційно наснаженими людьми ситуація, коли здоровий глузд відпочиває і на зміну переконливим арґументам приходить злива емоцій. Моя реакція на
це повідомлення була така:
“Ваше “ви так нічого про Україну і не знаєте, а тут є проблеми, які нам самим вирішувати тяжко” ставить вас в один ряд із
багатьма іншими “знавцями” України, які інших вважають невігласами.
Гаразд, ви знаєте Україну краще. Розкажіть мені, невігласові,
чого конкретно я не знаю і не розумію. Що я повинен знати, щоб
знати Україну так, як знаєте ви? Це не сарказм, а щире прагнення розібратися в суті.
Друга частина написаного вами звучить як докір. Але за яким
правом ви знічев’я робите мені цей докір, не знаючи мене особисто, зробленого мною і моєї родинної присутності в Україні.
Так-от, шановний, четверо моїх дітей живуть в Україні і роблять не менше, ніж ви, для її розвитку [своєю] працею. Моя
старша дочка, до того ж, кілька років волонтерила в зоні бойових дій на Донбасі як медсестра.
Та і я тут, в Америці, куди потрапив не з доброї волі, продовжую займатися українськими справами, віддаючи їм увесь свій
час і всі свої ресурси. Тому мені дуже боляче сприймати наїзди з
докорами таких начебто освічених і здатних тверезо мислити
людей, як ви».
Звісно, пан Грива на мій лист уже не зважив за необхідне реагувати. А от народжену в нашому спілкуванні сентенцію виніс у
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публічний простір. І я тепер думаю, що порушені у нашому спілкуванні питання потребують серйозного осмислення і обговорення.
Тому й виношу на обговорення ці тези:
1. Справжній українець дуже багато може зробити для України
й української справи незалежно від того, де він живе – в Україні чи в діаспорі.
2. Значна кількість (якщо не більшість) тих українців, які живуть
в Україні є українобайдужими, а то й українофобами чи україноненависниками, і ніяк не переймаються долею України, а
навіть шкодять їй.
3. Історія світового українства свідчить, що рівень національної
свідомості й громадянської зрілості українців діаспори є значно вищим, ніж у громадян України. Парадокс? Так!
4. Можливо, саме це і є поясненням того, що навіть національно свідомі громадяни України упереджені або й вороже налаштовані щодо діаспори.
5. Нам би повчитися на прикладі взаємин Ізраїлю і світового
єврейства, Польщі і польської діаспори, Литви і литовської
діаспори.
Запрошую всіх, кому болить тема відносин і взаємодії України
та українського суспільства з українською діаспорою, а отже і
формування Руху світового українства як рушійної сили системних
змін в Україні, до предметної дискусії.
26 червня 2020 р.
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Діаспорознавство:
Історичний досвід, сучасний стан і
перспективи розвитку
Замість післямови
Українська діаспора стала предметом моїх дослідницьких зацікавлень ще в студентські роки, і тоді я навіть подумати не міг, що
через десятиліття сам стану частиною цієї діаспори.
Моя перша праця – курсова робота – в цій царині стосувалася
преси, ясна річ, прогресивної (або трудової) української еміґрації в
Канаді. Поштовхом до цього, здається, була зустріч із групою канадських комуністів, яких привів на свою лекцію із зарубіжної журналістики наш декан професор Я. Засурський. Був у тій групі й канадець українського походження – відомий перекладач і публіцист
Джон Вір, з яким мені пощастило запізнатися й поспілкуватися.
Друга курсова робота називалася “Американізм і преса української емі’рації”, тема якої говорить сама за себе. Це вже була серйозніша робота, і про солідність дослідження свідчить той факт,
що мій улюблений професор повністю озвучив її в своїй лекції, не
пославшись, зрозуміло, на автора. Я просто впізнав свій текст.
На жаль, обидві ці праці втрачені: відпусків я не зробив, чернетки не збереглися...
Ще серйознішою працею мала стати моя дипломна робота з
української еміґрантської журналістики. Озброївшись належними
тоді листами-відношеннями, свою переддипломну практику я провів у бібліотеці міністерства закордонних справ УРСР.
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Сприяв мені в цьому завідувач відділу преси Ю. Заруба, який
по суті став моїм порадником і фактичним керівником. Без його
допомоги я навряд чи спромігся б випрацювати концепцію, зважено підійти до опрацювання цілих комплектів газет і журналів з усіх
країн компактного проживання українців у розсіянні, не потонути в
ідейному розмаїтті та проблематиці, а ще – не перетворитися на
чергового огульного охаювача діаспори й голобельного критика
“українського буржуазного націоналізму”. Спасибі йому за це.
Опрацьовуючи періодику українців Арґентини, Бразилії, Великобританії, Канади, Західної Німеччини, США, Франції та інших
країн, я змережив виписками й нотатками з півдюжини товстих
зшитків. Працювати доводилося у невеликій читальні, яка нагадувала кімнату для засідань: довгий стіл із стільцями довкруж.
До того мені вже доводилося працювати у спецфондах кількох
великих московських і київських книгозбірень, але цей досвід не
йде в жодне порівняння ні з попереднім, ні з прийдешнім моїм читацьким досвідом. Тому й пишу про це докладніше, щоб показати,
в яких умовах доводилося працювати дослідникові, який цікавився
українською діаспорою, за радянської влади.
Отже, вранці я приходив, як на роботу, у ту читальню й займав
місце на причілку стола й писав перелік комплектів видань, які
мав намір переглянути. Співробітниця бібліотеки приносила мені
мої зошити та замовлені видання, всідалася на протилежному
кінці стола й робила вигляд, що працює над якимись документами
(ні періодичного видання, ні книжки перед нею не було – лише
якісь папери), насправді не зводила з мене свого недремного ока.
У певний час вона повідомляла мені, що у неї починається
обідня перерва, і на цей час я мав покинути читальню. Оскільки
поблизу МЗС на Печерську не було де поїсти, я прихоплював з собою печиво або шоколад, а час перерви використовував на візит
до Ю. Заруби. Інколи мені щастило мати додаткову годину для роботи: на час перерви за мною наглядала інша співробітниця.
Наприкінці робочого дня читальні (вона закривалася раніше,
ніж закінчувався робочий день в МЗС) у мене забирали підшивки
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газет чи журналів і... мої зошити. Відтак я не мав змоги удома продовжувати роботу над напрацьованим матеріалом.
Не віддали мої записи й тоді, коли я закінчив роботу і мав повертатися до Москви. Співробітниця бібліотеки МЗС УРСР пояснила це тим, що мої конспекти переглянуть, вилучать заборонену інформацію й те, що залишиться, перешлють на спецчастину університету, а там уже, мовляв, вирішать, над чим мені можна буде
дозволити продовжити роботу.
Я зрозумів, що моя дипломна робота про пресу української діаспори приречена, і відразу задіяв запасний варіант, захистивши
іншу, на той час готову роботу, через іншу кафедру і з іншої спеціалізації. Мої ж конспекти з діаспорних студій так і залишилися похованими в нетрях КДБ: у Києві стверджували, що відіслали мої
зошити до МДУ, а в Москві казали, що нічого не отримували.
Навіть пізніше, коли я очолив відділ культури англомовної
“News from Ukraine”, розрахованої на зарубіжного читача й поширюваної переважно в діаспорі, про справжні наукові діаспорні студії залишалося лише мріяти. Якщо, звичайно, не ставати частиною сонму громителів “українського буржуазного націоналізму” (не
хочу тут згадувати імен “остєпєньонних” борців проти власного народу, які зробили на цьому круті кар’єри).
Аж наприкінці 80-х мені нарешті вдалося виступити з грунтовною науковою доповіддю про актуальні проблеми студіювання діаспорної журналістики на першому конгресі Міжнародної асоціації
україністів.
На превеликий жаль, МАУ так і не стала світовою українознавчою потугою. Де тепер вона? Хто пам’ятає її, крім людей, що були
її засновниками? У моєму архіві зберігся примірник статуту РАУ –
Республіканської асоціації україністів – з моїми та Івана Дзюби редакторськими виправленнями. Не відзначилася ні МАУ, ні РАУ в
консолідації нашого наукового потенціалу задля поступу наукових
студій, зокрема – з діаспорознавства.
Звичайно, я не хочу сказати, що взагалі нічого не робиться в
цій галузі. Либонь, найбільшим досягненням є Енциклопедія Діас-
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пори, до створення якої чи не найбільше зусиль доклав професор
Василь Маркусь (США). Від України у цьому проекті активну роль
відіграв і мій учень Віктор Дудко.
Після розвалу СРСР у незалежній Україні діаспорою почали цікавитися академічні інститути й науковці вишів, виникло кілька
цілих інститутів діаспори... Це – те, що радує. На жаль, ми поки
що не бачимо грунтовних студій, які досліджували б українську діаспору як явище, як систему. Є праці з історії й літератури діаспори. Виходили книжки про внесок українців у розвиток країн їхнього проживання. Багато студій, які зазвичай називають краєзнавчими… Не густо… Українські вчені в розсіянні переймалися більше Україною, визволенням її з російського/радянського ярма і їм
не було діла до свого оточення в країнах свого проживання. Може,
просто руки не діходили. А можливо, що й не вважали за потрібне.
Світове українство складається з двох, як на мене, рівновеликих частин – України і діаспори. В діаспорі проживає приблизно така ж кількість українців, як і в Україні. Може, навіть більше. Але ви
не знайдете досліджень, які розглядали б цей феномен. Наскільки
мені відомо, немає історичних, ґеоґрафічних, етноґрафічних, демоґрафічних, економічних, культуролоґічних та інших досліджень
навіть українських етнічних територій, а що вже говорити про бодай компактні розселення українців в різних країнах світу.
Скільки списів поламано у суперечках між українцями зарубіжжя й України про те, яку роль відіграла діаспора у збереженні та
розвитку української мови. Чи цікавилися цими процесами мовознавці в Україні чи діаспорі? Чи організовували вони польові дослідження? Чи є бодай одно фундаментальне дослідження, в якому було б охоплено процеси розвитку української мови в Україні
та діаспорі? Я не знайшов.
Тим часом привертає увагу нове у мовному середовищі української діаспори – вона... русифікується. І “какаяразніца” вже проникла в ті осередки україномовної діаспори, які не могли терпіти
будь-чого російського.
Зрозуміло, у Білодідів та Русанівських в радянській Україні були
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свої зобов’язання перед Москвою. А в заружіжжі? Чому такого дослідження не ініціювали наші славні мовознавці в США Ю. Шевельов чи А. Гумецька? Вони мали для цього можлливості, але не
скористалися ними. Шкода...
Напевно найактивнішими в діаспорі є церкви та релігійні орґанізації. Православні й греко-католики, протестанти різних спрямувань, рунвірівці й рідновірівці... Але чи маємо фундаментальні
дослідження з вірувань українців, які виходили б за межі окремих
юрисдикцій? Митрополит Іларіон і професор І. Губаржевський зробили чимало як науковці, але обмежувалися студіями у межах
православ’я, навіть не виходячи у ширший контекст християнства.
Очевидно, такий же закид можна зробити на адресу В. Шаяна й
Л. Силенка, внаслідок чого їхні вчення не знайшли ні широкого
розголосу, ні продовження у справах бодай найближчих і найвідданіших учнів.
В. Шаян нагадує нам про звичай і звичаї українців. Відтак назвіть мені бодай якісь польові чи фундаментальні етноґрафічні
студії стосовно етнічних українських територій за межами України
та/або районів компактного проживання українців у розсіянні. Або
візьміть проблему асиміляції українців у різних етнічних середовищах… Сподіваєтеся на НАНУ чи якийсь із університетів України?
У першу чергу вартувало б сподіватися на увагу до цих явищ з
боку включених у діаспорне життя УВАН, НТШ, УВУ та інших власне діаспорних інституцій. Але чомусь це їх не цікавить.
Помаранчева революція, Євромайдан, аґресія Росії щодо України та інші події останнього часу активізували українську діаспору, виявили тенденції до українізації навіть в роійськомовній її
частині, привернули до України увагу всього світу. Завдяки
новітнім комунікаційним технологіям активізується нове явище –
світова українська спільнота, світове українство. Ці процеси також
мали б зацікавити вчених. Поки що не цікавлять...
Очевидно, на часі й створення Української Світової Енциклопедії, яка дала б світові УСЕ про Україну та українців. Чи можлива
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реалізація цього проекту без належного розвитку діаспорних студій, а також без тісної співпраці учених України й діаспори? Не думаю.
З огляду на описану вище ситуацію в царині діаспорних студій і
враховуючи важливість розвитку діаспорознавства як підсистеми в
системі українознавства зокрема і як галузі науки взагалі, Український Університет ініціює проект, який допоможе усім нам:
1) узагальнити напрацьоване у царині діаспорних студій;
2) окреслити коло проблем, які належить розв'язати;
3) визначити шляхи подальшого розвитку діаспорознавства.

Українська діаспора:
учора, сьогодні, завтра
Український Університет запрошує учених і викладачів вишів
України й української діаспори узяти участь у збірнику наукових
статей “УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА”.
Збірник буде опубліковано як спеціальний тематичний випуск
Журналу Українського Університету і орієнтовно складатиметься з
таких розділів:
Розділ 1. Історіографія й історія української діаспори
Розділ 2. Теорія й методологія наукових досліджень української діаспори
Розділ 3. Орґанізація і управління науковими дослідженнями української діаспори
Розділ 4. Проблеми орґанізації польових досліджень української діаспори
Розділ 5. Майбутнє української діаспори і перспективи наукових студій
Розділ 6. Джерела і проблеми фінансування діаспорних
студій
Розділ 7. Наука і освіта в діаспорі: історичний досвід, актуальні проблеми і перспективи
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Вимоги до статей:
Це мають бути оригінальні статті, написані спеціально для цього проекту. Попередні публікації автора за темою мають бути згадані у тексті статті, а посилання на джерела публікацій – у бібліоґрафії.
Автор може запропонувати по одній статті до різних розділів.
Обсяг – від 0.5 до 1.0 др. арк. (18 – 36 тис. знаків).
Оформлення – відповідно до міжнародних стандартів.
Посилання на джерела подаються за наскрізною нумерацією в
кінці тексту.
Мова – українська або англійська.
Україномовний текст має супроводжуватися резюме анґлійською мовою, а анґломовний – українською, а також анотаціями анґлійською та українською мовами. Обсяг резюме – до 1 тис. знаків,
анотації – до 250 знаків.
Статті іншими мовами не розглядатимуться.
Статті приймаються на електронну адресу: ukrainianuniversity@gmail.com.
У темі повідомлення прохання вказувати "Діаспора", а в супровідному тексті до статті – відомості про автора (українською та анґлійською мовами):
1. Прізвище та ім'я
2. Учений ступінь та учене звання
3. Посада й місце роботи
4. Контактна інформація (адреса електронної пошти, телефон,
скайп тощо)
Автори одержать безкоштовно електронну версію усього збірника.
Паперову версію збірника буде видано за наявності фінансової
підтримки меценатів.
Запрошуємо також меценатів, спонсорів, жертводавців підтримати цей проект матеріально і прискорити його реалізацію.
Пишіть нам сюди: ukrainianuniversity@gmail.com.
17 травня 2016 р.
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Ця збірка об’єднує під однією
обкладинкою статті й нотатки
автора, які так чи інакше
стосуються української діаспори,
її зв’язків і взаємодії з Україною й
українським суспільством.
Осмислюючи історичний досвід
світового українства, актуальні
проблеми організованого життя
діаспори й діаспорознавства,
автор роздумує над тим, як
перетворити світове українство на
рушійну силу системних змін в
Україні.

“Світове українство
– рушійна сила
системних змін
в Україні”
This collection brings together
under one cover the author's notes
and notes, which in one way or
another relate to the Ukrainian
diaspora, its ties and interaction with
Ukraine and Ukrainian society.
Understanding the historical
experience of World Ukrainians,
current problems of organized life of
the diaspora and diaspora studies,
the author reflects on how to turn
World Ukrainians into a driving force
of systemic change in Ukraine. — in
Ukrainian

Проф. Др. Володимир
ІВАНЕНКО — учений,
журналіст і публіцист,
співзасновник і президент
Українського Університету,
Міжнародної Фундації
Лідерства та
корпорації “Україна”
(Вашинґтон, США).
Коло інтересів:
українознавство та
американознавство,
журналістикознавство,
літературознавство,
перекладознавство,
культурологія та ін.
Автор понад 500 наукових
і кількох тисяч
журналістських,
літературнокритичних,
публіцистичних інших
публікацій українською,
російською, англійською,
польською та болгарською
мовами.

