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✍ 
 
Від автора 
 Ця книжка увібрала в себе статті й нотатки, присвячені моїм 
роздумам над проблемами розвитку незалежної України, почи-
наючи від проголошення державного суверенітету (липень 1990 
року) й закінчуючи перебігом подій в України за президентства Во-
лодимира Зеленського. У цій збірці зібрано здебільшого статті й 
нотатки, написані упродовж останніх років — у часі найінтенсив-
нішої роботи над концерпцією та проектами системних змін, але й 
публікаціями ще дев’яностих минулого століття і початку двохти-
сячних років, коли ідея системних змін уже осмислювалася, але 
ще не була предметом широкого публічного обговорення.  
 Ідея системних змін появилася ще на переломі 80-х і 90-х років 
минулого століття і почала обговорюватися у вузькому колі інте-
лектуалів у період підготовки та ухвалення у Верховній Раді УРСР 
Декларації про державний суверенітет України (липень 1990 р.). 
Невеликою групою ентузіастів збиралися ми в Будинку вчених бі-
ля Золотих воріт для обговорення ідеї, випрацювання концепції та 
ініціювання скликання Установчих Зборів. На жаль, ця ідея тоді не 
зацікавила як український політикум у цілому, так і його національ-
но-демократичну частину зокрема. 
 Учасники тих камерних обговорень за ці роки в більшості своїй 
відійшли у кращі світи або просто втратили інтерес до ідеї систем-
них змін. На початку 90-х я також почав зневірюватися в цій ідеї і 
навряд чи думав би про її втілення в життя, якби залишався жити 
й працювати в Україні. Саме переїзд до США, наукове й публіцис-
тичне мовчання, яке за часом виявилося довшим за мовчання Ва-
силя Стефаника, а також відсторонене спостереження за тим, що 
відбувається в Україні і з Україною (велике справді можна по-
бачити лише здалеку), уможливило осмислення й випрацювання 
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концепції, яка навряд чи й народилася б Україні.   
 Концепція склалася з кількох найважливіших напрямків руху та 
етапів її реалізації. Першим напрямком, який є і першим, початко-
вим етапом втілення в життя я і мої однодумці вважаємо укра-
їнізацію України. Саме українізація покликана здійснити трансфор-
мацію свідомості українського суспільства.  
 Другим напрямком і другим етапом підготовки системних змін я 
розглядаю відродження українських національних традицій і зви-
чаїв, яке, на моє переконання, треба здійснювати через відрод-
ження козацтва як станового хребта українського суспільства. Ко-
зацьку традицію ми також розглядаємо як важливий чинник фор-
мування якісно нової національної безпеки і оборони України.    
 Третім напрямком руху і одним із етапів підготовки системних 
змін я бачу перетворення світового українства на рушійну силу си-
стемних змін в Україні. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба в 
переформатуванні організованого життя української діаспори, її 
взаємин з Україною та українським суспільством. Робота на цьому 
напрямі ускладнена тим, що в українському суспільстві домінує 
упереджене ставлення до діаспори. Це ставлення треба змінити, 
оскільки без участі світового українства системні зміни в Україні 
просто неможливі. 
 Четвертий напрямок нашого руху — створення україноцентри-
чної системи ЗМІ в Україні й Української світової інформаційної 
мережі, які мають стати надзвичайно важливим чинником просу-
вання в суспільство ідей, про які сказано вище, а також інструмен-
том формування й вираження громадської думки як “четвертої 
влади”. 
 П’ятий напрямок передбачає консолідацію рекомендованих ру-
хів у потужний Всеукраїнський фронт системних змін, який може 
стати парасольковою громадсько-політичною організацією для 
згаданих рухів. Також він стане тим середовищем, у якому заро-
дяться якісно нові україноцентричні ідеологічні політичні партії, 
перемога будь-якої з них уможливить ініціювання системних змін, 
підготовку і скликання Установчих Зборів. 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 Кожному із названих вище напрямків я присвячую окрему збір-
ку статей на відповідну тематику. Ця збірка є однією з них, водно-
час охоплюючи проблематику збірок статей і нотаток за тематикою 
українізації, українського козацтва, світового українства та украї-
ноцентричної системи ЗМІ. 
 Це — тільки початок роботи моєї й моїх однодумців. За цими 
загального характеру статей і нотаток мають прийти грунтовні 
наукові дослідження, на основі яких будуть написані збірки 
наукових статей і монографії, плани-проспекти яких я пропоную 
увазі моїх читачів з розрахунку на те, що вони зацікавляться мож-
ливістю співпраці. Огром роботи над досліденнями й проектами 
настільки великий, що в ній мають брати участь якнайбільша 
кількість інтелектуалів — фанатиків системних змін. Отож, запро-
шую вас до співпраці. 
 Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність усім, хто 
так чи інакше спричинився до написання моїх статей і нотаток.  
 28 червня — 4 липня 2020 р. 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Першим етапом системних змін має 
стати українізація, з якої почнеться 

трансформація свідомості 
українського суспільства, а отже й 

піднесення його національної 
свідомості й громадянської зрілості. 



✍ 

Замість вступної статті 
 

 За пару років до Євромайдану і Революції Гідності, коли В. 
Янукович ще був у повні свого президентства, прийшов мені лист 
із Києва від одного із успішних політологів і політтехнологів, у 
якому була вельми несподівана для мене фраза: “Повертайтеся, 
пане Володимире, в Україну — будемо робити з Вас президента”. 
Зворушений такою пропозицією, пригадую, відписав тоді, що я мо-
жу прийняти таку заманливу пропозицію, але перед тим Верховна 
Рада України має внести пару змін до Конституції, а президент — 
скріпити їх своїм підписом. 
 Такого роду зміни до Конституції України залишаються пробле-
матичними ще й тепер — через чотири з половиною роки після 
втечі Януковича й агресії РФ проти України, а також після однієї з 
найпопулярніших моїх статей останніх років — “Чи матиме Україна 
свого Адамкуса?” 
 Події останніх років активізували мою наукову роботу над ідея-
ми, які почали особливо цікавити мене і як ученого, і як громадсь-
кого діяча від кінця 80-х років минулого століття і з концептуаль-
ним баченням яких я готувався балотуватися в народні депутати 
1990 та 1994 року. 
 Багаторічні роздуми, осмислення й переосмислення концепцій 
системних змін в Україні під впливом тямковитих і мудрих одно-
думців та порадників нарешті викристалізувалися в кілька реаль-
них проектів, над якими ми тепер активно працюємо і які, за на-
шими спостереженнями, не мають собі рівних з погляду стратегії 
розвитку України у тривалій перспективі. 
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 Ми обстоюємо нагальність системних змін через: 
 — системну українізацію України; 
 — системне відродження 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 тради-
ціях і звичаях. 
 Український Університет та Міжнародна Фундація Лідерства 
уже працюють над відповідними проектами, складовими частина-
ми яких стануть напрацювання до відповідних програмих докумен-
тів і планів.  
 Передбачено, що під реалізацію названих проектів в українсь-
кому суспільстві буде ініційовано й створено Рух за Українізацію 
України, Всеукраїнський Козацький Рух, Рух Світового Українства 
та інші рухи, які можуть виникнути як механізми втілення в життя 
наших проектів. 
 Важливим компонентом цієї діяльності стане робота над ідео-
логіями україноцентризму та націоналізму, на основі яких ініціюва-
тиметься створення справжніх ідеологічних партій консервативно-
традиціоналістського, центристського (поміркованого) та соціаль-
но орієнтованого типів. 
 Головними засобами виконання поставлених завдань і досяг-
нення мети еволюційним шляхом ми розглядаємо інтенсивну на-
уково-дослідну, навчально-просвітницьку й інформаційно-роз’яс-
нювальну діяльність. 
 Науково-дослідна й навчально-просвітницька діяльність ба-
читься нам ефективною й результативною через створення спеці-
альних наукових центрів, осередків і тимчасових творчих колек-
тивів, а також через мережу українознавчих університетів, шкіл, 
курсів, лекторіїв, семінарів в реальному й онлайновому режимах. 
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 Інформаційно-роз‘яснювальну роботу такого ж характеру мож-
ливо здійснити виключно через україноцентрична система ЗМІ, 
яка в Україні наразі відсутня і створення якої я ініціюю. 
 Моя 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 громад-
ського/суспільного мовлення. 
 Працюючи над концепцією системних змін в Україні, ми, звісно, 
уважно відстежували й аналізували програми найактивніших полі-
тичних партій Україна та стратегічні візії їхніх лідерів за декількома 
критеріями: 
 — Як партія або її лідер бачить українську національну ідею?  
 — Яку ідеологію сповідує партія та її лідер і якою мірою ця іде-
ологія відображає українські національні традиції і звичаї, а відтак 
сподівання українського народу? 
 — Як партія та її ліде бачать стратегію розвитку українського 
суспільства та української держави? Куди партія та її лідер хочуть 
привести Україну через десять, двадцять, п‘ятдесят років? 
 — Чи замислюється партія та її лідер над питанням зміни соці-
ального 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? 
 — Чи замислюється партія та її лідер над питання зміни систе-
ми урядування в Україні, тобто переходу від старої радянської 
системи до нової, яка базувалася б на українських національних 
традиціях і звичаях? 
 — Чи думає партія та її лідер над проблемами українізації Ук-
раїни, причому не в плані банального поширення української мо-
ви, а в плані українізації сутнісної через повернення до націона-
льних традицій і звичаїв, які включають і певні морально-етичні 
норми, одна із яких — жити по совісті?  
 — Яку позицію займає партія та її лідер щодо агресії Росії про-
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ти України і що вони думають про доцільність ініціювання Украї-
ною скликання самміту у форматі Будапештського меморандуму? 
 Як наслідок цього моніторингу появилася серія моїх нотаток, у 
яких зроблено було спроби коротко оцінити здатність цих партій та 
їхніх лідерів до націєтворення й державотворення.  
 Висновки виявилися дуже невтішними. Лідери партій і рухів, з 
якими мені вдалося встановити прямі контакти і спробувати проін-
терв’ювати, навіть у неформальному спілкуванні не змогли відпо-
вісти на прості запитання. 
 Внутрішнє і зовнішнє становище України не таке тривке, щоб 
можна було залишатися безтурботним щодо її майбутнього. Тен-
денції в розвитку України за роки незалежності такі, що уже в 
недалекій перспективі Україна опиниться під загрозою існування. 
 Лише системні зміни можуть зупинити руїну, стабілізувати ситу-
ацію й вийти на шлях успішного розвитку. За ідеальних умов си-
стемні зміни можна здійснити за десять років. За гірших обставин 
нам треба чверть століття. 
 Якщо ми не здійснимо системні зміни за наступні двадцять 
п’ять років, потреба у них може просто відпасти. 
 З огляду на сказане вище, без не вельми доречної в цій ситуа-
ції скромності мушу наголосити: схоже на те, що за засадничими 
критеріями я, мабуть, маю чи не найбільше підстав претендувати 
на посаду президента України.  
 Хоча не так давно я писав, що не маю президентських амбіцій, 
зараз ситуація складається так, що я мушу забрати назад ті слова 
назад і таки оголосити про свій намір висунути свою кандидатуру 
на посаду президента України. 
 Я цілком свідомий того, що мені не дозволять навіть зареєст-
руватися. Але цей мій крок принаймні дозволить привернути увагу 
ширшої громадськості до нагальності системних змін та спонукати 
інших кандидатів нарешті замислитися над концепціями таких си-
стемних змін. 
 3 жовтня 2018 р. 
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Про нагальність системних змін 
З розмова голови Міжнародної Асоціації Громадян 
України проф. Володимира Іваненка з колишнім 
директором Української служби “Голосу Америки” 
Миколою Француженком 

 М. Ф.: Як сприйняла ваша генерація незалежність, що споді-
валась у різних галузях життя, від землі починаючи і Президен-
том та Урядом кінчаючи? 
  В. І.: Після ухвалення Декларації про державний суверенітет Ук-
раїни 16 липня 1990 року питання проголошення незалежності Ук-
раїни уже було просто справою часу. Я дуже добре розумів це вже 
тоді. Процес набрав невідворот-ного 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. 
 Ейфорія закрутила голови патріотам України. Вони святкували 
проголошення незалежності України, а ті, хто були при владі, ти-
хо перелаштовували свої лави. 
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 Поряд з ейфоричними гаслами або замість них почали з’явля-
тися 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 1999 року було тільки прого-
лошено, 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 да-
леко. 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 номеклатуру, що тихо прийшла до влади, пристосував-
шись 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 управ-
ління. 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 спро-
моглися, так це тимчасово (!) заборонили КПРС-КПУ. Нічого по су-
ті 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-демокра-
тів, 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 до-
корінне реформування урядування в Україні. Про яку реальну 
незалежність можна говорити тепер, якщо в Україні конституційно 
проголошено розподіл влад, а посуті збережено традиційно ра-
дянські форми і методи урядування. У зв’язку з цим дозволю собі 
процитувати слова мудрого російського політика Анатолія Соб-
чака: “До тих пір, поки у нас буде ця прокуратура, це МВС [міні-
стерство внутрішніх справ], що не зазнали змін від часів Берії, 
демократії в нас не буде!” Цей висновок однаковою мірою стосу-
ється й ситуації в Україні. Номенклатура, що при владі, зацікав-
лена у збереженні існуючої системи урядування. Тільки прийдешні 
покоління здатні будуть зруйнувати увесь цей мотлох і створити 
цивілізовану систему державного урядування на засадах реаль-
ного розподілу влад.  
 Процес становлення незалежності можна буде вважати за-
вершеним, коли наш народ буде вилікуваний ментально від 
того, що зазвичай називають синдромом меншовартості, 
або — малоросійським синдромом. Це страшна ракова пухли-
на, що буквально пожирає самосвідомість наших людей неза-
лежно від того, де вони живуть. В Америці та Канаді, виявляється, 
малоросів ніяк не менше, ніж у Росії, Молдові, Словаччині та ін-
ших країнах масового розселення українців. Мені не раз трап-
лялося спілкуватися з особами українського походження у праз-
никових вишиванках, які були войовниче настроєні щодо руси-
фікації, самі ж власних дітей не навчили української мови, змири-
лися 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 Ра-
ди 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 здійс-
нюють церковні відправи малоросійською мовою (думають, що по-
слугуються російською) в малоросійських церквах, а їхні пара-

✍ 16 ✍



фіями усердно (аж лоби тріщать!) б’ють поклони й вишіптують ма-
лоросійські молитви своєму малоросійському божкові. Мало-
російські вчителі у малоросійських школах навчають малоро-
сійських дітлахів малоросійської мови, малоросійської історії, ма-
лоросійської 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 най-
більше часу. Але не втрачаймо надії. 
 2 вересня 1999 р. 
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Другим напрямком і другим етапом 
підготовки системних змін я розглядаю 
відродження українських національних 

традицій і звичаїв, яке, на моє переконання, 
треба здійснювати через відродження 

козацтва як станового хребта українського 
суспільства. Козацьку традицію ми також 

розглядаємо як важливий чинник 
формування якісно нової національної 

безпеки і оборони України.



✍ 

Нова українська національна ідея та 
виховання нової української еліти 

 Для кардинальної зміни ситуації, для досягнення реального ре-
зультату у створенні нової української еліти нам треба, щоб яко-
мога більша частина української діаспори стала повнокровною 
частиною цієї еліти, тобто – прийняла громадянство України і сво-
єю участю в голосуванні та на виборних посадах втілювала в жит-
тя 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 відігра-
вала важливу (якщо не провідну) роль у цілій Європі. Потім ми 
опинилися між двома молодшими державами, що постали на під-
владних 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 мен-
шою мірою національні й більшою мірою – шкурні інтереси, обу-
мовлені грошовими доходами, королівським чи царським облас-
куванням або просто особистими симпатіями й антипатіями. Від-
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так, Богдан Хмельницький вибрав “союз” із Москвою. Його наступ-
ники не зуміли відстояти рівноправність цього “союзу”. Отож Іван 
Мазепа укупі з Пилипом Орликом опинилися на вигнанні, а Павло-
ві Полуботкові треба було потрапити в Петропавлівські каземати, 
щоб нарешті прозріти: “Бог розсудить Петра й Павла”. 
 І Павло, і Петро відійшли у вічність, а постала натомість Ро-
сійська імперія почала активно вирощувати для себе кишенькову 
малоросійську еліту типу останнього гетьмана Кирила Разумов-
ського, жалуючи українським вельможам дворянські звання, що 
врешті-решт неминуче призвели до виродження справді націона-
льної еліти. (Прикладом тому – і мій рід Іваненків, що тягнеться в 
глибину ХУІ століття до Івана Багатого Іоненка, гетьмана Дубосар-
ського, 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 малоросійсь-
кої еліти, але, на жаль, не осмілився проявити себе і як носій наці-
ональної української ідеї, задовольнившись ролею мандрівного 
філософа. Але йому давали фору сліпі кобзарі та лірники, які 
фактично пронесли естафету української національної ідеї через 
ХУІІІ й ХІХ століття аж у середину століття ХХ-го. ХІХ століття бу-
ло особливо багате прикладами того, як падав престиж україн-
ської національної гідності й набирав силу малоросійський 
синдром. 
 Ось практично вичерпний перелік національно свідомих пред-
ставників української еліти: Іван Котляревський, Тарас Шевченко, 
Пантелеймон Куліш, Михайло Драгоманов, Олена Пчілка, Ми-
хайло 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 видат-
ними діячами на теренах Австрії, Польщі й навіть США. Назву 
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лише одного з них – Тадея Костюшка, одного з провідних діячів 
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. Україн-
ська еліта не так боролася за незалежність України, як між собою. 
(Нагадаю, що міжусобиці між помісними князями, власне, й спри-
чинилися 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 будів-
ництва – 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 син-
дром 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 видан-
ня, перечитайте його вірші та статті)... 
 Нічого дивного немає в тому, що значно більша частина україн-
ської 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 одна-
ково. По тому українська еліта пішла трьома шляхами: одні – в 
табори Гулагу, інші – на еміграцію (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 ка-
жемо, віддали свої життя за ідею. Царство їм небесне і вічна їм 
пам’ять. 
 Ті, що подалися на еміграцію, робили все можливе (наголошу – 
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в їхніх силах) для того, щоб зберегти й розвинути національну 
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 еміграції? Гризнею. По-
між собою. За міжосібною гризнею вона часто забувала не тільки 
про предмет тієї гризні (українська національна ідея, доля Укра-
їни), а й про власних дітей. Результат – діти американізувалися, 
онімечилися, оканадилися, офранцузилися... У більшості своїй во-
ни 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 (донцовсь-
кому, бандерівському, мельниківському) благополучно вмерла 
(царство їй небесне!). Мови країн перебування потихеньку витіс-
няють або вже й витіснили українську мову з богослужінь по укра-
їнських церквах... 
 Пригадую, як восени 1990 року (тобто ще за Радянського Сою-
зу) після моїх лекцій в Мічіганському, Вейнському, Центрально-Мі-
чіґанському, Гарвардському університетах мене обступали пред-
ставники 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 не-
залежною і формально – навіть некомуністичною. Відтоді минуло 
ще дванадцять років. І що ж? На пальцях однієї руки можна пере-
лічити представників західної діаспори, які стали громадянами Ук-
раїни, — 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 
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кремації тіла розпорядилася навіть не українська – методистська 
чи якась там інша суто американська! – церква). 
 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 служи-
ли 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... Підігрів-
шись 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 потра-
пили 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 
гововими до кардинальної зміни еліти, коли замість червоно-ла-
зурового 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 Радян-
ської Армії Леоніда Кучми на президентських виборах і 1994, і 
1999 року. Чорновіл же перетворив Народний Рух України з масо-
вого фронту на політичну партію, оскільки Рух “перевиконав” зав-
дання, поставлене перед ним наприкінці 80-х років для випускан-
ня 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 
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і які, відтак, виявилися по тому уже непотрібними – їхні місця 
посіли більшою мірою корумповані державники й просто кри-
мінальні авторитети. Мені цей вчинок Кучми нагадує вчинок Ста-
ліна 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 зорі-
єнтувалася в ситуації, порозсипалася по різних кишенькових пар-
тіях, 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 тради-
ційні малоросійські непорозуміння й практично не мають ніякої 
підтримки в Україні. Та, власне, національна ідея в тому хуторян-
ському вигляді, в якому вона переходила як естафета від Міхнов-
ського до Донцова, від Донцова до Бандери, виявилася просто не-
життєспроможною. 
 Новий час, на жаль, не породив бодай нового тлумачення “ста-
рої” української національної ідеї. Навіть Конгрес Українських На-
ціоналістів (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 
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чолі з численними партіями й партійками (понад 100!), що 
множаться як амеби (за примітивним принципом поділу) на укра-
їнській землі. Наприклад, виникла 1990 року Республіканська пар-
тія Левка Лук’яненка. За рік чи два від неї відкололася Консер-
вативна Республіканська партія Степана Хмари. Ці дві партії у 
свою чергу почали колотися... Те саме сталося із соціал-демокра-
тами, 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 ін-
шого політичного діяча. 
 Найбільш український модерний рух – об’єднання “Наша Украї-
на” – 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 випра-
цювання 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 питан-
нях.) 
 Отже, якщо навіть Ющенко стане президентом України, не тіш-
мо себе надіями на кардинальні зміни. Ющенко продовжуватиме 
будувати таку Україну, яку йому скажуть будувати ті сили, що сто-
ять за ним зараз чи стоятимуть за ним потім. (На жаль, ми нині 
достеменно не знаємо, з ким скооперується це об”єднання напе-
редодні виборів. Ющенко, як і Кучма, виявиться такою ж “коро-
левою” на шаховій дошці українського політикуму: ходитиме упе-
ред, назад, праворуч, ліворуч – куди скажуть.) 
 Усе тут пояснюється дуже просто – більшість місць у “Нашій Ук-
раїні” посідає та ж номенклатура, і ми не можемо покладати надії 
на Ющенка як на діяча українського відродження. Така собі пере-
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хідна чи прохідна фігура. Ще гірше – Юлія Тимошенко. Людина з 
сумнівним (якщо не сказати – з кримінальним) минулим. Особа з 
близького оточення Павла Лазаренка. Дама, яка стала в позу по 
відношенню до свого колишнього благодійника Кучми і яка твер-
дить, 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 вико-
навчу владу. Їм, бачте, навіть невтямки, що як депутати Верхов-
ної Ради чи місцевих рад укупі з сонмом суддів усіх рівнів, вони 
також є частиною тієї ж влади (законодавчої чи судової), й – відпо-
відно до Конституції України – нарівні з виконавчою владою покли-
каної (і спроможної) своїми засобами впливати на ситуацію в кра-
їні. Такий же рівень мислення мають і Сергій Головатий, і Григорій 
Омельченко, й інші “народні обранці”, що вважаються інтелектуа-
лами 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 май-
бутнього як держава і як нація? 
 Майбутнє України як незалежної держави й українського 
народу як самобутньої нації цілковито залежить від випра-
цювання й реалізації нової української національної ідеї. Ук-
раїнською національною ідеєю на нинішньому етапі й на пер-
спективу 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 роз-
вою Київської Русі. Цим шляхом пішли, зокрема, деякі країни, що 
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утворилися на теренах колишнього СРСР. Найкращий приклад – 
Литва, де президентом обрано людину, що більше половини свого 
життя прожила в США. Другий приклад – Польща. Успіхи постко-
муністичної 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 ду-
ховенство на “трудову робітничо-селянську інтелігенцію”, з якої за 
допомогою жорсткого відбору й було виплекано радянську владну 
еліту – компартійну номенклатуру. Цим шляхом пішли чехи, відсу-
нувши колишніх комуністів від влади. Леонід Кравчук міг ско-
ристатися такою ж можливістю, коли компартія була під забо-
роною, 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 ро-
ки. Це – спосіб, яким у нових умовах хотів скористатися Хрущов. 
Пізніше цим способом скористалися китайці (“культурна револю-
ція” 60-х років). Нинішній президент України має достатньо повно-
важень для того, щоб обновити еліту, силою відсунувши номен-
клатуру від влади, але він, як і Кравчук, не може пиляти сучок, на 
якому сидить. Він є плоть від плоті старої радянської номен-
клатури, він є ставлеником цієї номенклатури, і сподіватися від 
нього будь-якого поруху в сторону національної ідеї – просто 
наївно. 
 Звідки ж нам черпати нову еліту?  
 Я категорично проти вирощування нової української еліти з ни-
нішньої. Нічого з цього не вийде. З номенклатурників виростали, 
виростають і будуть виростати номенклатурники, із селюків – се-
люки. Не вірите? Ось вам приклади: нинішній голова Верховнох 
Ради України Володимир Литвин – зять колишнього першого се-
кретаря Ленінському райкому партії міста Києва, народні депутати 
Віктор Пінчук – зять Леоніда Кучми, Петро Порошенко – син коли-
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шнього червоного директора Олексія Порошенка, Тарас Чорновіл 
– син колишнього комсорга ЦК ЛКСМУ на будівництві Київської 
комсомольської ГЕС В’ячеслава Чорновола... 
 Нинішня еліта просуває й буде просувати свою парость. Своїх 
дітей, зятів, невісток, кумів, друзів. Призначають і будуть призна-
чати 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 замі-
нити правлячу верству українського суспільства, з якої чер-
пається еліта. До речі, ця ідея не нова. Нею дуже серйозно за-
ймається в Києві група науковців і патріотів України, об’єднаних 
навколо журналу “Перехід-ІV”. 
 Якщо це не зробити згори, то рано чи пізно це відбудеться зни-
зу, й кривопролиття нам не минути. На жаль, згори це статися не 
може в силу того, що при владі міцно тримається, і ще довго три-
матиметься, 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 під-
твердженням. 
 Залишається тільки одиа верства українства, здатна на та-
ку потужну операцію цілком мирним шляхом. Я маю на увазі 
українців, що живуть за межами України, зокрема й нинішню еміґ-
рацію. Нову еліту України треба шукати саме за межами України, – 
серед висококваліфікованих фахівців, учених, менеджерів, діло-
вих 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 особи-
сті контакти з західними елітами. 
 Друга категорія – також громадяни України, що навчаються 
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зараз по зарубіжних університетах. Це – молоді люди, з яких 
можна виховати еліту, якої ми потребуємо. Треба зробити усе для 
того, щоб якомога більша кількість юнаків і дівчат дістали змогу 
навчатися в зарубіжних університетах і коледжах. 
 Третя категорія потенційних кандадатів на нову українську елі-
ту – це представники старої української еміграції, які народи-
лися, виросли, дістали освіту, набули трудового досвіду в країнах 
розселення українців, а водночас не втратили української мови, не 
відійшли від традиційних українських церков (православної та гре-
ко-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 порів-
няння. Сіонізм – це чи не єдиний приклад реалізації національної 
ідеї в історично короткий строк із фантастичним реальним резуль-
татом. 
 Я думаю, що ми повинні взяти цей історичний приклад за взі-
рець для наслідування й започаткувати аналогічний рух повер-
шення українців в Україну – у нашу з вами Землю Обітовану. 
 Ви скажете, що й так уже мільйони українців із західної діаспо-
ри потяглися в Україну, інвестують в її економіку свої кошти, прику-
пили 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 з-
поза 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 факти-
чно є не прифронтовою, а фронтовою зоною в ізраїльсько-палес-
тинському конфлікті. 
 В Україні стріляють тільки кримінальні злочинці, громадянською 
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війною, на щастя, навіть не пахне, недоброзичливі сусіди, схоже, 
не насміляться піти війною чи то задля захисту інтересів своїх 
“мовно ущемлених” одноплемінців (Росія), чи то задля зміни лінії 
кордону (Румунія, Польща й та ж Росія). У Києві зараз спокійніше 
навіть, ніж у Вашингтоні, а в Одесі на Дерибасівській спокійніше, 
ніж на Брайтон Біч у Нью-Йорку. Навіть ситуація з електропоста-
чанням, попри всі труднощі з енергоносіями, не гірша; те, що ста-
лося торік на північному сході США, в Україні – в силу специфіки 
функціонування електромережі – просто неможливе. 
 Для кардинальної зміни ситуації, для досягнення реального ре-
зультату у створенні нової української еліти нам треба, щоб яко-
мога більша частина української діаспори стала повно-
кровною 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 но-
вої 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 по-
мишляє про наслідування прикладу Ярослави Стецько чи Романа 
Зварича. 
 Оголошено на тому конгресі й про створення нової еміґрант-
ської організації “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 облашто-
вуватися на нових батьківщинах – у країнах нового розселення. 
 Привітаймо ж “Четверту Хвилю” й побажаймо їй успіхів у збере-
женні 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 
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добрий досвід), переконує їх у важливості затримання статусу гро-
мадян України (маємо добрі наслідки), сприяє негромадянам Ук-
раїни набувати українське громадянство (маємо результати і в цій 
царині) й у таких спосіб дієво впливати на формування нової укра-
їнської еліти. 
 В активі МАГУ: прилучення усе більшої й більшої кількості гро-
мадян України за кордоном до участі у виборах президента (1999 
р.) й депутатів Верховної Ради України, сприяння у набутті україн-
ського 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 пе-
реконані, 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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“Не запитуй, що твоя країна 
може зробити для тебе. 

Запитай, що ти можеш зробити 
для своєї країни”  

(Джон Ф. Кеннеді)
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Що нас об’єднує і що нас роз’єднує 
Відкритий лист ініціаторам проекту  
“Світова українська етномережа (єдність)” 

 Вельмишановне панство! 
 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 запро-
шував зареєструватися, але я завжди делікатно відмовлявся, на-
зиваючи 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 дово-
диться 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 вис-
новку, 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 ви-
мощена дорога в пекло... 
 Справа в тому, що одні прожекти є просто захмарними польо-
тами, другі стосуються реалізації чиїхось персональних амбіцій 
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(ну, який же українець не мріє про булаву Гетьмана!), треті пере-
слідують 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 провока-
ційною метою... 
 Проект, від якого у нас зараз щемлять “уші”, викликає ціле су-
м’яття почуттів, про які я не хочу тут розводитися – і часу шкода, і 
потреби в цьому не бачу. Отож я щиро сказав панові Понома-
ренкові, 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 комплімен-
тами”. Згадавши недавню розмову з Ярославом Олачем, перегля-
нувши цілий комплект “заготовок” Валерія Добродєєва, який бук-
вально завалив своїми та спільними з Олачем проектами “рад-
ників” Миколи Пономаренка, з яким я вже просто втомився диску-
тувати, 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 по-
чинати 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 ностальгії із переконаного колись космополита він пере-
творюється 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 спосо-
би реалізації ідеї, життєвий досвід (усе свідоме життя – в Амери-
ці), фахова підготовка (інженер), філософські погляди (начитаність 
з одних питань і повні провали в інших) і прочая, і прочая унемож-
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ливлюють реальні кроки до здійснення його мрії. Додайте до цього 
його інші проекти (Оріянство, Трипілля, Голодомор тощо), і ви по-
бачите 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 іґ-
норуючи 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 ме-
ні довелося бути свідком і учасником першої (і, як я тепер розумію, 
— останньої) особистої зустрічі панів Пономаренка та Олача. Во-
ни 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 Поно-
маренко щось там наобіцяв, а Ярослав Олач хутенько прийняв 
бжане за дійсне.  
 Мені давно відоме ім’я Валерія Добродєєва як помітної фігури 
правозахисного руху. Правда, досі я думав, що його правозахисні 
інтереси мають суто регіональний характер і що наполеонівських 
планів він не виношує. Не знав я і про те, якою шаленою продук-
тивністю 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 Світо-
вій 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, що наголос 
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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 запропо-
нованих паном Добродєєвим і через пана Добродєєва докумен-
тах! Публіцистика з елементами романтичної прози. Про багато-
слівність 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 міжна-
родні 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 Етно-
мережі (Єдності), необхідності моєї участі в цьому проекті, моєї 
ролі в реалізації цього проекту і т. ін. (коли я кажу “мене” та “мо-
єї”, 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 Міжна-
родній асоціації громадян України? Яку користь це принесе 
моєму народові в самій Україні й багатомільйонному укра-
їнству 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 об-
ґрунтовані викладки з бізнес-планами окремих проектів, з 
цифрами в руках...  
 Слабо, панове?! Тоді навіщо й город городити? Хай би це зали-
шалося предметом інтернетних дискусій та форумів (зокрема, й 
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типу Ор-Уму пана Пономаренка), від яких хоч користі немає, зате 
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 по-
рушує ще одну цікаву тему, що її останнім часом інтенсивно обго-
ворюють, — ідею Гетьманату. Для когось це – як ностальґія за 
“славним минулим”, а для когось це – можлива форма управління 
нинішньою Україною. А звучить як гарно: “Третій Гетьманат”! (Па-
нові Пономаренку ця “мелодія” нагадує щось таке, що уже відбу-
лося й кануло в історію, — “Третій Рейх”.) А що таке “перший” чи 
“другий” Гетьманат? Підозрюю, тут мають на увазі, що Павло Ско-
ропадський 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 існуван-
ня українського козацтва стільки тих гетьманатів було, що й пере-
лічити неможливо... У шкільних же підручниках пишуть переважно 
про Запорозьке козацтво, а отже – і про гетьманську форму прав-
ління, пов’язану з цією традицією. Але ж були й інші гетьманати, 
меншою мірою зв’язані або й зовсім не зв’язані із Запоріжжям. На-
приклад, у другій половині 17-го століття був гетьман Дубосар-
ський (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 ви-
гляді… 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 укра-
їнський 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 Ук-
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раїни, ні в середовищі української діаспори. Є навіть сумніви щодо 
володіння ним українською мовою (як відомо, й сам Павло Скоро-
падський був російськомовним)...  
 Я з великою пошаною ставлюся до постаті Павла Скоропадсь-
кого і до того, що він устиг зробити за декілька місяців свого прав-
ління (було, зокрема, засновано Всеукраїнську Академію наук, по-
чато роботу Комісії на чолі з академіком Агатангелом Кримським 
для випрацювання українського правопису, робота над яким три-
вала десять років поспіль і який чомусь уперто приписують одно-
му 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 лихо-
ліття… 
 Заслуги гетьмана Скоропадського жодною мірою не є під-
ставою 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 знахо-
див на карті світу країну, в яку дехто намагався (чи ще й досі на-
магається?) пропхнути його на князювання, чи пак королювання. 
Так Олелько ж, подейкують, є бодай нащадком старовинного кня-
жого 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 ніко-
ли 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 зміще-
ного князя міг бути обраний на князювання його син чи брат, але 
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це було зумовлено не додержанням монархічної традиції, а 
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. Засадни-
чими 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 Вели-
кому Князівстві Литовському “юридичне старшинство з назначен-
ня” 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 інавгурації, права й 
обов’язки сучасного інституту президентства. Інакше кажучи, мо-
нархізмом у класичному розумінні слова тут і не пахло. (До-
кладніше 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 монар-
хічною, 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 консти-
туція Пилипа Орлика. Отож гетьманська форма правління за 
своєю природою по суті є предтечею президентської форми 
правління. Отже, переконайте Верховну Раду України назвати те-
перішнього президента гетьманом, і питання про гетьманство зні-
мається 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 монар-
хії. 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 прези-
дента обіймали по черзі батько, а потім син (колись Адамси, за 
нашого вже часу – Буші), але ж це зовсім не перетворює респуб-
ліканську 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 поперед-
ників знаємо і свою національну, і світову історію, відтак ми може-
мо легко дійти висновку, яка форма правління краща, ефектив-
ніша. 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 при-
служилися 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 ін-
ші, навіть найприйнятніші напрацювання. 
 Наостанок мені хотілося б остудити лоби “радників” та 
інших ініціаторів проекту Світової Української Етномережі (Єд-
ності) і йому подібних і бодай спробувати опустити їх на нашу 
грішну землю, щоб вони таки відчули грунт під ногами, озирну-
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лися довкола і тверезо замислилися над тим, що, власне, відбува-
ється 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 бажати-
муть добробуту і процвітання країні та її народові. Суть їх однако-
ва – незалежно від того, чи вони відверто демонструють свою ан-
тиукраїнську 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 Народ-
ну Республіку після першого розвалу Російської імперії. Укра-
їнські політики й політичні угрупування умудрялися гризтися між 
собою навіть у підпіллі та на еміграціях (чого тільки варта бо-
ротьба 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 впли-
вом 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 ра-
дянської влади, він голосує за командами згори або продає свої 
голоси за подачки з барського стола. Інакше кажучи, рівень гро-
мадянської зрілості громанян України, як тепер кажуть, нижче 
плінтуса, що й уможливлює “владі” пожинати плоди.     
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 Ось неміряне поле для нашої з вами діяльності, панове! За-
мість мрійництва та прожектерства, ліпше було б просто засукати 
рукави, іти в народ, щоб просвічувати й освічувати його, пробуд-
жувати. Не до того, щоб “миром, громадою обух сталить” та “соки-
рою” 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 “Чер-
вона 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 корумпо-
вану 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, ву-
личного 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 агітаційним, 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, національ-
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ного, міжнародного рівня і без команд згори, без чиїхось підказок, 
з власної 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.: За-
мість того, щоб палити урядові будівлі, створюйте свій уряд!). 
 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 еко-
номічно 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 незалеж-
ність… 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 еміграції Петлюри, Бандери, Мельника, 
Плав’юка – далі називайте інші відомі вам імена) незалежність Ук-
раїни була б неможливою, хоча достеменно відомо, що Радян-
ський 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 громадянст-
во 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 літе-
ратурною 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 точ-
ніше – її громадянами, а не завдяки тим, хто з тих чи інших причин 
став політичним емігрантом, біженцем, заробітчанином чи опи-
нився за межами Батьківщини з будь-яких інших причин. Отож не 
можна не розуміти, що лише в якості громадянина України ко-
жен із нас може реально впливати на ситуацію в Україні, неза-
лежно від того, чи ми живемо в самій Україні, чи за її межами. 
(До речі, дуже багато писано й говорено про політичну еміґрацію 
та економічну еміграцію, або заробітчанство, але зовсім іґноро-
вано тему біженців з України, хоча саме вони донедавна склада-
ли переважну більшість українців у розсіянні. Біженці ж – за ви-
значенням – завжди були, є й будуть індиферентною масою лю-
дей, якою рухає лише інстинкт виживання.) 
 Для будь-якої особи українського походження, але з чужим пас-
портом, 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 народ-
не 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 (по-
вчаннями, 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 незалеж-
но від того, якою мовою він розмовляє) Україна як держава була, є 
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і буде гарантом його добробуту або ж причинком його животіння. І 
вибір між животінням і добробутом (а в останньому – і між рів-
нями добробуту) цілковито залежить від волі самих грома-
дянин України: або вони миряться із своїм животінням (як 
воно є на сьогодні), або вони мобілізують свою волю й почина-
ють реально впливати на ситуацію: (1) економічно (для цього 
не обов’язково мати капітал для інвестицій – треба тільки засука-
ти 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, ро-
бити усвідомлений вибір і т. ін.), (3) психологічно (для цього тре-
ба лише позбутися синдрому меншовартості, піднести свою гід-
ність, 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 Між-
народна асоціація громадян України. Членом Асоціації може 
стати будь-який громадянин України, який постійно або тимчасово 
проживає за межами України. Саме МАГУ стала ініціатором ма-
сової підтримки Помаранчевої революції за межами України, бук-
вально 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 запропону-
вала шляхи виходу з кризи, підтримавши проект Всеукраїнського 
руху за громадянську зрілість “Червона Калина”. 
 МАГУ не намагається узурпувати владу над іншими українсь-
кими організаціями, не підмінює діаспорні організації, не нав’язує 
їм свої проекти і свої погляди. МАГУ просто робить буденну робо-
ту, працюючи переважно з молодими громадянами України, які 
навчаються за кордоном і які після завершення навчання поверта-
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ються в Україну і активно включаються в повсякденне життя. Рада 
директорів МАГУ переконана, що саме активізація й консолідація 
роботи в напрямку, визначеному Маніфестом Руху “Червона Кали-
на”, допоможе в короткий строк і кардинально змінити ситуацію в 
Україні. Реальна демократизація процесів в Україні, заміна влад-
ної “еліти”, зрушення в економіці України, безумовно, позначаться 
і на активізації українських громад за кордоном, а отже – спри-
чиняться і до природного (не силуваного) утворення того, що іні-
ціатори цього проекту називають Світовою Українською Етномере-
жею (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 усі-
ма українськими організаціями, але співпраці конструктивної, і 
братиме участь у тих проектах, які виникають з необхідності й при-
родної 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.  

✍ 44 ✍



✍ 

Між іншим…  
 
 Ми — демократи за своєю природою. У нас ніколи не було аб-
солютистської монархії. У нас взагалі не було монархії. Навіть за 
княжих часів. Народне віче могло скинути будь-якого князя і поса-
дити натомість іншого. 
 В усьому світі панували монархії, й переважно абсолютистські. 
А у нас була, як кажуть латиняни, республіка. Причому не гірша, 
ніж у латинян. 
 Ці традиції ще раз показали себе за доби козаччини. Ми оби-
рали собі гетьмана, який мав надзвичайно широкі повноваження 
діяти на користь громади й суспільства, але могли його легко змі-
стити з посади, якщо він схибив. Деякі гетьмани не трималися й 
року. Але кожен із них намагався бути успішним. Один із моїх 
предків, запорозький гетьман Іваненко, наприклад, за 9 чи 10 міся-
ців при владі спромігся укласти вигідний доровір із турками. 
 На основі цієї традиції Пилип Орлик написав першу в світі кон-
ституцію. Вона була знана на Заході. Припускають, що текст цього 
документа був знайомий авторам проекту чинної конституції США. 
 Завдяки сказаному вище у нас ніколи не було диктатури й то-
талітаризму, за винятком випадків, привнесених ззовні. Тому будь-
які спроби узурпувати владу, встановити диктатуру й тотальний 
контроль над громадянами у нас не пройде, скільки б доморощені 
й сусідські диктатори та їхні аґенти не старалися. Не вийде! 
 Не одразу, так згодом, але ми струсимо зі своїх плечей будь-яку 
спробу тиску й гноблення. І свідченням цьому — Майдан. 
 28 січня 2014 р. 
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Стратегічний програш Майдану 
 Об'єднана опозиція не справилася із ситуацією, так і не визна-
чившись із єдиним кандидатом, який зміг би згуртувати навколо 
себе учасників спротиву і взяти на себе відповідальність і повести 
за собою мільйони незадоволених нинішнім режимом. Лідери 
опозиції вибрали зраду, зіпхнувши усю відповідальність на “єдино-
го лідера — народ”, тобто покинули народ напризволяще.  
 Прикметно, що за два місяці стояння на Майдані громадськість 
так само не спромоглася народити лідера, здатного очолити спро-
тив, взяти на себе відповідальність і повести повстанців до пере-
моги. Численні активісти Майдану на ФБ запально обговорюють 
усе, що відбувається, й наперебій пропонують свої шляхи виходу з 
тієї чи іншої конкретної ситуації: від як повалити режим Януковича 
до щоб непремінно підвезли сухий одяг тим, що потрапили під 
водомети.  
 Поняття “тактика” чи “тактичний” стало чи не найбільш ужива-
ним (після стриманих нецензурних виразів) словом у записах.   
 Читаю собі усе це й думаю: припустімо, усі пропоновані такти-
ки спрацювали, і Майдан переміг... Що далі? Хто увійде в кабінет 
президента на Банковій і стане біля стерна країни й куди поведе? 
Чи не буде й наступник Януковича наступати на ті ж граблі, на які 
досі наступали Кравчук, Кучма, Ющенко і той же Янукович?  
 Тактики не переймаються цим питанням. Воно їм не цікаве. Їм 
важливо забезпечити перемогу на ось цьому конкретному п’ятач-
ку, а що далі — то вже проблема інших. 
 На початку спротиву мої записи на ФБ зводилися до нагадуван-
ня про необхідність настроюватися на зміну системи і не палити 
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з гармат по горобцях, вимагаючи відставки то Азарова, то Захар-
ченка, то ще меншого чина. На жаль, до мене так ніхто й не при-
слухався: про зміну системи не йдеться. Правда, підняли планку 
до вимоги відставки Януковича. 
 Ну, а тепер уявімо: відставили Януковича, але хто ж прийде на 
посаду президента? Це запитання вже геть не риторичне після 
того, як лідери опозиції усі як один капітулювали — жоден із них 
не готовий до такого рівня відповідальності. Зелені ще, не дозріли. 
 Останнім часом я волаю не тільки про зміну системи, а про не-
обхідність приходу лідера, здатного мислити стратегічно, про 
потребу мати стратегічний план розвитку України після Майдану. 
 На жаль, мої виступи залишаються голосом волання в пустелі. 
Ніхто не чує мого заклику. Правда, тактики мені закидають, що мо-
жна обійтися і без стратегії. І я вже почуваюся білою вороною, спі-
ваком, що дисонує у добре злагодженому хорі провокаторів мимо-
волі. 
 Це вже навіює сумні думки: Майдан не встоїть. Будуть безглуз-
ді жертви. Вони спричинять уже інший, новий Майдан, і той Май-
дан може виявитися так само безуспішним. Поки таки не появить-
ся Той, Хто Має Третє Око, тобто бачить далі і більше у порівнянні 
з усіма іншими політиками разом узятими. Тобто Лідер від Бога. 
Справжній стратег! 
 Лютий 2014 р. 
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✍ 

Ще раз про стратегічні помилки 
Леоніда Кравчука 
 Колишній президент Леонід Кравчук виступив з ініціативою да-
ти можливість бойовикам Донбасу управляти захопленою терито-
рією, як їм заманеться, і подивитися, що з того вийде. 
 Ідея не оригінальна. Власне, це — те, чого від самого початку 
хотіли самі бандити, — з однією лише відмінністю: для останніх — 
це стратегічна мета, для Кравчука — лише тактичний хід. Ця ідея 
також захоплює гарячі голови з асоціативним мисленням (Ю. Анд-
рухович та ін.) — знову ж таки з однією відмінністю: для останніх 
— це стратегічна мета, для Кравчука — лише тактичний хід.  
 Отже, з якого боку не подивись, колишній президент найбіль-
шої європейської країни демонструє свою короткозорість, уміння 
ходити “між крапельками дощу” і цілковитий брак стратегічного 
мислення. 
 Чи це новина для мене? Аж ніяк! Понад півтора десятиліття на-
зад я писав уже про стратегічні помилки Л. Кравчука яко прези-
дента, і відтоді мої висновки не раз повторювалися як у моїх влас-
них публікаціях, так і в статтях інших авторів. 
 Зараз маю добру нагоду повторити (це — речі, про які треба 
нагадувати безкінечно) сказане колись: 
 Перша стратегічна помилка Л. Кравчука яко президента Укра-
їни, дружно підтримана його ідеологічними опонентами з Народ-
ного руху України (перш за все в особі людей з виразно асоціатив-
ним мисленням): здача ядерного потенціалу України без тривких 
політичних гарантій безпеки й адекватної економічної вигоди для 
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України. А можна ж і треба було зберегти Україну як ядерну дер-
жаву, вигідно продавши перегодя половину ядерного потенціалу 
тій же Росії, виручивши кошти на утримання тієї частини, що за-
лишилася б на озброєнні України. Не зроби цю помилку Кравчук, 
Україна займала б зовсім інше геополітичне становище. Вигравши 
тактично, Кравчук програв стратегічно. Симптоматично, що Леонід 
Макарович так і не усвідомив свого найбільшого стратегічного 
промаху. 
 Зараз Кравчук відхрещується від здачі ядерної зброї, наголо-
шуючи, що це було зроблено при Кучмі, який підписав Будапешт-
ський меморандум. Меморандум було підписано менше, ніж через 
півроку після того, як Кучма став президентом. Отже, це був за-
ключний акорд процесу. 
 Друга стратегічна помилка президента Кравчука була в тому, 
що з незрозумілих причин він відмовився від націоналізації Чорно-
морського флоту СРСР. Націоналізуй очолювана Кравчуком Вер-
ховна Рада України Чорноморський флот, сьогодні не було б тієї 
“ракової пухлини”, про яку тепер теревенить перестарілий політик. 
А можна ж і треба було зробити ЧФ українським, частину  флоту 
перегодя пустивши на металобрухт, частину вигідно продавши тій 
же Росії чи Китаю, а виручені кошти пустити на утримання тієї ча-
стини, що залишилася б на озброєнні України.    
 Не зроби цю помилку Кравчк, у Криму не було б в натяку на ті 
процеси, які принесли стільки клопотів Україні й зрештою 
спричинилися до анексії Криму Росією. Україна домінувала б на 
Чорному морі мілітарно. Вигравши тактично, Кравчук програв 
стратегічно. Симптоматично, що Леонід Макарович так і не усвідо-
мив цього свого стратегічного промаху. 
 Третя стратегічна помилка Л. Кравчука як політика полягає у 
бракові далекозорості у вирішенні кадрових питань розбудови 
Збройних Сил України. У президента Кравчука був шанс одним по-
стрілом убити двох зайців: закласти основи професійної україн-
ської армії, водночас звівши до мінімуму кадровий потенціал 
російської. Мало хто знає про цю тему: вона, здається, обгово-
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рювалася тоді лише кулуарно. А суть питання ось у чому. Як ві-
домо, офіцерський корпус збройних сил СРСР складався в основ-
ному з українців — кращих військових, ніж нащадки запорозьких 
козаків, і бути не могло. Так-от, після розпаду Радянського Союзу 
понад 300 тисяч генералів, офіцерів і прапорщиків українського 
походження виявили бажання повернутися додому. Однак верхов-
ний головнокомандувач ЗСУ України сказав: “Ні! Ми не можемо 
поставити на довольство таку кількість офіцерів”. І це при тому, 
що Україна успадкувала й годувала півторамільйонне угрупування 
радянських збройних сил, яке можна було просто ліквідувати, кого 
відправивши по національних квартирах, а кого просто позбув-
шись як невмотивованого чи некваліфікованого баласту.  
 Відтак Україна на сампочатку своєї незалежності мала б най-
кращу армію в цілому світі. Водночас Кремль мусив би заклопо-
татися заміщенням кадрових утрат, і підготовка по суті з нуля но-
вого офіцерського корусу в Росії зайняла б роки й роки, і я не пе-
вен, що на час гібридної війни проти України Москва мала б змогу 
відновити військові кадри бодай наполовину. Іншими словами, і з 
цього погляду, не було б грунту для того, що сталося упродовж 
останніх років. Вигравши економічно (тактично), Кравчук програв 
стратегічно. Симптоматично, що Леонід Макарович так і не усвідо-
мив і цього свого стратегічного промаху. 
 Четверта стратегічна помилка першого президента незалежної 
України — також кадрова. Ви напевно уже здогадалися, що це — 
Кучма. Хто пригадує кравчуківське президентство, той, мабуть, па-
м’ятає, що Кравчук міняв прем’єрів, як рукавиці. Два прем’єри на 
рік! Аж поки йому не привели в кабінет Леоніда Кучму. Останній, 
схоже, справив на Кравчука таке враження, що він почав здавати 
Кучмі свої президентські повноваження, розширивши права 
прем’єра до того, що той почав видавати “декрети”, які мали пере-
вагу не тільки над указами президента, але й над законами. Ді-
ставши спочатку палець Кравчука, Кучма зрештою відкусив йому й 
руку. Перемога останнього на президентських виборах була 
прогнозованою: Кравчук не спромігся навіть адмінресурсом 

✍ 50 ✍



скористатися — на всіх щаблях влади усе було схоплене кучмів-
ським ідеологом і керівником президентської кампанії Володими-
ром Суміним.  
 Підіграв на руку Кучмі й лідер тодішньої демократичної опозиції 
В’ячеслав Чорновіл (він був не так за Кучму, як проти Кравчука). І 
Суміну, і Чорноволові згодом це коштувало життів, але то вже ін-
ша тема. Думаю, Леонід Макарович і досі не усвідомив, кого він 
привів замість себе на посаду президента України. Якраз услід за 
Кучмою увійшло в політику таке явище, як олігархат. При Кучмі 
почалися мафіозні розборки між “дніпропетровськими” й “до-
нецькими”. Масова “прихватизація” також зацвіла пишним цвітом 
за Кучми.  
 Якщо за Кравчука мали місце лише поодинокі вбивства “за ду-
же великі гроші”, то при Кучмі такий відстріл набув масшабів масо-
вого явища, можна навіть сказати — індивідуального терору. І 
Крим, і Донбас — ті больові точки, за які Кучма несе ще більшу 
відповідальність, ніж Кравчук. Можливо, саме тому чинний прези-
дент України й делегував Кучму як головного переговірника у 
Мінську: мовляв, сам заварив — сам і розсьорбуй. Повертаючись 
до Кравчука, це — той випадок, коли Кравчук програв не тільки 
стратегічно, але й тактично. Симптоматично, що Леонід Мака-
рович так і не усвідомив цього свого тотального промаху. 
 Не буду тут навіть згадувати дрібніші стратегічні й тактичні 
помилки Л. Кравчука як президента в усіх напрямах розбудови 
незалежної України. З перебігом часу на поверхню спливло чима-
ло цікавих і знакових фактів, подій і явищ, про які в ті роки ми на-
віть і не здогадувалися. Усе це в коротких нотатках годі й пере-
лічити. 
 А що Л. Кравчук ніколи не був завбачливим, я знаю не з чуток, 
а з власного досвіду першої половини 80-х, до горбачовської пере-
будови (ми якраз проходили п’ятирічку за три генсеки), коли заві-
дувач ідеологічного відділу ЦК КПУ Кравчук заповзявся, було, про-
сунути мене (безпартійного!) на посаду, яка була номенклатурою 
політбюро. Він навіть заручився підтримкою секретаря ЦК КПУ з 
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ідеології, і тільки другий секретар ЦК, який відповідав за кадри, 
примусив його замислитися над питанням: “А що він покладе на 
стіл?” (під “що” мали на увазі партквиток, а “стіл” — засідання 
політбюро). 
 Мій московський колега і права рука президента Росії Б. Єль-
цина Михайло Полторанін якось сказав мені, що було б непогано 
поміняти Кравчука і Єльцина місцями. Мовляв, Росії потрібен та-
кий президент, як Кравчук, а Україні потрібен лідер Єльцинського 
темпераменту. Не знаю, як справився б Єльцин з українськими 
проблемами (достеменно одно: український самогон кращий від 
російської бражки). Але що Кравчук і там би наламав дров — не 
маю сумнівів. 
 Так до чого я веду? Еге ж, до того, що замість аж надто прово-
кативних заяв щодо того, як ліпше обійтися тепер з окупованими 
частинами Донбасу, панові Кравчукові мудріше було б узяти при-
клад, скажімо, з У. Черчіля й добре осмислити свою президентську 
каденцію, розібратися в досягненнях і прорахунках, та й видати на 
гора звіт. Можливо, хоча б у чомусь почуємо й каяття... 
 Втім, політологи з досвідом кажуть мені, що такі люди (ті, що 
добуваються у верхні ешелони влади) позбавлені докорів сумлін-
ня. За визначенням. А шкода... 
 17 серпня 2015 р. 
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✍ 
 
Ідея Гетьманату і монархізм 
 Проект, до якого нас затягують, не напряму, лише дотично по-
рушує ще одну цікаву тему, що її останнім часом інтенсивно обго-
ворюють, — ідею Гетьманату. Для когось це – як ностальгія за 
„славним минулим”, а для когось це – можлива форма правління 
нинішньою Україною. А звучить як гарно: “Третій Гетьманат”! (Па-
нові Пономаренку ця “мелодія” нагадує щось таке, що уже відбу-
лося й кануло в історію, — “Третій Рейх”.) А що таке “перший” чи 
“другий” Гетьманат? Підозрюю, тут мають на увазі, що Павло Ско-
ропадський 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 існуван-
ня українського козацтва стільки тих гетьманатів було, що й пе-
релічити неможливо... У шкільних же підручниках пишуть пере-
важно про Запорозьке козацтво, а отже – і про гетьманську форму 
правління, пов’язану з цією традицією. Але ж були й інші гетьма-
нати, меншою мірою зв’язані або й зовсім не зв’язані із Запоріж-
жям. Наприклад, у другій половині 17-го століття був гетьман Ду-
босарський… 
 Втім, я зачепив питання про Гетьманат з іншої причини. Справа 
в тому, що декому відродження гетьманства увижається у ви-
гляді… монархічної, тобто спадкової форми правління. Достовірні 
офіційні документи з цього приводу мені не траплялися, але опо-
середковану інформацію маю. Зокрема, й про те, що комусь хоче-
ться бачити на українському “троні”... онука гетьмана Скоропад-
ського. Можливо, саме як претендент на український “трон” він 
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також потрапив у компанію “радників” Світової Української Етно-
мережі (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 сере-
довищі української діаспори. Є навіть сумніви щодо володіння ним 
українською мовою... 
 Я з великою пошаною ставлюся до постаті Павла Скоропадсь-
кого і до того, що він устиг зробити за декілька місяців свого прав-
ління (було, зокрема, засновано Академію наук України, почато 
роботу над правописом і т. ін.). Порівняти з заслугами Центра-
льної Ради, з одного боку, чи Директорії – з другого, то справді не-
мало. Особливо – враховуючи часи лихоліття... 
 Заслуги гетьмана Скоропадського жодною мірою не є під-
ставою для перетворення України на монархію і возведення на 
трон його онука, який ні таких заслуг перед Україною не має, ні 
юридичного права на монарший престол не має. За визначенням. 
Напевно, що більше підстав мають ті прихильники монархізму, які 
ще не так давно активно обговорювали возведення на український 
престол Олелька, який, до речі, не без труднощів знаходив на кар-
ті світу країну, в яку дехто намагався (чи ще й досі намагається) 
пропхнути на князювання. Так Олелько ж бодай нащадок старо-
винного княжого роду.  Але... 
 Дозволю собі нагадати монархістам, що Русь-Україна, на відмі-
ну від і західних, і східних країн фактично ніколи не знала монар-
хічної, 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 бу-
ло зумовлено не додержанням монархічної традиції, а лише тим, 
що саме княжі роди (й родини) були чи не єдиним осередком, 
кажучи по-теперішньому, політичної еліти, а отже – і джерелом 
кандидатів на престол. Тому-то історики Русі й наголошують на 
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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.   
 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 гетьма-
на його сина, як то сталося після смерті Богдана Хмельницького, 
це скорше виняток із правила. Якраз тому вислідом гетьманської 
форми правління стала конституція Пилипа Орлика. Гетьманська 
форма правління за своєю природою по суті є предтечею прези-
дентської форми правління. Отже, переконайте Верховну Раду Ук-
раїни назвати теперішнього президента гетьманом, і питання про 
гетьманство знімається автоматично. 
 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. Зрештою, зійшлися на тому, що все-таки республіканська 
форма правління буде ефетивнішою, 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 рес-
публіканську форму правління на монархію (хоч, до речі, Буші і є 
навіть нащадками 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 уможливлює 
повернення до конституційної монархії, то українська історична 

✍ 55 ✍



традиція начисто відкидає навіть обговорення можливості 
запровадження монархічної 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 Росій-
ської імперії. Ну, де ви тепер знайдете бодай одного українського 
патріота з благородною, блакитною кров’ю?! 
 Мусування теми монархізму як частини (хай навіть мізерної!) 
проекту Світової Української Етномережі (Єдності) нівелює усі ін-
ші, навіть найприйнятніші напрацювання. 
 30 серпня 2015 р. 
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Третім напрямком руху і одним із етапів підготовки 
системних змін я бачу перетворення світового 

українства на рушійну силу системних змін в Україні.  
У зв’язку з цим виникає нагальна потреба в 

переформатуванні організованого життя української 
діаспори, її взаємин з Україною та українським 

суспільством. Робота на цьому напрямі ускладнена 
тим, що в українському суспільстві домінує 

упереджене ставлення до діаспори.  
Це ставлення треба змінити, оскільки  

без участі світового українства  
системні зміни в Україні просто неможливі.



✍ 

Роздвоєння свідомості 
 

 Трапилося мені сьогодні підряд переглянути два відеозаписи 
телевізійних передач із Києва, які за стилістикою були тотожними, 
хоч і відрізнялися змістом. Обидва телеканали формально украї-
номовні, що потверджують текстові елементи картинок. На обох 
каналах модератори розмовляють російською мовою (тим далеко 
не перфектним варіантом російської мови, що побутує в Україні). 
 Гостями студії в одному випадку був відомий нардеп із журналі-
стським минулим, який у побуті явно послуговується означеним 
вище варіантом російської й професійно володіє українською. У 
другому випадку гостем студії був університетський професор і 
доктор філологічних (sic!) наук, який також у побуті явно послуго-
вується означеним вище варіантом російської й професійно воло-
діє українською. Я добре знав його батька, який чудово володів 
українською і від якого за роки нашого знайомства не чув жодного 
російського слова. В обох телепередачах гостям студій задавали 
запитання, а гості на ті запитання мали відповідати. Усе дуже 
просто. 
 Я напевно сприйняв би це як приклади до теми “мовної шизо-
френії”, за означенням Юрія Шевчука, і не більше, якби модерато-
ри говорили однією мовою, а гості другою. Тут же мали місце про-
сто шедеври мовної еквілібристики, коли обидва гості обох теле-
каналів, наче зумисне, одно речення говорили російською, друге 
речення — українською, третє — знову російською і т. д. Часом на 
таке скочувалися й модератори, особливо — у передачі за участю 
нардепа. 
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 Ясна річ, я не міг не згадати про “мовну шизофренію”, як визна-
чив паралельне вживання двох мов мій колега з Колумбійського 
університету. Але я згадав іще й про мою давню (десятки років 
тому) розмову з тодішнім першим проректором Шевченківського 
університету, директором Інституту фізіології, академіком АН 
України, професором і доктором біологічних наук П. Г. Богачем. (У 
середині 70-х П. Г. Богача не було обрано дійсним членом АН 
СРСР з однієї причини: його вважали переконаним... українським 
буржуазним націоналістом. А він просто був високоінтелігентною й 
висококультурною людиною. І помер він дуже рано.) 
 Обговорювали ми з ним тему суржика у мові деяких високих 
посадовців, і Петро Григорович тоді сказав: “Колись я багато ду-
мав над фізіологічними процесами у мозку, пов'язаними з мовлен-
ням, і дійшов висновку, що змішування мов напевно призводить і 
до збою у фізіологічних процесах у мозку. Інакше кажучи, я певен, 
що у них така ж каша в голові, як і в мові”. Отже, йдеться, очевид-
но, не просто про “мовну шизофренію” як роздвоєння на рівні мов-
лення, тобто обміну інформацією. Йдеться і, я сказав би, про су-
м’яття свідомості, тобто про роздвоєння свідомості. 
 Відтак стає просто моторошно від того, як пробуєш уявити собі 
мільйони, ба навіть десятки мільйонів людей, вражених цією спра-
вді страшною психічною хворобою. Цей “зсув по фазі” у цілої нації, 
мабуть, чи не найбільшою мірою пояснює і стовідсотковий рівень 
корупції, і низьку національну свідомість, і комплекс меншовар-
тості, і брак гідності, і громадянську безвідповідальність, і ще бага-
то що. То, можливо, є сенс українцям визнати себе психічно хво-
рою нацією, а Україну — лікарнею для душевнохворих людей, і то-
ді принаймні можна нікого не наказувати за корупцію й інші жах-
ливі злочини? 

 Один із моїх героїв (той, хто професор і доктор філологічних 
наук) поширив відео із своїми балачками з таким супровідним тек-
стом: “Рекомендую як одне із моїх кращих за останні тижні…” Під-
креслюю: “як одне із моїх кращих”. Не більше і не менше! 
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 Нардеп також поширив свої балачки в телеефірі й збирає ком-
пліменти від прихильників та тлумаки від критиків. 
 Ув обох випадках критичного переосмислення фахівцями (!!!) 
свого перформенсу в телевізорі перед мільйонними аудиторіями 
не відбулося. Наче так і треба! 
 3 серпня 2016 р. 
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Четвертий напрямок нашого руху — 
створення україноцентричної 

системи ЗМІ в Україні й Української 
Світової Інформаційної Мережі, які 

мають стати надзвичайно важливим 
чинником просування в суспільство 

ідей системних змін, а також 
інструментом формування й 

вираження громадської думки як 
“четвертої влади”. 



✍ 

Феноменально! Розтроєння 
свідомості 

 “Когда вы вернулись, некоторые говорили, что вы можете 
стать инструментом в руках Петра Порошенко или Юлии Ти-
мошенко. Мол, они обязательно используют вашу неопытность 
в политике и высокий рейтинг для реализации своих полити-
ческих амбиций и целей…” 
 “Прилетев на Родину, я объяснила президенту, что стану 
его щитом во внешней политике. Потому что в моих интере-
сах защищать Украину на международной арене. В то же время 
я буду щитом для Юлии Владимировны в ее деятельности про-
тив президента. Поскольку у нас в стране не та власть, за 
которой, на мой взгляд, стоит идти. Я также сказала: если ме-
ня достанут все — я пойду против всех. Стану щитом для на-
рода против власти”. 
 Я не мав наміру коментувати це інтерв’ю, але коментатори, як 
завжди, захопилися то захвалюванням, то критиканством, і в емо-
ційному запалі не помітили явище, на яке я й хотів звернути увагу. 
Тут — не стільки про Надію Савченко, скільки про цікавий фено-
мен української політики. 
 Час від часу ми любимо повторювати приказку про двох україн-
ців і три партії. Нещодавно я оприлюднив нотатки, в яких обгово-
рюється таке притаманне українському суспільству явище, як роз-
двоєння свідомості.  
 Тут же має місце феномен, який можна назвати розтроєнням 
свідомості. Маємо ситуацію, про яку не скажеш “і вашим, і нашим”, 
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бо має місце і явище, уже відоме українцям як “проти всіх”. І в цьо-
му вся печаль. 
 За логікою речей, має місце брак світогляду, принципів і пере-
конань, хоч є позірна позиція, за якою проглядається бажання 
показати характер. І більш нічого. 
 Савченко — не одна така. Таким був і Л. Кучма. Пригадуєте йо-
го: “Скажіть мені, яку Україну будувати, я таку й будуватиму”? І от 
тепер такий “державник” у Мінську пожинає плоди свого “буду-
вання”. 
 26 серпня 2016 р. 
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П’ятий напрямок передбачає консолідацію 
рекомендованих рухів у потужний 

Всеукраїнський Фронт Системних Змін,  
який може стати парасольковою 

громадсько-політичною організацією для 
згаданих рухів. Також він стане тим 

середовищем, у якому зародяться якісно нові 
україноцентричні ідеологічні політичні партії, 
перемога будь-якої з них уможливить 
ініціювання системних змін, підготовку і 

скликання Установчих Зборів.



✍ 

Два погляди на дерусифікацію як 
роздвоєння свідомості суспільства 
 Я не певен, чи варто вдаватися до аж такої боротьби з русифі-
кацією й колонізацією, як боротьба з погруддями (бюстами) на 
станції метро “Університет” у Києві. Це — не монументальні па-
м’ятники на центральних майданах великих і малих міст. Для замі-
ни цих погрудь не потрібно постанов органів державної влади. До 
них дійде черга, коли суспільство українізується. І “зрізування” їх 
відбудеться “тихою сапою”, оскільки це — компетенція менедж-
менту локального рівня. 
 Очевидно, що першочерговим завданням має стати піднесення 
національної свідомості й громадянської відповідальності кожного 
громадянина України. Реалізація ж цього завдання можлива через 
українізацію України, і над цим варто було б замислюватися у 
першу чергу. Зверніть увагу на те, як розділилися люди в поглядах 
на порушене питання у коментарях до оригінального запису пані 
Лариса Ніцой. Там точаться суперечки суто кухонного характеру, і 
жодна особа не висловила виваженого погляду — ні за, ні проти 
пропо-зиції письменниці. Ну, а деякі журналісти, схоже, як були, 
так і залишаються “привідними пасами” й “гвинтиками” Системи. 
Галина Танай, очевидно, не належить до тих, хто додержує прин-
ципу “какаяразніца”, але висловлює явно не професійну, а суто 
побутову позицію. І ця позиція — прояв іншої крайності: “Є пропо-
зиція для тих, кому дуже болить за Україну — бюстики гідних гло-
рифікації українців ставити вдома на буфетах і балконах. Для 
демонстрації гостям”. 
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 Це останнє мене непокоїть набагато більше, ніж те, чиї там по-
груддя маячать в інтер’єрах публічних споруд. Журналістика і ЗМІ 
не стали в Україні “четвертою владою”. Вони нічого не роблять 
для піднесення національної свідомості й громадянської відпові-
дальності громадян України. Годі й говорити про те, щоб вони пе-
реймалися питаннями українізації України, в якій сама вони мали 
б відігравати провідну роль, формуючи національну громадську 
думку. (До речі, на цьому наголошує в своєму останньому інтерв’ю 
і Левко Лук’яненко.) А все, мабуть, тому, що журналісти і ЗМІ зале-
жать від “грошових мішків” олігархів — власників ЗМІ, які, на жаль, 
є прибічниками “русского міра” і серед яких немає жодно-го (sic!) 
суто українського власника.  
 Держава не може перевести інформаційну політику в націона-
льне річище, звільнити інформаційний простір від московської 
окупації та українізувати його. Через те, що ні виконавча, ні зако-
нодавча влади ніяк не можуть налаштуватися на український лад. 
 19 листопада 2016 р. 
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Почніть популяризувати  
нашу концепцію і станьте 
справжніми фанатиками 

системних змін.



✍ 

Ще раз про роздвоєння  
свідомості в суспільстві 
 

 Принцип “дві мови — одна свідомість” спрацював для фіннів, 
але ніколи не спрацює для українців, пане Віталій Портников! І 
проблема тут не тільки і не стільки в парах мов, хоч і пара мов ма-
ла значення: фінська і шведська проти російської усе-таки не фін-
ська й російська проти... російської. Дідька лисого фіни чогось до-
билися б фінсько-російською, а особливо російсько-фінською про-
ти російської! 
 Українсько-молдавська чи українсько-польська проти російсь-
кої ще, можливо, й спрацювала б якось, а от українсько-російська, 
властиво російсько-українська проти... російської — навряд. 
 Проблема України не вміщується у площину “дві мови — одна 
свідомість” за визначенням, оскільки маємо феномен, який Юрій 
Шевчук назвав “мовною шизофренією”, і ця шизофренія спричи-
нена диктатурою однієї мови — російської. Фактично ця “одна мо-
ва” є призвідницею роздвоєння української свідомості на рівні як 
окремих індивідів, так і окремого суспільства. І пан Володимир Лю-
бунь це добре підмітив. 
 Отже, що має місце в Україні, так це “дві свідомості — одна мо-
ва”. Роздвоєння свідомості — це навіть не “мовна шизофренія”. 
Це — шизофренія в натуральному вигляді. Не в окремих індивідів, 
а в усього суспільства (з його україномовною частиною включно). 
 Лікувати цю страшну хворобу цілого суспільства можна і треба 
в один спосіб — поетапною, але рішучою програмою українізації 
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усіх сфер суспільства, за винятком спілкування на родинному 
рівні. 
 Те, про що я пишу, має надзвичайно цікаві прояви там, де ми 
навіть не сподіваємося побачити. Придивіться уважно до карт, 
опублікованих ООН, і зверніть увагу, куди тяжіє Фінляндія, а куди 
— Україна. 
 13 лютого 2017 р. 
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Держава  
забезпечує свій суверенітет,  
спираючись на суспільство  

з високим рівнем  
національної свідомості й  
громадянської зрілості. 



✍ 

Історія з економікою та  
мовою впереміш 
 

 Цікаво читати таке від тямковитого історика Ярослава Грицака, 
якому Бог дав талант і розум бачити явище в історичному розвит-
ку, в історичному контексті і в історичній перспективі. Таке вражен-
ня, буцімто історик живе поза історією і не бачить навіть зв'язку 
між своєю першою й останньою любов’ю (історією) та становлен-
ням і розвитком своєї Батьківщини. Ну, немає зв’язку між тим, що 
траплялося з Україною під владою Російсько-Радянської імперії, і 
тим, що відбувається з нею тепер. 
 А я от читаю старшого історика Олександра Оглоблина про Іва-
на Мазепу та його добу і знаходжу коріння того, що розкронилося 
сьогодні, й відповіді на питання, на які не знаходить відповіді мій 
історик-сучасник Грицак. 
 Якщо в історика не складається з історією на предмет бачення 
необхідності актуалізації історії як інструменту піднесення націо-
нальної свідомості й громадянської відповідальності українського 
суспільства і як рушійної сили поступу України, то що вже гово-
рити про розуміння ним фактора мови — матерії значно тоншої, 
але й, можливо, значно важливішої для самоідентифікації й само-
утвердження української спільноти, ніж сама його історія.  
 Історія в уявленні обивателя пов’язана з минулим і мало коли 
відлунюється для нього в сьогоденні. Мова ж або звучить зусібіч у 
повсякденному житті й надихає, або ж... чужомовне оточення на 
своїй рідній землі.  
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 Оскільки мова є більшою складовою мого фаху, ніж історія, до-
зволю собі відповісти панові Грицакові по суті. 
 На початку незалежності я висловлював погляди приблизно та-
кого характеру, як оце тепер висловлює професор Я. Грицак. Я 
був переконаний, що треба передусім утвердити політичну неза-
лежність України, побудувати економічно успішну державу, і украї-
нська мова сама запанує на українських просторах. І я не раз 
писав про це. 
 Не так сталося, як гадалося. Л. Кравчук не спромігся вивести 
Україну на битий шлях. Л. Кучма завів її взагалі на манівці із своїм 
“скажіть мені, що треба будувати, і я буду будувати”. Побудували 
кримінально-олігархічну державу, яка мало чим відрізняється від 
часів Руїни.  
 Хто цей кримінально-олігархічний стан? Люди з організованих 
кримінальних груп, але без роду-племені, без історичної пам’яті, 
без совісті (Бога в душі), без мови... І те, що до влади в Україні 
прийшли чужомовні елементи не тільки власне українського суспі-
льства, а й іноземні агенти. 
 Якраз цей фактор спричинився до русифікації, якої Україна не 
знала за всю попередню історію, і привів нас до тієї межі, до тієї 
“точки неповернення”, за якою “базис” (економіка) потрапляє уже в 
пряму залежність від “надбудови” (ідеологічного, культурного й ду-
ховного). 
 Очевидно, що зруйнована до цурки економіка російськомовної 
України почне відроджуватися, проростати й ставати успішною ли-
ше в українськомовній Україні, тобто коли держава й суспільство 
заговорять державною мовою, коли україномовні ЗМІ стануть на 
чатах інформаційного простору, коли освіта навчатиме й вихову-
ватиме патріотів на основі українських традицій і звичаїв, коли 
зникнуть роздвоєння свідомості й громадянська безвідповідаль-
ність і коли про “мовну шизофренію” нагадуватимуть лише в інтер-
медіях a la Тарапунька і Штепсель — з тією лише відмінністю, що 
сміятимуться не з української літературної мови, а з незугарної ро-
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сійської… Оце й буде кінцем — переможним кінцем! — революції. 
А до того часу... 
 Як шкода лише, що українські інтелектуали (так і проситься на 
язик: українська інтелігенція) усе ще пасуть задніх. Замість того, 
щоб бути в авангарді невідворотного процесу українізації України. 
 14 лютого 2017 р 
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Головне завдання 
журналістів — створення 
незалежної системи 

україноцентричних ЗМІ й 
українізація 

інформаційного простору 
України.



✍ 

Між іншим… 
 
 
 В принципі П. Порошенко має рацію. Двадцять років тому я 
писав про те, що зрощення владної бюрократії з криміналом поча-
лося з того, що більшовики, прийшовши до влади, випустили з 
російських в'язниць сто тисяч кримінальних злочинців, більшість із 
яких пішли працювати в ЧК-ОГПУ-НКВС-МДБ-КДБ. 
 Корумпованість була основою основ формування т. з. компар-
тійно-радянської номенклатури. Мені довелося особисто знати 
“вора в законє”, який хизувався тим, що ногою відкривав двері ка-
бінету міністра МВС СРСР Щолокова. 
 Після розвалу СРСР номенклатура зберегла владу, мімікруючи 
під новими символами й гаслами. За компартійно-радянської вла-
ди корупціонери знали кожен своє місце і додержували певних 
норм, регульованих партійно-радянською субординацією й дис-
ципліною (порушників суворо наказували).  
 Розпад СРСР “відпустив віжки” і дав корупції змогу пуститися 
берега. Процес став неконтрольованим. 
 Єдиним кроком до оздоровлення українського суспільства міг 
бути чеський варіант розвитку незалежної України, за якого номен-
клатурникам було б категорично заборонено обіймати будь-які по-
літичні й урядові посади на будь-якому рівні. 
 Я намагався просувати цю ідею на початку 90-х, і тільки за це 
мені довелося поплатитися багато чим. Так само сталося і з моїми 
однодумцями.  
 На жаль, незрілість суспільства сприяла й сприяє тому, що ми 
маємо. 
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 А от у чому президент України не має рації, так це в тому, що 
він приймає й озвучує бажане за дійсне. 
 До речі, це — типовий компартійно-радянський, номенклатур-
ний підхід: видавати бажане за дійсне. 
 1 липня 2017 р. 
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Декомунізація — це зміна 
ідеолоґії, світогляду, а  

не лише знесення пам’ятників 
та зміна назв. Тому нам і 
потрібні українізація й 

відродження національних 
традицій і звичаїв.



✍ 

Українська національна ідея і  
проблеми українського  
державотворення 

 Україна ніколи не прагла бути великою, хоча й існує поняття 
“Велика Україна”, що його використовували в частинах етнічних 
українських земель під Польщею, Румунією, Угорщиною по відно-
шенню до тієї частини України, що перебувала у складі Російської 
імперії та СРСР. 
 Ідеї об’єднання у могутню державу або ідеї відновлення держа-
ви в максимальних межах [київської] Русі не було. Українська дер-
жавність після 13-го століття розвивалася ситуативно. Державо-
творчі центри (уряди) шукали прихистку у сильніших сусідів — Ли-
тви, Польщі, Кримського ханства, Московії — через союзи з ними.  
 Історично склалося практично три України: Правобережна — 
переважно під Польщею, Лівобережна — переважно під Моско-
вією та Південно-Правобережна — під Кримським ханством, знана 
як Ханська Україна, яка чомусь найменше цікавила істориків. 
 Запорізька Січ була осердям, навколо якого ситуативно групу-
валися усі три України, визначаючи вектори військово-політичних і 
державотворчих устремлінь. Наявність реєстрового (переважно в 
Правобережній та Ханській Україні) й запорозького (нереєстро-
вого) козацтва, взаємодія й ворогування (аж до воєнних проти-
стоянь і конфліктів) між ними формували політичний “клімат” в 
Україні.  
 Економічне становище українських земель на відповідних під-
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контрольних територіях залежала більшою мірою від зовнішніх 
чинників, у яких головним був принцип “поділяй і владарюй”. 
 Польща вправно робила це, залучаючи до управління маєтнос-
тями шляхти менеджерів єврейського походження, які в очах се-
лянства й ремісництва було основним інструментом експлуатації, 
а відтак і об'єктом ненависті.  
 Московія діяла в інший спосіб: вона використовувала як інст-
румент впливу наближених до себе менш совісних українців, вихо-
вуючи в них синдром меншовартості, внаслідок чого вони русифі-
кувалися і змішувалися з колись підданими Русі хазарами, витво-
рюючи фактично нову “породу” українців-малоросів. 
 За великим рахунком, в козацькі часи політично й економічно 
найменшою мірою потерпіла, як не дивно, та частина України, яка 
була під протекторатом Кримського ханства й знана як Ханська 
України. 
 Спроби державотворення на теренах України в козацькі часи 
проявляють свою ситуативність саме на цьому тлі. Узяти, для 
прикладу, гетьманську державу часів Б. Хмельницького. Вона по-
стала як результат повстання проти польського панування. При-
чому не так політичного й культурного, як економічного.  
 Гетьманська держава часів І. Мазепи, навпаки, меншою мірою 
потерпала від московського економічного тиску, але більшою — 
від військово-політичного та культурного. 
 На ці нюанси в обох випадках звертає увагу історик О. Огло-
блин. 
 Через те, що історики традиційно зосереджували свою увагу на 
українсько-польських та українсько-московських взаєминах, на 
жаль, ми мало знаємо, що творилося у Ханській Україні, історія 
якої залишається terra incognita. 
 Трохи світла на ситуацію в південно-західній частині проли-
вають деякі події, історична логіка яких промовляє до нас і на-
штовхує на серйозні роздуми. 
 О. Оглоблин своїми студіями зробив доступними для нас, тре-
ба сподіватися, основні подробиці повстання проти Мазепи одного 
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із ключових фігур генерального писарства (по-теперішньому — 
міні-стерства закордонних справ) Петра Іваненка (Петрика).  
 З того, що ми знаємо завдяки дослідженням професора Оглоб-
лина, П. Іваненко був одним із найпереконаніших і найпослідов-
ніших прибічників об'єднання України в єдину державу й повної її 
незалежності від сусідів. 
 Рано зрозумівши безперспективність і небезпечність заграван-
ня Мазепи з Московією, Петрик подався на Запоріжжя й намагався 
посіяти свої ідеї в середовищі запорозького козацтва.    
 Його розрахунок на підтримку з боку Кримського ханства, з 
яким він уклав історично важливу угоду, був умотивований тим, що 
Ханська Україна, власне, була грунтом закорінення старшинського 
козацького роду Іваненків. Осідок гетьмана Ханської України зна-
ходився у Дубосарах або Бендерах. 
 Обраний на гетьмана в Запорозькій Січі, після невдалої спроби 
залучити Лівобережжя на свій бік, гетьман П. Іваненко відійшов із 
своїми прихильниками саме в Ханську Україну й осів там. 
 Там же, гетьманом Ханської України був ще один Іваненко — 
Іван Іваненко (Багатий) — з осідком у Дубосарах, відтак ще зна-
ний як гетьман Дубосарський. На початку 18-го століття столицею 
(осідком гетьмана) Ханської України були Бендери. 
 Як відомо, після розриву з Московією й невдалого союзу із 
Швецією, гетьман І. Мазепа відійшов із залишками свого війська 
саме в Бендери і саме там закінчив свій життєвий шлях. Там же, в 
Бендерах, після смерті Мазепи буо обрано на гетьмана Пилипа 
Орлика — мазеписького генерального писаря, разом з яким свого 
часу служив Мазепі й П. Іваненко (Петрик).  
 На превеликий жаль, ми не знаємо усіх перипетій тих подій. 
Куди потрапили архіви Ханської України, можна лише здогаду-
ватися. 
 Прибравши до рук Лівобережну Україну, Петро І трохи погрався 
із своїми фактично наказними гетьманами Іваном Скоропадським 
та Павлом Полуботком, а потім згноїв прозрілого Полуботка й від-
так проголосив Російську імперію. 
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 Далі усе 18-те століття Московія, назвавшись Російською імпе-
рією, поклала собі за мету повністю знищити залишки української 
державності. 
 Один фронт — знищення Запорізької Січі — досить добре від-
ображений в російській та українській історіографії. 
 Другий фронт — знищення Ханської України — російська істо-
ріографія прикрила вихваляннями походів О. Суворова та взяття 
кримсько-татарських та турецьких фортець, зокрема — Білгорода-
Дністровського. 
 Між знищенням Січі й Ханської України була ще одна акція, зіні-
ційована Катериною ІІ і спрямована на нейтралізацію й ліквідацію 
козацтва на землях південно-західної України. 
 Йдеться про масове заселення українських степів новими коло-
ністами із Західної Європи — амішами та менонітами, які як паци-
фісти шукали порятунку від воєн і переслідувань. 
 9 липня 2017 р. 
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Проект “Малоросія” 
Не було б так смішно, якби не було так сумно 

 Стверджують, що текст Антіна Мухарського на “Віче.нет” про 
“Малоросію” набирає популярності у Мережі. Можливо. Мою увагу 
в цьому записі привернула цікава згадка про те, що українізація 
Донбасу (і Криму) могла б убезпечити від того, що там відбуваєть-
ся тепер. Це — справді так! 
 Якби президенти Кравчук, Кучма, Ющенко переймалися  цими 
питаннями, Донбас і Крим були б українськими або принаймні “ка-
каяразніца”, не прийшов би до влади Янукович і не було б того, 
що маємо сьогодні. 
 Але я хочу звернути вашу увагу на інше. І Мухарський, і всі ін-
ші, хто писав про “виступ” Захарченка як “глави ДНР”, поста-
вилися до озвученої ідеї надто легко, ба навіть легковажно.  
 Можна, звичайно, скільки завгодно іронізувати й збиткуватися з 
недоумка Захарченка (Юрій Луканов навіть стьоб написав) і розга-
няти по мережах найдошкульніші пости. Натомість краще було б 
уважно прослухати відеозапис виступу Захарченка і глибоко зами-
слитися над тим, що він прочитав. А прочитав він текст, написаний 
у Москві. І ви навіть уявити собі не можете, наскільки серйозний 
цей текст, якщо поставити його в контекст нинішніх реалій. 
 Я сподівався, що бодай хтось запропонує серйозні роздуми і 
остудить гарячі голови тих українських жартівників, яких розве-
селив озвучений Захарченком текст. Такий аналіз мені поки що не 
трапився. Тому тезисно запропоную вам свій погляд. 
 Справді, можна було б кепкувати над ідеєю Захарченка, як про-
ект “Малоросія” комусь бачиться і святкувати перемогу, якби… 
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 Перше. Якби АТО виконала своє завдання і ЗСУ вийшли на 
східний кордон України, українські прикордонники готували до вко-
пування свіжі синьо-жовті кордонні стовпи, орли Авакова наводили 
порядок на звільнених землях, а СБУ з прокуратурою розбиралися 
із зрадниками та воєнними злочинцями... 
 На жаль, цього не спостерігаємо. Навпаки — із зони бойових 
дій надходять тривожні повідомлення про загострення, хоч зага-
лом очевидно, що масштабних боїв уже не буде. Московія зрозу-
міла, що війною Україну не візьмеш. Та й президент США Трамп 
закликає до миру.  
 Ми не знаємо, що Трамп із Путіним підготували нам на “де-
серт”. Але схоже, що Путін іде назустріч Трампу, але й не відмов-
ляється від своєї стратегічної мети щодо України, кардинально 
змінюючи лише тактику. 
 Друге. Якби Україна мала українізований інформаційний про-
стір, утримувала інформаційний суверенітет і контролювала си-
стему ЗМІ, можна було б пожартувати над наївним Захарченком і 
перетворити “його” ідею “Малоросії” на дотепний анекдот, з якого 
реготало б усеньке українське суспільство. 
 Проблема, однак, у тому, що половину (якщо не більше) цього 
суспільства складають, як не дивно... малороси — українці з синд-
ромом меншовартості, одну частину яких складають російсько-
мовні, а іншу частину — “какаяразніца”, і співвідношення між ними 
не має значення. 
 Оскільки інформаційний простір України монополізований 
Кремлем і вся система ЗМІ контролюється російськими або проро-
сійськими олігархами, російській пропаганді нічого не вартуватиме 
навішати громадянам України з низьким рівнем або зовсім позбав-
леним національної свідомості локшини на вуха про те, що мир 
краще війни, що він — в інтересах “малих українців” (тобто мало-
росів), нації і держави... 
 З телевізорів, радіоточок та інтернету полинуть до вас навіть 
медові голоси україномовних докторів і кандидатів наук, профе-
сорів і доцентів, відомих політологів і журналістів, в патріотизмі 
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яких ви навіть не сумнівалися... Ну, можливо, часом закрадався 
сумнів... 
 Історики вам доведуть, що Малоросія — Мала Русь — це кру-
то: це — як політбюро в ЦК КПРС, мала рада у великій раді Руху, 
тобто вершки суспільства... 
 Політичний бомонд України навіть опрацьовувати через ЗМІ не 
треба: нардепи, урядовці та й сам пан президент, можливо, вже 
давно готові до цього. Приклад гетьманів та козацьких старшин 
надихає. Та й договірняки виключати не можна. 
 “Малоросія” у цьому відношенні справді  привабливий проект, і 
недооцінювати його не можна. 
 Бо що може Україна протиставити науково-освітньо-пропаган-
дистському катку, змайстрованому давним-давно у Москві, який 
продовжує кататися вздовж і впоперек по українському суспіль-
ству? 
 За чверть століття НАНУ, вища школа і вся освіта України укупі 
з “Просвітою” та Товариством “Знання” так і не спромоглися пере-
орієнтувати свідомість громадян України й усього українського 
суспільства на україноцентричне сприйняття дійсності. 
 Про журналістику і ЗМІ взагалі нема чого говорити. Не спроміг-
ся колишній завідувач відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ, пере-
сівши в крісло президента України, задати силу інерції україно-
центризмові “четвертої влади”. Отож Москва й розпорядилася ін-
формаційним полем України по-своєму, обробляючи його як мало-
російське. 
 Тому-то Україна й стала на прю з російською агресією без на-
лежного інформаційного супроводу — без пропаганди, контрпро-
паганди і спецпропаганди.  
 На превеликий жаль, рідна А. Мухарському естрада також не 
допоможе Україні вистояти. Українець В. Сліпак загинув на фрон-
ті, а для малороса С. Вакарчука якраз, можливо, й гряде час його 
тріумфу. 
 Третє. Якби в Україні була сприятлива релігійна ситуація — 
єдина помісна церква, пошана до національних традицій і звичаїв 
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тощо. Але ж українську душу не просто крають релігійними чва-
рами. 
 В Україні працює потужна армія “русского міра” в рясах УПЦ 
МП, яка тримає в своїх цупких “братніх” обіймах ту частину суспі-
льства, яка сприймає світ лише через віру в Бога, і цей Бог пропо-
відує до неї через служителів “православної армії” Московського 
патріархату, які носять під рясами автомати Калашникова. 
 Українське суспільство знає про цю небезпеку, але терпить її 
на теренах України, а УПЦ МП навіть не приховує своїх намірів і 
спокійно жде свого часу. 
 Але є ще одна духовна сфера, на яку практично не звертає 
уваги національно свідома й громадянськи активна частина суспі-
льства, зосереджуючись на загрозі виключно з боку УПЦ МП. 
 Лише поодинокі автори говорять про ризики у цьому сегменті 
духовного життя. Це — рідновірство, де точаться не менші баталії, 
ніж у християнстві, і “рука Москви” впадає у гостре око. 
 Ця сфера, у свою чергу, тісно взаємодіє із козацтвом, яке також 
не є однорідним, яке заграє і з християнством, яке не проявило 
себе у боротьбі з російськими агресорами і яке може також піді-
грати проектові “Малоросія”, а то й проявитися в ньому не найбла-
городнішим чином. 
 Четверте “якби” лежить у площині суто ідеологічній. Ми вже 
давно розчарувалися в українських націоналістах, підмітили в них 
лівацькі замашки, хоч націоналісти мали б бути консервативними, 
а часом запідозрюємо в їхніх діях зовнішні, геть неукраїнські впли-
ви. На жаль, вороги України знаходять можливості тримати під си-
стемним контролем або справляти бодай ситуативні впливи на 
політичні сили, які позиціонують себе як націоналістичні й право-
радикальні. 
 Якби в Україні був справжній і впливовий україноцентричний 
політичний рух — націоналізм, напевно достатньо велика частина 
суспільства належала б до нього, і цей рух в особі однієї, двох чи 
трьох політичних партій зміг би протистояти просуванню на україн-
ський політичний ринок такого нікчемного проекту, як “Малоросія”. 
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 У нинішньому ж становищі з націоналістами може статися так, 
що лементу й провокацій буде хоч відбавляй, і тоді в цій каламут-
ній воді можна буде ловити будь-яку рибу. 
 Не забувайте також і про те, що є ще й такий рух, як “Українсь-
кий вибір”, і багато чого подібного до нього. Навіть Рух Нових Сил 
М. Саакашвілі через необізнаність може клюнути на “Малоросію”. 
Можливо, під цю нагоду готується й проект “Правда-info” та колиш-
ні регіонали збиваються в групу з прикметною назвою “Любімая 
русскоязичная Украіна”... 
 П'яте. Якби в Україні був мінімально допустимий рівень коруп-
ції, також можна було б сподіватися, що суспільство відторгне 
ідею, привнесену ззовні ворожими силами. Оскільки корупція 
пронизує усі прошарки українського суспільства, і для неї не існує 
навіть лінії фронту, це означає, що підозри відносно певних попе-
редніх закулісних домовленостей між формально ворогуючими 
сторонами мають реальне підгрунтя. 
 Отже, цілком можливо, що і проект “Малоросія” міг бути попе-
редньо узгоджений сторонами, які про людське око воюють одна 
проти одної. З чим чорт не жартує?.. Усе в цьому світі можливе… 
На цій ноті я ризикую бути звинувачений у згущенні фарб і пере-
більшенні значення факторів, які не є першорядними. Хотілося б 
помилятися... 
 Чи є реальні можливості для виходу із цього становища й для 
розгрому ідеї “Малоросії”?  
 1. Інтелектуальна еліта України має бути мобілізована на невід-
кладну підготовку наукових публікацій, масованих освітніх і про-
світницьких програм для озброєння всіх громадян України україно-
центричними знаннями, які прищеплять їм несприйняття чужорід-
них ідей і концепцій і які піднесуть національну свідомість і грома-
дянську відповідальність суспільства. 
 2. Невідкладне випрацювання Національної програми украї-
нізації України, яка передбачатиме українізацію усіх сфер суспіль-
ного й державного життя, освіти і культури. 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 3. Українізація інформаційного простору, налагодження україно-
центричної пропагади, контрпропаганди та спецпропаганди. 
 4. Зміна системи урядування в Україні відповідно до націона-
льних традицій і звичаїв. 
 5. Реальна боротьба з корупцією і зведення її до мінімально до-
пустимого рівня. 
 Чого я побоююся найбільше, так це коли спаде напруга висмію-
вання Захарченка, і ідея “Малоросії” потихеньку вживлюватиме-
ться в підсвідомість інфантильних українців за допомогою 25-го 
кадру та інших способів маніпулювання свідомістю.  
 20 липня 2017 р. 
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Міжнародна Асоціація Громадян 
України 

До двадцятиріччя заснування 

 Двадцять років тому появилася на світ Асоціація громадян Ук-
раїни в США. Нас було троє співзасновників: Михайло Даценко, 
покійна уже Ганна Джонсон і автор цих рядків. Приводом для 
нашого згуртування в організацію була потреба у захисті грома-
дянки України, яка приїхала в Нью-Джерсі доглядати свого 90-
літнього дядька й потерпіла від нечистого на руку адвоката україн-
ського походження та його приятеля — генерального консула Ук-
раїни в Нью-Йорку. 
 За підтримки з боку посла України в США Юрія Щербака (по-
сол, як виявилося, не мав адміністративного впливу на генконсу-
ла, і все, чим міг нам допомогти, так це виматюхати корумпова-
ного дипломата) ми здобули, хай і неповну, 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 “Ukraina Citizens International Association (UCIA; Міжнаро-
дна асоціація громадян України / МАГУ). 
 Одним із першочергових завдань, яке ми взялися розв'язати, 
була активізація громадян України, які постійно або тимчасово пе-
ребувають за кордоном, у виборах президента й Верховної Ради 
України.  
 Справа в тому, що посольства й консульства не горіли бажан-
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ням залучення до участі у виборах якомога більшої кількості гро-
мадян України. Мали місце проблеми з реєстрацією виборців, а то 
й саботаж. Я вже й не кажу про брак роботи з виборцями за міс-
цями їхнього проживання, і особливо — про довезення виборців 
до виборчих дільниць: більшості громадян України треба було їха-
ти за сотні миль до посольства чи консульства, щоб проголосу-
звати. 
 Отже, ми чимало зробили для того, щоб поліпшити роботу ви-
борчих дільниць, а також ми збирали гроші для винайму чарте-
рних автобусів, якими довозили виборців до виборчих дільниць. 
 Окремо тут треба сказати про роль МАГУ у президентських ви-
борах 1999 року, на яких ми вирішили підтримати кандидатуру Єв-
гена 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 го-
дини після того, як люди вийшли на Майдан у Києві, ми виставили 
перший пікет біля посольства України у Вашингтоні й закликали 
усю діаспору зробити те саме у столицях і містах перебування 
українських дипломатичних місій у країнах компактного прожи-
вання українців. 
 Ви знаєте, як діаспора підтримувала Помаранчеву революцію в 
Україні, зокрема — й матеріально. Зосередившись на організацій-
них і координаційних заходах, МАГУ не брала участі в матеріаль-
ній підтримці Майдану 2004. Це пояснювалося тим, що ми зосе-
реджувалися на проекті, який передбачав підтримку українських 
приватних підприємців і родинних бізнесів. За декілька років робо-
ти цього проекту члени МАГУ зібрали й переслали в Україну по-
над $250,000.  
 Упродовж років МАГУ активно співпрацювала з посольством 
України в США у справі організації днів відкритих дверей... 
 Улітку 2010 року я склав із себе повноваження голови Ради ди-
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ректорів МАГУ, щоб зосередитися на іншому проекті. Відтоді Асо-
ціацію очолює її президент Михайло Даценко. 
 МАГУ інформує про свою діяльність за допомогою інформацій-
ного бюлетеню “Громадянин України”. 
 Останніми роками з різних причин МАГУ знизила свою актив-
ність. 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 спів-
працю або підписатися на бюлетень, раджу шукати Михайла Да-
ценка (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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Ми пропонуємо алгоритм дій 
для тієї частини українського 
суспільства, яка справді хоче 

змінити себе і Україну.



✍ 

Історична відповідальність народу 

 В одному з коментарів генерал Олександр Скіпальський напи-
сав про Україну та українців: “Нещасний народ і держава”. Я не 
погодився. Ось моя відповідь: “Щодо держави — погоджуся. Щодо 
народу — ні. Народ (суспільство) — творець своєї держави і від-
повідальний за неї. Тому доречніше буде підібрати якесь інше, то-
чніше слово. Наприклад, безвідповідальний народ. У безвідпові-
дального народу держава може бути нещасною”. 
 Мені доводиться багато писати про низький рівень національ-
ної свідомості й громадянської відповідальності (йдеться по суті 
про громадянську безвідповідальність) українського суспільства.  
 Усі погоджуються з відомою сентенцією, що народ чи суспільст-
во має таку владу, якої він/воно заслуговує. Але не всі погоджу-
ються з тим, що змінювати треба не владу (владні інститути), а са-
ме суспільство, народ. 
 Аргумент у моїх опонентів простий, як голобля: народ є такий, 
який він є, і таким його й треба сприймати. Інакше кажучи, народ є 
щось таке незмінне, що на нього не впливають ні зовнішні, ні вну-
трішні чинники, а отже — як не старайся... 
 Як на мене, це зовсім не так. І наш, і світовий досвід свідчить 
про те, що народ можна і треба змінювати. 
 Невже український народ залишається незмінним упродовж 
цілих століть і тисячоліть? 
 А придивіться до історії й зіставте, яких змін зазнавали ті ча-
стини нашого народу, які упродовж тривалого часу перебували чи 
й продовжують перебувати під владою інших народів і держав. Ми 
маємо багатющий історичний матеріал про взаємодію українсь-
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кого народу з поляками, кримськими татарами й турками, моско-
витами, хазарами та ін. Але ця тема залишається поза увагою 
народознавців. 
 Цікавий матеріал для аналізу подає нам формування нових на-
родів на теренах теперішньої Російської Федерації та Північної 
Америки. 
 Як відомо, до 1721 року не було ніякої Росії (у теперішньому 
розумінні назви) і відповідно — росіян. Утвердившись як імперія, 
Московія досить швидко заявила про існування нового “етносу” — 
“великоросів” (росіян), і змогла за відносно короткий строк домог-
тися помітного результату, змішуюючи докупи етнічні групи й на-
родності різного походження за рахунок повного знищення мен-
ших і відкушуючи шматки від більших народів і народностей. 
 Продовжуючи цю традицію на відмінних принципах, Радянсь-
кий Союз проголосив створення “єдіной общності — совєтского 
народа”. І створив би, якби не зазнав краху.  
  Наслідки цього експерименту ми спостерігаємо в совковій мен-
тальності численних представників різних народів на всьому пост-
радянському просторі. Особливо проявилася вона на теренах Ук-
раїни в Криму та на Донбасі. 
 Заглянемо тепер на американський континент, де упродовж 
якихось двосот років сформувалися два успішних народи — аме-
риканський та канадський, при чому навіть не на етнічній основі. 
Незважаючи на останнє, етнічні групи мають усі можливості для 
задоволення власних потреб. 
 Українські географи, етнографи, народознавці, наскільки мені 
відомо, не поспішають замислитися над цим феноменом.  
 Московити ж давно тримають своє пильне на цьому явищі. Над 
цим працює цілий інститут академічний США і Канади, в уні-
верситетах викладають відповідні країнознавчі дисципліни. Резу-
льтат: Russia Today, Sputnik та інші спецпропагандистські структу-
ри успішно роблять своє чорне діло, успішно впливаючи на суспі-
льні процеси в названих країнах. 
 Тут до речі буде нагадати, що Московія успішно продовжує 
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справляти вирішальний вплив на український народ, українське 
суспільство, ефективно гальмуючи процеси піднесення його на-
ціональної свідомості й гідності, громадянської відповідальності. 
Найдієвішим є принцип “поділяй і володарюй”, благо українська 
ментальність легко надається саме до цього методу. 
 Індивідуалістичні за своєю природою, завдяки ефективному 
московському впливові українці більшою мірою проявляють спо-
живацький бік свого індивідуалізму (особиста вигода, моя хата 
скраю тощо), ніж підприємницький (персональна відповідальність 
за власну долю і долю свого народу, своєї країни й держави). 
 Понад півстоліття тому президент США Джон Кеннеді сказав 
американцям: “Не питайте, що країна може зробити для вас. За-
питайте, що ви можете зробити для країни”. Кращого нагадування 
про відповідальність народу в цілому і кожного громадянина зо-
крема придумати неможливо. Американці добре пам'ятають цей 
заклик. 
 Прикметно, що саме такий принцип діяв в Україні століття тому. 
Читаємо у Івана Котляревського: “Де общеє добро в упадку, // За-
будь отця, забудь і матку, // Лети повинеість ісправлять!” Прикмет-
но, що ці рядки за радянської влади юні українці вивчали напа-
м’ять у школах. Цікаво, чи роблять це у школах незалежної Ук-
раїни? 

 Отже, напрошується висновок про те, що народ несе історичну 
відповідальність за свою долю і за долю кожного окремо взятого 
члена спільноти зокрема, за свою країну і за свою державу. 
 Тому перш за все нам належить нести освіту і просвіту в народ, 
підносити його національну свідомість і громадянську відповіда-
льність, і якраз це стане запорукою створення потужної нації й 
будівництва успішної держави. 
 Освітою й просвітою може і повинна зайнятися пасіонарна час-
тина народу/суспільства, а очолити цей рух має інтелектуальна 
еліта — учені, діячі літератури й мистецтва, викладачі вишів і 
вчителі шкіл.  
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 Я свідомо використовую категорію “інтелектуальна еліта”, кате-
горично відмовившись від звичного вам поняття “інтелігенція”. І 
ось чому. 
 Поняття “інтелігенція” виникло у 19-му столітті і є продуктом ро-
сійської імперської ментальності. Більшовики зауважили “гнилість” 
інтелігенції й спочатку знищили її, а на рештках її створили новий 
класовий елемент як прошарок між пролетаріатом та селянством 
— “робітничо-селянську інтелігенцію”, яка пізніше здобула назву 
“радянська інтелігенція”. 
 “Українська радянська інтелігенція” замістила майже повністю 
винищену або перековану на радянський лад українську інтелек-
туальну еліту. І це є поясненням слабкості кадрового потенціалу 
нинішньої науки, освіти, просвіти і культури України.  
 Тому нам треба кувати якісно нові україноцентричні кадри на-
уковців, освітян і просвітян, літераторів та митців, які складуть яд-
ро нової української інтелектуальної, яка, будемо сподіватися, 
швидко нарощуватиме свої сили і спроможна буде ефективно сти-
мулювати зміни в українському суспільстві й відтак сприятиме 
якісним змінам у народі в цілому. 
 Для кожного суб’єкта Бог визначив різні рівні відповідальності. 
Окремі особи чи група осіб несуть за свої дії і вчинки персональну 
цивільну (громадянську), кримінальну, адміністративну чи мораль-
ну відповідальність. Голови держав чи урядів, самі уряди й політи-
чні партії (групи) несуть політичну відповідальність, якщо на них 
не поширюється персональна відповідальність, означена вище. 
 Народи несуть історичну відповідальність і часто розплачують-
ся за помилки своїх урядів як матеріально, так і кров’ю. 
 Американський народ ще наприкінці 19-го століття мав смі-
ливість визнати свою провину перед північноамериканськими ту-
більцями (індіанцями), потім і перед афроамериканцями за раб-
ство. 
 Внаслідок розв’язаної нацистським режимом Другої Світової 
війни Німеччина й німецький народ взяли на себе історичну відпо-
відвльність, платять за рахунками і докорінно змінили себе. 
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 Радянський Союз як співініціатор цієї війни ухитрився опини-
тися серед переможців і не відповів за свої злочини перед людст-
вом, і ми тепер маємо нагоду спостерігати історичну безвідповіда-
льність країни, яка проголосила себе спадкоємцем СРСР, і її наро-
ду, який не хоче змінюватися, але здумав себе і свою країну Росію 
як “останню надію Бога на землі”. 
 Росія і росіяни продовжують розглядати загарбання чужих зе-
мель як “добровільне приєднання”, не визнають вчиненого ними 
Голодомору, своєї участі в розпалюванні численних воєн в різних 
місцях планети і т. ін. 
 Але повернімося до свого дому й погляньмо на відповідаль-
ність українського народу з історичної перспективи. Чим було піді-
рвано міць свого часу найпотужнішої держави Європи — Русі? 
Розбратом, громадянською безвідповідальністю не тільки тих, хто 
був при владі, але й посполитих, тобто усього народу. 
 З якої причини кількісно більший український народ ставав здо-
биччю менших, але агресивніших і згуртованіших поляків, мос-
ковитів, кримських татар? Передусім, через нездатність згурту-
ватися і взяти відповідальність за свою ж історичну долю на себе. 
 З-поміж усіх виборних і наказних гетьманів Польської, Москов-
ської й Ханської Україн трапився тільки один, який усвідомлював 
можливість і необхідність повної незалежності України. Не поспі-
шайте називати ім'я І. Мазепи чи П. Орлика... 
 Сто років тому ми знову мали шанс побудувати могутню й успі-
шну державу з чисельно найбільшим народом. Знову можна при-
чини поразки шукати у внутрішніх розбратах та агресивності чисе-
льно менших сусідів. Але причина невдачі була в іншому: народ 
відмовився брати на себе відповідальність за свою ж долю. 
 Плата навіть за поразку була надзвичайно високою. Нам вини-
щили інтелектуальну еліту. Наше селянство зморили Голодом. Ми 
стали об'єктом колосальної війни двох союзників, які невдовзі зі-
йшлися на прю один з одним, наслідки якої відбилися на долях 
багатьох народів світу. 
 Агресор, який не був наказаний за наслідками Другої Світової 
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війни і не відмовився від глобальних амбіцій, спираючись на нашу 
історію, робить уже двадцять якусь спробу стерти нас з лиця 
Землі, а ми в більшості своїй продовжуємо вважати його “братнім 
народом”, свідомо чи несвідомо підтримувати його “русскій мір” 
або — в кращому разі — з холодною байдужістю спостерігати за 
його бешкетуванням у нашій хаті.  
 “Какаяразніца”?! Оце і є історична безвідповідальність народу, 
який сам же накликає на себе чужинців, віддає їм владу над наїв-
но сподівається, що вони вибудують вимріяну ним вільну, неза-
лежну і успішну державу. 
 ...Одна коментаторка написала мені з докором: “ми були, є і бу-
демо великою нацією”. Так, наче я намагаюся довести щось про-
тилежне. Підсилю тут свою думку словами В. Симоненка: “Мало 
великим себе уявляти — треба великим буть!” 
 Щоб довести своє історичне право на великість, ми повинні від-
чути і усвідомити свою відповідальність як перед своїми славними 
предками, так і перед тими поколіннями, які прийдуть після нас.  
 25 вересня 2017 р. 
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Світова рада у справах України 
 Об‘єднаними зусиллями діаспори й українського суспільства:   
 — просвітою об’єднуємо українське суспільство; 
 — об‘єднуємо діаспору; 
 — налагоджуємо взаємодію діаспори з Україною; 
 — спільними зусиллями формуємо Комітет порятунку України, 
який візьме на себе усю повноту влади в Україні; 
 — готуємо масове повернення (вторгнення) діаспори в Україну; 
 — Комітет підпорядковує собі чинні на той час владні струк-
тури; 
 — готуємо скликання Всеукраїнських установчих зборів: 
  — готуємо проекти нової Конституції; 
  — обираємо делегатів; 
  — забезпечуємо проведення Зборів та імплементацію їхніх 
рішень; 
  — проводимо вибори нового президента (гетьмана) і вищого 
законодавчого органу; 
  — призначаємо новий Уряд (очолюваний безпосередньо 
президентом/гетьманом); 
  — формуємо нові органи влади на регіональних рівнях і му-
ніципальні — на місцях; 
 Світова Рада у Справах України відтак завершує свою роботу. 
Представники діаспори можуть повернутися в країни свого по-
стійного проживання або залишитися в Україні і продовжити свою 
роботу там. 
 5 жовтня 2017 р. 

✍ 90 ✍



✍ 

Інформаційна складова 
 
 Піднесення національної свідомості й громадянської відповіда-
льності українського суспільства, його згуртування, зміна соціаль-
ного устрою й системи урядування, українізація, освіта й просвіта, 
розбудова успішної України неможливі без належного інформацій-
ного забезпечення, у незахищеному інформаційному просторі, без 
інформаційного суверенітету України. 
 Захист інформаційного суверенітету — один із обов‘язків дер-
жави, оскільки інформаційний суверенітет і інформаційна безпека 
є одним із стратегічних факторів національної безпеки і оборони 
будь-якої країни. 
 На превеликий жаль, від часу проголошення незалежності ук-
раїнська держава не мала добре продуманої й виваженої інфор-
маційної політики. Незважаючи на те, що ухвалювалися якісь зако-
ни, утворювалися відповідні міністерства, відомства та агентства, 
інформаційна сфера була й залишається либонь найслабшою 
ланкою як державного організму, так і суспільного життя. 
 За роки незалежності Україна не змогла пристосувати до своїх 
потреб і удосконалити систему ЗМІ, яку вона дістала у спадок піс-
ля розпалу КПРС та СРСР. Не змогла вона створити й нову украї-
ноцентричну систему ЗМІ, яка працювала б для консолідації суспі-
льства і стала б рушійною силою державотворення й націєтво-
рення. 
 Не забезпечивши інформаційний суверенітет, не встановивши 
правил гри на інформаційному полі, Україна фактично піддалася 
російській інформаційній експансії, дозволивши російським і про-
російським олігархам приватизувати ЗМІ й відтак допустила моно-
✍ 91 ✍



польне панування кремлівської пропаганди в українському суспі-
льстві. 
 Наслідком прорахунків передусім в інформаційній політиці ста-
ла анексія Росією Криму й війна на Донбасі. Як ми знаємо, крем-
лівський проект «Новоросія» був частиною російської інформацій-
ної інтервенції, яку не тільки допустила на свою територію, але 
якій значною мірою й сприяла держава. 
 Анексія Криму й війна на Донбасі так нічому й не навчила укра-
їнську державу. Жодних системних заходів для захисту інфор-
маційного простору не зроблено, контрпропаганду й спецпропа-
ганду для протидії російській інформаційній агресії не налагод-
жено. 
 Українська держава виявилася безпорадною в царині захисту 
ініормаційного суверенітету й українізації інформаційного про-
стору. Журналістська освіта втратила навіть ту україноцентрич-
ність, яку вона мала в минулому. 
 Внаслідок цього зусилля окремих приватних та громадських 
ЗМІ не дають того ефекту, на який хотілося б розраховувати. 
 За умов, як вони склалися, українському суспільства варто 
самому подбати про наведення порядку в своєму інформаційному 
просторі, об‘єднавши свої зусилля з українською діаспорою, яка, 
схоже, більшою мірою зацікавлена у розбудові успішної України, 
ніж українська держава. 
 У цьому зв‘язку ми пропонуємо україноцентричним ЗМІ об’єд-
натися у мережу як своєрідний конгломерат  
 10 жовтня 2017 р. 
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Нагальність системних змін 

 Від часу розпаду СРСР і проголошення незалежності в Україні 
відбулися лише формальні зміни: змінилася назва, кольори пра-
пора, герб, вивіски на будівлях інститутів державної влади (і то не 
на всіх). Суспільний устрій та система урядування в Україні зали-
шилася й залишається такою, як вона склалася за часи перебу-
вання України у складі російсько-радянської імперії. За роки неза-
лежності не було навіть спроби проаналізувати цей досвід, визна-
читися із перспективами та стратегією подальшого розвитку і ук-
раїнського суспільства, і держави Україні. 
 Жоден із п‘яти президентів, жоден із численних урядів, жоден 
склад парламенту, ба навіть жодна політична партія чи громад-
ська організація, жодна наукова інституція не вийшли до суспі-
льства із стратегічною візією, бодай із тезами національної ідео-
логії, програмою стратегічного розвитку та ін. Президенти відда-
вали й віддають перевагу не стратегічному, не тактичному і навіть 
не оперативному, а суто ситуативному ручному управлінню дер-
жавою, виходячи з особистого досвіду і особистих інтересів. 
 Усе, чим займався і займається уряд, так це латанням у бюд-
жеті дірок, через які сифонять національні багатства невідомо ку-
ди, а парламент латанням та перелицьовуванням нікчемних зако-
нів, на які ніхто не зважає. 
 Суспільство наскрізь пронизане павутинням велетенських, про-
сто великих, середніх і дрібних корупційних схем і взаємозв‘язків, 
народжених ще більшовиками-ленінцями і вихемерених до вер-
шин досконалості компартійно-радянською номенклатурою.  
 Безладдям і хаосом в інформаційному й культурному просто-
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рах, у душах критичної маси народу, чи скорше — населення, 
моно-польно заволодів “русскій мір”, уможливлюючи сусідам 
зазіхання на територіальну цілісність України. 
 Низький рівень національної свідомості й громадянської відпо-
відальності є живильним підгрунтям для ненависті до влади, до 
жидів і навіть до москалів, для стихійних Майданів і балачок про 
гідність, але недостатній для усвідомлення власної відповідаль-
ності за життя суспільства й розвиток держави, для згуртування 
сил для системних змін. 
 Свідомі того, що зміна Суспільного Устрою та Системи Уряду-
вання є ключовим питанням для України, як і українізація, ми запо-
чатковуємо цей науково-дослідний і освітньо-просвітницький про-
ект і сподіваємося на те, що суспільство в Україні та світове укра-
їнство прихильно поставляться до нашої ініціативи. 
 Тим часом запрошуємо до серйозних, грунтовних дискусій. 
 12 жовтня 2017 р. 
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✍ 

Очікування змін: сподіване і дійсне  
 
 Обговорення питання про позбавлення недоторканості декіль-
кох народних депутатів та про дозвіл на затримання й арешт кіль-
кох із них продемонструвало неспроможність не тільки законодав-
чої, не тільки всіх гілок влади, а всієї чинної системи урядування 
в Україні. Це — Система, яка склалася в Україні за століття її пе- 
ребування у складі Російської та Радянської імперій. Доведена до 
своєї вишуканої досконалості, Система витворила номенклатуру 
— самовідтворювану касту незайманих, яка зуміла деморалізу-
вати й корумпувати усі верстви суспільства і зробити корупцію не-
знищенною. 
 З розпадом СРСР Україна успадкувала цю Систему і навіть не 
намагалася вийти з неї. Скорше навпаки — упродовж  двох з по-
ловиною десятків років незалежності ми спостерігамо лише удо-
сконалення стратегії і тактики не тільки збереження, а й подаль-
шого удосконалення методів і форм подальшого відтворення й 
функціонування цієї уже не прихованої, а відверто кримінальної 
Системи. 
 Формально незалежні, але фактично заангажовані, усі гілки 
влади — виконавча (перша влада), законодавча (друга влада), су-
дова (третя влада) і навіть влада громадської думки в особі систе-
ми ЗМІ (четверта влада) — вибудувалися у струнку піраміду орга-
нізованих злочинних груп (ОЗГ), на моноліті якої ця Система й 
тримається, яка фактично корумпує усе українське суспільство. 
 Тому боротьба з корупцією на вищих щаблях влади —- це бо-
ротьба з наслідками, але не викорінення причин. Тому боротьба з 
корупцією на рівні політичної верхівки, урядового чиновництва й 
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судів —- це пожинання плодів, а не знищення дерев, на яких ці 
плоди виростають і визрівають, і не очищення й рекультивація тих 
полів, на яких ці дерева ростуть. 
 Особливість цієї Системи (піраміди) в тому, що вона складає-
ться з численних Підсистем (пірамідок), а ті в свою чергу складаю-
ться ще з менших елементів, і товщина прошарків чи глибина “за-
землення” — невимірюванні. Тому на місце навіть позбавлених 
імунітету, затриманих, заарештованих і навіть ув'язнених прихо-
дили, приходять і будуть приходити номенклатурні резерви: мале-
нькі злодії потроху стають більшими і відтак діходять рівня “особ-
ливо великих розмірів”. 
 Відмінність сучасної Системи від тієї, що діяла за часів СРСР, 
полягає ось у чому. Зосередження політичної влади в руках КПРС 
за часів СРСР Система була закритою (непрозорою), але водно-
час трималася й на суворій партійній субординації й дисципліні. 
Кожен цвіркун знав своє місце і межі своїх “можливостей”.  
 “Досягненням” розвинутого соціалізму стало те, що всім було 
“дозволено” красти, але в межах свого статусу та в міру внеску у 
будівництво комунізму, і це було заховано від стороннього ока. Ну, 
хто, скажімо, знав, що такий собі “карманник”, звичайнісінький зло-
дій в законі мав прямий вихід і в буквальному сенсі відкривав но-
гою двері в кабінет міністра внутрішніх справ СРСР? Дуже вузьке 
коло людей. Так само номенклатура вирізнялася “ленінською 
скромністю” нерухомості, побуту, владних кабінетів та ін. Якщо 
хтось переступав межу і дозволяв собі непередбачене статусом, 
того Система суворо, але тихо наказувала. За правилами кримі-
нального світу. 
 Оспівувачем того “лиха” став навіть наш славетний Василь Си-
моненко. Згадайте його: “Дядька затримали чи піймали, // Дядька 
в сільраду ескортували”...  
 Мій останній радянський начальник свого часу “погорів” на хал-
турі, був формально наказаний за несплату... ні, не податку з до-
ходу, а... партійних внесків, на якийсь час навіть начебто “випав з 
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обойми”, але залишився “на плаву” і — дуже впливовим функціо-
нальним елементом Системи. 
 Таким був від сталінських часів його батько. Такими були його 
друзі, куми, свати... Ті, кого ВРУ пробувала позбавити недоторка-
ності, — діти й онуки таких, як він, номенклатурників — плодів тих 
самих яблунь, того самого саду-поля. 
 Розпад СРСР, виникнення незалежних державних утворень, пе-
рехід на “ринкові” економічні відносини, а головне — “демокра-
тизація” суспільного життя (не устрою) спричинилися до того, що 
закриті елементи Системи потроху відкривалися й ставали... про-
зорими. Система стала настільки “прозорою”, що уможливила від-
вертий, неприхований і відтак наглий дерибан усього, що можна 
дерибанити. Безнаказано.  
 Падаючи з “яблуні”, номенклатурний “фрукт” не випадає з “обо-
йми”. Ба навіть і тимчасово виведений з поля, він все одно повер-
тається на поле з іншого боку, через іншу політичну силу і, як пра-
вило, у новому, часто вищому статусі. 
 Цікавий і такий феномен: Система радо приймає нових учасни-
ків гри. Навіть тих, хто свідомо йде в неї, щоб “реформувати її зсе-
редини”. Відтак відбувається “системний відбір”. Чиїсь благі на-
міри обертаються вимощуванням для себе ж дороги в пекло. Ба-
гатьох Система просто вибраковує. Безболісно, без наслідків. 
 Переважну ж більшість новобранців Система адаптує до своїх 
умов, перемелює, переплавляє на масу, з якої виліплює й формує 
для себе “гвинтики”, “шестірки”, “привідні паси”, “карданні вали” то-
що. Ті, кому Система дозволяє стати окремим “вузлом”, “механіз-
мом”, ба навіть “двигуном”, добуваються можливості пропонувати 
зміни у вигляді нововведень, реформ, покращень, тобто не біль-
ше, ніж косметичні ремонти або прибирання “авгієвих конюшень”. 
 Не мавши робітничо-селянського походження і не бувши чле-
ном КПРС, я не був частиною компартійно-радянської номенкла-
тури. Але номенклатура по-чорному експлуатувала мої талант, 
знання, досвід та вміння. Це й дало мені змогу спостерігати за 
процесами в номенклатурному середовищі й за розвитком Си-
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стеми. Через своїх номенклатурних “босів” мені вдалося навіть за-
пропонувати кілька позитивних змін системного характеру. 
 Осмислення історичного досвіду, актуальних проблем і пер-
спектив розвитку Системи на прикладі окремої галузі вилилося у 
мене в струнку концепцію теорії, методології й ефективного управ-
ління галузевою системою в масштабах цілого СРСР. 
 12 жовтня 2017 р. 
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Проблеми України — у залишках 
радянського авторитарно-

тоталітарного суспільного устрою 
та адміністративно-командного 

способу урядування.  
Змініть їх на якісно новий 

суспільний лад і спосіб урядування, 
засновані на українських 

національних традиціях і звичаях. 



✍ 

Трансформація суспільства як  
факт і фактор системних змін 

 Рівень національної свідомості й громадянської відповідально-
сті українського суспільства, якими знаємо, залишає бажати кра-
щого. Щоб це суспільство було готове до системних змін і стало 
спроможним на зміну суспільного устрою та способу урядування, 
воно потребує потужної освітньої та просвітницької роботи, яка за-
бере чимало часу і чимало зусиль. 
 Мова йде про зусилля національної інтелектуальної еліти. На 
жаль, нинішня еліта в основі своїй є фантомом радянської інте-
лігенції як своєю ментальністю, так і теоретико-методологічною 
озброєністю. Отже, перш за все маємо подбати про підготовку та 
перепідготовку тих, хто займеться відповідними студіями, а відтак 
і понесе зміни в суспільство. 
 Уявляєте, який огром роботи чекає нас тільки в цій царині? А 
поза тим буде ще більше.  
 Ідея трансформації суспільства не нова. Професор Олег Со-
скін заснував спеціальний Інститут трансформації суспільства, 
який за двадцять років існування так і не спромігся запропонувати 
механізм суспільних змін. Проблема в тому, що професор Соскін 
зосередився виключно на економічних аспектах, запропонувавши 
концепцію “народного капіталізму”, яка повисла в повітрі з ряду 
причин. Серед цих причин засадничими є дві. 
 Перша: концепція О. Соскіна розрахована на чинну систему 
урядування і не передбачає ні зміни системи урядування, ні тим 
більше — зміни суспільного устрою. 
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 Друга: концепція О. Соскіна є повністю ліберальною, не має під 
собою національного ідеологічного підгрунтя, не враховує націо-
нальних традицій та звичаїв, а відтак не передбачає українізацію 
суспільно-політичних та економічних відносин. 
 Ігор Моісеєнко, автор книжки «Ідея гармонії», хоч і не бачить 
відмінностей між електоральною реформою та зміною суспіль-
ного устрою, але проблему трансформації суспільства перено-
сить у площину моральну: “допоки не зміниться суспільна мораль, 
допоки переважна більшість свідомо не відмовится від хижацької 
моралі”, — і нагадує нам, що розв’язання цієї проблеми “знають 
науковці: соціологи й педагоги”. 
 Біда тільки в тому, що за останні чверть століття ні соціологи, ні 
педагоги так і не проявилися  
 12 жовтня 2017 р. 
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Щоб це українське суспільство було 
готове до системних змін і стало 
спроможним на зміну суспільного 
устрою та способу урядування, воно 
потребує потужної освітньої та 

просвітницької роботи, яка забере 
чимало часу і чимало зусиль. 



✍ 
 
Між іншим… 
 
 У них все дуже просто: проголосували нові закони, і ось уже но-
ва система замінила нову: “Если мы хотим новую систему вмес-
то старой, новые законы должны быть проголосованы новыми 
людьми”. Оця легковажність українського, передусім російськомо-
вного, люду і є причиною того, що українське суспільство ніяк не 
виборсається із совка і будує державу, в якій одні косметичні 
ремонти змінюють інші, а замість бодай якогось прогресу — один 
регрес. 
 Очевидно, цим пояснюється й те, що за чверть століття неза-
лежності жоден президент, жоден уряд, жоден склад ВРУ, жодна 
політична партія, жоден рух, жодна науково-дослідна інституція не 
спромоглися випрацювати й бодай винести на обговорення хоча б 
якийсь проект: національної ідеї;  національної ідеології; стратегії 
розвитку України тощо. 
 Зміна системи потребує серйозного науково осмислення усіх 
питань, які так чи інакше мають бути враховані  
 17 жовтня 2017 р. 
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Охрімова свитка  
української політики 

 Українським політикам, українським громадським діячам, укра-
їнським інтелектуалам — учасникам нинішнього протесту — наче 
пороблено. Вони зациклилися на другорядних, десятирядних і 
двадцятирядних проблемах, не розуміючи, що не можна змінити 
ціле, змінюючи лише частину його. Не треба бути геніями, щоб до-
тямити, що навіть у разі стовідсоткого виконання вимог протестан-
тів, по суті в Україні нічого не зміниться.  
 Закон про квоти на ТБ не змінює систему ЗМІ, не робить її ук-
раїноцентричною і не гарантує безпеки інформаційного суверені-
тету та, власне, не очищає й інформаційного простору. Можна спі-
вати українські пісні, а молитися на “русскій мір”. 
 Закон про освіту не змінює систему освіти, не робить її україно-
центричною і навіть не обіцяє підвищення національної свідомості 
суспільства й прищеплення молодим людям громадянської відпо-
відальності. Тоді що з того, що десь там більшою мірою буде вико-
ристовуватися українська як мова навчання. 
 Так само буде і з тими ініціативами, що їх висунули як вимоги 
до влади протестанти.  
 Боротьба з корупцією, наприклад, як і проблема недоторканості 
депутатів, по суті своїй не зводиться до попушення кримінальних 
справ на засудження хоч і до довічного ув‘язнення корупціонерів. 
Вони були, є і будуть, поки буде грунт для корупції.  
 Корупція, злочини політиків і чиновників, та зрештою й багато 

✍ 102 ✍



дрібних злочинів, скоюваних пересічними громадянами, є пород-
женням злочинної компартійно-радянської системи.  
 В українській національній традиції та звичаях основою спів-
життя в суспільстві був принцип життя по совісті. Отже, зміна су-
спільного устрою та способу урядування, а також випра-
цювання і втілення в життя широкомасшабної програми україні-
зації на засадах національних традицій і звичаїв може принести 
кардинальні зміни в українському суспільстві й перетворити Ук-
раїну на успішну державу. 
 Раніше чи пізніше так і станеться, і тоді ви зрозумієте, якою 
марною була і є робота політиків, політичних партій та рухів, які 
зводять боротьбу з корупцією на боротьбу не з причинами, а на-
слідками, які не є україноцентричними і які домагаються нікчемних 
реформ, які в кінцевому не дають сподіваних результатів.  
 19 жовтня 2017 р. 
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Українським політикам,  
українським громадським діячам,  

українським інтелектуалам наче пороблено.  
Вони зациклилися на другорядних,  

десятирядних і двадцятирядних проблемах, не 
розуміючи, що не можна змінити ціле, змінюючи 
лише частину його. Не треба бути геніями, щоб 

дотямити, що навіть у разі стовідсоткого  
виконання вимог протестантів, по суті  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Ще раз про національну еліту 

 Олександр Крамаренко на цей раз просто “палить”. А комента-
тори ведуться. Лише пара притомних коментарів… Національна 
еліта, як я вже писав, у нас є, хай і не настільки сильна, як хоті-
лося б, але все ж... 
 Якби ви — українське суспільство — ще на переломі 80-х — 
90-х років не піддалися перефарбованій компартійно-радянській 
номенклатурі і не витратили енергію на пар у свисток на мітингах 
Народного руху, а довірилися справжній національній еліті, ви на-
певно жили б ув іншій Україні, і сьогодні оце питання навіть не об-
говорювалося б. А такі можливості були. Кажу вам про це як уча-
сник тодішнього процесу, який не був заангажований комуністами, 
але реалістично оцінював позитиви й негативи націонал-демо-
кратів. 
 За чверть століття практично нічого не змінилося. Хіба що но-
менклатура олігархувалася й ще більше криміналізувалася, а га-
рячі голови її опонентів стали емоційнішими. Як і тоді, здорового 
глузду не дослухаються ні одні, ні другі. Одні здумали себе елітою, 
другі — тими, хто цю “еліту” кляне, на чім світ стоїть, але не хо-
чуть охолонути і взяти відповідальність за стан справ у суспільстві 
й державі на себе. Обговорення запису пана Крамаренка і є од-
ним із прикладів саме такого характеру. А тепер кажіть, що я не 
маю рації. 
 …Що стосується перевороту. Він можливий і необхідний. Пере-
ворот необхідний у свідомості українського суспільства в ціло-
му та кожного його члена зокрема. 
 27 жовтня 2017 р. 
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Постсовковий дрейф України і  
його наслідки 

 Крим і Донбас виявилися найбільше вражені більшовицько-
компартійно-комсомольсько-піонерською заразою, де совковість 
змогла затриматися навіть через десятки років після розвалу 
СРСР. 
 Крим таким став тому, що визначальним фактором демогра-
фічної ситуації там стали військові пенсіонери та пенсіонери-си-
ловики (НКВС-МВС-КДБ), які сунули туди “доживати віку” з неозо-
рих просторів холодної Росії, а за ними тяглися туди їхні діти, ону-
ки і правнуки. 
 Це ніколи не було секретом, і Україна — за свідомого підходу 
до осмислення ситуації — мала б зробити все для того, щоб не-
гайно змінити там демографічну ситуацію за рахунок військовиків 
з інших областей, за рахунок направлення в Крим на роботу моло-
дих фахівців — уродженців україномовних регіонів, а також стиму-
лювання масового переселення в Крим усіх бажаючих. 
 На жаль, цього не було зроблено. 
 Такі ж заходи могли б урятувати й Донбас, хоч причини тамі-
шньої ситуації лежать трохи в іншій площині. Там не осідаои на-
щадки “славних радянських чекістів”. Донбас став “плавильним ка-
заном” для “нової радянської спільності — радянського народу” за 
рахунок того, що туди гнали на роботи в шахтах злидоту з усіх ку-
точків СРСР, і передусім з Росії, туди тяглися й кримінальні еле-
менти суспільства, бо там їм було менше переслідувань і більше 
поживи завдяки поліпшеному фінансуванню, яке виробило в мен-
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тальності населення стійку думку про те, що Донбас годує чи не 
цілий світ. 
 Таким чином, на момент розпаду СРСР саме ці два регіони Ук-
раїни й стали відстійником совковості або “днищем”, як пише ав-
тор доданого запису. 
 Зміна суспільного устрою (ладу) і зміна системи урядування в 
Україні після проголошення незалежності могли б спричинитися 
до позитивних змін. Бездіяльність же номенклатурних “держа-
вотвоців” на чолі з Кравчуком, потім Кучмою, а потім і наступних 
президентів призвела до того, що старий лад і стара система про-
довжувала і продовжує ламати долі людей. 
 Фантом совкового щастя став наслідком ідеологічних провалів, 
недооцінки важливості ідейних чинників. Випрацювання українсь-
кої національної ідеї, використання національної ідеології в націє-
творенні й державотворенні кардинально змінили б ситуацію в 
Україні. 
 Але ж ні! Ні політичні партії, ні інтелектуальна еліта навіть не 
подумали про це. Інерція, яку задала компартійно-радянська 
ідеологія, продовжувала й продовжує пожирати Україну й ук-
раїнське суспільство. Енергію цієї інерції й використовують на 
свою користь як зовнішні, так і внутрішні вороги України й укра-
їнського народу. 
 Зроблено й робиться все для того, щоб у цілому по Україні, у 
всьому українському суспільстві дискредитувати все українське. І 
робиться це не тільки за допомогою потужних і добре фінан-
сованих ліберальних рухів, в яких немає місця лібералізмові укра-
їноцентричному. 
 Розкладання, підрив національних основ і національних цін-
ностей здійснюють також із середини псевдонаціоналістичні полі-
тичні партії та рухи, які не мають націоналістичної чи будь-якої ін-
шої ідеології, але активно послуговуються націоналістичною рито-
рикою й символікою та крайніми ліво-радикальними методами. 
 Аналогічну ситуацію спостерігаємо і в духовній сфері. Україна й 
українське суспільство навіть не наближаються до утворення єди-
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ної помісної церкви, яка могла б справляти вплив на процеси об’є-
днання суспільства.  
 Звичайно, великої шкоди тут завдає відверто ворожа щодо 
всього українського діяльність Московського патріархату. Але зна-
чно більшою мірою створенню єдиної помісної церкви перешкод-
жають внутрішні чинники. 
 Так само не об‘єднуючу, а руйнівну потугу демострують інші 
сили на цьому ж духовному полі. Під личиною начебто рідно-
вірівських рухів та гаслами відродження дохристиянських вірувань 
в українському суспільстві поширюються ідеї, які мають мало чого 
спільного, а то й узагалі не мають відношення до наших націона-
льних традицій і звичаїв. 
 Предмет окремої розмови — денаціоналізовані, деморалізовані 
й прикуплені українобіжними силами ЗМІ й монополізований “рус-
скім міром” інформаційний простір, а також українська журналіс-
тика й публіцистика з її освітою та наукою. 
 Це все — наслідок того, що Україна навіть не намагалася шу-
кати себе після проголошення незалежності. Вона просто лягла у 
дрейф. І це спричинилося до того, що політичну владу захопили 
кримінально-олігархічні клани, а дезорієнтоване суспільство судо-
мить від паніки безвиході. 
 Виходу не буде, поки українське суспільство не прозріє, не оз-
броїться національною ідеологією, не відродиться духовно, не змі-
нить суспільний устрій (лад) та спосіб урядування. 
 Але спочатку має пробудитися і прозріти інтелектуальна еліта.  
 Усвідомлення й критичне осмислення того, сталося з Кримом і 
Донбасом має стати початком цього процесу, але поки що не стає. 
 3 листопада 2017 р. 
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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”. Тривожне повідомлення. Прикметно, 
що воно суперечить офіційній позиції керівництва України. 
 Нещодавно ми слухали виступ президента України П. Пороше-
нка на заходах з нагоди 50-річчя СКУ, в якому він наголосив на не-
обхідності 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 Координацій-
ної ради, очолюваної паном Михайлом Ратушним (див. мої нотат-
ки: Взаємодія діаспори й України: час для змін). 
 У світлі повідомлення про прагнення української влади “глуши-
ти 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 помі-
чати за поведінкою дипломатів.  
 По-перше, вони значно рідше почали появлятися в українських 
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громадах. А якщо й появляються, то не дозволяють собі розслаби-
тися 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 обме-
жену кількість одних і тих же облич — номенклатурних “представ-
ників” громад. 
 По-третє, офіційні запити включити установу чи організацію в 
списки розсилок інформаційних бюлетенів і запрошень залиша-
ються без відповіді (що, до речі, є грубим порушенням законодав-
ства України).  
 По-четверте, з самопіару українських політиків та й повідом-
лень посольства на ФБ ми довідуємося про те, що народні депута-
ти й державні чиновники косяками їздять по закордонах, але ніко-
ли 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 захис-
ту джерела інформації я не можу вам назвати ім’я мого інформа-
тора, якому можна довіряти. Повідомлення в приват справді одер-
жано, і воно — доконаний факт. 
 Тенденції, окремими пунктами виокремлені в моєму тексті, ви 
можете самостійно підтвердити фактами, не полінувавшись про-
аналізувати фото та відеоматеріали, розміщені в мережах дипло-
матичними представництвами в різних країнах. Порахуйте постій-
них відвідувачів цих заходів і поділіть бодай на статистичну кіль-
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кість зареєстрованих при українських церквах громад. Від вико-
ристання 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 пи-
шу так, як воно є, навряд чи підтвердять мої слова публічно. Вони 
й приватно не вибачаться. Ну, а мовчання, як відомо, — знак зго-
ди. Хіба не так? 
 Тут не йдеться про те, щоб когось приперти до стінки чи обра-
зити. 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 го-
товий співпрацювати з усіма зацікавленими приватними та юри-
дичними 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 опо-
зиційність як ворожість, оскільки саме так склалося в Україні через 
наявність у політикумі справді ворожих щодо України сил, які ча-
сом 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 неза-
лежної 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 прихо-
вану залежність від сил, які не є україноцентричними. 
 Мовчання ж, небажання брати участь у будь-яких публічних ди-
скусіях 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. Йо-
му навіть на підлайкування снаги немає.  
 Оскільки так само занишкли й заступники згаданих у цих нотат-
ках 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 здоро-
вих сил в Україні, де господарюють не україноцентричні, а україно-
біжні сили, які роблять усе для того, щоб Україна не відбулася як 
суб‘єкт світової політики. 
 8—12 листопада 2017 р. 

 

✍ 111 ✍

Я свідомий того, що в умовах України 
надзвичайно важко проростати будь-якому 

справді незалежному новому 
інтелектуальному рухові чи ініціативі. Тому 
є сенс і необхідність повернути свій зір на 
свідоме українство, на діаспору, передусім 

— на ті ініціативи, які є україноцентричними 
й незалежними від офіційних впливів.
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Ще раз про історичну 
відповідальність народу 
 

 “В Україні не реалізовано право народу бути владою”, — пише 
економість Володимир Черняк. Пан Черняк — не єдиний, хто нага-
дує про це. Я відштовхуюся від нього як від фігури знакової в укра-
їнському суспільстві. Сподіваюся, що він зрозуміє й підтримає ме-
не в тому, що я зараз скажу. 
 Право народу на владу в Україні означено в Конституції. Навіть 
Конституція СРСР декларувала це право. Власне, ради народних 
депутатів, ще за задумом Леніна, мали реалізувати це право. За 
радянської влади, за однопартійної системи й за “непорушного 
блоку комуністів і безпартійних” це право просто неможливо було 
реалізувати. Тому всі тоді голосували формально. 
 З появою альтернативних до КПРС партій (на кінець 1990 року 
їх було вісім) виникла й можливість вибору; перша така можли-
вість, власне, появилася ще 1989 року, коли у Верховну Раду зай-
шли представники НРУ за перебудову і створили там свою фрак-
цію “Народна рада”, яка мала біля 28% голосів.  
 На жаль, українське суспільство не скористалося і не користу-
ється тими можливостями, що їх надає багатопартійна система.  
 Можна, звичайно, усе списувати на олігархію й олігархічні пар-
тії, які узурпували владу в Україні. Вони навряд чи змогли б це 
зробити, якби українське суспільство було достатньо зрілим і згур-
тованим, щоб не допустити цього. Тому, як не крути, треба гово-
рити про історичну відповідальність суспільства, про історичну 
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відповідальність народу. Я вже писав про це у своїй статті “Істо-
рична відповідальність народу” (див. вище). 
 Очевидно, український народ за чверть століття не спромігся 
реалізувати своє право на владу ще й тому, що хоче це зробити у 
більшовицькому, компартійно-радянському форматі, який за три 
чверті століття перед тим продемонстрував свою цілковиту не-
спроможність. 
 Встановлений більшовиками суспільний устрій і сспосіб уря-
дування трималися виключно на авторитарно-тоталітарних тради-
ціях, що були продовженням традиції абсолютистського монархіз-
му Московської імперії.  
 В умовах багатопартійності, вільного ринку й навіть найнедо-
сконалішої демократії ці нав‘язані українцям устрій та система 
урядування тим більше не можуть бути ефективними. 
 Тому жодні спроби реформувати, підмарафетити систему не 
дають і ніколи не дадуть будь-яких позитивних результатів. Зате 
цей устрій і ця система легко надаються до використання україно-
біжним та злочинним силам, вирощеним компартійно-радянською 
номенклатурою. 
 Виходом із становища може бути лише зміна суспільного уст-
рою (ладу) та зміна способу урядування. Для цього не потрібні 
революції й стояння на майданах. Для цього потрібна інтенсивна 
освіта й просвіта, інформаційна діяльність, спрямовані на підне-
сення національної свідомості й громадянської відповідальності як 
усього українського суспільства, так і кожного його члена зокрема. 
 Важливим кроком у цьому напрямі має стати широкомасшабна 
поетапна програма  системної українізації України.  
 Першочерговими етапами цієї програми має стати українізація 
освіти (йдеться не про мову викладання, а про українізацію її суті, 
її змісту), українізація ЗМІ (знову ж ідеться не так про мову та кво-
тування, а про сутнісні аспекти діяльності ЗМІ), а також україні-
зацію духовного життя (виявлення й видалення із суспільства 
ворожих Україні центрів, які ховаюттся за шатами релігійних орга-
нізацій, створення єдиної Помісної церкви та ін.). 
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 Українське суспільство сподівається на те, що це зробить для 
нього держава. На жаль, систему урядування живлять політичні 
партії та рухи, які, судячи з їхніх програм і реальних дій, не мають 
навіть намірів розбудовувати незалежну й успішну Україну. 
 Отже, одним із наступних реальних кроків має стати випрацю-
вання національної ідеології та створення на її основі якісно но-
вих і справді ідеологічних партій консервативного, поміркованого й 
соціально орієнтованого типів. 
 Цим мала б зайнятися українська нацвональна інтелектуальна 
еліта, яку нам належить виокремити з української інтеоігенції, яка 
продовжує жити й творити в рамках, окреслених для неї компар-
тійно-радянською номенклатурою. Саме прив‘язаність до цієї тра-
диції пояснює непродуктивність мереж інститутів НАНУ, галузевих 
академій, вишів, творчих і професійних спілок та асоціацій, а та-
кож усіляких товариств. 
 Я свідомий того, що в умовах України надзвичайно важко про-
ростати будь-якому справді незалежному новому інтелектуально-
му рухові чи ініціативі. Тому є сенс і необхідність повернути свій 
зір на свідоме українство, на діаспору, передусім — на ті ініціати-
ви, які є україноцентричними й незалежними від офіційних впли-
вів. 
 19 листопада 2017 р. 
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Світове українство має стати 
рушійною силою системних 

змін в Україні.
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Як подолати агресивне невігластво 
 
 За великим рахунком, Віталій Портников, безумовно, має ра-
цію. Біда тільки в тому, що він киває на невігластво окремих осо-
бистостей, зокрема й автора “Сватів”. Проблема ж у низькому рі-
вні освіченості й поінформованості суспільства в цілому. За чверть 
століття незалежності українське суспільство так і не вирвалося з 
тенет совкового мислення й прищепленої йому ненависті до “кла-
сових ворогів”. 
 Освіта й просвіта так і залишаються в радянській системі коор-
динат. І хоч історія КПРС та марксизм-ленінізм залишили шкільні 
класи й вишівські аудиторії, ідеологія й методологія освіти й про-
світи залишаються незмінними. Усе було б інакше, якби освіта й 
просвіта перейшли сутнісну українізацію, а українознавчі дисцип-
ліни замінили названі вище компартійно-радянські предмети. 
 Натомість реформу освіти зведено виключно до мови викла-
дання. Та й учителі та професори залишилися такими ж, як і були 
за СРСР, відтворюючись у середовищі “кримінального хаосу”. Дру-
га складова — журналістика і система ЗМІ — справляє ще гнітю-
чіше враження. Тут править бал совок у тозі “русского міра”. Ін-
формаційний простір монополізований Московією, і ЗМІ роблять 
усе можливе й неможливе для дезорієнтації споживачів свого про-
дукту, і “Свати” — не єдиний приклад. Навіть україномовні ЗМІ, за 
окремими винятками, ідеологічно й методологічно не є україно-
центричними. На який наслідок у суспі-льному поступі можна спо-
діватися від такої інформаційної сфери? Третє середовище, яке 
сприяє принаймні вихованню любові до ближнього, — церква. В 
Україні продовжує діяти РПЦ під “ніком” УПЦ МП, яка виховує ли-
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ше ненависть до тих, хто не є “своїм”, “русскоміровскім” (якраз у 
дусі сьогоднішньої Євангелії). Але чи тільки УПЦ МП каламутить 
воду в духовному житті українського суспільства і сіє ненависть до 
всього українського?  
 Отже, відповідальність за все, про що пише сьогодні колега 
Портников, несе не так влада й політична псевдоеліта, як інте-
лектуальна, творча й духовна еліта України. Нам би об‘єднувати 
зусилля, позбуватися прихованих агентів ворожого впливу й роби-
ти все можливе для українізації суспільства, піднесення його на-
ціональної свідомості й громадянської відповідальності. 
 Здійснивши ці завдання, ми підготуємо суспільство до вико-
нання наступних завдань — заміни старих совкових суспільного 
устрою й системи урядування новими україноцентричними 
суспільним ладом та системою урядування, які є питомими для 
українських традицій і звичаїв. 
 26 листопада 2017 р. 
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Поверніть свої погляди від  
політичних авантюристів на тих  

україноцентричних діячів, які намагаються 
вибити з ваших голів невігластво, спонукають 
вас протверезіти, замислитися над своїм 

місцем у світі і над своєю відповідальністю за 
долю України й почніть згуртовуватися 

навколо саме таких людей. 



✍ 

Між іншим… 
 Мій читач Геннадій Деревицький чітко визначив найбільшу про-
блему українського суспільства: “А хто зробить?” Оця настано-
ва, що хтось має прийти і щось зробити для українців, є перешко-
дою для поступу і суспільства, і відтак держави. До тих пір, поки 
суспільство не перестане покладатися на прихід сторонньої сили і 
поки не почне покладатися на себе, нічого не зміниться на краще. 
Нічого! Бо ті приходьки, на яких ви сподіваєтеся, переслідують 
свою мету і мають свій інтерес. 
 Отже, починати треба з піднесення рівня національної свідо-
мості й громадянської відповідальності кожного окремо взятого 
члена українського суспільства зокрема, так і українського су-
спільства в цілому. А для цього треба почати прислуховуватися не 
до космополітичних популістів, а до україноцентричних інтелек-
туалів і на основі їхніх рекомендацій створювати україноцентричні 
громадсько-політичні організації й партії, які закладуть у свої 
програми україноцентричні ідеї, запропонують стратегію розвитку 
України та способи її втілення в життя. 
 Поверніть свої погляди від політичних авантюристів на тих ук-
раїноцентричних діячів, які намагаються вибити з ваших голів 
невігластво, спонукають вас протверезіти, замислитися над своїм 
місцем у світі і над своєю відповідальністю за долю України й 
почніть згуртовуватися навколо саме таких людей. 
 До речі, чи ви особисто приєдналися до Руху за Українізацію 
України? Це — перший крок і єдиний шлях до зміни суспільного 
устрою та зміни способу урядування. 
 3 грудня 2017 р. 
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“Фейсбучний референдум”:  
ідіотизм чи провокація? 
Про ризики спонтанних референдумів 

 “Нє митьйом, так катаньєм”, — гласить їхнє прислів‘я. Не вихо-
дить вивести на вулиці мільйони людей (активних малувато, а “ка-
каяразніца”, мабуть, починає прозрівати), отже, дайош бодай 
фейсбучний, але рєфєрєндум. Я не проти референдумів. Але на 
референдум, навіть фейсбучний, треба виносити добре продумані 
ідеї з баченням кінцевого результату, а не проміжного, ситуа-
тивного… Ну, змістили Порошенка, а далі що?.. У вас же програма 
лише на сімдесят днів, тобто для себе, й немає абсолютно нічого 
для України на 10-20-30-50 років наперед. 
 Історія свідчить, що бездумний референдум закінчується або 
анексією (як це було в Криму), або війною (як на Донбасі)… Це 
тому, що, крім розумних ідей, для ухвалення рішення через рефе-
рендум у цьому референдумі мають брати участь національно 
свідомі й громадянськи відповідальні, а також добре поінфор-
мовані члени зрілого суспільства. Спонтанний референдум — 
прояв повного ідиотизму. Або свідома диверсійно-маніпулятивна 
чи маніпулятивно-диверсійна (кому як більше до вподоби) опе-
рація. 
 Найкращий референдум в історії України — 1 грудня 1991 року, 
— і той не був належним чином продуманий. Він також був спон-
танним, поспішним, непідготовленим. Організатори того референ-
думу не думали про перспективу для України. Вони думали про 
те, як би подовше утриматися при владі. 
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 Кебети забракло як Л. Кравчукові з його “групою 239”, так і В. 
Чорноволові з його “Народною радою”.  І в тих, і в інших були юри-
сти, економісти, фізики і навіть письменники. На жаль, в обох 
таборах були люди з ситуативним, фрагментарним  мисленням. 
Жили ж бо одним днем чи роком, в кращому разі, як і тепер, —
періодом між виборами. 
 Тому ніхто з них навіть не думав винести на референдум нау-
ково обгрунтовані проекти зміни суспільного устрою, способу 
урядування й стратегії розвитку України. Поки одні (рухівці) мітин-
гували-базарували, інші (компартійно-радянська номенклатура) 
перегрупувалися й прихватизували все, що допіру було нічиїм — 
всенародним. 
 Тим часом були люди, і я був серед них, які ще 1990 року — 
після проголошення державного суверенітету Українм — пропо-
нували замислитися над проектами системних змін. Ніхто з обох 
таборів не прислухався до нас. Більше того, комуністи банально 
зірвали висунення мене кандидатом у народні депутати по 
Дарницькому виборчому округу, коли там було оголошено дови-
бори після відбуття на Москву першого секретаря ЦК КПУ й голо-
ви ВРУ В. Івашка. 
 ...В українському суспільстві має вже виробитися імунітет до 
будь-яких ідей проросійських сил — якими заманливими вони не 
були б. Як не крути, а воно все одно обертається примітивною 
провокацією. 
 Піднесення національної свідомості й громадянської відповіда-
льності через освіту, просвіту та україноцентричні ЗМІ — єдино 
можливий ефективний шлях до накопичення енергії україноцен-
тризму, усвідомлення потреби в українізації, а відтак і в нагаль-
ності зміни суспільного устрою та системи урядування. 
 Останнє під силу лише зрілому суспільству. 
 9 грудня 2017 р. 
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Між іншим…  

 “Системні зміни”, “руйнувати систему” тощо усе частіше появ-
ляється в мережевих записах та коментарях. Це добре. Не зовсім 
добре те, в якому контексті згадуються системні зміни і що погля-
ди людей звернені переважно на руйнування старого, віджилого 
або навіть мертвого. Люди не розуміють, що перед тим, як руйну-
вати будь-що, має бути добре обмізковане, науково обгрунтоване 
й докладно описане те, що має замінити стару систему, а суспі-
льство має бути підготовлене до системних змін. 
 Зовсім недобре, ба навіть дуже погано, що можливості систем-
них змін пов‘язують з іменем М. Саакашвілі та очолюваного ним 
Руху Нових Сил. Проблема тут у тому, що Саакашвілі багато гово-
рить про боротьбу з “баригами” та олігархами, а також про якісь 
там реформи, але зовсім не говорить про нагальність системних 
змін. Це пояснюється тим, що Саакашвілі є людиною чинної ра-
дянської/пострадянської системи і в програмі його Руху немає ба-
чення перспектив розвитку України. Зрештою, він навряд чи й 
розуміє природу тих змін, що їх потребує Україна. 
 13 грудня 2017 р. 
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Політична криза в Україні:  
причини та наслідки 

 Економіст Володимир Черняк вбачає причину політичної кризи 
в Україні в катастрофічно низькій довірі суспільства до влади — 
5%, фактично в повній недовірі народу до влади. Як на мене, 
причини політичної кризи в Україні треба шукати не в недовірі на-
роду до влади, а в зовсім інших чинниках. 
 Головним чинником політичної кризи в Україні є інфантилізм, 
незрілість, низький рівень національної свідомості й громадянсь-
кої відповідальності українського суспільства. Незрілість суспі-
льства є першопричиною того, що з набуттям незалежності Украї-
на зберегла успадкований від СРСР авторитарно-тоталітарний су-
спільний устрій, за якого суспільно-економічна формація держав-
ного капіталізму під претензійною назвою “соціалізм” не могла не 
обернутися на олігархію. 
 У свою чергу, збереження традицій авторитарно-тоталітарного 
суспільного устрою уможливило й збереження властивої йому си-
стеми урядування, основу якої за часів СРСР складала ком-
партійно-радянська номенклатура, яка в незалежній Україні пере-
родилася на олігархічні клани, організовані кримінальні групи то-
що. Збоку глянути, Україна начебто позбулася диктату однієї пар-
тії, як це було в СРСР, де засадничим принципом урядування було 
оголошено “демократичний централізм”. На Росії цей принцип 
централізації влади відомий тепер як “керована демократія”. 
 В Україні начебто працює система багатопартійності, начебто 
не спостерігаємо диктат однієї партії і формально можна навіть 
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говорити про прояви реальної демократії. Можливо, воно так би й 
було, якби українське суспільство було достатньо зрілим. На 
жаль, так не є і за збереження традицій авторитарно-тоталітар-
ного устрою та компартійно-радянської системи урядування так і 
не може бути.  
 Ви не замислювалися над таким цікавим феноменом пост-
радянського простору, як інститути президентства? Інститут прези-
дентства не лише формально, але й фактично замістив диктатуру 
однієї партії (КПРС), зберігши абсолютно всі атрибути влади цієї 
політичної сили й навіть її матеріально-технічну базу. Ясна річ, він 
успадкував і командно-адміністративні методи управління усім 
можливими процесами. 
 Осідком інституту президентства в Україні залишається буди-
нок ЦК КПУ. Структура адміністрації президента відтворює струк-
туру ЦК КПУ. Якщо ви проаналізуєте склад персоналу адміні-
страцій будь-якого президента України, ви напевно помітите суто 
номенклатурний підхід до його формування. Думаю, що в АП за 
президентства Л. Кравчука та ще й Л. Кучми в тому ж будинку на 
Банковій і в тих же кабінетах продовжували працювати люди, які 
протирали там штани ще як інструктори, завідувачі секторами та 
відділами ЦК КПУ. А президент України є безкінечною інкарнацією 
першого секретаря ЦК КПУ. 
 Спустимося на сходинку нижче — обласний рівень. Представ-
ники президента в областях, голови обласних державних адмініст-
рацій чи “губернатори” вам не нагадують перших секретарів обко-
мів компартії України? Вони також прив’язані до тих же капіталь-
них обкомівських споруд, до тих же кабінетів і до тих же можливо-
стей найвищого посадовця в державі впливати на життя регіонів. 
 Коли ми спустимося ще на сходинку нижче, знову ж побачимо 
аналогічну картину райкомів та міськомів, райкомів у містах ком-
партії в дії. Президент України призначає на посади голів район-
них адміністрацій, а значить повністю контролює ситуацію на рівні 
районів.  
 Отже, виходить, що президентська вертикаль влади успішно 
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продовжує й розвиває славні традиції “демократичного центра-
лізму”. Тому цілком логічно, що президент хоче мати повний конт-
роль над Верховною Радою України, яка по суті своїй дивовижно 
поєднала традиції опереткової ВР УРСР та пленуму ЦК КПУ.  
 Візьміть виборчу систему. Компартія жорстко контролювала си-
стему виборів в СРСР, галасуючи про “непорушний блок комуністів 
і безпартійних”. Щоб продовжувати традиції такої “непорушності”, 
інститут президентства мусить тримати під контролем ЦВК, 
окружні й територіальні виборчі комісії. Цього вимагає той же 
“демократичний централізм”. 
 Те саме стосується судової системи, прокуратури, роботи спец-
служб, ба навіть діяльності громадських об’єднань і релігійних ор-
ганізацій. 
 Природно, ще жива номенклатура й клоновані нею різного роду 
“націоналістичні”, “радикальні” та усякі інші “нові сили” з усіх сил 
вимогами реформ та усілякими псевдореформами стараються 
утримувати стару систему в робочому стані. 
 Це цілком влаштовує тих, хто спромігся дорватися до влади і 
прихватизувати все, що можна приватизувати в умовах інертності 
інфантильного, незрілого, національно несвідомого й громадян-
ськи безвідповідального суспільства. 
 За цих умов, як не формалізуй форму правління, декларуючи її 
парламентсько-президентською чи навіть просто парламентською,  
вона все одно залишатиметься “президентською” (сиріч номенкла-
турною) за своєю суттю.  
 Навіть якщо буде ліквідована сама посада президента, вона 
проявиться через іншу функціональну форму — через інститут 
виконавчої (уряд) або законодавчої (парламент) влади. Вона му-
сить десь проявитися, і буде проявлятися до тих пір, поки не змі-
няться суспільний устрій, який народить інший спосіб урядування. 
 Колись винищена ще більшовиками українська національна 
еліта усе ніяк не може відродитися й замістити дезорієнтовану й 
незрілу українську інтелігенцію — один із найдивовижніших витво-
рів авторитарно-тоталітарного устрою й компартійно-радянської 
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системи урядування, — яка звикла думати й займатися розумовою 
працею виключно за командами згори. 
 А раз немає команди згори, то навіщо думати над тим,  
 — який суспільний устрій найбільшою мірою відповідав би тра-
диціям і звичаям українського етносу; 
 — який спосіб урядування був би ефективним для розбудови 
незалежної й успішної України як суб‘єкта світової політики; 
 — яким чином піднести національну свідомість і громадянську 
відповідальність українського суспільства і зробити його 
спроможним змінити спосіб свого життя (лад, устрій) та систему 
урядування; 
 — як на цю справу мобілізувати зусилля освіти й просвіти, ін-
формаційну діяльність ЗМІ та ін. 
 Як не крути, але те, про що пише В. Черняк, є не причиною, а 
наслідком. І я про це нагадую у своїх публікаціях, сподіваючись на 
те, що нам таки вдасться пробудити національну інтелектуальну 
еліту і спонукати її до згуртування навколо випрацювання і втілен-
ня в життя проектів, які, в свою чергу, стануть пробудниками й сти-
муляторами дорослішання українського суспільства. 
 14 грудня 2017 р. 
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Між іншим… 

 Я не був статистом, коли падала і зрештою впала радянська 
імперія. Намагався уже тоді спонукати притомних людей до систе-
мних змін. Одним із моїх посилів було зробити все для того, щоб 
номенклатура була відсунута від влади. Це можна було здійснити, 
об’єднавши зусилля “національно свідомих комуністів” (розумієте, 
кого я маю на увазі і чому беру словосполучення в лапки), спону-
кати з їхньою допомогою усіх інших комуністів одразу після забо-
рони КПРС дружно відійти від влади і дати можливість незаан-
гажованим членам суспільства узяти відповідальність за долю Ук-
раїни на себе. 
 Комуністів в Україні було три мільйони, безпартійних — на по-
рядок більше, і серед них було мільйонів п’ять готових взяти у свої 
руки державні справи й наслідувати приклад Чехословаччини. На 
жаль, навіть мої найближчі друзі з числа учорашніх членів КПРС 
(можу назвати їхні імена) “не зрозуміли” мого заклику й ледве не 
крутили пальцем біля виска. Вони не захотіли рубати сучки, на 
яких сиділи. От і “маємо те, що маємо”. 
 Я почав говорити про потребу зміни системи ще наприкінці 80-х 
років, коли почався масовий вихід із КПРС. Мої наступання на мо-
золі комуністам обернулися тим, що вони зробили все, щоб мене 
не було обрано до Верховної Ради на місце, вивільнене В. Іва-
шком.  
 Ми могли б утримати стартові позиції України, якби нам вдало-
ся усунути від влади компартійно-радянську номенклатуру як роз-
садник корупції та організованої злочинності. 
 19 грудня 2017 р. 
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Про громадянську  
відповідальність учених 

 Колеги науковці в Україні! Ну, коли ж ви перестанете ситуати-
вно мислити й почнете системно підходити до того, що відбуває-
ться в Україні і з Україною?! Почніть ще на кавовій гущі гадати й 
програвати уявні сценарії, як буцімто можуть розвиватися події... 
Ситуативність у підходах можна вибачити людям із образно-асо-
ціативним мисленням — літераторам та митцям. Але коли брак 
системних підходів демонструють економісти, географи, соціо-
логи… І навіть філософи! 
 Україна потребує системних змін, і її майбутнє залежить від 
трьох найважливіших: (1) українізації, (2) зміни суспільного уст-
рою та (3) зміни способу урядування. 
 Хто, як не ви, інтелектуали, може просувати ці ідеї в суспільст-
во, нав’язувати політичним партіям, урядовцям та ін., використо-
вуючи кожну можливість виходу на широкі маси через ЗМІ? 
 2 січня 2018 р. 
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Мімікрія “русского міра” в 
українському суспільстві 
 
 Що криється за підвищенням активності й агресивності “росій-
ськомовних патріотів”? 
 Тема зміни суспільного устрою (ладу) й способу урядування в 
Україні є одним із найважливіших науково-дослідних проектів Ук-
раїнського Університету. Мені особисто ця тема почала боліти ще 
від часу розпаду СРСР, і тільки в цьому передусім я вбачаю запо-
руку справжніх змін на краще в Україні. 
 Це спонукає мене постійно роздумувати й писати на цю тему, і 
часом багато кому може здатися, що я буквально нав’язую ідею 
зміни суспільного ладу й способу урядування українському суспі-
льству.  
 Справді, я наполягаю й наполягатиму на цьому, доки мене не 
почують і не зрозуміють, що всі проблеми українського націєтво-
рення й державотворення, а отже — успішність України й добро-
бут українського народу залежать саме від системних змін, на які 
українське суспільство не йде через низький рівень своєї су-
спільної свідомості й громадянської зрілості та відповідальності. 
 Саме цим і користуються ворожі та злочинні сили, які об’єдна-
лися у рограбуванні багатств України та знищенні української нації 
і всього українського. 
 На жаль, мені не вдається докричатися до української інтелек-
туальної еліти, щоб об’єднати наші зусилля й дружно зайнятися 
проектами, втілення в життя яких стане запорукою формування 
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здорового ядра суспільства з критичною масою для справді епо-
хальних змін. 
 Цими днями я звернув увагу ось на що. Поки українське суспі-
льство чухає потилицю над питаннями зміни суспільного устрою 
та системи урядування через повернення до національних тради-
цій і звичаїв (українізацію), “любімая русскоязичная Україна” поспі-
шає перебрати ініціативу на себе. 
 Оскілький рівень національної свідомості й громадянської від-
повідальності/зрілості у російськомовної частини українського су-
спільства залишає бажати кращого, то — у разі втрати ініціативи 
— можна сподіватися, що “русскій мір” скористається можливістю 
монополізувати цей процес, і тоді українці можуть розпрощатися 
навіть із мрією про незалежну й успішну Україну. 
 Цей мій запис не привернув уваги ширшого кола моїх друзів у 
мережах, оскільки він розміщений на сторінці відповідного проекту 
Українського Університету скорше для майбутнього використання 
у проектних працях, ніж для широкого обговорення тут і зараз. 
 Тим часом мені довелося проявитися своїми коментарями в 
обговоренні самого запису Адрєя Матрєя. Там розгорнулася спра-
вді цікава дискусія з коментарями як російськомовних, так і укра-
їномовних авторів. Якийсь час я просто спостерігав за перебігом 
обговорення, поки дискусія не наразилася на перешкоду, обумов-
лену внутрішньою суперечливістю такого явища, як “російсько-
мовний патріотизм” в Україні.  
 Тут я й кинув Сєргєю Жігінасу фразу: “От що значить бути і 
вдома, і замужем”.  
 Мене не зрозуміли: “А по существу?”  
 Я перефразував: “А по сущєству — намагатися всидіти на двох 
стільцях”.  
 Мій опонент все одно не зрозумів і навіть перейшов на україн-
ську: “на яких стільцях я намагаюся всидіти? Чого це Ви все 
загадками?” 
 Відтак я мусив конкретизувати: “Ну, ви ж укупі з С. Дацюком шу-
каєте українську національну ідею з російськоміровскім душком. А 
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воно, як казав блаженної пам’яті Іван Плющ, невпихуєме. Тому 
треба творити щось одно: або Україну, або Малоросію”. 
 Далі пішло так. Сєргєй Жінінас до мене: “А як до тих україно-
мовних авторів, що я навів вище? Я не зрозумів, потрібно дві на-
ціональних ідеї (для україномовних і для російськомовних окре-
мо)? Чи то вже дві різні нації?” 
 Я відповів: «Чому ж? Національна ідея для України може бути 
одна — українська, і на реалізацію її російськомовні (у побуті, а не 
в суспільстві та державотворенні) мають працювати з такою ж від-
дачею, як і україномовні. Інакше про єдину політичну націю не мо-
же бути й мови. Але незгодним (національно несвідомим, україно-
біжним) з числа побутово російськомовної частини українського 
суспільства за таких умов треба буде вибирати між (1) усвідом-
леним прийняттям такої ідеї та (2) міграцією в ті країни, чиї націо-
нальні ідеї відповідатимуть їхнім устремлінням”. 
 С. Жігінас: “я не комментирую тот геноцид для части насе-
ления, который Вы предлагаете, а вот про == Інакше про єдину 
політичну націю не може бути й мови == Да речи об единой 
политической нации быть не может, так как не только украи-
ноязычные не могут договориться с русскоязычными, но они не 
могут договориться и между собой, и в любом вопросе игнори-
руют друг друга, как это делаете Вы в отношении украино-
язычных  авторов национальной идеи. Так что в этом я с вами 
согласен: “Про єдину політичну націю не може бути й мови”, по 
крайней мере, сегодня. Вот и вывод А дальше про национальную 
идею — Вы уже сами додумаете”. 
 Я: “Сергей Жигинас. Тіпун вам на язик — за геноцид. У мене 
такого ніколи не було, немає і не буде. Притомний російськомов-
ний громадянин України, як на мене, має чи повинен мати достат-
ньо розуму, а ще краще — мудрості, щоб усвідомлювати для себе 
й уміти переконливо пояснювати іншим, засади українського на-
ціє- й державотворення. Якщо він на таке не здатен, другий 
варіант — бути законопослушним громадянином і з повагою ста-
витися до народу й України. Що в цьому геноцидного? В США 
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співживуть представники чи не всіх етносів планети. Жодна з ет-
нічних груп не качає тут свої права, але сумлінно додержують 
встановленого тут конституційного порядку. Якщо трапляється 
спостерігати чванство, то, здається, тільки з боку... російськомов-
них. Парадокс? Не думаю”. 
 С. Жігінас: “== російськомовний громадянин України, як на 
мене, має чи повинен мати достатньо розуму, а ще краще — 
мудрості ==  ЯК НА МЕНЕ. Отож. а Ви в них запитайте. )) Ви 
вже згадували тут Сергія Дацюка, а він сьогодні найпопулярніша 
фігура у людей, які здатні думати (зайдіть до нього на сторінку 
і порахуйте лайки, коментарі та репости), а потім зробіть це 
саме на своїй сторінці.  я це вже зробив”. 
 Я: “Сергей Жигинас, Бути популярною фігурою у суспільства з 
низьким рівнем національної свідомості й громадянської зрілості 
— не робить честі. Я такого навіть не прагну”. 
 С. Жігінас: “== у суспільства з низьким рівнем національної 
свідомості й громадянської зрілості == И как Вы в таком 
обществе собираетесь продвигать национальную идею? Вижу 
уезжать из страны придется бОльшей части населения. У нас 
самое сознательное и зрелое общество в мире, просто, да, 
каждый судит по себе”. 
 Я: “Сергей Жигинас, ми почнемо з піднесення рівня націо-
нальної свідомості й громадянської відповідальності суспільства 
через освіту й просвіту, через захист інформаційного простору й 
інформаційного суверенітету України, через масовану інформа-
ційно-роз’яснювальну роботу україноцентричних ЗМІ. Спочатку ми 
витіснемо з мізків людей кремлівську пропаганду з її “русскім мі-
ром”, потім допоможемо людям усвідомити самих себе як дітей 
своєї землі, потім — як народ і суспільство, а потім — свою відпо-
відальність за свій лад (устрій), за свою систему урядування і зре-
штою — за своїх політичних лідерів та урядовців”. 
 С. Жігінас: “== захист інформаційного простору == 
Защитите страну хоть от самого себя, так как тот, кто 
вносит раскол в ряды украинцев во время войны — лучший по-
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мощник агрессора. А дотянуться Вам до всех остальных — ру-
ки коротки, как это мы уже выяснили. Сознательные украинцы 
“всем миром” уже выяснили, что во время войны нужен мора-
торий на все темы, которые разделяют людей”. 
 У мене більше немає бажання продовжувати діалог із С. Жігі-
насом, який звинуватив мене в тому, що я, бачите, вношу “раскол 
в ряды украинцев во время войны”, а отже я (і ніхто інший) — 
«лучший помощник агрессора”. 
 Зрозуміли логіку? С. Жігінасові, який живе в Тернополі й вільно 
володіє українською мовою, але принципово спілкується росій-
ською, не дано зрозуміти, що агресією Московії проти України був 
намір захистити “знедолену”, “переслідувану” російськомовну мен-
шість в Україні. Хоча ця агресія, власне, мала на меті примусити 
українців ще більше полюбити “русскій мір”.  
 Василь Шкляр в одній із своїх публікацій якось звернув увагу на 
те, що російське вторгнення на Донбас поширилося на окремі ра-
йони, в яких переважало денаціоналізоване населення, і не поши-
рилося на україномовні райони Луганської та Донецької областей.  
 Це говорить про те, що якби українське суспільство не було 
роз’їдене іржею “русского міра” і було україноцентрично моно-
літним, Путін із своїми кремльовськими освабадітєлямі навряд чи 
й сунув би свій писок в Україну, в українське суспільство і взагалі в 
українські справи. 
 Тому для кожного притомного українця в Україні та розсіянні 
цілком очевидним є те, що справжнім розкольником українського 
суспільства є якраз відверті чи приховані прибічники “русского 
міра”. 
 З відвертими пропагандистами “русского міра”, здається, усе 
усім зрозуміло. Незважаючи на свою наглість і агресивність, вони 
спалюються дуже швидко. Тому прикладом є випадок із свяще-
ником УПЦ МП, який відмовився відспівувати трагічно загиблу ди-
тину в Запоріжжі. Думаю, цей випадок спричинить величезний від-
тік віруючих із цієї церкви, яка є одним із найпотужніших інстру-
ментів русифікації України. 
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 Українське суспільство хай і помалу, але відкриває очі на спра-
вжню суть російських та проросійських ЗМІ, які роблять усе для 
того, щоб не тільки тримати українців у полі інформаційного впли-
ву Кремля, але й “заземлювати” їхню свідомість на рівень 
ностальгування за совком. Про це, зокрема, свідчать обговорення 
новорічних та різдвяних телепередач.  
 Із деструктивними щодо України й українського суспільства 
УПЦ МП та олігархічними ЗМІ ситуація прояснюється. Можна на-
віть говорити, що процес розпаду їх таки починається. Звичайно, 
період напіврозпаду триватиме ще досить довго, і повний розпад 
прискорити можна лише поетапною широкомасшабною україні-
зацією. 
 Судячи з цитованої вище дискусії, значно небезпечнішими є 
процеси, які зараз відбуваються в російськомовному сегменті ук-
раїнського суспільства і в яких провідну роль переймають на себе 
так звані “російськомовні патріоти” України.  
 Вони не тільки не мають наміру пристосовуватися до більшості 
в суспільстві чи йти на компроміси з ним і відтак допомагати 
суспільству розвиватися й будувати державу. Вони вимагають від 
суспільства їти їм на поступки, пристосовуватися до них. Вони 
роблять усе для того, щоб нав‘язувати суспільству свої “правила 
гри”, і тому, працюючи на випередження, пропонують суспільствові 
свої проекти, які задовольняли б їхні інтереси і які кардинально 
розходяться з інтересами усього українського суспільства. 
 Чого тільки вони не придумують, аби лише зберегти свою ро-
сійськомовність. Письменник Андрій Курков навіть пропонує ви-
працювати основи “української російської мови”, відмінної від ро-
сійської мови в Росії, та інші заходи, які зберігали б статус кво. 
 Тут є кілька аспектів, які нас мають занепокоїти, і, можливо, на-
віть серйозніші, ніж Московський патріархат і згадані вище ЗМІ.  
 По-перше, скидається на те, що якраз “російськомовні патріоти” 
з часом залишаться останнім бастіоном “русского міра” в Україні й 
чинитимуть найшаленіший опір процесам становлення української 
нації, а отже — й процесам українського державотворення.  
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 Це означає, що рівень національної свідомості й громадянської 
відповідальності цього сегменту українського суспільства залиша-
тиметься низьким до тих пір, поки через сутнісну українізацію си-
стеми освіти в наступні покоління не буде закладено україноцент-
ричне начало. Але цей процес забере набагато більше часу й бі-
льше зусиль, ніж ми навіть можемо уявити. 
 По-друге, традиційно активніші й агресивніші, “російськомовні 
патріоти” працюють на випередження й усе частіше перехоплюють 
ініціативу у випрацюванні тих чи тих проектів. 
 Це якраз і має місце в ситуації, яка спонукала мене до оцих но-
таток. “Російськомовні патріоти”, як можна помітити з перебігу 
обговорення, уже втяглися у пошук національної ідеї та можли-
востей зміни суспільного устрою й способу урядування.  
 Чим загрожує така ініціативність та активність? Перш за все 
тим, що свідомо чи несвідомо “російськомовні патріоти” можуть 
нав’язати Україні й українському суспільству черговий малоросій-
ський проект, який продовжуватиме тримати Україну й українське 
суспільство в цупких обіймах російського інформаційного про-
стору, сіятиме українобіжні настрої й тенденції й, зрештою, важ-
кими ланцюгами прикує їх до “русского міра”. 
 По-третє, російськомовний сегмент українського суспільства, 
яким патріотичним він не позиціонував би себе, залишатиметься 
благодатним грунтом для роботи кремлівських спецслужб, росій-
сько-проросійських церков та ЗМІ, для вирощування нових поко-
лінь таємної ворожої агентури та агентів ворожого впливу. 
 У зв’язку з цим російськомовний сегмент українського суспіль-
ства взагалі й “російськомовні патріоти” зокрема мають стати об’є-
ктом уваги передусім українських спецслужб, а вже потім — ос-
вітньо-просвітницьких установ і організацій, україноцентричних 
церков та ЗМІ. 
 І тут нам може стати в пригоді історичний досвід різних країн у 
справі боротьби із ворожими впливами через використання етні-
чних меншин.  
 Наприклад, до початку Першої Світової війни чи не найпо-
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тужнішою етнічною групою в США була німецькомовна меншина, 
німецька мова конкурувала з англійською, а вплив американських 
німців на суспільне життя американців був величезним. Під час 
світових війн, розв’язаних Німеччиною, багато американських нім-
ців були інтерновані. Поразка Німеччини у двох світових війнах 
прискорила процеси асиміляції американських німців, і тепер тіль-
ки прізвища нагадують про їхнє коріння. 
 Аналогічна ситуація була і з американськими японцями. 
 Уряд США, звичайно, відіграв у цих випадках репресивну роль 
із своїми таборами для інтернування, але й американське су-
спільство тут не залишилося осторонь, відігравши консолідуючу 
суспільствотворчу роль.  
 Нинішнє століття, звичайно, не надихає на інтернування, хоч 
агресивно налаштована російсько-проросійська п‘ята колона в Ук-
раїні й заслуговує саме таких жорстких заходів у часі агресії Росії 
щодо України (це значною мірою знизило б напругу в суспільстві й 
сприяло б успіхам у протистоянні агресії). 
 А от досвід суспільного впливу на проблемні сегменти українсь-
кого суспільства міг би бути дуже корисним для консолідації укра-
їнського суспільства й піднесення його національної свідомості та 
громадянської відповідальності. 
 Ми маємо перемагати не репресивними заходами (хоч без ре-
пресивних заходів щодо відверто ворожих агресивних і суспільно 
небезпечних дій не обійтися), як масованою освітньо-просвітниць-
кою та інформаційно-роз‘яснювальною діяльністю.  
 Навколо реалізації цих завдань і мають об’єднатися усі здорові 
сили українського суспільства. В авангарді цих здорових сил бачи-
ться мені й потужна група україноцентричних, національно свідо-
мих і громадянськи відповідальних російськомовних у побуті, але 
публічно україномовних (sic!) громадян України. Ця група може 
формалізуватися у вигляді громадського об’єднання, фундації чи 
якоїсь іншого типу інкорпорування. 
 Ми раді будемо співпрацювати з такою групою, надаючи їй усе-
бічну підтримку й сприяючи її кількісному та якісному зростанню 
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до того рівня, на якому ця група зможе справляти вирішальний 
вплив на увесь російськомовний сегмент українського суспільства.  
 Це й буде та сила, яка відіграє справді об‘єднавчу роль в укра-
їнському суспільстві, стане потужною підмогою в процесах україні-
зації, а відтак і в зміні суспільного устрою та системи урядування, 
що остаточно відірве Україну й українське суспільство від Московії 
й допоможе перетворити Україну на успішну державу.  
 Успіх України пробудить українську національну свідомість і в 
мільйонах і мільйонах давно зрусифікованого люду, який живе на 
українських етнічних теренах, що нині адміністративно входять до 
складу РФ і які зараз використовуються як плацдарм для агресії 
Московії щодо України. 
 7 січня 2018 р. 
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✍ 

Ще раз про відповідальність 
українських учених 

 О. Крамаренко провокує мене темою, яка для мене є однією з 
ключових і пріоритетних. Цілком поділяючи його обурення неадек-
ватними діями влади і його занепокоєння долею української науки 
(і вищої освіти), дозволю собі сказати тут таке, що може бути над-
то дражливим для декого з моїх колег науковців-професорів-до-
центів в Україні. 
 Можливо, що такий неадекватний (чи несиметричний?) крок 
влади є свого роду “платою” українській науці та вищій освіті за її 
низький рівень національної свідомості й громадянської відпо-
відальності, за її науково-освітню відданість традиціям радянської 
науки і освіти, за її інертність і пасивність упродовж цілої чверті 
століття незалежності України. 
 Українська наука й вища освіта, здавалося б, мала стати ініці-
атором і авангардом системних перетворень в Україні ще на по-
чатку 90-х років минулого століття, обгрунтувавши необхідність і 
нагальність зміни суспільного устрою, зміни системи урядування 
та широкомасштабної українізації України.  
 Українське суспільство було готове до таких перетворень. Еко-
номічне становище України як однієї із світових потуг (здається, 
дев‘яте місце у світі) було тривкою базою для таких перетворень... 
 На превеликий жаль, вирощена й випестувана в умовах авто-
ритарно-тоталітарного устрою й керована командно-адміністра-
тивною системою урядування, українська наука й вища школа ви-
явилася денаціоналізованою, деморалізованою й дезорганізова-
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ною в умовах, коли сама історія давала їй свободу для злету 
думки. 
 Завмерши в очікуванні директив згори, українська наука й вища 
школа упала в летаргічний сон, і все ніяк не може прокинутися й 
усвідомити свою місію. 

 Розумію, з яким гнівом насипляться на мене ті, кого зачепило 
сказане мною. Постривайте. Я сприйму ваш гнів як праведний, ко-
ли замість емоційних заперечень мені у коментарях ви будете по-
давати повні вихідні дані монографічних видань і збірок наукових 
статей та розвідок (письменницьку публіцистику не пропонувати) 
за такими темами: 
 — українська національна ідея;  
 — українська національна ідеологія (зокрема, націоналізм); 
 — україноцентризм як основа націєтворення; 
 — суспільний устрій (лад) для розбудови успішної України; 
 — спосіб урядування як фактор українського державотворення; 
 — стратегія розвитку України; 
 — українізація як повернення до національних традицій і зви-
чаїв;  
 — шляхи й можливості українізації освіти; 
 — захист інформаційного суверенітету, українізація інформа-
ційного простору, розбудова україноцентричної системи ЗМІ; 
 — шляхи й можливості створення української помісної церкви, 
викриття підривної, антиукраїнської ролі чужинських впливів; 
 — природа корупції в Україні та шляхи й можливості подолання 
цього явища тощо. 
 Я вже не кажу про те, що за чверть століття НАНУ та галузеві 
академійки, об‘єднавши зусилля, могли б (і повинні були) розвін-
чати історичні міфи й захистити українську історичну спадщину від 
ворожих зазіхань. 
 Цей перелік можна продовжувати. Але марно сподіватися на 
те, що ми укладемо тут пристойний бібліографічний довідник укра-
їноцентричних наукових студій.  
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 Навіть найвідоміші українські вчені, які могли б проявитися у 
перелічених царинах, продовжують тирлуватися в російському 
інформаційному полі, залишаються апологетами радянської ідео-
логії й методології або ж займаються якимись дріб‘язковими 
темами. 
 Тема Голодоморів залишається предметом уваги зацікавлення 
ентузіастів. Декомунізація звелася до знесення пам‘ятників та пе-
рейменування населених пунктів і вулиць.  
 Українознавча освіта і просвіта не виходить із приміщень де-
кількох інституцій не тільки у широкі народні маси, а навіть у сере-
довище учителів, викладачів вишів, журналістів та бодай лідерів 
політичних партій і рухів. 
 Російськомовний сегмент українського суспільства, здається, 
взагалі відданий на відкуп «русскому міру».  
 Одна із останніх дискусій, у яку мені довелося втягнутися, за-
свідчує, що українським інтелектуалам усе ще дуже подобається 
усвідомлювати “трудовою радянською інтелігенцією”. 
 Філософ Сергій Секундант сказав газеті “День”, що інтелігенція 
є найреакційнішою частиною українського суспільства. Очевидно, 
саме ця “робітничо-селянська інтелігенція” й не задоволена тим, 
що влада зухвало обійшла науковців та професуру, піднявши за-
робітну плату вчителям. 
 Я не здивуюся, якщо невдоволені зберуться на науково-профе-
сорський Майдан. 
 
 Тим часом нагадую запрошення до співпраці тим науковцям і 
викладачам вишів, які щиро уболівають за майбутнє України і го-
тові пристати до нашого коша.  
 11 січня 2018 р. 
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Інтелігенція vs інтелектуали 
 Не плутайте інтелігенцію (явище суто російське, народжене у 
19-му столітті, а потім за СРСР переформатоване в “рабочє-крє-
стьянскую інтелігєнцію”) з інтелектуальною елітою нації. Це —не 
тільки відмінні поняття. Це — різні вагові категорії. Зважте на те, 
що В. Стус писав про інтелігенцію в умовах радянської дійсності, 
коли іншого розуміння не могло й бути. 
 Дмитро Снєгирьов затявся доводити мені, хто першим застосу-
вав поняття інтелігенція (хоч слово появилося ще в давній латині), 
а потім звинуватив мене в прихильності до російських міфів.  
 Прикметно, що в цій суперечці мене ще й дуже інтелігентно ду-
раком обізвали: в інтелігентів так заведено, коли вичерпуються 
аргументи.  
 Проблема, зрештою, не в походженні поняття і не в самому по-
нятті (хай воно собі живе). 
 Проблема в тому, що поняття “інтелігенція” надто міцно прив’я-
зане до суто російсько-радянського явища, яке визначало й про-
довжує визначати стан інтелектуальної еліти українського суспіль-
ства, і, судячи з затятості мого опонента, нема на те ради.  
 Зрештою, кожен український інтелігент вільний думати що хоче, 
і якщо йому приносить задоволення належність до “трудової (чи 
робітничо-селянської) радянської інтелігенції”, то ради на те 
немає. 
 Залишається відкритим лише питання про те, чи можна усю 
українську пострадянську інтелігенцію вважати інтелектуалами. 
 6, 12 січня 2018 р. 
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Печальні нотатки з приводу сторіччя 
української революції 
 
 Це — єдине, чим сучасне українське суспільство згадує століт-
тя революції?! Знайдуться, звичайно, такі, що стверджуватимуть: 
добре, що хоча б це. Ясна річ: добре! Але ж мало б бути інакше. 
Мали б бути масові заходи на офіційному державному рівні. Мали 
б бути масові заходи на громадському рівні.  
 Мали б бути масові заходи на рівні науково-освітніх інституцій:  
 — наукові конференції за всіма науковими напрямками діяль-
ності НАНУ; 
 — наукові конференції в університетах; 
 — освітні заходи в школах; 
 — просвітницькі заходи громадських організацій... 
 Мали б бути масові культурні заходи в системі міністерства ку-
льтури: 
 — музеї; 
 — бібліотеки; 
 — естрада... 
 Це ж скільки втрачають можливостей нагадати українцям про 
своє минуле, про досягнення і втрати, про уроки історії, про візію 
сучасного й майбутнього у контексті історії... 
 Прикметно, що аналогічну ситуацію спостерігаємо і в діаспорі, 
хоч ще лише одно покоління назад усе було б інакше... 
 Мовчить УВАН, мовчить НТШ... Не чути про те, щоб планували 
бодай якісь заходи громадські організації діаспори... 
 Завдяки ініціативі діаспорі вшанування жертв Голодомору 1932
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—1933 років стало традицією і в Україні, хай й надто формалі-
зованою. 
 Нинішній ювілей міг би стати доброю нагодою усвідомити, що 
Голодомори 1921, 1932—1933 та 1946—1947 років були наслід-
ком поразки української революції, століття якої відзначаємо. 
 Перебіг революційних подій, перемоги й поразки, причини і на-
слідки того, що відбувалося сто років тому, що з того вийшло і на 
що треба сподіватися у майбутньому і т. ін., — ось над чим мають 
замислитися сучасні покоління. 
 Тим більше, що йде війна, якп значною мірою повторює  події 
столітньої давності. 
 Наглість, зухвалість агресора стає усе витонченішою. Історія 
волає нам, що не можна програти у цій війні, інакше наслідки 
поразки будуть значно тяжчими й невідворотними. 
 Втім, що ви хочете, коли 80-річчя В. Чорновола не стало при-
водом для пошанування людини, яка стала символом сучасної 
боротьби за незалежність України, а відтак і для серйозного осми-
слення та обговорення сучасних досягнень і втрат... 
 Сумно... 
 Подивимося, як НАНУ відзначатиме сторіччя від заснування 
ВУАН, без якої просто не було б НАНУ. 
 Подивимося, як відзначатимуть сторіччя українізації і багато чо-
го іншого та визначального для нас теперішніх. 
 Сумно констатувати, але це і є наслідок того, що українська ін-
телектуальна еліта, пардон — робітничо-селянська інтелігенція, 
виявилася найреакційнішим прошарком українського суспільства. 
 …Застереження для тих коментаторів, які будуть нагадувати 
мені про важке життя населення в Україні, про низькі зарплати, 
про високі комунальні платежі, про погані дороги, про олігархів та 
бариг, про... Що там ще? 
 Краще помовчіть! Це все — наслідки поразок минулого й 
небажання брати уроки в історії. 
 19 січня 2018 р. 
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Системність як чинник  
сутнісної українізації 

 Фізик (зараз це суттєво) Андрій Карбівничий запропонував пе-
репостити у нашій групі свій запис. Дозволяючи перепост, я не мав 
би змоги написати необхідне у даному випадку застереження. 
Тому я перепощую його запис сам. Суть цього запису — мовне пи-
тання й нагальність запровадження української мови в усіх сфе-
рах життя України. І про це говорить нам, наголошую, фізик. 
 У чому тут проблема? Учора ми активно обговорювали позицію 
мовознавця за фахом, і не просто мовознавця, а доктора наук і 
професора Ірини Фаріон, яка бачить українізацію виключно через 
шкельця агресивного, сиріч примусового поширення української 
мови на всі сфери українського життя. Приблизно так само, як 
уявляє собі це пан Карбіаничий. 
 На жаль, конструктивної дискусії не вийшло — вона перетво-
рилася на базар, у якому найбільше лементу наробили свободівці 
— однопартійці пані Фаріон.  
 Наголошую ще раз: я за поширення української мови на всі 
сфери життя українського державного й суспільного життя, за 
винятком хіба що родинного середовища та меншинних громад. Я 
про це пишу давно й послідовно. І буду це робити надалі. 
 Але я проти ситуативного, несистемного підходу, коли мовне 
питання виривають із комплексу системних заходів, розглядають 
як самоціль і намагаються розв’язати поза іншими, не менш важ-
ливими, сутнісними чинниками, які складають комплекс завдань, 
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що їх можна і треба вирішувати у процесі широкомасшабної ук-
раїнізації. 
 Зараз я запрошую тих, хто надає перевагу логіці, увімкнути ло-
гіку, а тих, хто надає перевагу образно-асоціативному мисленню, 
— активізувати свою уяву. 
 Отже, уявіть собі, що ви прислухалися до філолога Фаріон і до 
фізика Карбівничого й спонукали населення (саме так!) України 
заговорити вишуканою українською літературною мовою чи верх-
ньонаддністрянським її діалектом. Усе населення, включно з тими 
неукраїнцями в Україні, що десь там усамітнилися під однією ков-
дрою. 
 Уявили? А тепер уявіть собі, що вони слухають і про що гово-
рять. У когось грає Висоцький, а в когось “Мурка”. Хтось регоче з 
витребеньок Зеленського чи Данилка. Хтось як дивився російські 
серіали, так і дивиться...  
 Так, вас обслуговують на касі в супермаркеті та за столом у 
ресторані українською. Українською ж виступають депутати усіх 
рівнів. І чиновники від президента до секретаря сільради в  ро-
сійськомовному колись Криму чи Донбасі говорять до вас 
солов‘їною... 
 Ви задоволені й щасливі від того, що скрізь чуєте українську і 
що живете нарешті в українській Україні. Аякже! Ефект Фаріон, 
ефект Карбівничого чи ефект когось іншого (підставте знайоме 
вам ім‘я) запрацював.  
 Ви навіть не зауважили, що внутрішній голос виказав вам цю 
радість голосом ненависного вам українофоба Олега Табакова 
через кота Леопольда з московського мультфільму: “Заработало!” 
 (Теоретично це цілком можливе. Якщо до влади в Україні 
прийде диктатор з поглядами, як у пані Фаріон.) 
 Звичайно ж, в екстазі задоволення ви навіть не запідозріли, що 
ввічливий касир подумки побажав вам усього найгіршого, що офі-
ціант тричі плюнув у кожне з принесених вам блюд, що депутат чи 
чиновник таємно віддав свій голос за погіршення вашого 
добробуту або зробив усе, щоб вам краще не стало... 
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 Поки ви осмислюєте сказане мною вище, зверну вашу увагу на 
реальні зміни в суспільному житті України й українського суспіль-
ства, уже здійснені з добрими намірами, але які дали частковий 
(навіть не половинчастий) ефект. За позірною значущістю акції 
суттєвих змін у суспільстві не спостерігаємо. 
 Йдеться про декомунізацію, головним героєм якої є Володимир 
В’ятрович. Він справді провів грандіозну роботу. Знищено майже 
всі пам‘ятники тоталітаризму. Перейменовано майже всі населені 
пункти й вулиці, які несли на собі мітку авторитарно-тоталітарного 
устрою й адміністративно-командної системи урядування. 
 Чи принесли ці заходи сутнісні зміни в українське суспільство й 
українське державотворення? Чи зруйнували вони залишки 
авторитарно-тоталітарного устрою й адміністративно-командної 
системи урядування, які успадкувала Україна від УРСР? 
 Запитання риторичні. Совок як був, так і залишається становим 
хребтом українського суспільства й українського державотво-
рення. Система освіти не зазнала сутнісних змін, незважаючи на 
спроби реформувати її. Система ЗМІ також не зазнала сутнісних 
змін: український інформаційний простір залишається під моно-
полією Москви. Духовне життя українського суспільства не позба-
вилося впливу Московського патріархату: “русскій мір” лізе з усіх 
щілин. 
 Чому? Дехто вважає, що зосередитися треба було не на де-
комунізації, а на дерусифікаці чи на розросійщенні (пропонують 
масу термінів, не замислюючись навіть над їхнім сенсом).  
 Як це не називай, а декомунізація була й залишається спробою 
змінити ціле через зміну окремого, ба навіть вплинути на сутнісне 
через зміну форми, не зачіпаючи навіть нематеріальних — ідеоло-
гічних, світоглядних складових. Інакше кажучи, мав місце ситуати-
вний підхід до явища, яке вимагає сутнісних змін - заміни автори-
тарно-тоталітарного устрою й адміністративно-командної системи 
урядування новими, питомими для українського суспільства ла-
дом та системою урядування. 
 Фізики мали б розуміти й усвідомлювати це краще, набагато 
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краще, ніж історики й філологи. Але українські фізики, схоже, за-
ражені фрагментарністю мислення не менше, ніж українські істо-
рики й філологи. 
 Я нікому не нав’язую свої погляди і свою концепцію. Я хочу спо-
нукати вас замислитися над причинами й наслідками при роз-в’я-
занні тих завдань, які ми ставимо перед собою.  
 Поширення української мови на всі сфери державного, суспі-
льного й навіть родинного життя, як і реальні декомунізація, деру-
сифікація, деолігархізація тощо, стане можливим і природним яви-
щем, коли ми будемо просувати її через системні, комплексні сут-
нісні зміни. 
 Очевидно, що це можливо й необхідно роботи щонайменше у 
трьох напрямах водночас і у якнайтіснішому взаємозв‘язку страте-
гічних і тактичних заходів на кожному з цих напрямів. 
 Перший напрям — системна українізація усієї системи освіти 
(від дитсадка до вишу) і просвіти (з тривкою українознавчо-світо-
глядною основою), і не лише через запровадження української мо-
ви як мови навчання, а через українізацію ідеології, методології та 
інших аспектів ідейно-тематичного спрямування, змісту освіти, за-
вдяки яким українська як мова викладання стає природною функ-
ціональною формою усього процесу. 
 За таких умов, маючи на вході до дитсадка уявних Мішу чи 
Альону, на виході із середньої школи чи тим більше вишу ми мати-
мемо україноцентричних і стовідсотково україномовних навіть у 
побуті Михайла чи Олену. 
 Другий напрям — системна українізація інформаційного про-
стору й створення україноцентричної системи ЗМІ, захист інфор-
маційного суверенітету. Знову ж ідеться не лише про запровад-
ження української як панівної мови телерадіомовлення й тексто-
вих (друкованих та віртуальних) ЗМІ. Йдеться про українізацію 
ідейно-тематичного спрямування усього інформаційного простору, 
за якої українська мова стане природною і єдино можливою фор-
мою функціонування інформації в суспільстві. 
 За таких умов якісна за змістом і вишукана за формою україно-
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центрична інформаційна сфера виконуватиме конструктивну на-
цієтворчу, державотворчу та й розважальну функції в українському 
суспільстві, утримуючи його імунітет до чужинських впливів на на-
лежному рівні. 
 Третій напрям — українізація духовної сфери, що є, можливо, 
найважчим, найскладнішим із завдань, які постають перед україн-
ським суспільством і українською державою. Не стільки тому, що 
ця сфера є найделікатнішою, скільки тому, що вона вона заполіти-
зована більшою мірою, ніж освіта й інформаційна сфери. Це — 
фантом якраз того суспільного устрою і тієї системи урядування, 
що їх Україна зберегла, не позбулася після розпаду СРСР, в якому 
церкви та інші релігійні об‘єднання були не так формою організації 
духовного життя людей, як інструментом у руках спецслужб. 
 За українізацію цієї сфери борються україноцентричні спектри 
різних традиційних і нетрадиційних релігій. Очевидно, що першо-
черговим завданням у цій сфері є створення єдиної Української 
помісної церкви християнського обряду, яка змогла б витиснути з 
українського духовного простору Московський патріархат з його 
“русскім міром”.  
 Так само очевидним є і те, що в Україні активізувалися й дохри-
стиянські, рідновірівські та псевдорідновірівські форми організації 
духовного життя, які в масі своїй не є україноцентричними. Тому й 
тут особливо важливо відділити зерно від полови. 
 Як і в інших сферах, тут не можна українізацію зводити до ок-
ремих, хай і суттєвих аспектів — того ж мовного питання чи укра-
їнськості в природі християнства чи рідновірства. 
 Зрозуміло, що лише україноцентричні освіта, просвіта та ін-
формаційно-роз’яснювальна робота ЗМІ можуть відіграюти ключо-
ву роль в українізації сутності духовної сфери на перших етапах 
українізації релігійного життя. Але це — не кінцева мета укра-
їнізації. 
 Зараз уже заговорили про перспективи виникнення сутнісно но-
вого явища в духовній сфері українського суспільства, яке поєд-
нає науку, філософію і релігію і відтак із часом замінить собою 
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традиційні релігії. 
 Така “нова релігія” напевно відіграє вирішальну роль у вихован-
ні “нового українця” з високим рівнем національної свідомості й 
громадянської відповідальності. 
 Отож українізацію годилося б розглядати як широкомасштаб-
ний проект, успішність якого може забезпечити лише системний 
підхід, який дозволить трансформувати суспільство в цілому і кож-
ного його члена зокрема на ментальному рівні. Тільки тоді ми пе-
реможемо совковість і зможемо змінити суспільний устрій та си-
стему урядування на такі форми, які відповідатимуть традиціям і 
звичаям українського народу і які дадуть усі можливосиі для роз-
будови України як успішної держави. 
 26 січня 2018 р. 
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Українізацію годилося б розглядати як 
широкомасштабний проект і процес, успішність якого 
може забезпечити лише системний підхід, який 

дозволить трансформувати суспільство в цілому і 
кожного його члена зокрема на ментальному рівні. 
Тільки тоді ми переможемо совковість і зможемо 
змінити суспільний устрій та систему урядування на 
такі форми, які відповідатимуть традиціям і звичаям 
українського народу і які дадуть усі можливосиі для 

розбудови України як успішної держави. 



✍ 

Бізнес як чинник системних змін 

 Представники ділової сфери намагаються справити свій вплив 
на політику й запрошують до розмови політичні партії й громадські 
об’єднання. Дуже добре, що з‘являються представники ділових кіл 
України, які зацікавлені в серйозних змінах на краще в Україні. 
 Перелік партій та громадських організацій насторожує. Ініціато-
ри мають свої пояснення. У кожного з нас можуть бути свої. Тому 
я утримаюся від моєї оцінки списку. Натомість дозволю собі висло-
витися про речі, які я вважаю засадничими, принциповими. 
 Перш за все впадає в око, що ділові люди України повторюють 
помилки борців проти русифікації чи за українізацію, які вдаються 
до ситуативних методів. Тут так само має місце задум змінити ціле 
(систему) через розв’язання окремих питань взаємодії бізнесу та 
політичних партій і громадських об’єднань, а відтак і бізнесу та 
держави. У такий спосіб вони сподіваються стимулювати розвиток 
середніх і малих підприємств, надати прискорення розвиткові 
економіки і т. ін. 
 На жаль, автори ідеї не розуміють, чому формально ринкова 
економіка України не розвивається належним чином, чому багато 
підприємств і підприємців не хочуть виходити з комфорту свого 
напівтіньового чи й повністю тіньового існування, а також чому 
багато підприємств і підприємців ховаються в тінь, дистанціюю-
чись від держави. Можливо, економісти зі мною не погодяться 
(агов, Володимир Лановий, Володимир Черняк!), але, на моє гли-
боке переконання, проблеми української економіки полягають як-
раз у тому, що вона не стала повністю вільною.  
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 Причина цього полягає в тому, що Україна, проголосивши свого 
часу перехід на ринкову економіку, фактично залишилася в старій 
соціально-економічній формації — системі координат, де зберег-
лися традиції авторитарно-тоталітарного суспільного устрою (ла-
ду) й адміністративно-командної системи урядування. 
 В умовах СРСР, коли ситуацію контролювала добре структуро-
вана компартійно-радянська номенклатура, згуртована залізною 
партійною дисципліною, економічні механізми працювали хай і не-
ефективо, але злагоджено. Після розпаду СРСР монополію ком-
партії замістив інститут президента з його вертикаллю влади, що 
фактично накладається на колишню компартійну вертикаль. Ком-
партійно-радянська ж номенклатура трансформувалася в олігар-
хічні клани та організовані злочинні угрупування. Останні існували 
й за СРСР, після розпаду якого вони просто вийшли з тіні. Це й 
спричинило розвал і розграбування промислового потен-ціалу, 
який Україна одержала у спадок від УРСР/СРСР. 
 Отже, зупинити процес розпаду економіки України, налагодити 
роботу вільного ринку й стимулювати ефективне зростання про-
мисловості й сільського господарства можливо за умови здійс-
нення системних змін. 
 На зміну авторитарно-тоталітарному суспільному устрою (ладу) 
має прийти інший суспільний устрій, заснований на українських 
національних традиціях і звичаях з урахуванням досвіду найуспіш-
ніших країн сучасного світу. 
 На зміну адміністративно-командному способові урядування 
має прийти інший спосіб урядування, так само заснований на ук-
раїнських національних традиціях і звичаях з урахуванням викли-
ків, які постають перед Україною. 
 Ці системні зміни устрою (ладу) та форм урядування можливо 
здійснити через широкомасштабну поетапну українізацію, і діло-
вий світ України має усвідомлювати це не менше, ніж гуманітарії. 
 Підприємства й підприємці можуть справити значний вплив на 
українізацію освіти, просвіти й навіть духовної сфери — церков і 
релігійних організацій. Існує безліч ефективних форм співпраці 
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бізнесу з цими сферами. 
 Але вирішальний вплив на підготовку системних змін, на про-
цеси українізації, на піднесення національної свідомості й грома-
дянської відповідальності суспільства бізнеси можуть і повинні 
справити через підтримку незалежної від будь-яких впливів укра-
їноцентричної системи ЗМІ. 
 6 лютого 2018 р. 
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Підприємства й підприємці 
можуть справити значний вплив на 

українізацію освіти, просвіти й навіть духовної 
сфери — церков і релігійних організацій.  

Існує безліч ефективних форм співпраці бізнесу 
з цими сферами. Але вирішальний вплив на 
підготовку системних змін, на процеси 
українізації, на піднесення національної 

свідомості й громадянської відповідальності 
суспільства бізнеси можуть і повинні справити 
через підтримку незалежної від будь-яких 
впливів україноцентричної системи ЗМІ. 
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Хочемо як краще,  
виходить як завжди 

 Ні сіло, ні впало троє президентів, жоден із яких не оглядався 
на історичну тяглість української державності, перебуваючи на по-
саді, надумали ініціювати законодавче закріплення 1180-річчя ук-
раїнської державності. Дивна ініціатива. Чи не так?  
 Перше, що спадає на думку, — явне бажання переплюнути “ти-
сячолітній московський райх”. Бодай на кілька десятків років. Дру-
ге, що мене насторожує: наскільки мені відомо, колишні президен-
ти не мають законодавчої ініціативи. Третє: причетність до цієї іні-
ціативи Всеукраїнського товариства “Меморіал” імені В. Стуса, яке 
не має статусу авторитетної науково-дослідної інституції взагалі, а 
що вже казати про поглиблені історичні студії. 
 Думаю, усі ви зрозуміли, про що йдеться і чому виник цей 
задум. Справді, давно на часі повернення нашої історичної, й зо-
крема — державотворчої, спадщини і традиції. І це, поза будь-
яким сумнівом, має відбуватися через утвердження доконаних 
фактів, подій і явищ (в тому числі й законодавчо — аж до змін у 
Конституції) й доведення нових фактів, подій і явищ вітчизняної 
історії та викриття фактів привласнення української національної 
спадщини чужинцями та розвінчування ворожих міфів. 
 При цьому важливо проявляти максимально виважені підходи, 
вивірену методологію, утримуватися від кавалерійських наскоків, а 
також уникати повторення або утвердження чужих і творення вла-
сних міфів і легенд. 
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 Пошлюся тут на один приклад. У поширеному від імені трьох 
президентів документі на самому початку вжито словосполучення 
“Київська Русь” як однієї з історичних назв України. Тим часом уже 
доведено, що така назва не фігурує в автентичних документах від-
повідного періоду і що це — міфологема, вигадана Москвою. Цей 
факт свідчить, наскільки відповідально треба ставитися до кожно-
го факту, події чи явища у справі, за яку ми беремося. 
 Ідеальним було б, якби цю справу ініціювала і взяла на себе 
НАНУ. На жаль, ми вже не раз пересвідчилися, наскільки відста-
лою й по-совковому консервативною позиціонує себе флагман ук-
раїнської науки. Там же застрягли й галузеві академії й практично 
вся наука вищої школи. 
 Гаразд, якщо не вони, то хто? Є ще два інститути, кому сам Бог 
велить узяти цю справу в свої руки. Це — Національний інститут 
стратегічних досліджень (НІСД) та Український інститут націона-
льної пам‘яті (УІНП).  
 УІНП є тим закладом, профільному статусові якого відповідає 
обговорювана нами тема. Але цей інститут, на жаль, є малопотуж-
ним, має досвід переважно нефундаментальних досліджень у ца-
рині новітньої історії. Тому така фундаментальна тема йому явно 
не під силу. Очевидно, що треба думати про розширення можли-
востей УІНП, але на це потрібен час. 
 Отже, залишається НІСД. У структурі НІСД, щоправда, не пе-
редбачено стратегічних досліджень історичного характеру. На 
щастя, цей заклад має повноваження утворювати тимчасові нау-
ково-дослідні колективи. Тому НІСД може ініціювати формування 
такого колективу із залученням найкращих україноцентричних уче-
них-істориків (зокрема, й зарубіжних). Що важливо, такий колектив 
може бути утворений указом президента й дістати спеціальне фі-
нансування. 
 Не певен, що до моєї думки прислухаються в Україні, але споді-
ваюся, що мої колеги в Україні й діаспорі підтримають мене хоча б 
поширенням цих нотаток. 
 17 лютого 2018 р. 
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Про важливість україноцентризму  
в початковій школі 

 Говорячи про філософію освіти в Україні, ні журналістка, ні рад-
ниця міністра освіти й науки навіть не згадали про україноцент-
ричність та українознавчу складову початкової освіти. 
 Україноцентризм має стати засадничим принципом освіти в Ук-
раїні й основою патріотичного виховання: національно свідомий і 
громадянськи відповідальний громадянин починається з дошкіль-
ного й початкового навчання. Схоже, що МОН у процесі випрацю-
вання філософії початкової освіти активно вивчав досвід різних 
країн.  
 Так-от, щоб ви знали, американоцентричність є основою основ 
дошкільної й початкової шкільної освіти в США. Дитячі садки й по-
чаткова школа закладають дуже тривкий фундамент патріотизму, 
особливо — в тих випадках, коли цього не роблять батьки (напри-
клад, зосереджуючись на етнічному вихованні чи через свою бай-
дужість). Думаю, якби МОН в Україні дбало про це, рівень націо-
нальної свідомості й громадянської відповідальності українського 
суспільства був би незрівнянно вищим, а прошарок “какаяразніца” 
був би маргіналізований. 
 Для реалізації цього принципу, очевидно, годилося б подбати 
про українознавчу підготовку вчителів початкових класів, заохочу-
ючи усіма засобами україноцентричних учителів і позбуваючись 
українобіжних (українофобам та україноненависникам не повинно 
бути місця у початковій школі). 
 13 березня 2018 р. 
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Благими намірами... 
Наскільки можливі Установчі збори? 

 Рустам Ташбаєв звернувся “відносно необхідності проведення 
Першого Національного Українського Конгресу до майбутніх деле-
гатів та всього українського суспільства”. Перш за все мушу сказа-
ти, що Р. Ташбаєв — не перший і, на жаль, не останній, кому кор-
тить 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 Ташба-
єв) 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 Ташба-
єва, 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 “конгрес”. У 
палаці “Україна” в Києві. Ну, вислухають “майбутні делегати” по-
вчальний монолог українського американця та й роз’їдуться домів 
з нічим. Сама ж ідея продовжуватиме припадати пилом, поки ін-
ший ініціатор не струсить той порох і не нагадає про ту ідею. 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 У чому ж причини безперспективності таких романтично-ама-
торсько-дилетантських ініціатив? Їх три. 
 Перша. Це — проблема достойного ініціатора. За нинішніх 
умов скликання Установчих зборів в Україні формально могли б 
ініціювати: президент, парламент, політична партія чи коаліція гро-
мадських і політичних сил. 
 Жоден із названих суб’єктів за роки незалежності України з іні-
ціативою скликання Установчих зборів не проявився. Щоб таке 
сталося, очевидно, над цим треба ще добре попрацювати. 
 Можливо, найкращим варіантом має бути створення такої полі-
тичної сили, яка поставить собі за мету підготовку і скликання Ус-
тановчих 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, стратегії 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 (фахо-
вого), але й публічного обговорення. До того, як вони потраплять 
на розгляд Установчих зборів. 
 А це вже справа інтелектуальної еліти — через співпрацю з по-
літичною силою, про яку сказано вище, або з власної ініціативи. 
 Ми не знаємо, коли в Україні з’явиться політична сила, яка за-
просить до співпраці інтелектуалів. Разом з тим, не видно, щоб 
академічні інститути й університети проявили активність ув осми-
сленні системних змін для України.  
 Є окремі невеликі групи ентузіастів, які почали щось робити в 
цій царині. Наша група — одна із таких, і я можу стверджувати, що 
запрошення до участі в наших проектах, на жаль, не знаходить 
сподіваного відгуку.  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 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 обумов-
лює пасивність його інтелектуальної еліти, а також брак хоча б од-
нієї прлітичної сили, яка здатна була б ініціювати й очолити си-
стемні зміни. 
 Усі три причини взаємопов‘язані і взаємообумовлені. Тому не-
просто 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 най-
актуальнішою, і її годилося б провадити щонайменше у двох 
напрямках: освітньо-просвітницька діяльнічть та інформаційно-
роз‘яснювальна робота. 
 Освітньо-просвітницька діяльність може здійснюватися через 
розгалужену мережу українознавчих гуртків, семінарів, лекторіїв, 
університетів та ін. 
 Інформаційно-роз‘яснювальна роботу може забезпечити неза-
лежна система україноцентричних ЗМІ та блогів. 
 Наша робота буде успішною за умови, якщо ми консолідувати-
мемо, об‘єднуватимемо наші зусилля та координуватимемо свою 
діяльність. 
 13 березня 2018 р. 
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Слово і чин президента Порошенка 
Частина перша 

Що за блоком Петра Порошенка “Солідарність”? 

 Одіозний проросійський ресурс “Страна” влучив момент наві-
сити на чинного президента України ярлик “шестьорка”, приверта-
ючи увагу своїх читачіа до шостого місця Петра Порошенка у пе-
реліку осіб, яких виокремили соціологи як учасників уявних прези-
дентських перегонів станом на ці дні. Симптоматично? 
 Соціологи оперують результатами опитування громадської дум-
ки, яка навряд чи взагалі відображає реальний стан речей, а од-
нозначно не відображає можливого ефекту адміністративного ре-
сурсу, політичних технологій та Божого промислу. Хоч дехто вва-
жає що ці проби соціологів заслуговують на довіру. 
 Мене часом зараховують до сонму порохоботів, правда, зні-
чев’я — не ознайомившись із моїм баченням ситуації в Україні та 
ставленням до постаті П. Порошенка, з яким понад півтора десят-
ка років тому трапилося коротко поспілкуватися особисто, причо-
му за вельми приватних обставин. Незабутнім враженням від тієї 
зустрічі є спогад про те, як одно з найбагатших подружжів України 
вирішило зекономити в Америці аж п‘ятдесят баксів. 
 У мене ніколи не було ілюзій щодо пана Порошенка, але під 
час президентських виборів 2014 року я розглядав його кандида-
туру як оптимальний варіант для України, про що я тоді відверто 
писав, накликавши на себе гнів декого з моїх друзів і симпатиків 
(можете заглянути на мою сторінку того періоду). 
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 Я щиро сподівався, що підприємницький розум, пристойна осві-
та й багатовекторний політичний досвід допоможуть П. Порошен-
кові повести мудру політику згуртування українського суспільства 
у протистоянні російській агресії.  
 Він справді, за бажання, міг би українофобів та україноненави-
сників (переважно із Партії регіонів) зробити якщо не україноцент-
ристами, то хоча б українотолерантними, а ліваків-радикалів, які 
ідентифікують себе націоналістами й правими, спонукати до по-
міркованості та служіння національним традиціям і звичаям. 
 “Україна понад усе!” мало б стати об’єднавчим гаслом націє-
творення та державотворення, а ще й ідеєю опору російській 
агресії. 
 На жаль, нічого такого не сталося. Бізнесові інтереси, помно-
жені на принцип поділяй і володарюй, укупі з лукавством (заявля-
ти про підтримку свободи слова й тут же на ділі обмежувати її) та 
іншими деструктивними фактами, подіями і явищами стали домі-
нантними у Порошенковому президентстві. А чого варте хлоп’яцт-
во з такою витівкою: надати одному із своїх найкращих студент-
ських друзів громадянство, щоб тут же й відібрати, як тільки друг 
запримітив недобре в його поведінці... 
 Відтак у моду ввійшло видавати бажане за дійсне. Президент 
часто виголошує розумні, часом навіть мудрі промови, щоб від-
рапортувати про досягнення недосягнутої мети або розчарувати 
суспільство діями, які кардинально розходяться з обіцянками або 
намірами.  
 Хіба за таких умов можливо утримати високий рейтинг?  
 Он бізнесмен Дональд Трамп поводиться в політиці, як слон у 
крамниці для посуду, робить дуже непопулярні речі, а рейтинг його 
стрімко йде вгору.  
 До перемоги на президентських виборах П. Порошенко був се-
ред моїх ФБ друзів. Пішов, уже ставши президентом. Отже, читав 
мої записи, поки їхній зміст не став для нього дражливим. Припус-
каю, він і зараз заглядає в мої тексти. Дуже важливо, щоб він про-
читав і ці нотатки. 
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 Блок Петра Порошенка “Солідарність” я розглядаю як одну з 
приватних, персоналізованих політичних сил, хоч і складається він 
із різних партійок, уламків колишніх партій та “незалежних” членів.  
Тому говоритиму про нього як про єдиний суб’єкт політичного про-
цесу. 
 На час виникнення БПП “Солідарність”, очевидно, не випадало 
говорити про його ідеологічну платформу, про стратегію й тактику і 
про все таке інше. Адже блок створювався заради розв‘язання 
ситуативних завдань, метою яких була перемога в першому турі 
на виборах президента.  
 Мету було досягнуто. Уже потім ми похопилися: а з чим, влас-
не, П. Порошенко прийшов на посаду президента? Україна купи-
лася на обіцянці, що АТО на Донбасі буде завершено упродовж 
двох тижнів. Доля уже анексованого Росією Криму тоді навіть не 
обговорювалася.  
 Ну, і, за уже чвертьстолітньою традицією, суспільству було аб-
солютно байдуже, що переможцеві перегонів та його суперникам, 
як і усім їхнім попередникам, бракувало стратегічної візії розвитку 
України. Це якщо не брати за стратегію непомірну жадобу до 
самозбагачення кожного, хто стремить на найвищі щаблі влади.  
 Чотири роки на посаді президента — час більше, ніж достатній 
не тільки для того, щоб зупинитися, оговтатися, відчути й усвідо-
мити свою відповідальність за долю народу й держави, а й поду-
мати над тим, що ти залишиш після себе у разі одного строку пе-
ребування на посаді, з чим підеш на другий строк, який «заділ» 
передаси наступникові, яку інерцію задаси поступові суспільства і 
держави, яку віддалену мету визначиш як прийнятну для при-
йдешніх поколінь твоїх співвітчизників тощо. 
 За час перебування на посаді президента тобі треба сподоби-
тися на пам‘ятник(и), присвоєння твого імені вулицям, аеропор-
тові, університетові, населеному пунктові та ін. Ану, скажіть мені, 
котрий із п‘яти українських президентів заслужив такої шани?   
 Перемога в першому турі 2014-го й однозначний відсоток під-
тримки за рік до завершення каденції — це ж як треба “поста-
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ратися”! Замість того, щоб “посадити трьох своїх друзів” і показати 
приклад реальної й успішної боротьби з корупцією, проводити 
реальні реформи (якщо бракує кебети на системні зміни) і т. ін., 
спостерігаємо тенденцію, яка у висліді може дати невтішний 
результат: твого імені не удостояться навіть твої ж приватні “Ленін-
ська кузня” чи “Рошен”. 
 Роздуми над цими речами й спонукають мене нагадати тут пе-
релік моїх стандартних запитань, відповіді на які допоможуть нам 
оцінити першу президентську каденцію П. Порошенка та блоку йо-
го імені “Солідарність” (до речі, це — єдине, що носить його ім’я). 
 Напевно марні наші сподівання одержати відповіді на наступні 
запитання з перших рук. Дуже very busy Петро Олексійович, щоб 
заглиблюватися в суть таких нікчемних запитань. Тим більше, що 
навіть ті, хто дихав йому в потилицю чотири роки тому, а тепер об-
скакали його в рейтингу, також не спромоглися на відповіді. 
 Правда, на відміну від лідерів політичних партій та вокально-
інструментальних і інших розважальних параполітичних сил, у роз-
порядженні чинного президента є декілька сотень активних “багне-
тів”, яким з бюджету України, тобто за рахунок платників податків, 
видають високі зарплати якраз за те, щоб вони готували для 
президента відповіді саме на ці запитання, нагадували про забуте 
й зневажене, підказували, освічували й просвічували за обставин, 
коли Сам не доганяє, не дотягує, не до... Ну, ви розумієте... 
 Отже, переходимо до запитань. З певних причин я свідомо роз-
межовую особистість П. Порошенка, політичну силу його імені та 
посаду президента, хоч часом їх можна й ототожнювати. 
 1. Як П. Порошенко, БПП “Солідарність” і президент України 
бачать українську національну ідею? 
 2. Яку ідеологію сповідує П. Порошенко, БПП “Солідарність” і 
президент України і якою мірою ця ідеологія відображає українські 
національні традиції і звичаї, а відтак сподівання українського 
народу? 
 3. Як П. Порошенко, БПП “Солідарність” і президент України 
бачить стратегію розвитку українського суспільства та української 
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держави? Куди цей “непорушний блок” та його лідер хочуть при-
вести Україну через десять, двадцять, п‘ятдесят років?  
 4. Чи замислюється П. Порошенко, БПП “Солідарність” і 
президент України (або хоча б інтелектуальна еліта його блоку) 
над питанням зміни соціального устрою в Україні, тобто переходу 
від устрою, нав’язаного російсько-імперським та радянським пану-
ванням, до устрою, який базувався б на українських національних 
традиціях і звичаях? 
 5. Чи замислюється П. Порошенко, БПП “Солідарність” і прези-
дент України (або хоча б прихильна до нього інтелектуальна еліта) 
над питанням 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 П. Порошенко, БПП “Солідарність” і президент 
України над проблемами українізації України, причому не в плані 
банального поширення української мови, а в плані українізації 
сутнісної через повернення до національних традицій і звичаїв, які 
включають і певні морально-етичні норми, одна із яких — жити по 
совісті? 
 7. Яку позицію займає П. Порошенко, БПП “Солідарність” і пре-
зидент України щодо агресії Росії проти України, чи має намір ініці-
ювати скликання самміту країн — підписантів Будапештського ме-
морандуму й заміни Нормандського (Мінського) формату перего-
ворів на Будапештський формат? Це — далеко не останнє запи-
тання, на яке має шукати відповідь кожен, хто збирається йти 
голосувати саме за цього кандидата на президента, народних де-
путатів чи депутатів місцевих рад. 
 Нарешті варто також поцікавитися, якою мірою П. Порошенко, 
БПП “Солідарність” і президент України стараються підносити рі-
вень національної свідомості й громадянської відповідальності 
українського суспільства, що є надзвичайно важливим для 
втілення в життя ідей, закладених у перелічені вище запитання. 
 Думаю, відповіді будуть цікавими для всіх. 
 27 квітня 2018 р. 
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Ще раз про нагальність  
системних змін 

 “Декомунізація — перший етап деколонізації”... Скільки ж тих 
етапів буде і наскільки довго це може розтягнутися? Схоже, що Ін-
ститут національної пам‘яті, як і Національний інститут стратегіч-
них досліджень, не кажучи вже про квазідержавні академічні інсти-
тути, не мають чіткої концепції системних змін в Україні, які пе-
редбачали б: (1) піднесення національної свідомості й громадян-
ської відповідальності (зрілості) українського суспільства через 
масову україноцентричну освітньо-просвітницьку й інформаційно-
роз’яснювальну діяльність; (2) широкомасштабну українізацію Ук-
раїни через сутнісну українізацію освіти й просвіти, системи ЗМІ, 
культури й духовного життя українського суспільства, а відтак і 
формування нового світогляду українського народу; (3) заміну си-
стеми координат, успадкованої Україною від УРСР/СРСР, — лікві-
дацію традицій авторитарно-тоталітарного суспільного устрою й 
адміністративно-командної системи урядування та формування 
нових суспільних відносин і способів урядування на основі націо-
нальних традицій і звичаїв. 
 Прикметно, що ці теми навіть не обговорюються. Ігнорування 
цих проблем призводить до того, що: здійснена декомунізація (лік-
відація й заборона комуністичної символіки, перейменування на-
селених пунктів і вулиць) залишилася формальністю, не спри-
чинила помітних ментальних змін у суспільній свідомості й зали-
шається несприйнятою значною частиною українського су-
спільства; незважаючи на активну законотворчу діяльність, спря-
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мовану на реформування освіти (напр., закон про мову освіти то-
що) та спроби регулювання діяльності ЗМІ (напр., закони про кво-
тування), системи освіти та ЗМІ залишаються сутнісно незмінни-
ми, змістом і формою пов‘язаними з компартійно-радянською ме-
тодологією, а також ідеологічно дезорієнтованими; спроби карди-
нальних реформ в окремих галузях (напр., оборона, поліція, охо-
рона здоров’я та ін.) обертаються лише “косметичними ремон-
тами” або впираються в шалений опір прибічників старої системи, 
боротьба з корупцією та деолігархизація обминає викорінення 
причин цих явищ і зводиться до вибіркової боротьби з наслі-
дками… 
 На превеликий жаль, і УІНП, і НІСД зосереджують свою увагу 
на поверхневих явищах і, судячи з усього, не замислюються над 
нагальністю системних змін в Україні й українському суспільстві. 
Тим часом, як я вже не раз писав, саме ці два інститути могли б і 
повинні були б ініціювати випрацювання двох-трьох варіантів кон-
цепцій системних змін, залучивши до співпраці інтелектуальний 
потенціал НАНУ, галузевих академій, приватних “мозкових цент-
рів” України та діаспори.  
 Ці завдання можна виконати за пару років і запропонувати кон-
цепції на розгляд спеціально створеного для цього незалежного 
органу (інституту), який розглянув би напрацьоване й підготував 
би остаточний проект для публічного обговорення в суспільстві, 
потім для розгляду Верховною Радою й нарешті на спеціально 
скликаних для цього Всеукраїнських Установчих Зборах (чи як там 
буде запропоновано назвати цей найвищий орган волевиявлення 
українського суспільства й світового українства). 
 За ідеальних обставин, за належним чином налагодженої орга-
нізаційної роботи й за умови добре налагодженої освітньо-просвіт-
ницької та інформаційно-роз‘яснювальної роботи на старт систем-
них змін можна вийти упродовж однієї президентської каденції й 
одного скликання (складу) Верховної Ради України. Ну, а якщо 
треба докладати зусилля до того, щоб розбудити “хиренну волю” 
спочатку інтелектуалів, а потім і політиків та широкої громадсь-
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кості, очевидно, вихід на системні зміни займе більше часу — де-
сять і більше років. Але в межах життя одного покоління це можна 
і треба зробити. Дрейф у невизначеності для України, для україн-
ського суспільства та й для світового українства несе ризик повної 
втрати ідентичності, а відтак історичної традиції, звичаїв і, 
звичайно ж, мови.  
 11 травня 2018 р. 
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✍ 

Поклик предків 
Звернення до нащадків і спадкоємців генеральної 
козацької старшини, козацької старшини та 
українських козаків в Україні й  
поза межами України сущих 

 У мене не було наміру активізуватися в козацькому русі — я 
достатньо зайнятий тими проектами, над якими працюю. Хоч сам 
я з козацького роду по батьковій лінії, козацтво мене досі цікавило 
в науковому аспекті та як частина системних змін в Україні. 
 Упродовж десятиліть я просто з інтересом спостерігав за про-
цесами відродження й “відродження” козацтва, і тільки останніми 
роками занепокоївся тим, куди ці процеси ведуть. Це спонукало 
до написання статті “Чи не час нам по-новому поглянути на коза-
цтво?” та започаткування сторінки “Українське козацтво” як проект 
Міжнародної Фундації Лідерства, а також науково-дослідного про-
екту “Козакознавство” під егідою Українського Університету. 
 Обговорення статті час від часу актуалізується, а відстежуван-
ня фактів, подій і явищ у рамках названих проектів уже привело 
до вельми невтішних висновків. Найважливішим із них є висновок 
про те, до якої міри дискредитовано саму ідею відродження коза-
цьких традицій і звичаїв. Тут не місце вдаватися в деталі. Я пишу 
цей текст для того, щоб привернути вашу увагу до проблеми, яка 
довела мою козацьку кров до кипіння і підштовхнула до кроку у 
царину, щодо якої я мав намір залишатися лише дослідником-
спостерігачем, себто не стаючи дійовою особою козацтва як яви-
ща. Поклик предків, мого славного козацького старшинського роду 
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штовхає мене до дій, щоб, очевидно, довершити справу, розпоча-
ту гетьманом Петром Іваненком (Петриком) — співавтором Кон-
ституції, знаної як Конституція Пилипа Орлика й фундатором пе-
ревіреного часом історичного союзу українців з кримськими та-
тарами. Мій заклик до вас, нащадки славного українського козац-
тва, зводиться до кількох доволі простих тез: 
 1. Нам — прямим нащадкам і спадкоємцям козацьких старшин 
і рядового (але родовитого) козацтва — зараз надзвичайно важли-
во об‘єднати свої зусилля заради відродження славних традицій і 
звичаїв, а також козацького Духу та зробити усе можливе для очи-
щення козацького руху від тих, хто захоплюється лише атрибути-
кою козацтва, використовує козацтво для задоволення своїх не-
здорових амбіцій або навіть і для свідомої дискредитації козацтва 
як нашого національного феномену. 
 2. З цією метою я прошу зголоситися в приват на сторінці 
“Українське козацтво” або на електронну пошту (dr.volody-
myr.ivanenko@gmail.com): (а) нащадків старшинських козацьких 
родів, записи про які збереглися в козацьких реєстрах та родо-
словниках малоросійського дворянства; (б) нащадків козаків, які 
пам’ятають своє козацьке походження, — а також записуватися в 
групу “Українська аристократія”; (в) симпатиків українського козац-
тва, які поділяють козацькі цінності і які в перспективі можуть ста-
ти козаками. 
 3. На сторінці “Українське козацтво” та в групі “Українська ари-
стократія” ми розгорнемо широке обговорення проблем організації 
сучасного козацького руху та консолідації його зусиль для здійс-
нення системних змін в Україні, а по ходу — й очищення сучасного 
українського козацтва від “шароварщини” й “генеральщини” зара-
ди відродження його Духу, його традицій і звичаїв, завдяки чому 
ми зможемо зробити козацтво рушійною силою в піднесенні націо-
нальної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності укра-
їнського суспільства та українізації України, а відтак і подальших 
системних змін. 
 4. Важливими складовими нашої діяльності стануть:  (а) своє-
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рідна ревізія козацьких товариств і об‘єднань; (б) відмежування 
від тих, хто не має права навіть називатися козаками; (в) освітньо-
просвітницька й інформаційно-роз‘яснювальна робота серед тих, 
хто має реальні зв‘язки з козацьким минулим, але збився на 
манівці; (г) розвиток нового  сучасного козацтва як громадського/
суспільного чи навіть громадсько/суспільно-політичного руху тощо. 
Уже зараз ми можемо почати обговорення ідеї заснування Все-
українського Козацького Руху. 
 5. Щоб відкинути будь-які підозри щодо щирості моїх намірів і 
можливих закидів на мою адресу, прошу пам‘ятати: (а) у мене не-
має й у принципі не може навіть бути президентстких амбіцій (див. 
Конституцію України), і це робить мене вільним від номенклату-
рної залежності щодо будь-кого і будь-чого; (б) у мене немає й 
гетьманських амбіцій, хоч я не виключаю якусь тимчасову лі-
дерську роль, поки ми не знайдемо або не підготуємо достойного 
кандидата на гетьмана (й президента), і ви ніколи не побачите ме-
не в генеральському чи полковницькому однострої, як і в шаро-
варах; (в) я не шукаю в цій ініціативі ні слави, ні матеріальної чи 
будь-якої іншої особистої вигоди, і тому мене не можна купити у 
прямому чи переносному сенсі; (г) я хочу, щоб моїми побратима-
ми, сподвижниками й послідовниками у цій надзвичайної ваги 
справі стали люди з такими ж чистими намірами. 
 Це — все, що я вам хотів сказати на даний час. Попереду ще 
буде багато розмов, а ще більше — діла. Головним предметом мо-
єї уваги й моїх зусиль були й залишаються: просування ідеї систе-
мних змін в Україні, в реалізації якої саме українське козацтво із 
своїми традиціями й звичаями може відіграти ключову й вирі-
шальну роль як становий хребет українського суспільства. 
 22—25 травня 2018 р. 
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Всеукраїнський Козацький Рух 
 

 Збираємо цю групу не як громадське об‘єднання, а як платфор-
му для обговорення самої ідеї Всеукраїнського Козацького Руху, 
його мети, завдань та ін. Учасниками цієї групи відтак можуть 
стати усі, хто бажає і кому цікаво те, що тут буде обговорюватися. 
Якщо вас записали до групи, а вам тут нецікаво, відпишіться.  
 Сам Рух, на моє переконання, має будуватися за становою оз-
накою. Тому я бачу три категорії членства: козацька старшина 
(аристократія, шляхта, дворянство); вільне козацтво; прихильники 
козацтва. 
 Для нас має бути важливим відродження, оновлення й плекан-
ня нової української еліти на аристократичних і шляхетних заса-
дах.  
 Виокремлення нащадків старшинських козацьких родів я роз-
глядаю як відправну точку. Це не означає, що ця категорія не буде 
поповнюватися новими членами з числа родовитих козаків, а по-
тім і нових козаків. 
 Сподіваюся, суворий добір членів у цю категорію допоможе 
нам не допустити сюди ряжених “генералів”, “гетьманів” та “отама-
нів”, які не мають родового козацького коріння. 
 Основою Руху, безумовно, мають стати родовиті козаки, які за-
тримали, зберегли Дух козацтва і здатні розвивати, осучаснювати 
козацькі традиції і звичаї.  
 В цю категорію можуть, думаю, потрапити й деякі з ряжених 
“генералів”, “гетьманів” та “отаманів”, які мають родове козацького 
коріння, неправедним способом набули посад і звань, публічно ви-
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знали свої помилки й готові почати свій шлях до старшинства від-
повідно до козацьких традицій і звичаїв. 
 Знову ж таки, ця категорія поповнюватиметься новими коза-
ками з числа прихильників нашого Руху, якщо вони успішно про-
йдуть кандидатський стаж. 
 Якщо дійде до діла створювати Всеукраїнський Козацький Рух 
як громадську організацію, думаю, що найдоцільніше починати 
знизу, як створюються в цивілізованих країнах ефективні організа-
ції (grassroots). 
 Такими низовими організаціями можуть бути осередки, ство-
рені трьома родовитими козаками, які ми почнемо реєструвати в 
робочому порядку. 
 Осередки можуть формувати сотні за територіальним принци-
пом та обирати собі сотника, який має бути нащадком козацьких 
старшин або родовитим козаком.  
 Очевидно, сотні й стануть тими громадськими об‘єднаннями, 
які треба буде легалізувати (реєструвати) на рівні місцевих органів 
влади в Україні чи й діаспорі. 
 Із належним чином сформованих сотень можна буде утворю-
вати організації вищого рівня — курені, коші тощо. 
 Але тема вищих рівнів організації потребує глибшого осмислен-
ня. Як на мене, для будівництва й розвитку Всеукраїнського Коза-
цького Руху як громадського об‘єднання, а в перспективі — й гро-
мадсько-політичної потуги не варто орієнтуватися на традиційний 
для козацтва військово-адміністративний поділ (зокрема, скажімо, 
на полки). 
 Тому я виношу це на обговорення як окрему тему, щоб ми спі-
льними зусиллями знайшли недражливі відповідні форми і назви.  
 Зараз важливішим є замислитися над тим, на яких ідеологічних 
засадах має будуватися цей Рух, щоб він міг виконав свою місію 
— через відродження національних традицій і звичаїв зробив би 
усе можливе для піднесення національної свідомості й грома-
дянської зрілості українського суспільства і став рушійною силою 
системних змін в Україні — заміщення залишків авторитарно-тота-
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літарного устрою й адміністративно-командного способу уряду-
вання якісно іншими, заснованими на національних традиціях і 
звичаях суспільним ладом та способом урядування, — й відтак 
очолити процеси націєтворення та державотворення з метою бу-
дівництва успішною України як країни вільних людей. 
 Прикладом, який варто нам наслідувати як такий, що най-
більшою мірою відповідає нашим національним традиціям і зви-
чаям, а також сучасним устремлінням ще незрілого українського 
суспільства, є Швейцарія.  
 Справжню незалежність України, її державний суверенітет і 
національну безпеку може гарантувати лише “швейцарська мо-
дель”, яка, власне, і є втіленням нашого традиційного козацького 
устрою й урядування. 
 Разом із такою системою національної безпеки Україна може 
успішно адаптувати й розвинути і економічний досвід Швейцарії, 
ставши, якщо хочете, “офшорною зоною”, привабливою для інвес-
торів усього світу.  
 Я вже пару разів висловлював цю ідею, але — на відміну від 
оборонної теми — ця ідея не привернула уваги ні загалу, ні фа-
хівців. Сподіваюся, у цій групі ми нарешті зможемо обговорити цю 
тему.  
 Нарешті, Швейцарія має чудовий досвід розв‘язання етнічних і 
культурних проблем. Її традиції доволі близькі до традицій україн-
ського козацтва, яке було відкритим до етнічних меншин і легко 
уживалося і співпрацювало з ними, додержуючи при цьому наших 
національних традицій і звичаїв. 
 Очевидно, що і ця тема буде тут предметом широкого обгово-
рення, особливо — у зв‘яку з обговоренням участі й ролі козацтва 
в широкомасштабній українізації України. Наголошую, що йдеться 
про сутнісну, глибинну українізацію усіх сфер життєдіяльності 
суспільства і держави, а не про примітивно-примусове поширення 
української мови. 
 Зрештою, хто, як не козацтво, має очолити Рух за системну ук-
раїнізацію України? 
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 Словом, нам є про що поговорити на сторінці цієї групи, яка 
буде, звичайно, модеруватися, щоб не перетвормтися на інформа-
ційний смітник (перепощування без висловлення власної думки не 
вітаються) відкритою для всіх.  
 Тим часом група “Українська аристократія” залишатиметься за-
критою. 
 26 травня 2018 р. 
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Прикладом, який варто нам наслідувати  
як такий, що найбільшою мірою відповідає 
нашим національним традиціям і звичаям, 

а також сучасним устремлінням ще 
незрілого українського суспільства, є 
Швейцарія. Справжню незалежність 
України, її державний суверенітет і 

національну безпеку може гарантувати 
лише “швейцарська модель”, яка, власне, і 

є втіленням нашого традиційного 
козацького устрою й урядування.



✍ 

Як декомунізувати київського Щорса 

 Пишуть, що естетичні уподобання Віталія Кличка яко мера Киє-
ва заважають зсадити Щорса разом з конем з постаменту. Бага-
тьом дуже подобається сам кінь. Самого вершника вони, мож-
ливо, й не пошкодували б. А от худобу їм шкода. Справді, “коні не 
виннні” писав М. Коцюбинський задовго до того, як його син сів на 
такого ж коня, як і Щорс. Отже, коника шкода. Але ж як тоді зняти 
з нього вершника — вони ж нероздільні? 
 Що ж, давайте, подумаємо, як врятувати коня, залишивши... 
незайманим і вершника, а от пам’ятник у цілому таки декому-
нізувати. Ідею декомунізації Щорса підказує мені історія пісні “Ми 
красниє кавалєрісти…” братів Покрасів, яка була улюбленою 
піснею Будьонного, а можливо, що й Щорса. 
 Історія така: молоді музиканти брати Покраси грали в фешене-
бельному ресторані в Краснодарі, що на Кубані. У ресторані готу-
валися до якогось прийняття за участю дуже високого біло-
гвардійського генерала від кавалерії, на честь якого брати Покра-
си написали пісню, якою мали зустріти учасники прийняття ви-
сокого гостя: “Ми бєлиє кавалєрісти…” Війна є війна. Брати Покра-
си репетирували, готуючись до білогвардійського застілля, коли в 
ресторан увірвався на коні... Будьонний. Покраси не розгубилися і 
вмить комунізувалися: “Ми красниє кавалєрісти…” Заміна одного 
слова визначила долю двох із них як відомих радянських компози-
торів. Третій, який не піддався комунізації, став відомим амери-
канським композитором... 
 От я собі й метикую... Якщо вже виник такий конфлікт з тим 
Кличком, тоді, можливо, варто декомунізувати не коня, не фігуру 
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вершника (хто знає, наскільки він схожий на реального Щорса і 
скільки схожих людей було серед борців на Україну?) а... ім’я на 
постаменті. І вовки (Клички) будуть ситі, і вівці (перепрошую, коні) 
цілі! Га?! 
 Я більше, ніж певен: мера Києва та декомунізація Щорса ціл-
ком влаштує. Він навіть гроші на нову табличку виділить із місь-
кого бюджету. Кияни його поймуть. Ну, а ті, що не поймуть, — не 
помітять. Ну, а туристи будуть причитуватися до нього імені на 
постаменті. Зрештою, “какаяразніца”. 
 …Несподівано Валерій Швецю своєю публікацією дав чудову 
підказку. Я не вникав в історію пам‘ятника М. Щорсові і тому не 
знав, що Щорса ліпили з двадцятирічного Леоніда Кравчука. Це — 
те, чого мені бракувало. Новина знімає проблему. Тепер я знаю, 
що ім’я Щорса можна замінити на ім’я Кравчука. Напис відповіда-
тиме зображеному скульптором, і ніхто не скаже, що це вигадка. 
 Мені скажуть, що Кравчук, можливо, ніколи не сидів верхи на 
коні. Ну, так ще ж не вечір. Поки буде вирішуватися питання деко-
мунізації по інстанціях, гляди, на старості років Леонід Макарович 
навчиться й на коні їздити. Та там і вчитися особливо не треба — у 
сідлі посидіти... 

 Сподіваюся, мої читачі й пан В‘ятрович правильно прочитали і 
зрозуміли написане мною вище. Даруйте за саркастичність. Хотів 
написати з гумором, але, схоже, тут не до гумору. Бог з ним, з цим 
Кличком. Спортсмен є спортсмен. Багато хто напевно пам’ятає, 
що я вас попереджав, розповідаючи про губернаторський досвід у 
штаті Міннесота Джессі Вентури: спортивної слави стало йому ли-
ше на один строк, а тепер ні слави, ні… Отже, Кличко сьогодні є, а 
завтра його не буде, і долю Києва визначатимуть “естетичні уяв-
лення” іншого очільника. Відстежуючи історичну тенденцію, ви мо-
жете легко передбачити, в якому напрямку розвиватимуть Київ 
“нові лідери”. 
 У цій історії з декомунізацією Щорса мене непокоїть інше. Лені-
нопад був, безумовно, хорошою справою як проявом ініціативи 
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знизу, хай і приперченої ентузіазмом радикальних елементів. Так 
само важливими були перейменування населених пунктів та ву-
лиць, хоч не все там було просто (згадайте “війну” між Комсомоль-
ськом та Горішніми Плавнями) та безпроблемно (Кропивницький 
— не кращий варіант для Кіровограда з-поміж пропонованих нау-
ковцями).  
 Поспішливість, з якою здійснювалася ця декомунізація, не мог-
ла убезпечити від помилок, і передусім — помилок методоло-
гічного характеру. Я не певний, що ініціатори декомунізації на рівні 
символів та назв достатньо серйозно відстудіювали історичний 
досвід природного найменування тих же населених пунктів укра-
їнцями, а також принципи, якими керувалися й керуються інші 
народи. Повертаючись до прикладу з перейменування Кіровогра-
да на Кропивницький: я віддав би перевагу назві Інгульськ (здає-
ться, таку назву пропонував Інститут історії НАНУ в особі Тараса 
Чухліба). Ну, вже сталося, як сталося... 
 Тим часом, у моєму рідному селі вулиця Петровського напевно 
ніколи й не буде перейменована, і в тому, мабуть, і потреби немає: 
мої односельці її називали й називають просто Петровська (як від 
Петрівки), і я так пишу, коли щось висилаю сестрі, яка живе на цій 
вулиці. Не знаю, чи офіційно повертали стару назву головній вули-
ці мого ж села, на моїй шкільній пам’яті названій Комсомольською. 
Люди все одно називали її традиційно — Велика. Вона й справді 
велика — широка та пряма, як Мол у Вашингтоні. Якби зберігся 
маєток Миклашевських — прямих нащадків Павла Полуботка, — 
можна лише уявити, яка перспектива поставала б перед очима... 
 Очевидно, що декомунізація назв і символів ніколи не буде ви-
черпною і не сягне дна. Та в цьому, звісно, немає й сенсу. Зреш-
тою, якісь артефакти можуть і навіть повинні залишитися. Щоб 
українці не забували своєї складної й часто суперечливої історії. 
Я, наприклад, не певен, що варто зносити (хай навіть і з перене-
сенням у музей тоталітаризму) пам’ятник Артему на Донбасі — ви-
твір великого Івана Кавалерідзе і водночас класичний зразок ку-
бізму в монументальному мистецтві, і ці два аргументи нівелюють 
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особу більшовика з кличкою “Артем” до рівня умовного персона-
жа. Кавалерідзе вписував свій шедевр у конкретний природний 
ландшафт, і в даному випадку байдуже, що там написано на тому 
монументі. 
 Оглядаючись у цьому контексті на київського Щорса, можливо, 
має навіть сенс змиритися з його присутністю на бульварі Шевчен-
ка. От що варто було б зробити, і проти цього не буде виступати 
жоден Кличко, так це встановити біля пам’ятника просвітницький 
стенд з інформацією про Щорса, про історію пам’ятника, про “ща-
сливе радянське минуле”, про важливість декомунізації... (В США, 
наприклад, біля кожного пам’ятника конфедератам є такий стенд.) 
 Те, що я скажу далі, багатьом не сподобається, і першим серед 
цих багатьох буде сам Володимир В’ятрович, але це буде далеко 
не перша наша суперечка. Тому продовжимо заглиблюватися в 
суть явища, названого в законі декомунізацією. 
 Як сказано вище, ленінопад і зміна найдражливіших топонімів, 
були доброю справою як перша спроба відриву від “щасливого 
комуністичного майбуття”, яке, на щастя ж, стало минулим. Отже, 
як початок, причому поверховий початок, декомунізації ми можемо 
й повинні це прийняти. Хоч і кажуть, що символи правлять світом, 
знищення комуністично-радянської символіки є, на жаль, лише 
зовнішнім проявом декомунізації, і то далеко неповним. 
 Багато “атрибутів” комуністично-радянського минулого зали-
шаються, і серед них — не просто символи (пам’ятники чи топо-
німіка), а системотворчі структури. Найбільшою такою структурою 
є... радянська влада. “Вся влада Радам!” (Радам — неодмінно з 
великої букви) — лозунг, з яким більшовики захопили владу і над 
мізками людей, і над територіями.  
 Ніхто в незалежній Україні навіть не замислюється над тим, що 
ось уже майже три десятиліття продовжує жити при радянській 
владі. Інерція, задана більшовиками така, що відхід у небуття все-
могутньої КПРС навіть не помітили, комуністична ідеологія про-
довжує існувати в різних проявах і під різними назвами (комуністи, 
соціалісти, соціал-демократи і навіть... націоналісти). 
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 Монополію КПРС на владу перебрав на себе начебто декому-
нізований інститут президента. Але зверніть увагу на ззовні види-
му річ: уся президентська вертикаль — адміністрація президента, 
голови обласних і районних адміністрацій — не тільки повністю ко-
піює компартійну вертикаль та структуру ЦК КПУ, обкомів і райко-
мів, а й займає ті самі приміщення й навіть системи комунікацій, в 
яких господарювала КПРС. 
 Таким чином, виходить, що або інститут президента як якісно 
нове явище комунізувався, або ж просто змінив вивіски: ЦК КПУ = 
АПУ, обкоми = обласні адміністрації, райкоми = райадміністрації. І 
найголовніше в цьому — збереження принципу “демократичного 
централізму”. На тлі цього нічого не зміниться, якщо на тому мону-
менті з вершником у центрі Києва замість слова “Щорс” появиться 
інше ім’ярек. 
 І “влада Рад”, і “комунізований” інститут президента потребують 
декомунізації не меншою мірою, ніж повалення постаментів з лені-
нами, дзержинськими, петровськими, косіорами, затонськими. Але 
про це чомусь по-більшовицькому “скромно мовчать”. Бо навіть не 
думають про це. Справді, навіщо напружувати мізки й перейма-
тися системними змінами, коли можна обмежитися косметичними 
ремонтами у вигляді суто ситуативних реформ та повалення ідо-
лів. Чим тоді реформатори й декомунізатори відрізняються від 
Кличка з його “естетичними уявленнями”? 
 Мені не раз доводилося на цьому наголошувати, але мушу це 
повторювати й повторювати: найважливішим і найнагальнішим 
завданням є декомунізація свідомості як на суспільному рівні, так і 
на рівні кожного окремо взятого українця. Держава це могла б і 
повинна була б уже давно зробити через широкомасштабну про-
граму українізації — не формальної (поширенням вживання укра-
їнської мови), а глибинної, сутнісної (через повернення до націо-
нальних традицій і звичаїв). Це можливе передусім через сутнісні 
системні зміни в системі освіти й просвіти, підвівши під неї тривку 
українознавчу основу й замінивши методичні засади методоло-
гічними. Відтак ця система готувала б національно свідомих, укра-
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їноцентричних громадян, здатних самостійно, конструктивно і 
творчо мислити.  
 Декомунізацією освіти й просвіти ніхто не займається. Навіть 
політичні партії, які мали б налагоджувати воасні мережі політич-
ної й громадянської освіти й просвіти усе пустили на самоплив. Ні 
держава, ні суспільство цим не переймаються. 
 Наступне: дуже багато в цьому плані могли б зробити україно-
центричні ЗМІ. Однак держава як регулятор (Нацрада з ТБ і РМ, 
МінСтець) могла б дбати про формування україноцентричної си-
стеми ЗМІ, про українізацію й захист українського інформаційного 
простору.  
 Декомунізація (отже, і деолігархізація ЗМІ) — одно з найакту-
альніших завдань, але нікому до цього діла немає. Ні держава, ні 
суспільство цим не переймаються. 
 Релігійна сфера, як не парадоксально це звучить, також потре-
бує декомунізації. Саме зміна ставлення до церков і релігійних 
організацій, сприяння становленню й розвиткові Української по-
місної церкви, підтримка україноцентричних релігійних організацій 
і державою (через регулятивні можливості), і особливо суспіль-
ством могло б витиснути з українського духовного простору таку 
найвороєіше налаштовану щодо України структуру, УПЦ МП. 
 Широкомасштабна українізація, зрештою, піднесла б націо-
нальну свідомість і громадянську зрілість/відповідальність україн-
ського суспільства на таку висоту, яка уможивила б системні зміни 
в Україні — суспільного устрою та способу урядування. 
 Про ці речі й годилося б говорити,  думаючи про декомунізацію, 
дерусифікацію та всі інші подібні явища. Але інституції та особи, 
уповноважені перейматися цими речами надають перевагу речам 
ситуативним і другорядним. Наприклад, як би зсадити з коня 
Миколу Щорса. 
 1 червня 2018 р. 
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Українізація як шлях до  
системних змін 

 Публічне звернення Лариси Ніцой до президента П. Порошенка 
після відвідин СБУ збурило соцмережі не на жарт. Воно спонукало 
й мене відгукнутися нотатками, а також встряти в дискусію під за-
писами інших людей… Тут хочу підбити підсумки баталій. Яка ж 
картина вимальовується? 
 1. Переважна більшість коментаторів підтримують старання Л. 
Ніцой, отже, і думають так само. 
 2. Усі сприймають і обговорюють проблему так само емоційно, 
як і Л. Ніцой, а часом навіть емоційніше. 
 3. З-поміж обурень та визначень, “як має бути”, лише незначна 
кількість дискутантів пропонують шляхи розв’язання проблеми, і ці 
пропозиції є блідими копіями того, що пропонують Л. Ніцой, І. Фа-
ріон, І. Ющук та інші, кого можна віднести до категорії фахівців.  
 4. Усі пропозиції грунтуються на емоційно сформульованих 
спостереженнях та висновках і мають фрагментарний, ситуатив-
ний характер. 
 5. Ніхто не хоче і, очевидно, не може глянути на проблему не як 
на окремо взяте явище, а як частину більшого, і застосувати щодо 
нього системний підхід. 
 6. Зацикленість на абсолютизації мовного питання як предмету 
обговорення і методологічна зашореність і обмеженість перетво-
рюють будь-які спроби обговорення на танець глухарів. 
 7. Тотальний примус до української мови, прихильниками якого 
є І. Фаріон, Л. Ніцой та інші, залишається ситуативним розв’я-
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занням проблеми, а найбільша його небезпека в тому, що він по-
роджує озлоблення й спротив (як і примус до будь-чого іншого), а 
відтак не йде на користь справі. Він не тільки не розв‘язує про-
блему, а навпаки — ускладнює. 
 8. Створення різних дрібних ініціатив та читання лекцій, напри-
клад, для вихователів дитячих дошкільних закладів, чим займа-
ються І. Ющук, А. Марущак та інші, можливо, є продуктивнішим 
заняттям, але такі ініціативи мають бути масовими і охоплювати 
всю територію України, заходячи в усі куточки.  
 Така робота мала б бути добре організована й зкоординована 
на загальнонаціональному рівні. Це — те, що мали упродовж ма-
йже тридцяти років робити “Просвіта”, Товариство української мо-
ви та інші організації такого типу. Але вони це не робили, не 
роблять і робити не збираються. Про це я пишу віддавна. 
 Свідченням цього є те, що їхні провідні активісти й навіть 
очільники, які є тут серед моїх друзів і яких я знаю особисто де-
сятки років, не беруть участі в цих обговореннях і з холодною бай-
дужістю ставляться до моїх публікацій (а серед них є й мої 
колишні студенти). 
 Нинішні умови, природно, відмінні від тих, що ми мали чверть 
століття тому. “Нове життя нового прагне слова”, — сказав поет. І 
я дивлюся на обговорювану проблему зараз інакше, ніж колись.  
 Був час, коли я вважав першорядними соціально-економічні за-
вдання, розв‘язання яких вирішило б мовне питання автоматично: 
на початку 90-х була навіть мода на українську мову, що давало 
надію. Це при тому, що якраз слово є моїм єдиним засобом фахо-
вої діяльності. 
 У такий спосіб бачився мені й процес системних змін, про які 
ми почали говорити з кінця 80-х років. З такими ідеями й пробував 
я балотуватися у Верховну Раду 1990 та 1994 року.  
 За час, що минув, ситуація не поліпшилася, а навпаки поглиби-
лася, і Україна стрімко скочується до краю прірви, коли будь-які зу-
силля взяти під контроль ситуацію втратять сенс. 
 Жоден із президентів України не продемонстрував і не запро-
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понував стратегічної візії розвитку України. Ситуативно-фрагмен-
тарне бачення становища України й своєї лідерської місії поро-
джувало й породжує відповідний рівень відповідальності за долю 
України й українського народу, а відтак зводить виконання прези-
дентських функцій до ручного управління, і то переважно дрібни-
ми та дріб’язковими справами. Зараз ще є шанси зупинити нега-
тивні процеси, виправити становище і скорегувати курс корабля в 
потрібному напрямку.  
 З огляду на незацікавленість політичної “еліти” в налагодженні 
нормального процесу націєтворення й державотворення, ініціати-
ву має перебрати на себе українське суспільство. Це починають 
усвідомлювати окремо взяті групи ентузіастів як в Україні (напр., 
“Народний суверенітет”, “Суспільна система” та ін.), так і в діа-
спорі (напр., Р. Ташбаєв). Хтось прийшов до цього інтуїтивно, 
хтось цілком усвідомлено. Але поки що в усіх випадках спостері-
гаємо прояви тих же ситуативно-фрагментарних підходів, декла-
руючи при цьому системність. Щоправда саме розуміння систем-
ності виводять із завдання “зміни Системи”, але аж ніяк не си-
стемності як методу. 
 Перебіг дискусій в усіх напрямах щодо розв’язання проблеми і 
викликів, перед якими стоїть Україна, усе більше утверджують ме-
не в переконанні, що ми на вірному шляху. Тому в узагальненому 
варіанті повторю тут те, про що активно пишу в останні роки. 
 Мовне питання, яке так болить усім захисникам української 
мови й борцям та борчиням за поширення її на всі сфери життя 
України можливе лише в один-єдиний спосіб — через широко-
масштабну поетапну українізацію. Ми вже ініціювали випрацю-
вання проекту програми українізації і запрошуємо до участі в цьо-
му проекті усіх, хто бажає. 
 Інструментом і рушійною силою просування в українське суспі-
льство самої ідеї українізації, а потім і реалізації програми україні-
зації може стати всеукраїнський Рух за українізацію України, що 
об’єднав би зусилля уже наявних організацій та нових, які вини-
катимуть в міру його зростання й поширення по Україні й діаспорі. 
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 Цей Рух може і повинен стати парасольковою організацією, 
координаційним центром діяльності цілих мереж просвітницьких 
українознавчих університетів, шкіл, курсів, семінарів, гуртків та 
інших форм освіти й просвіти, завданнями яких є піднесення на-
ціональної свідомості й громадянської зрілості українського суспі-
льства, а отже й ставлення до української мови як форми прояву 
й вираження національної свідомості й громадянської зрілості. На 
розв’язання цих та й інших завдань націлені названі і неназвані в 
цих нотатках науково-дослідні й освітньо-просвітницькі проекти 
Українського Університету. 
 Поза налагодженням освітньо-просвітницької роботи, ще од-
ним нагальним завданням є інформаційно-роз‘яснювальная робо-
та, яка може бути по силі лише україноцентричній системі ЗМІ. З 
цією метою ми ініціюємо створення Української Світової Інфор-
маційної Мережі, яка об‘єднала б зусилля уже чинних україно-
центричних ЗМІ та блогерів в Україні та діаспорі, а також стала б 
базою для створення якісно нової системи ЗМІ в Україні. 
 Оскільки надважливою складовою процесів українізації є попу-
ляризація й повернення до національних традицій і звичаїв, по-
тужною підмогою Рухові за українізацію може і повинен стати ін-
ший рух, прямим завданням якого було б якраз повернення Украї-
ни до самої себе без потреби адаптувати чужий досвід, який вона 
ж колись і подарувала світові. 
 Цей інший рух — Всеукраїнський Козацький Рух, у середови-
щі якого можуть можуть народитися і нові україноцентричні ліде-
ри, і ідеї та проекти зміни суспільного устрою й способу урядуван-
ня на основі національних традицій і звичаїв, до речі, близькі до 
“швейцарської моделі” — одного з найуспішніших і найстабільні-
ших державотворчих проектів не тільки в Європі, а й у цілому світі. 
 Тому ми ініціювали тут групу з натяком на перспективу створен-
ня й розвитку потужного громадсько-політичного Всеукраїнського 
Козацького Руху. У зв‘язку з цим маємо по-новому глянути на ук-
раїнське козацтво як явище в історичній перспективі його роз-
витку, сучасних можливостей та потенціалу як станового хребта 
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розвитку українського суспільства та рушійної сили успішного на-
цієтворення й державотворення в Україні. 
 Лідерські студії й процеси лідеротворення у нас виокремлені в 
окремий напрямок. Ми стоїмо на тому, що процеси українізації, 
відродження, оновлення й активізація українського козацтва, ви-
школення нових україноцентричних лідерів уможливлять повний 
розрив українського суспільства від імперського впливу “русского 
міра” приведуть до так важливих для України системних змін. 
 Йдеться про перехід від авторитарно-тоталітарного суспільного 
устрою й адміністративно-командного способу урядування, що їх 
Україна успадкувала від УРСР/СРСР, в умовах яких продовжує 
жити і які загрожують трагічними наслідками, — до природних для 
України й українського народу суспільного ладу та способу уряду-
вання, які спиралися б на національні традиції й звичаї. 
 Усе сказане вище могло й повинно було б визріти, розвинутися 
й вилитися у різних варіантах програми стратегічного розвитку Ук-
раїни, якби політична та інтелектуальна еліти України ініціювали їх 
у попередні роки й десятиліття. На жаль, цього не сталося і не 
стається з двох банальних причин.  
 Перша з них — і політичній, і інтелектуальній еліті притаманні 
українобіжність та українобайдужість. Саме це обумовило пе-
реродження компартійно-радянської номенклатури на олігархічні 
клани й тотальне розграбування України політичною елітою й пов-
ний параліч інтелектуальної еліти, 
 Друга причина полягає в тому, що україноцентрична частина як 
політичною, так і інтелектуальної еліти виявилася методологічно 
неспроможною випрацювати й запропонувати українському суспі-
льстві продуктивні ідеї становлення й розвитку незалежної Украї-
ни після розпаду СРСР. 
 Як політична, так і інтелектуальна еліти ментально продовжу-
ють жити в старій системі координат. Якщо політична еліта з цього 
має матеріальні вигоди, то інтелектуальна еліта ментально пози-
ціонує себе ще тією ж трудовою інтелігенцією — частково повніс-
тю розбитою паралічем, а частково — настільки емоційно заведе-
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ною, що про тверезе осмислення історичного досвіду, актуальних 
проблем і перспектив розвитку України стає просто неможливим. 
 Переконливим свідченням цього, зокрема, якраз і є обгово-
рення мовного питання: базарний лемент, волання в пустелі, танці 
глухарів, неспроможність до системного або й узагалі до тверезо-
го мислення, до продукування конструктивних ідей і концепцій, 
вороже наставлення до всього незвичного, уперте небажання при-
слухатися до інших і вчитися і т. ін., і т. п. Усе це супроводжується 
вереском, що хтось нічого не робить або робить не так. Ну, так 
візьміть і зробіть!  
 Я свідомий того, що ворожі щодо України, українського суспіль-
ства й усього українського не тільки задурують мізки пропагандом, 
давлять на психіку усіма можливими технічними й іншими засоба-
ми, які тільки уможливлюють модерні технології.  Тобто є підстави 
вважати, що українцям в Україні (і не тільки в Україні) справді по-
роб-ле-но. 
 Але ж мають бути і в самому українському суспільстві, і в світо-
вому українстві бодай окремі екземпляри, на мізки яких не діє про-
паганда, стійкі до психічної й усякої іншої обробки і здатні притом-
но мислити. Хай в Україні нас залишилося менше тридцяти міль-
йонів, зате нас більше розкидано по світах (і переважно — у віль-
ному світі), де кремлівська пропаганда, психічна паніка і все таке 
інше справляють принаймні менший вплив. 
 Думаю, таких “окремих екземплярів”, навіть за найскромнішими 
підрахунками, у світі назбирається достатня маса для того, щоб 
утворити ядро, навколо якого зможе накопичитися та критична 
маса, яка таки зможе змінити українське суспільство і Україну. 
Отже, запрошую вас єднатися навколо наших проектів і перти 
цього плуга далі. Так переможемо! 
 6 червня 2018 р.  
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✍ 

Фрагментація свідомості та  
її наслідки 

 Через окремі факти, події та явища чітко проглядається тен-
денція, яка є справжньою бідою українського суспільства в цілому 
і по суті кожного його члена зокрема. Ця біда — фрагментація як 
суспільної, так і індивідуальної свідомості, наслідком якої є ситуа-
тивність мислення, ухвалення рішень і відтак дій і вчинків. 
 Прояви цього лиха спостерігаємо на всіх рівнях суспільного 
життя й функціонування держави. Ця хвороба жере навіть  інте-
лектуальну частину суспільства, яка все ще здумує себе інтелі-
ґенцією. Ось декілька конкретних прикладів: 
 1. Олег Сенцов 
 Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнення всіх 
українців, неправедно засуджених і ув‘язнених в РФ. 
 Замість того, щоб організовувати акції солідарності з Сенцовим 
і вимагати звільнення усіх політв‘язнів ми влаштовуємо заходи на 
звільнення самого Сенцова. 
 2. Козацтво 
 Суть козацтва — це його дух, традиції й звичаї, які обумов-
лювали спосіб життя нашого народу. 
 В силу історичних обставин нашого життя в умовах Російської 
імперії та СРСР “відродження” козацтва зводиться до відродження 
зовнішніх проявів і атрибутів.  
 3. Мовне питання 
 Мова — функціональна форма людської свідомості й інстру-
мент комунікацій відповідної етнічної чи соціальної спільноти. Ви-
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бір мови спілкування залежить від менталітету, рівня національної 
свідомості, громадянської зрілості/відповідальності.  
 Борці за поширення української мови навіть з ученими ступе-
нями і званнями намагаються розв‘язати проблему примусом, не 
змінюючи свідомість, менталітет людей. 
 4. Боротьба з корупцією 
 Корупція є системним явищем, яке виникає внаслідок зрощен-
ня державного управління, урядування з бізнесом та криміналом. 
Отже, корупція є продуктом суспільних відносин — суспільного 
устрою та способу урядування. 
 Борці з корупцією зосереджують свою увагу на переслідуванні 
корупціонерів, тобто на боротьбі з наслідками, а не причинами. 
Тому  їхні зусилля залишаються неефективними. 
 5. Націєтворення 
 Сильні нації — і етнічні, і політичні — вирізняються високим рів-
нем національної свідомості й громадянської зрілості/відпові-
дальності. Отже, якщо ви хочете створити сильну українську на-
цію, треба все робити для піднесення рівня її свідомості й зрілості/
відповідальності. 
 Замість цього в Україні робиться усе, щоб народ залишався не-
свідомим бидлом: ні держава через систему освіти й просвіти, ні 
ЗМІ, ні політичні партії не роблять нічого для того, щоб українське 
суспільство і кожен його член ставали самодостатніми. 
 6. Державотворення 
 Розвал СРСР залишив по собі руїни авторитарно-тоталітарного 
устрою й адміністративно-командного способу урядуваня. Тобто 
незалежна Україна успадкувала Систему, яка підлягає повному 
демонтажу. 
 Замість того, щоб демонтувати цю Систему, яка упродовж де-
сятиліть довела свою неефективність, українське суспільство й ук-
раїнська влада вдаються до усіляких реформ — дрібних ремонтів, 
спрямованих на те, щоб зберегти й продовжити життя явно не-
ефективного суспільного устрою й способу урядування. 
 7. Дискусії та обговорення 
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 Дискусії та обговорення різних тем і проблем є ефективними за 
умови, що учасники обговорюють явище, послідовно додержуючи 
заданої теми й висловлюючи конструктивні думки й пропозиції. 
 Натомість — яке обговорення не візьми — спостерігаємо безкі-
нечні відходи від теми, підміни тем і предметів обговорення, пере-
ходи на особистості, емоції та образи тощо. Прикметно, що на це 
явище в Україні, схоже, ніхто навіть не звертає уваги. Отже, ніхто 
цим не переймається. 
 Таке враження, що українська соціологія здатна лише на опиту-
вання громадської думки, а соціальна психологія взагалі не існує 
як галузь науки. Очевидно, що немає до цього діла й психології 
взагалі. 
 Тому, мабуть, немає чого дивуватися, що цим користуються 
нечисті на руку політологи й політтехнологи, українобіжні й 
відверто ворожі Україні ЗМІ та інші сили, які здатні впливати на 
суспільство та індивідів задля реалізації своїх злочинних планів і 
намірів. 
 Час уже й похопитися здоровим силам в українському суспі-
льстві. Чи таких сил немає? 
 Пишу ці нотатки як один із тих, хто став жертвою фрагментації 
свідомості українського суспільства й ситуативності мислення ук-
раїнців, і в чому причина того, що мої тексти сприймають навіть 
науковці як такі собі “заміточки”, а багато читачів закидають мені 
брак “деталізації”, “конкретики” та ін. 
 В силу специфіки соціальних мереж тут не розженешся на роз-
логий і деталізований до дрібниць текст. Тому доводиться вдава-
тися до тезового викладу, але це не означає, що я обходжуся 
такими собі загальниками, абстракціями. 
 Що таке тези? Тези — це план. Структурований план уже є ви-
раженням концепції, логічно взаємопов‘язаних між собою конст-
руктивних спостережень, думок, висновків і пропозицій. У більших 
текстах щастить викласти деталізовані, структуровані вглиб тези 
— пункти плану. 
 Так я й роблю, і кожен, хто здатний мислити системно й цілісно 
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знаходить у моїх текстах конструктивність і глибину думок,  пропо-
зиції й рекомендації.  Мені немає потреби розжовувати й класти їм 
у рот обдумане й передумане мною. 
 Достукатися до розуму людей із фрагментованою свідомістю й 
ситуативним мисленням просто неможливо. Це засвідчують спро-
би дискутування з особами, які мають високі вчені ступені докторів 
і кандидатів наук і звання професорів та доцентів і які на першому 
ж незручному для них повороті обговорення зриваються на емоції 
та прямі образи. 
 Деякі ситуативники середнього рівня намагаються перехоп-
лювати мою риторику, починають навіть активно вживати звичні 
для мене категорії, поняття й терміни. На превеликий жаль, далі 
жонглювання це не йде — фрагментація свідомості не дозволяє. 
 Прикметно, що вчитися ніхто не бажає, хоч я залюбки допома-
гав би тим, хто бажає, провадячи щось на кшталт Методологічного 
семінару.  
 Чому? Та тому, що фрагментація свідомості й ситуативність ми-
слення — це ті віруси, які спричинюють зарозумілість і самовпев-
неність навіть у людей з неповносередньою освітою й середнім 
коридором. Скажете: немає на те ради. Та ні, з цим таки щось тре-
ба робити, бо — це прямий шлях у прірву. 
 10 червня 2018 р. 
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На що президент надихає  
“нових лідерів” 

 Президент України П. Порошенко відвідав Українську Академію 
Лідерства і в присутності “майбутніх лідерів” підписав закон про 
вищий антикорупційний суд. Уся промова президента перед мо-
лоддю була присвячена підведенню підсумків того доброго, що йо-
му вдалося зробити для України й українського суспільства за чо-
тири роки свого президентства. 
 Звичайно ж, прозвучала цифра: 144 реформи, апофеозом яких 
став європейський безвіз. Прикрим є те, що усі ці реформи мають 
ситуативний характер і по суті є спробами косметичного ремонту 
успадкованих від УРСР/СРСР суспільного устрою й способу 
урядування. Тепер вишенькою на цьому “косметичному торті” ре-
форм став вищий антикорупційний суд — ще одна спроба набити 
шишки на лобі в ході будівництва незалежної України, залишаю-
чись у старій системі координат. 
 Пан Порошенко двічі згадав у своїй промові про день народ-
ження свого батька, але навіть не заїкнувся про нагальність си-
стемних змін для України. Без орієнтації на такі зміни “майбутні 
лідери” будуть готовими лише до одного — гідно продовжувати 
справу дідів (зокрема, й батька президента) та батьків (того ж П. 
Порошенка) у консервації й косметичному підрихтовуванні того, 
що мало бути повністю зруйноване чверть століття тому, а на зві-
льненому від сміття майданчику мали бути закладені підвалини 
нового суспільного ладу й нового способу урядування, засновані 
на національних традиціях і звичаях. 
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 Я свідомий того, що президент Порошенко — плоть від плоті ін-
фантильного, малосвідомого, громадянськи незрілого українсько-
го суспільства з фрагментованою свідомістю. Звичайно, якісь змі-
ни в ньому відбулися від часу, коли понад півтора десятка років 
тому мені трапилося поспілкуватися з ним у приватній обстановці 
у передмісті Вашингтону. 
 Чотири роки тому я розглядав його президентство як оптима-
льний варіант для України (і тим розчарував і навіть відвернув від 
себе частину друзів), покладаючи на нього надії як на потенцій-
ного ініціатора системних змін і, отже, перехідного президента. 
 На жаль, він не виправдав моїх сподівань і таким не став. Ко-
жен із його попередників залишив по собі щось таке прикметне, за 
чим його згадують. П. Порошенко залишиться в історії інституту 
президентства (про історію України скромно помовчимо) як люди-
на, яка любить видавати бажане за дійсне.  
 Не певен, що саме це треба прищеплювати «новим лідерам», 
до підготовки яких узялася Українська Академія Лідерства. Праг-
матизм, про який говорить президент України, має бути круто замі-
шаним на україноцентризмі, на українських національних тради-
ціях і звичаях.  
 Імпортовані єропейські чи американські цінності без навіть 
спроби адаптації до українських умов можуть виявитися смокінгом 
чи лапсердаком з чужого плеча, який, як і московитський кафтан, 
не замінить ні жупан, ні навіть свитку. 
 Петро Порошенко як особистість почався там, де закорінена 
ідея повної самостійності України, де був осідок гетьмана Петра 
Іваненка (Петрика), де зустрівся з Богом гетьман Іван Мазепа і де 
прийняв гетьманську булаву Пилип Орлик.  
 Чи усвідомлює гарант чинної Конституції України, чиє дісталося 
йому ім’я і чию конституційну традицію Доля довірила на його ру-
ки? Однієї президентської каденції цілком досить, щоб ініціювати 
системні зміни — розчистити державотворчий майданчик від зали-
шків авторитарно-тоталітарного устрою й адміністративно-ко-
мандного способу урядування і через широкомасштабну украї-
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нізацію закласти фундамент нового ладу й нового способу уря-
дування, скликати установчі збори, ухвалити ряд справді епоха-
льних системних рішень, вручити булаву якісно новому главі Укра-
їнської Держави і з почестями відійти Історію. 
 Такого не сталося. І вже не станеться. Навіть за наступного 
президента. Якщо Україна продовжуватиме творити “нових лі-
дерів” для збереження старої Системи, а не для справді епоха-
льних системних змін. Щирі прихильники П. Порошенка й прихи-
льники з обов‘яку (штатні порохоботи) зараз насипляться на мене, 
звинувачуючи мене в усіх можливих гріхах. Можете не турбува-
тися.  
 Бути критично налаштованим по відношенню до чиєїсь діяль-
ності зовсім не означає бути ворогом цієї особи, ба навіть вороже 
налаштованим щодо неї. Так само не менше, ніж пан Порошенко, 
я бажаю добра Україні, і мої наміри носять конструктивний харак-
тер. Більше того, я завжди був і залишаюся відкритим до співпраці 
з тими політичними лідерами України, які могли б зацікавитися 
ідеями й напрацюваннями моєї групи. 
 Хіба це моя проблема, що ви із своїм фаворитом хочете добра 
для України, але разом з ним не усвідомлюєте необхідності си-
стемних змін, які тільки й уможливлять успішний поступ України?
Хіба це моя проблема, що кум вашого улюбленця палець об па-
лець не вдарив для системних змін в інформаційному просторі Ук-
раїни через сприяння розбудові україноцентричної системи ЗМІ, 
налагодження висококваліфікованого інформаційного опору 
кремлівській пропаганді?  
 Таких зовсім не риторичних запитань можна сформулювати й 
більше, але я знаю, що вам годі відповісти на них, як ваші ж одно-
думці не спромоглися ж відповісти на прості сиандартні запитан-
ня, поставлені мною у нотатках “Що за блоком Петра Порошенка 
‘Солідарність’?”. 
 11 червня 2018 р. 
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“Гетьманський” голос з дивана 

 В умовах авторитарно-тоталітарного суспільного устрою й адмі-
ністративно-командного способу урядування будь-яка влада була, 
є і буде винною в зубожінні народу. На жаль, політична “еліта”, яка 
приходила до влади, ніколи не замислювалася над нагальністю 
системних змін і марнувала себе на гризню з політичними опо-
нентами, щоб потім, втративши доступ до владних важелів, звину-
вачувати владу, яка прийшла на зміну їм. 
 Але ще більшою мірою винне в цьому само суспільство, якщо 
рівень його національної свідомості й громадянської зрілості дорі-
внює нулю і спричинює фрагментацію суспільної свідомості й си-
туативного мислення. 
 На превеликий жаль, голова Партії захисників Вітчизни, пре-
зидент Інституту права і суспільства, правник і політик з величез-
ним досвідом, доктор філософських наук, поофесор Юрій Карма-
зин, як і будь-який “маленький українець” (за В. Ющенком), пере-
конаний, що апеляції до керівництва держави і до правоохоронних 
органів України, а також до урядів та правоохоронних структур за-
рубіжних країн допоможе викрити злочини й належним чином по-
карати злочинців. 
 Як висококваліфікований юрист, професор Кармазин, мав би 
знати, що злочини проти України й українського народу, здійснені 
навіть громадянами США, Великобританії чи Німеччини, не підпа-
дають під юрисдикцію названих і неназваних країн, якщо вони не 
зачіпають інтереси цих країн. Саме тому, діяння Ю. Тимошенко бу-
ли виведені за межі справи П. Лазаренка (хоч багато людей серйо-
зно вважають, що “американський суд виправдав Тимошенко”). 
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 Ситуативні підходи до розв’язання системних проблем штов-
хають пана Кармазина за старою радянською звичкою апелювати 
до вітчизняних високопосадовців з наївною надією спонукати Си-
стему боротися проти себе самої.  
 Це обумовлене нерозумінням того, що має місце намагання по-
бороти наслідки, які є закономірним продуктом функціонування 
злочинної Системи, базованої на авторитарно-тоталітарному уст-
рої й адміністративно-командному способі урядування. 
 Тому тільки системні зміни можуть і повинні унеможливити ті 
злочини, які творить кожна влада або які допускає той, хто обій-
має посаду президента України, хто входить до складу парла-
менту чергового скликання або уряду. 
 Якраз над такими системними змінами у першу чергу й мав би 
замислитися очолюваний доктором філософських наук Кармази-
ном Інститут права і суспільства. Але, на жаль, такі ідеї залиша-
ються поза межами досяжності цього інституту, якщо він є науково 
спроможним закладом. 
 Напевно важливим буде також поцікавитися, що стоїть за Пар-
тією захисників Вітчизни, засновником і лідером якої є політик Ю. 
Кармазин. Пошук у Ґуґлі виводить нас на сайт партії, який виявля-
ється… особистим сайтом нашого героя — karmazin.org.ua і який 
заповнений переважно матеріалами, які стосуються його партії. 
 Знаходимо тут доволі великий масив інформації про лідера 
партії, про його депутатську діяльність тощо. Окремою позицією 
після “Лідера” у розділі “Про нас” стоїть “Центральна ра-
да” [очевидно, партії], але посилання веде в нікуди. Схоже на те, 
що Партія захисників Вітчизни не має колективного керівного орга-
ну і, отже, є персональним політичним проектом нашого героя. 
Знаходимо і юридично добре випрацювані статут та програму 
партії. Не будемо вникати в деталі статуту. Звернімо увагу на мету 
й завдання партії, а особливо — на її програму. Спробуйте знайти 
там відповіді на наступні запитання бодай у загальниках: 
 1. Як партія бачить українську національну ідею?  
 2. Яку ідеологію сповідує партія і якою мірою ця ідеологія відо-
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бражає українські національні традиції і звичаї, а відтак сподіван-
ня українського народу?  
 3. Як партія бачить стратегію розвитку українського суспільства 
та української держави? Куди партія та її лідер хочуть привести 
Україну через десять, двадцять, п‘ятдесят років? 
 4. Чи замислюється партія (або хоча б її інтелектуальна еліта) 
над питанням зміни соціального устрою в Україні, тобто переходу 
від устрою, нав’язаного російсько-імперським та радянським пану-
ванням, до устрою, який базувався б на українських національних 
традиціях і звичаях? 
 5. Чи замислюється партія (або хоча б її інтелектуальна еліта) 
над питання зміни системи урядування в Україні, тобто переходу 
від старої радянської системи до нової, яка базувалася б на укра-
їнських національних традиціях і звичаях? 
 6. Чи думає партія над проблемами українізації України, при-
чому не в плані банального поширення української мови, а в плані 
українізації сутнісної через повернення до національних традицій і 
звичаїв, які включають і певні морально-етичні норми, одна із яких 
— жити по совісті? 
 Нічого ви там не знайдете. Це — партія без ідеології, без стра-
тегічного бачення перспектив розвитку України, але з претензією 
на розв’язання безлічі поточних завдань суто ситуативного харак-
теру. Підкреслюю: автор документів — доктор наук і професор. 
 Як не парадоксально, але двічі козак Кармазин-Варяниця й но-
воявлений “гетьман усієї України” як лідер і натхненник в доку-
ментах партії делікатно обминає козацьку тему, хоч, за логікою ре-
чей, якраз така партія й мала б експлуатувати її “на повну ко-
тушку”. Заснована, судячи з інформації на сайті, ще 2003 року, 
партія жодною мірою не проявилася у захисті Вітчизни від російсь-
кої агресії, хоч, по ідеї, мала б стати авангардом національного 
спротиву — організатором добробатів і волонтерського руху, 
ініціатором скликання самміту у форматі Будапештського мемо-
рандуму й багато яких інших ініціатив. 
 Маючи пана Кармазина серед своїх друзів на Фейсбуці, маю 
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змогу спостерігати за його активністю в мережах, і ця активність 
проявляє його як пересічного члена українського суспільства, який 
абсолютно нічим не відрізняється від отих “маленьких українців”: 
емоційні випади проти влади, нерозуміння того, що кожен народ-
ний депутат є частиною влади за визначенням, байдужість до 
конструктивних ініціатив і дискусій... 
 Останнім часом я оприлюднив нотатки, в яких добряче про-
йшовся по дотичних до нього явищах, якими я вторгся в простір 
життя й діяльності Ю. Кармазина і які мали б викликати в нього 
якусь реакцію. Ніщо не зачепило ні інтелекту, ні емоцій мого про-
понента. Очевидно, пан Кармазин, як і В. Ющенко, та й багато ін-
ших гонорових діячів, переконаний у своїй правоті й у своїй непо-
грішності.  
 Марнославство є однією з невиправних вад багатьох людей, які 
приходять у політику та у владу, не маючи достатніх для цього да-
них і концепцій. Але ж вони, на жаль, не усвідомлюють цього. Як-
що ж і усвідомлюють, то хіба ж признаються... 
 13 червня 2018 р. 
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Стратегія і тактика системних  
змін для України 

 Форум “Новий курс України”, влаштований Юлією Тимошенко, 
має один важливий позитив: він розбудив бодай частину політи-
чної й інтелектуальної еліти України. Який зиск матиме з цього іні-
ціаторка проекту, важко прогнозувати. Еклектизм і брак націона-
льного осердя не дає надій на сподівані перспективи. Але ж інші 
політичні сили та їхні лідери й цього не роблять. 
 Як і варто було сподіватися, озвучені на форумі ідеї викликали 
роздратування у президента України Петра Порошенка. Ні він сам, 
ні його політична сила БПП “Солідарність” не вступають у диску-
сію і не пропонують свого бачення перспектив України. Остан-
нього вони не спромоглися випрацювати за всі роки перебування 
при владі, хвалячись хіба що реформами ситуативного характеру. 
 Так само не кують, не мелють і інші партії та рухи, за винятком 
хіба що Руху Нових Сил, лідер яких Михайло Саакашвілі на до-
повнення до “програми 70 днів” підкинув ідею “електронної демо-
кратії” як форми прямого народовладдя. Дарма, що рівень свідо-
мості й громадянської зрілості/відповідальності українського су-
спільства не відповідають викликам часу, а охоплення його інтер-
нетом не дає можливостей для технічного розв’язання проблеми.  
 Решта політичних сил зайнята взагалі дріб’язковими, за вели-
ким рахунком, питаннями суто ситуативного характеру: з ким і як 
об’єднуватися, щоб мати шанс дістатися до влади на президент-
ських і парламентських виборах 2019 року. 
 Заворушилася певна частина інтелектуальної еліти: політо-
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логи, економісти, філософи й футурологи зацікавилися принаймні 
окремими аспектами — “зміною політичної системи”, “перезасну-
ванням держави”, “суспільною трансформацією”, “суспільним 
договором” та ін. Особливу увагу привернуло нагадане лідеркою 
“Батьківщини” поняття “конституанти” (“установчих зборів”). 
 Прикметною є дискусія, що зав’язалася між філософом Сергієм 
Дацюком та виконавчим директором Інституту майбутнього Вікто-
ром Андрусівим, яку дехто називає розмовою глухого з сліпим. 
 Як і в політичних (чи навіть політтехнологічних) баталіях, інте-
лектуали (чи скорше — українська інтелігенція) що тільки не об-
говорюють: явища й традиції далекого історичного минулого в 
Європі та цілому світі, — водночас послідовно залишаючи поза 
увагою або й свідомо виносячи за рамки дискусій власне укра-
їнську традицію й українські історичні цінності. 
 Таке враження, що йдеться про якісь цивілізаційно, історично й 
культурно невизначені територію й суспільство, вирвані навіть з 
контексту устроєвих, історичних, політичних, світоглядних і куль-
турних реалій бодай останнього століття.  
 Жонглюють іменами зарубіжних історичних діячів і науковців 
(скорше для того, щоб похизуватися своєю ерудицією, хоч незнан-
ня іноземних мов обмежує цю ерудицію російським інформацій-
ним простором), зводячи балаканину на загальники.  
 Україна й українське суспільство як явище світової історії і як 
феномен цивілізації залишається десь поза увагою, не стаючи об’-
єктами чи предметами обговорення, хоч мусили б бути у центрі 
уваги. 
 Одним із либонь найбільше заїжджених понять у дискусіях, по-
в’язаних із перспективами розвитку України, є “зовнішнє управ-
ління”. Прикметно, що суб’єктом цього зовнішнього управління за-
звичай вважають США або принаймні ЄС. Московія як такий суб’-
єкт у цих дискурсах ніколи (sic!) навіть не згадується. Дивно, чи не 
так? Усе тут просто: радянська (совкова) ментальність інтелек-
туалів не допускає навіть думки про те, що управління Україною з 
Москви не є зовнішнім, а підтримка з Заходу є просто підтримкою 
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цивілізаційних устремлінь України до історично традиційної для 
України демократії. 
 Інструменти впливу на український політикум і українську дер-
жаву, які задіюють США та ЄС, до того ж, носять ситуативний ха-
рактер, зводяться до здійснення певних реформ на певних (пере-
важно економічних) умовах, не зачіпаючи устроєвих засад чи фор-
ми урядування, не враховуючи історичних та культурних традицій і 
цінностей.  
 Росія здійснювала і продовжує здійснювати зовнішнє управлін-
ня Україною системно, тобто через імперський диктат, нав’язуючи 
Україні й українському суспільстві чужу і чужду їм ідеологію, ре-
лігію, пропаганду, культуру, підступно використовуючи відібрані 
(вкрадені чи узяті грабунком) в України ж історичні цінності й пере-
інакшені на свій лад заради досягнення своєї ординської цивіліза-
ційної мети. Економічні чинники тут відіграють далеко не першоря-
дну роль, оскільки виходять із традиційного для Московії постула-
ту: ми бідні, і ми хочемо, щоб і ви були бідними. Звідси й переко-
наність у тому, що Захід, особливо — США, тільки й мріє, щоб до-
грабувати Україну й український народ до краю, щоб загарбати те-
риторію України для поширення свого простору та ін. 
 Чому тоді ці ж США спричинилися до успіху переможених ними 
ж Німеччини, Японії чи Південної Кореї? Чи може похвалитися та-
ким “грабунком” Росія на територіях, які вона (чи її попередник 
СРСР) мала чи й має у сфері свого “зовнішнього управління”, — 
наприклад, НДР, КНДР, Куба та інші країни?  
 Україна була й залишається прикладом якраз провального “зо-
внішнього управління” з боку Москви, і Московії просто вигідно до-
водити Україну до крайнього зубожіння, бо Україна цікавить Росію 
лише як територія (навіть у вигляді пустелі), на якій знаходяться 
духовні центри її імерського “вєлічія” (Київ з його Печерською лав-
рою, Почаїв, Херсонес та ін.). Прагматичному ж Заходу Україна 
цікава скорше як ринок для збуту своїх товарів і послуг, а також як 
місце для розміщення вироб-ництв (outsourcing) та використання 
високоваліфікованої й деше-вої (дешевшої) робочої сили. 
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 Слабким місцем, ба навіть бідою західного захОду в Україну є 
банально спрощений, а то й примітивізований підхід, який зводи-
ться до імпортування в Україну західної демократії у поєднанні з 
ліберальними ідеологічними цінностями. Чим це пояснюється? 
Перш за все наївними уявленнями про Україну як просто уламок 
СРСР, що залишається під політичним впливом Москви. 
 Насправді ж не все так просто, і без належного розуміння фе-
номену України, її системної ролі в сучасній західній цивілізації, з 
одного боку, та в імперськості Росії — з другого, Захід навряд чи й 
допоможе Україні. Світ бачить Росію як євроазійське явище, час-
тина якого лежить у Європі, а частина — в Азії. Історично Моско-
вія вважала себе частиною азійської цивілізації, хоч і прагнула в 
Європу як країна на території цієї ж Європи. Побувавши на Заході, 
московський цар Петро І надумався “рубати вікно в Європу”, підві-
коння якого вимостив кістками українських козаків. 
 Коли до нього дійшло, що прихоплена ним Україна є тією ж Єв-
ропою, було проголошено Російську імперію, “європеїзовану” за 
допомогою назви й історичної тяглості зв‘язків України з Європою. 
Історія 18-го—20-го століть свідчить, що Московія, перейменував-
ши себе на Росію й навіть на Святу Русь, прийшла в Європу не в 
мирі жити, а продовжувати свою експансію. 
 Одні чинники змінювали інші, але агресивна суть Московії за-
лишалася й залишається незмінною. І робиться це іменем... Русі-
України, яка ніколи не посягала на чужі землі. Здумавши себе 
“Третім Римом”, Москва під псевдонімом “Русь/Росія” несла й несе 
на “добровільно приєднані” території тільки руйнацію. Поїдьте в 
країни Прибалтики, Закавказзя чи Середньої Азії й попросіть або-
ригенів показати, що їм дісталося після розпаду СРСР і на що во-
ни спромоглися лише за чверть століття без диктату Москви.  
 Найкращим свідченням руйнівної суті Московії є Калініградська 
область, яка дісталася їй як частина Прусії з центром у Кенінґс-
бергу за наслідками Другої Світової війни. Поцікавтеся, що і скіль-
ки Росія додала до розвитку цього регіону у порівнянні з тим, якою 
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була батьківщина Канта до війни. А нічого. В інтернеті є багато 
відеосвідчень того, що мав і має місце регрес.  
 Україна в її теперішніх межах, як і всі етнічні землі, упродовж 
віків заселені українцями, не є винятком. Більше того — ареал 
розселення українців страждав і страждає від цивілізаційного 
“прогресу”, принесеного Московією ще більшою мірою: територія 
ця лише нагадує собою шагреневу шкіру, яка, звісно, разом із кіль-
кістью українців має неухильну тенденцію до усихання й прогно-
зованого зникнення. Якщо залишати все так, як є. 
 Цікаво було б порівняти долі країн, які виникли на руїнах Бри-
танської, Іспанської, Португальської, Французької та інших імперій, 
з долями країн на пострадянському просторі. Думаю, що зістав-
лення буде не на користь останніх. 
 От що значить потрапити в тенета імперії, “велич” якої є фей-
ковою, нікчемною, оскільки цілком і повністю побудована на вкра-
деній ідентичності та на міфах. Було б добре, якби це нарешті 
зрозумів цивілізований світ, якому просто “зручно” мати справу з 
явищем, яке є очевидною загрозою цивілізації. Та й самому собі. 
 Цю “зручність” продовжують культивувати й виправдовувати. 
Щоправда, на місці “вікна в Європу” появився більший пролом —
тепер Русь-Україну трактують уже як “браму Європи”. Але як може 
бути брамою (порогом) місце, в якому знаходиться географічний 
центр Європи? 
 Очевидно, що про Україну треба говорити як про “серце Євро-
пи”. А де серце, там і душа. Отже, Україна — ще й “душа Європи”. 
І про це прямо говорять, зокрема, й чужинці та древні манускрип-
ти, що зберігаються в Тібеті, Бурятії та... Нідерландах. На жаль, 
нашим історикам немає діла до тих документів, а чужі історики сві-
домо замовчують їх. Та й пощо воно їм?!  
 Москва як “Третій Рим” — це не перший історичний фейк, жерт-
вою якого став народ, що його свідомо “забула” світова історія.  
 Цікаво було б уважніше придивитися до “Другого Риму”. Не так 
до самого Костянтинополя (Царгорода), як до народу, який був па-
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нівним у Візантійській імперії, що її напевно невипадково взяла со-
бі за взірець імперія Московитська, назвавшись Російською. 
 Зі шкільних років нам знайомі такі поняття, як “стародавня Гре-
ція”, “древні греки”, “давньогрецькі боги”, “давньогрецька міфо-
логія”, “давньогрецька культура” тощо, з одного боку, і “антич-
ність”, “антична література”, “антична філософія”, “антична ам-
фора”, “антична скульптура” тощо — з другого. З обох переліків 
мимоволі напрошується висновок, що “давньогрецький” і “ан-
тичний” є абсолютними синонімами або принаймні тотожними по-
няттями. В англійській мові слово “antic” має кілька значень, з яких 
лише два значення відповідають нашим “античний” і “древній” чи 
“старовинний”. Найчастіше це слово в англійській мові вживається 
просто у значенні “старий”. У нашій же традиції, у нашій історичній 
пам’яті “античний” асоціюється з древністю, дуже давньою давни-
ною і з... антами, атлантами. І напевно це не просто так.  
 Із шкільної ж історії ми також знаємо, що греки не жили на Бал-
канському півострові вічно, що вони туди прийшли й завоювали 
землю і народ, який жив там — будував, творив мистецтво, науку 
й культуру, яку нам чомусь звичніше називати античною, а не 
“давньогрецькою”. Чому? Та тому, що вся та антична спадщина 
власне до греків та Греції не має стосунку. Справді-бо, як сталося, 
що антична архітектура збереглася практично в руїнах, а античні 
скульптури поставали інвалідами? Таке враження, що греки були 
більше руйнівниками створеного місцевим населенням і не пере-
ймалися відбудовою або й не мали талантів для цього. Не може 
не поставати й питання про те, чому новітні греки за тисячоліття 
не створили нічого навіть подібного до того, що “успадкували” 
вони від “древніх греків”. Але цілком логічно постає запитання: а 
можливо, що “древніх греків” взагалі не було?  
 У контексті нашої розмови найцікавішим є питання про “дав-
ньогрецьку демократію”, на досвід якої посилається Ю. Тимо-
шенко. Парадокс цієї “давньогрецької демократії” полягає в тому, 
що древні греки практикували ту демократію в умовах... рабовлас-
ницького ладу. Учені всього світу чого тільки не мудрили, щоб у 
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якийсь спосіб виправдати цей парадокс. Пояснюється, очевидно, 
усе просто: демократію греки також “завоювали” у антів і виріши-
ли, що вона пасуватиме й до рабовласницького устрою. 
 Найбільшим політичним досягненням греків напевно була Ві-
зантійська імперія з відповідною ідеологією та припасованим до 
неї християнством. Якраз це найбільше привабило пізніше Мос-
ковію. 
 Нещодавно Греція мала непорозуміння з Македонією. Маке-
донія заважає Греції так само, як Україна заважає Росії. Греки хо-
чуть, щоб македонці погодилися, що вони з греками “адін народ” 
або щоб називали себе інакше. А інакше рано чи пізно фальсифі-
кація історії почне вилазити боком, “древня Греція” втратить своє 
“історичне коріння” і тоді й Олександра Македонського доведеться 
повертати тому, кому він належить по праву.  
 Про античний спадок, який однозначно не належить грекам і 
Греції уже можна й треба говорити прямим текстом. 
 Нарешті не можна не згадати й “Перший Рим”, себто власне 
Рим, а відтак і Римську імперію. 
 30 червня 2018 р. 
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Ідеєю “русского міра” завжди  
було й залишається гасло:  

“Ми живемо бідно, і ми хочемо,  
щоб і ви жили так само”.



✍ 

Всеукраїнський Козацький Рух і 
системні безпекові зміни в Україні 
 
 Віктор Лабунський порушує питання про “Сили Територіальної 
оборони України на основі фермерської самооборони”. Автор ідеї 
виходить із сподівання на те, що ці сили убезпечать українських 
підприємців, передусім — фермерів, від “бандюк[ів] з міліції/по-
ліції, СБУ, прокуратури або під іхнім ‘дахом’ кримінальн[их] бан-
дюк[ів]”. Він щиро переконаний, що “тільки народ” здатний захис-
тити себе, і при цьому посилається на “досвід Швейцарії із побу-
дови і діяльності Збройних сил – Територіальна оборона із 100% 
залученням придатного до служби населення і постійної перепід-
готовки”. 
 “В часи Другої світової війни навіть гітлерівська Німеччина не 
ризикнула на них напасти, бо в кожній сім’ї була стрілецька зброя і 
повний боєкомплект”, — пише він і відтак переходить до обго-
ворення указу президента України про створення “сил терито-
ріальної оборони”, який вважає фейковим, оскільки “формально 
юридично він діючий, а по суті – всім виконавцям усно радять ‘не 
перестаратись’, та не дай Бог, не створить дійсно дієвих боєздат-
них сил територіальної оборони”. Ну, а далі викладено конкретну 
пропозицію: “створити Сили територіальної оборони на основі 
фермерської самооборони”. І ось як він їх собі уявляє:  
 «Тільки в Асоціації фермерів і приватних землевласників 36 
тисяч учасників. Всього ж фермерів в Україні більше 100 тисяч.  
Кожне фермерське господарство дає роботу від 5 до 50 людей. 
Тобто в середньому фермерське господарство може бути осе-
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редком взводу. В селі в середньому 3–5 фермерських госпо-
дарств. Тобто в кожному селі рота територіальної оборони, в 
об’єднаній територіальній громаді — батальйон. 
 Якщо змінити Указ і стрілецьку зброю видати фермерам та 
працівникам як учасникам суспільних збройних формувань з дер-
жавних складів де зберігається (точніше, обліковується) багато 
мільйонів автоматів і карабінів, сотні тисяч кулеметів, десятки 
тисяч СВД та боєкомплект патронів, можна, практично без 
затрат, озброїти три мільйони бійців.  
 При цьому вирішується багато назрілих і перезрілих задач – 
від оборони країни від агресивної московії, боротьби із знахаб-
нілим криміналом, охорона громадського порядку, охорона майна 
людського та комунальної власності. 
 За півроку можна реально створити Сили територіальної 
оборони. За один – два місяці можна створити Фермерську 
самооборону, як основу Сил територіальної оборони».  
 Як такий задум реалізувати? А дуже просто: “Указ про зміни до 
діючого Указу №406. Якщо поРОШЕНку бракує політичної волі – 
треба провести Всеукраїнський референдум, рішення якого буде 
серйозним аргументом для нашої ‘влади’”. Ініціатором проведення 
Всеукраїнського референдуму про створення Сил Територіальної 
оборони України на основі фермер-ської самооборони пан Лабун-
ський бачить “асоціації фермерів, і в першу чергу – Асоціацію 
фермерів і приватних землевласників”.  
 Все. Залишається лише взяти і зробити. 
 Чому неможливо та й немає сенсу реалізувати ідею В. 
Лабунського? 
 Перше. Почнемо з посилання на досвід Швейцарії. Пан Лабун-
ський не бере на увагу, що обговорюваний ним досвід Швейцарії у 
будівництві своїх збройних сил стосується захисту країни від зов-
нішнього агресора і жодною мірою не стосується виконання полі-
ційних функцій в середині країни. 
 Тут скорше можна було б говорити про другу поправку до Кон-
ституції США, яка гарантує громадянам Америки право на воло-
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діння зброєю з метою захисту. На превеликий жаль, автору навіть 
невтямки, що Україна має свою давню козацьку традицію само-
оборони, досвід якої скорше всього і швейцарці, і американці ве-
дуть від України. 
 Друге. Пан Лабунський мріє провести кардинальні зміни в 
окремо взятій сфері життя й діяльності українського суспільства і 
української держави. Наголошую: кардинальні, тобто системні, 
зміни. При цьому автор ідеї не враховує, що реалізація цієї ідеї в 
умовах залишків авторитарно-тоталітарного устрою та адміністра-
тивно-командного способу урядування навіть теоретично не-мож-
ли-ва.  
 “Радянська система”, в умовах якої продовжує жити українське 
суспільство і намагається функціонувати українська держава, уне-
можливлює реалізацію такої ідеї, як вона робить безрезультатни-
ми будь-які спроби реформ окремих галузей. І приклад перетво-
рення міліції на поліцію є найпереконливішим доказом із сфери, 
яку хоче змінити пан Лабунський. 
 Третє. Ідея В. Лабунського, якби її почали реалізовувати, неми-
нуче призведе до спалаху громадянської війни в Україні. Чому? Та 
тому, що українське суспільство живе переважно емоціями, а від-
так, маючи зброю, збуджені громадяни почнуть її використовувати 
не так для захисту від бандитів, як для з’ясовування стосунків 
один із одним. Таких прикладів знаємо чимало; трапляються вони, 
до речі, і в США. Щоб цього не сталося, рівень національної свідо-
мості й громадянської зрілості/відповідальності українського суспі-
льства має бути незрівняно вищим у порівнянні з тим, що ми спо-
стерігаємо в суспільстві зараз. 
 Ефективним фактором цього процесу може і повинна стати 
українізація України. Інструментом реалізації цього завдання має 
стати Рух за українізацію України. 
 Четверте. Очевидно, що проблему можна і треба вирішувати 
як частину системних змін, і ці зміни мають стосуватися зміни су-
спільного устрою (влади) та способу урядування. Очевидно також, 
що перш за все треба шукати відправну точку чи точку опори у 
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власній історії, у національних традиціях і звичаях. І кращого до-
свіду, ніж досвід українського козацтва, не знайти.  
 Цю роботу напевно треба починати із створення Всеукраїнсь-
кого козацького руху, який і зможе в майбутньому привести україн-
ське суспільство до справжніх системних змін. Ясна річ, мова не 
йде про те, щоб опиратися на козацькі організації, які існують в Ук-
раїні сьогодні. Переважна більшість із них, на жаль, захопилися 
якщо не етнографізмом (“шароварщиною”), то використанням ко-
зацтва як явища для задоволення нереалізованих кар’єрних ам-
біцій (“генеральщиною”).  
 Йдеться про створення якісно нового за своєю суттю козаць-
кого руху як станового хребта українського суспільства й голов-
ного носія національних традицій і звичаїв, які мають стати підва-
линою природного для на суспільного ладу й відповідного способу 
урядування в нових умовах цивілізаційного поступу. 
 9 липня 2018 р. 
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А що ви зробили для 
реальних змін в Україні?  

Станьте частиною 
системних змін! 



✍ 

Ех, козаки, козаки! 

 Анфіса Букреєва-Стефко запропонувала нотатки для роз-
міщення на сторінці групи “Рух за українізацію України”, до тема-
тики якої вони не тичутся жодним боком. За своєю суб‘єктністю й 
риторикою її звернення більшою мірою відповідає проблематиці 
групи “Всеукраїнський козацький рух”. Тому я його тут і поширюю. 
Але поширюю я його тут не тому, що поділяю ідею й мету звер-
нення, а скорше для того, щоб показати вам, люди, що ви робите 
не те, що треба було б робити. 
 Звичайно, сумно, що у вас виникла ця проблема з церквами 
(спорудами) та релігійними організаціями (юрисдикціями). Описа-
на у зверненні до місцевих та всеукраїнських органів влади ситуа-
ція не має ніякого, жодного відношення до будь-якого органу вла-
ди. І ви це повинні розуміти, пам‘ятаючи конституційний принцип 
відокремлення церкви від держави.  
 Відокремлення церкви від держави — один із засадничих 
принципів Конституції України. Виходячи з цього, немає чого 
смикатися й апелювати до державних органів, які апріорі не мо-
жуть і не повинні вирішувати проблеми, які не належать до їхньої 
компетенції. Держава може втручатися у цю сферу у кількох ви-
падках: (1) захищати церкви як пам‘ятники архітектури, внесені до 
державних реєстрів, (2) послати поліцію для наведення порядку, 
якщо хтось спровокував фізичне протистояння на території якоїсь 
парафії і, можливо, ще чогось. 
 Описане у зверненні є виключною компетенціцєю й відпо-
відальністю суспільства. Отже, як члени відповідних церковних 
парафій чи козацьких організацій ви самі повинні розібратися в си-
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туації й вирішити всі проблеми, які там виникли. А там, наскільки я 
розумію, є проблема, спричинена ворожою діяльністю на означе-
ній частині території України УПЦ МП. Якщо ви не можете вигнати 
московських попів, зробіть усе для того, щоб люди перестали хо-
дити на богослужіння в російських і проросійських церквах, і вони 
розбіжаться самі. Але ж це робити ви не хочете. 
 Чим обумовлені слабість і прорахунки у цій царині? Відповідь 
на це запитання проста: низький рівень національної свідомо-
сті й громадянської зрілості/відповідальності українського су-
спільства. Кожен із вас переймається навіть власною самосвідо-
містю і тому проявляє повну безвідповідальність як громадянин 
України, живучи виключно емоціями й сподіваннями на те, що 
хтось прийде і зробить все для вас. Тому ви не думаєте, в яку 
церкву ходите і яким попам сповідуєтеся, кому делегуєте свої 
владні повноваження й доручаєте долю своїх дітей та онуків. Наче 
мазохісти, ви фактично смакуєте переживання відчуття свого при-
ниження, щоб усякі шустери використовували їх для маніпуляцій 
вашою підсвідомістю. 
 Рушійною силою піднесення національної (само)свідомості й 
громадянської зрілості/відповідальності українського суспільства 
міг би й стати згаданий на початку Рух за українізацію України. То-
му ми й спонукаємо вас обговорювати саме тему українізації й 
творення Руху. Але ж ви не хочете навіть обговорювати цю найбо-
лючішу на сьогодні проблему і творити цей рух. Звичайно, набага-
то простіше тужити над історійками про мовне приниження каси-
рамм, офіціантами та усякими іншими маргіналами... 
 Об’єднавшись у Рух за українізацію, зайнявшись українознав-
чою просвітою, напрацювавши критичну масу, ви підняли б націо-
нальну свідомість і громадянську відповідальність людей у своїй 
громаді, районі, місті, області. Напевно створилися б умови, за 
яких не виникали б проблеми і з мовою, і з церквою, і з владою. 
 Обговорюване явище цікаве і тривожне ще одним проявом: 
апелювання до влади з питань, які не є компетенцією владних 
структур і які є цілковитою компетенцією суспільства, є свідченням 
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того, що ви продовжуєте жити в умовах авторитарно-тоталіта-
рного суспільного устрою й адміністративно-командного спо-
собу урядування. Саме тут і криється надія на те, що хтось впли-
вовий там “нагорі” звергне громи й блискавки на тих, що чинять 
неподобства “внизу”, і проблему вирішено. 
 В СРСР це частково спрацьовувало, і видимість тієї частково-
сті давала людям надію й сподівання, що і в кожній іншій ситуації 
їхні проблеми буде залагоджено у той же спосіб — командою 
“згори”.  
 Хоч Україна продовжує жити в тій же системі координат, а суспі-
льство “насолоджується” звичним для нього “радянським спосо-
бом життя”, тепер — після розпаду СРСР — це вже не спрацьовує 
навіть у такий спосіб, як це було тоді.  
 Умови залишилися ті ж, а от обставини змінилися. Вертикаль 
влади розхитана, ідеологічний стержень вертикалі замінила фі-
нансова складова, яка на відміну від жорсткої компартійної дис-
ципліни орієнтується на кон’юнктуру ринку. Тому урядовці/чинов-
ники відчули більше свободи для себе, а політика зажила пара-
лельним від суспільства життям. 
 Це й спричинилося до того, що влада втратила можливість 
ефективно використовувати свій адміністративно-командний по-
тенціал навіть у своїх власних інтересах (точніше — в інтересах 
тих, хто при владі). Тому вона тим більше не має важелів впливу 
на нижні ешелони, та це їй і не потрібне. 
 Отож влада існує сама по собі, суспільство — само по собі. 
Владу такий стан речей задовольняє, оскільки у неї ще залишили-
ся важелі впливу на суспільство заради задоволення своїх інте-
ресів (точніше — в інтересах тих, хто при владі). Суспільство у си-
лу своєї інфантильності, низького рівня національної свідомості й 
громадянської зрілості продовжує з надією дивитися “вгору” і 
нічого не робить для того, щоб здійснити кардинальні системні 
зміни. 
 Україна мусить вирватися із авторитарно-тоталітарного устрою 
й адміністративно-командного способу урядування, нав’язаного їй 
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Москвою, і запровадити новий суспільний лад та спосіб уряду-
вання, які відповідали б національним традиціям і звичаям. Поза 
цим жодні найблагородніші ідеї та наміри не мають перспектив.  
 У нинішній, ще радянській системі координат не може бути й 
мови про запровадження “прямої демократії” засобами сучасних 
технологій, якою привабливою вона не була б. Навіть технологічно 
озброєна й більш-менш свідома й відповідальна частина суспі-
льства не готова до цього. Разом з тим, у суспільстві існує великий 
прошарок людей, які повернуть цей інструмент на користь собі, а 
не всьому суспільству. Чинний устрій створює для цього, можна 
сказати, об’єктивні обставини. 
 Серед активного українства є чимало політиків і громадських 
діячів, які носяться з ідеями запозичення й перенесення на терени 
України методів і способів суспільних відносин та інструментів уря-
дування розвинутих і успішних країн світу. Мовляв, люди до нас 
усе вже перепробувати, вибрали найкраще, і тому немає сенсу ла-
мати собі голови — треба просто копіювати і запроваджувати уже 
випробуваний чужий досвід. 
 Хто трохи пожив і попрацював у США, той ратує за механічне 
запозичення американського досвіду — устрою, урядування, за-
стосування законів, забезпечення правопорядку і т. ін. Кажуть: як-
що щось у нас не складатиметься, то ми просто звернемося до 
американців, і вони нам допоможуть. 
 При цьому не беруть до уваги разючу відмінність у рівнях на-
ціональної свідомості й громадянської відповідальності амери-
канського суспільства, з одного боку, і хоча б тих двох відсотків па-
сіонарної частини українського суспільства, силами яких ініціатори 
ідеї мають намір здійснити “системні” зміни в Україні, залишаючи 
незмінним характер суспільних відносин, — з другого. 
 Ще більше політичних і громадських діячів України повертають 
свої погляди на досвід Швейцарії й активно просувають в україн-
ське суспільство “швейцарську модель”; я також є прихильником 
такої моделі. Одні бачать у цій моделі можливість запровадження 
перевіреної досвідом швейцарців тієї ж “прямої демократії”. Інших 
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приваблює швейцарський досвід розв’язання завдань безпеки і 
оборони. Особисто я дивлюся на Швейцарію як зразок для Укра-
їни ширше, системніше. 
 Швейцарія, як і США, Канада чи будь-яка інша успішна країна, 
безумовно, має і повинна бути для нас зразком чи прикладом, але 
механічне перенесення її досвіду націєтворення й державотво-
рення на терени України має ті ж недоліки чи слабкі місця, що й 
наше епігонство по відношенню до США. Україна однозначно не є 
Швейцарією чи США так само, як вона не є й Росією (що усвідо-
мив навіть Л. Кучма).  
 Україна — це перш за все і тільки Україна. І коли ми, українці 
як нація (а не як окрема етнічна група), пізнаємо самих себе, своє 
місце на планеті й свою роль у сучасній цивілізації, ми напевно по-
збудемося синдрому меншовартості й відчуття приниження (про 
яке знають і яким маніпулюють шустери), ми згадаємо, що той до-
свід, який нам так кортить запозичити в США чи в Швейцарії, уже 
був у нас самих, що за ним треба не ходити за моря-океани чи 
гори, що його треба шукати у наших власних традиціях і звичаях. 
 Напевно варто було б розібратися, як так вийшло, що ми спро-
моглися створити першу в світі демократичну конституцію (Пилип 
Орлик та Петро-Петрик Іваненко), але закладену в ній ідею втіли-
ли в життя американці. Так само важливо розібратися, чому ми 
втратили той же безпеково-оборонний досвід, який так добре пра-
цює в Швейцарії, яка фактично запозичила це у нас і успішно вті-
лює його в життя.  
 Це — не просто теоретичне завдання, розв’язанням якого ма-
ють заопікуватися українські вчені — історики, теоретики, методо-
логи та інші. Це — практичне завдання, на розв‘язанеі якого мало 
б зосередити усю свою увагу українське суспільство. І рушійною 
силою цього розв‘язання має стати Всеукраїнський Козацький 
Рух, до створення якого я й закликаю. 
 Цей Рух і повинен зосередити свою увагу на відродженні націо-
нальних (козацьких) традицій і звичаїв, на очищенні суспільства 
від захоплення зовнішніми атрибутами козацтва й використання 
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феномену козацтва з метою задоволення суто романтичних (у 
кращому разі) або шкурних (у гіршому разі) амбіцій тих, у кому за-
говорила козацька генетична пам’ять, або тих, кому спало на дум-
ку використати козацьку ідею як жупел. 
 За нинішніх умов і обставин, мій заклик сприймають як зухвале 
посягання на ті козацькі товариства, об’єднання й організації, які 
існують уже не один десяток років, які взяли на себе право ви-
значати, що є традицією чи звичаєм (напр., обов’язкове носіння 
шароварів на нижній частині тіла чи генеральських відзнак на вер-
хній), але зовсім не переймаються вибудуванням відповідних су-
спільних відносин (ладу, устрою, порядку) та способу урядування. 
Їх влаштовує звична радянська система координат. 
 Мова ж іде про перегляд підходів на користь системних змін і 
заснування такого козацького руху, який став би рушійною силою 
таких змін, а чинні козацькі товариства, об’єднання й організації, 
що відповідають цим завданням і викликам — потужною скла-
довою цієї сили. Охопивши своєю просвітницькою й інформацій-
но-роз’яснювальною діяльністю усе українське суспільство, вибро-
ставшись у потужну громадсько-політичну силу, Всеукраїнський 
Козацький Рух і очолив би ті системні зміни, що їх потребує і праг-
не Україна. 
 Ув’язлі в болоті фрагментарних уявлень, затуркані розв’язан-
ням ситуативних завдань, не бачачи за деревами лісу, ви не хо-
чете навіть обговорювати нагальність системних змін. 
 Можливо, вже час прокинутися бодай невеличкій групі тверезо 
мислячих людей, узятися за розум і почати вчитися системно мис-
лити, допомагати іншим і відтак рухатися вперед? Ніхто не при-
йде й не зробить для вас те, що ви мусите зробити самі. 
 11 липня 2018 р. 
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✍ 

Ідея нового суспільного договору і 
навколо неї 

 Кому тільки не ліньки обговорювати НСД — Новий Суспільний 
Договір (частіше на общєпонятном: НОД — Новий Общєствєнний 
Доґовор)! Почитайте записи й зверніть увагу на коментарі. Ситуа-
тивники лізуть з усіх щілин. Дискутують навколо найпримітивнішо-
го тлумачення НСД/НОД — як угоди між суспільством і... владою.  
 Авжеж! Ну, який же то договір без двох суб‘єктів?! Договір чи 
угода на те й дано, щоб два суб‘єкти домовилися між собою. 
Хтось у коментарях вставляє свою копійку, зауважуючи, що НСД 
— то зовсім не угода між суспільством і владою, а окремих членів 
суспільства між собою... Уже тепліше... Але все одно — не туди. 
От що значить фрагментована свідомість осмислює частину, відір-
вану й ізольовану від цілого. 
 Суспільний договір (СД), взятий поза його контекстом, — марна 
затія, а отже — будь-які розмови про нього мають і матимуть у 
кращому разі ситуативний характер. За великим рахунком — нон-
сенс. СД може і повинен розглядатися як інструмент суспільних 
відносин. Суспільні ж відносини є суть (зміст) суспільного уст-
рою (ладу, порядку). Отже, перед тим, як приступати до розмови 
про НСД, розберіться, в умовах якого устрою/ладу ви хочете цей 
СД застосовувати. 
 Оскільки ні про нові суспільні відносини, ні про новий устрій/
лад наші мислителі навіть не заїкаються, напрошується висновок: 
вони хочуть вихимерити НСД для старої системи координат — 
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авторитарно-тоталітарного устрою й адміністративно-командного 
способу урядування.  
 Прикметно, що обговорення ідеї НСД відбувається паралельно 
в кількох середовищах (переважно російськомовних) і що в жодній 
аудиторії не знаходиться добре освіченої притомної людини (не 
обов’язково бути філософом чи методологом високого класу), яка 
вийшла б до трибуни і сказала: “Люди, давайте не будемо займа-
тися безглуздими розмовами — хай над цим подумають серйозні 
вчені”. 
 Базари тим часом тривають, а серйозні вчені в Україні не про-
являються. Так ніхто й не усвідомлює нагальність системних 
змін. Буде запущено процес зміни устрою й способу урядування 
— питання про СД вирішиться само собою. 
 17 липня 2018 р. 
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Сусільний договір може і повинен 
розглядатися як інструмент суспільних 

відносин. Суспільні ж відносини є суть (зміст) 
суспільного устрою (ладу, порядку). Отже, 
перед тим, як приступати до розмови про 
новий суспільний договір, розберіться, в 
умовах якого устрою/ладу ви хочете цей 

договір застосовувати. 



✍ 

Як Україні стати сильною 

 Володимир В’ятрович пише: “Правильний текст про те, чому 
українцям треба завжди бути готовими до війни. Чекаю, коли 
про це відважаться заявити політики, які претендують на роль 
лідера”. Йдеться про публікацію Аркадія Бабченка “Повзуча схема 
Путіна”. Ну, так, якби таке написав неБабченко, текст був би не-
правильним? Як же ми звикли робити класиками пересічних при-
ходьків і не жити власним розумом! 
 Україні треба бути (отже — стати!) сильною. У цьому немає 
жодного сумніву. Перемога Путіна над Трампом у Гельсінки це ще 
раз доводить: у боротьбі із сильним ворогом, який хоче тебе зни-
щити, не можна покладатися на сильнішого за твого ворога парт-
нера. Треба мати силу й самому. 
 Сила України — в ній самій. Війна на Донбасі не відбила, але 
зупинила російську агресію. Завдяки добробатам на лінії вогню і 
волонтерам у тилу. Війна започаткувала процес пробудження вну-
трішньої сили України. Але це пробудження гальмує протидія тих 
сил, які свідомо чи несвідомо грають або підігрують на користь 
ворогові. 
 1. Кожна сильна країна (великі США чи маленький Ізраїль) си-
льна перш за все високим рівнем національної свідомості й грома-
дянської зрілості свого суспільства.  
 На превеликий жаль, в Україні цими питаннями ніхто не займа-
вся, не займається і займатися не збирається: ні держава (через 
систему освіти), ні політичні партії (через агітаційно-пропагандист-
ську роботу), ні громадські об‘єднання (через просвіту) — ніхто! 
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 Головним і найефективнішим методом підвищення рівня націо-
нальної свідомості й громадянської зрілості українського суспіль-
ства може і повинна бути широкомасштабна українізація, здатна 
вивітрити з (само)свідомості людей ментальність “совка” і пробу-
дити менталітет українця (прохання не плутати з етнічною прина-
лежністю). В Україні достатньо інтелектуалів і громадських акти-
вістів, які могли б ініціювати створення Руху за українізацію 
України. 
 2. Кожна сильна країна (великі США, менша Швейцарія чи зов-
сім маленький Ізраїль) сильна своїми традиціями і звичаями. 
 На превеликий жаль, в Україні ніхто не займався, не займаєть-
ся і займатися не збирається відродженням національних тради-
цій і звичаїв: ні держава (через систему освіти), ні політичні партії 
(через агітаційно-пропагандистську роботу), ні громадські об’єд-
нання (через просвіту) — ніхто! 
 Україна має що відроджувати — козацькі тралиції й звичаї, які 
робили нас великою й успішною потугою в минулому.  
 У цій царині, щоправда, маємо певні проблеми, пов’язані з дис-
кредитацією козацтва як феномену, які треба подолати. З одного 
боку, це — захоплення етнографізмом (“шароварщиною”), який 
зводить козацькі традиції та звичаї до культурно-мистецьких роз-
ваг. З другого боку, це — так звана “генеральщина", захоплення 
якою перетворило козацтво на інструмент забезпечення нереалі-
зованих амбіцій псевдолідерів. 
 Всеукраїнський Козацький Рух міг би очистити козацтво від 
усього наносного і стати основою передусім у зміцненні безпеки 
України за моделлю, знаною нині як швейцарська.  
 3. Кожна сильна країна (США, Великобританія, Німеччина та 
ін.) сильна своїми країноцентричними засобами масової інфор-
мації (ЗМІ). 
 На превеликий жаль, в Україні ніхто не займався, не займаєть-
ся і займатися не збирається займатися створенням україноцен-
тричної системи ЗМІ, спроможної витиснути з українського інфор-
маційного простору російські й проросійські ресурси, забезпечити 
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інформаційний суверенітет України, справляти вплив на форму-
вання україноцентричної громадської думки як “четвертої влади”, 
сприяти піднесенню національної свідомості й громадянської від-
повідальності суспільства, інформаційно підтримувати реалізацію 
національних традицій та звичаїв тощо. 
 Ми запропонували платформу, яка покликана формувати си-
стему україноцетричних ЗМІ й сприяти її становленню й розвитку. 
Це — Українська Світова Інформаційна Мережа. 
 4. Приклад ряду країн (передусім Ізраїлю, Литви та ін.) підказує 
нам, наскільки велику роль у розбудові й зміцненні їхньої держав-
ності відігравали й відіграють їхні діаспори. 
 Різноманітні події (переважно катаклізми) останнього століття 
спричинилися до того, що більшість українців мігрували за межі 
своєї етнічної території, і на сьогодні українська діаспора чисельно 
переважає кількість населення в самій Україні. 
 Кількісне співвідношення світового українства й українського 
суспільства спонукає звернути увагу на досвід участі діаспор ін-
ших народів у націєтворенні й державотворенні.  
 Світове українство може й повинне відіграти ключову роль пе-
редусім тому, що значна частина української діаспори живе й пра-
цює в успішних країнах світу (США, Великобританія, Канада, 
Німеччина, Франція та ін.) і відтак можуть принести цей досвід на 
терени України. 
 Зрештою, світове україннство вільне від пережитків традицій 
авторитарно-тоталітарних режимів, корупційної та інших видів не-
гативних і руйнівних залежностей, зокрема — від впливу кремлів-
ської пропаганди. 
 На превеликий жаль, упродовж усіх років незалежності Україна 
обмежувалася лише декларуванням налагодження і зміцнення 
співпраці з діаспорою. Ативна й ефективна участь світового укра-
їнства в українському націєтворенні й державотворенні так і не 
стала реальністю. 
 За своєю суттю зв‘язки України з діаспорою нічим не відріз-
няються від тих зв‘язків з українцями за кордоном, які культиву-
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вала радянська Україна у складі СРСР. Це — формальна робота 
на рівні переважно парадних заходів з певними категоріями й гру-
пами в діаспорі. 
 В самому українському суспільстві, як і за часів СРСР, культи-
вується (хай і не на офіційному рівні) ненативне ставлення грома-
дян України до українців у зарубіжжі: ненависть, презирство, зазд-
рість, зловтіха, жебрання й вимагання матеріальної допомоги — 
ось далеко не повний перелік негативів.  
 Оскільки має місце очевидне втручання зовнішніх сил у взає-
мозв’язки України з діаспорою, і ці сили активно працюють пере-
важно на теренах України, є сенс у тому, щоб ініціативу перебрало 
на себе світове українство. З цією метою необхідно переглянути й 
перегрупувати організаційний потенціал діаспори, спрямувавши 
співпрацю світового українства не з державою, а з українським 
суспільством. 
 Світове українство в такий спосіб допоможе українському суспі-
льству стати достатньо сильним для того, що узяти на себе пов-
ний контроль над націєтворчими й державотворчими процесами в 
Україні. 
 Стане сильним українське суспільство, підтримуване світовим 
українством, — стане сильною  успішною Україна. 
 5. Нарешті, щоб стати сильною і успішною світовою потугою, 
Україні потрібні системні зміни.  
 Україна взагалі не може розвиватися в старій системі коорди-
нат — в умовах авторитарно-тоталітарного устрою та адмініст-
ративно-командного способу урядування, успадкованих від СРСР. 
Це, власне, і є причиною того, що ніякі реформи не спрацьовують, 
економіка розвалюється, населення біднішає і біднішає. 
 Українізація, відродження козацьких традицій та звичаїв, ство-
рення україноцентричної системи ЗМІ, об‘єднання зусиль україн-
ського суспільства з діаспорою — це і є ті ключові чинники, які 
уможливлять перехід України до нового суспільного ладу й нового 
способу урядування, заснованих на національних традиціях і зви-
чаях та з урахуванням досвіду найуспішніших країн світу. 
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 Тільки так Україна буде сильною і успішною. Тільки за цих умов 
вона буде не по зубах для будь-якого агресора. Та, власне, ніхто 
тоді й не зазіхатиме ні на її історичну спадщину, ні на її територію, 
ні на її людські ресурси. 
 19 липня 2018 р. 
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Суспільний лад і спосіб урядування суттю 
своєю визначають наперед якісь сторони 

політичного чи економічного життя 
суспільства через традиції та звичаї. 
Отож якщо в нашій традиції закладена 
недоторканість приватної власності, то 
обговорення цього питання не має сенсу.  
Якщо в нашій традиції держава ніколи не 
втручалася в господарську діяльність 
виробника, то обговорення питань 
економіки на цьому етапі також  

втрачає сенс.



✍ 

Системні зміни vs  
реформаторство 

 Мені імпонує правничий романтизм Олександра Костенка, який 
напряму звертається до реформаторів. Його засновок як узагаль-
нений опис того, що відбувається в українському суспільстві, не 
викликає жодних заперечень.  
 Тут необхідне лише доповнення чи уточнення щодо причин то-
го, що люди перестали жити по совісті й по закону, чому і як це 
сталося. А сталося це тому, що століття тому в Російській імперії 
стався переворот, до влади прийшли кримінальні злочинці, які 
зруйнували більш-менш природний стан суспільних відносин, 
встановили авторитарно-тоталітарний суспільний устрій з 
“диктатурою пролетаріату” як адміністративно-командним спосо-
бом урядування. 
 Саме це й обумовило те, що, як пише О. Костенко, “в Україні 
створилася ситуація, за якої жити чесно і по Закону сьогодні не 
вигідно! Ті, хто порушує Закон живуть в кращих умовах, ніж ті, хто 
живе чесно і по Закону”. 
 На жаль, так воно й було задумано. “Диктатура пролетаріату” 
спричинилася до зрощення ідеологізованої “влади рад”, керованої 
“комуністичною партією”, з криміналом. До речі, мало хто знає, що 
“влада рад” від самого початку являла собою корупційний інститут. 
 Тут треба нагадати, що більшовики починали свою діялність як 
кримінальні злочинці: бандитизм, грабунки, рекет, рейдерство то-
що були основним джерелом фінансування їхньої діяльності. Тому 
цілком логічним було і є правління їхніх спадкоємців. 
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 Невдовзі після жовтневого перевороту — на початку 1918 року 
— за особистим наказом Леніна із царських тюрем було випущено 
сто тисяч кримінальних злочинців (політичних в‘язнів більшовиць-
ка “амністія” не торкнулося), більшість яких тут же влилися в лави 
ЧК-ОГПУ, очоленої Дзержинським, які відтак стали базою форму-
вання майбутніх НКВС-НКДБ-КДБ й компартійно-радянської “елі-
ти”, що з часом стала називатися “номенклатурою”. 
 З розпадом СРСР “номенклатура” зуміла утримати в своїх ру-
ках і зберегти для суспільства авторитарно-тоталітарні суспільні 
відносини й адміністративно-командний спосіб урядування. При 
цьому вона позбулася лише ідеологічного “партійного контролю”, 
який за радянської влади визначав “рамки дозволеності” для від-
повідних соціальних рівнів партійного, державного й господар-
ського “активу”. 
 Деідеологізована “номенклатура” відтак знайшла спільну мову 
з новітнім криміналітетом, який із “злодіїв у законі” трансфор-
мувався в олігархію. Ця ж деідеологізація обумовила часткову 
зміну “системи державних інститутів”: на місце ЦК партії з 
політбюро на чолі прийшов інститут президента з вузьким колом 
“рішал” (зверніть увагу, що кількість останніх практично дорівнює 
кількості членів політбюро). 
 Саме це, і ніщо інше, спричинилося до того, що, як пише О. 
Костенко, “замість принципу верховенства права у суспільстві став 
діяти принцип ‘верховенства вседозволеності і беззаконня’”.  
Зважте на те, що за радянської влади принципом верховенства 
права відверто нехтували і вважали його буржуазним пережитком. 
В незалежній же Україні його заклали навіть у Конституцію й вико-
ристовують як жупел. 
 О. Костенко має рацію, пишучи: “За цих умов жодні реформи 
не можуть бути успішно реалізованими”. Я також багато разів на-
голошував на тому, що в цій системі координат реформи немож-
ливі в принципі, оскільки вони є спробами косметичного ремонту 
будівлі, яка не підлягає ремонтові. Яскравими прикладами цього є 
реформи у виконавчій (на рівні окремих міністерств — внутрішніх 
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справ, охорони здоров‘я, освіти) або судовій (зміни структури, 
створення антикорупційних судів) владі. 
 Пан Костенко, киваючи на досвід Сингапуру, переконаний: “Ли-
ше забезпечивши спочатку правопорядок, заснований на законах 
природного права, а не на свавіллі влади, можна сподіватися на 
успішність усіх інших реформ і на виведення країни зі стану кризи. 
І тут цілком виправданим і природним може бути застосування 
принципу необхідного примусу (відповідно до концепції ‘необ-
хідного примусу’, тобто примусу, необхідного для забезпечення 
правопорядку)”. 
 При цьому колега наче не бачить того, що якраз в інститутах 
“необхідного примусу” реформи не дали, не дають і не дадуть 
бажаного результату. Традиційну радянську міліцію перетворено 
на національну поліцію, змінено її атрибутику й навіть скопійовано 
західний досвід організації її роботи. Сутнісно ж правоохоронні 
органи України не змінилися. І не зміняться. 
 В Україні засновано цілу мережу нових спеціально орієнто-
ваних на запобігання корупції та на боротьбу з корупцією органів. І 
зроблено це з допомогою й під патронатом західних партнерів (зо-
крема, США). Сподіваних результатів поки що не видно. Отож по-
кладають надію на спеціальні антикорупційні суди, створення яких 
завершується... Але навряд чи уся ця антикорупційна потуга стане 
успішною. 
 Чому? Та тому, що суспільні відносини в Україні залишаються в 
тому вигляді, як вони сформувалися за авторитарно-тоталітарного 
устрою та адміністративно-командного способу урядування. Ці 
два фактори унеможливлюють втілення в життя будь-якої продук-
тивної ідеї, і передусім — ідеї верховенства права та реалізації 
можливостей, за Костенком, “природного права”. 
 Так що, виходить, романтикові О. Костенкові треба сушити вес-
ла, залишивши навіть мрії про забезпечення такого правопорядку 
й такого стану в суспільстві, “за якого жити чесно і по закону 
буде вигідно”, коли “у людей сформується потреба у прогресив-
ному правопорядку і повага до Закону”? 
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 Тепер, думаю, треба повторити те, про що я багато пишу, наго-
лошуючи на нагальності системних змін в Україні, але професор 
Костенко ніяк не може вчитатися в те і зрозуміти хоча б мій голов-
ний посил. 
 На руїнах авторитарно-тоталітарного устрою й адміністратив-
но-командного способу урядування, що їх Україна успадкувала від 
спочилого в Бозі СРСР, побудова “правового суспільства” чи “пра-
вової держави” з “верховенством права” як втілення справедли-
вості в законі з огляду на зазначені вище причини неможлива.  
 У цій більшовицько-радянській системі координат взагалі немо-
жливо сформувати україноцентричне суспільство й потужну полі-
тичну націю, а відтак побудувати культурно, політично, економіч-
но, соціально (можете продовжити ряд) успішну державу.  
 Єдиним виходом із становища, в якому опинилися українське 
суспільство й Україна як держава, є зміна системи координат — 
суспільного устрою/ладу й способу урядування. 
 На зміну авторитарно-тоталітарному устроєві й адміністратив-
но-командному способові урядування мають прийти новий су-
спільний лад та новий спосіб урядування, засновані не тільки і 
не стільки на загальнолюдських цінностях, скільки на національ-
них традиціях і звичаях. 
 У цих нових суспільних умовах і запрацює те, що О. Костенко 
називає “природним правом”, а в успішних країнах із давніми наці-
ональними традиціями зветься звичаєвим правом. Звичаєве 
право є основою законодавства й судочинства у багатьох країнах, 
і професор Костенко як правознавець напевно знає про це біль-
ше, ніж я.  
 Українські традиції й звичаї мають не меншу, ба навіть більшу 
тяглість, ніж нині успішніші за Україну країни. Біда тільки в тому, 
що нав’язані ззовні порядки витисли із ужитку і навіть із пам’яті 
народу ті засадничі принципи, які були основою суспільного ладу, 
а відтак і звичаєвого права українців. 
 Професор Володимир Буткевич колись опублікував цікаву стат-
тю про права людини в історичній перспективі, в якій довів, що 
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звичаєве право Русі в цій царині було найпрогресивнішим в усьо-
му середньовічному світі. 
 Те, що ми практично втратили, ще сто років тому досліджували 
правознавці й викладали у спеціальних курсах для майбутніх юри-
стів. Прикладом тому є праця професора Миколи Чубатого “Ог-
ляд історії українського права: Історія джерел та державного 
права” (Мюнхен—Київ, 1994), яку я видав у співпраці з Українсь-
ким Вільним Університетом. 
 Це — лише поодинокі приклади того, що стосується безпосе-
редньо теми, порушеної О. Костенком, про що нам треба згадати і 
до чого нам треба повернутися.  
 Нас має цікавити не тільки звичаєве право, але й багато чого 
іншого з того, що ми забули, що вибили з нашої пам‘яті завойовни-
ки і що дуже невигідно відроджувати в сучасних умовах тим, хто 
становить політичну верхівку українського суспільства і хто вико-
ристовує його інфантильність для досягнення власних цілей, для 
реалізації власних інтересів. 
 Зрозуміло, що не можна лягти спати в умовах авторитарно-то-
талітарного устрою та адміністративно-командного способу уряду-
вання, а прокинутися за нового ладу й нового способу урядування, 
заснованого на національних традиціях і звичаях. 
 Системні зміни в нинішній Україні неможливо здійснити й за 
допомогою революційного перевороту. Більшовики готувалися до 
захоплення влади в Російській імперії понад двадцять років. Після 
жовтневого перевороту їм ще пішло два десятиліття, щоб поши-
рити свій авторитарно-тоталітарний вплив на ціле суспільство і 
зберегти встановлений устрій ще на півстоліття.  
 Колапс СРСР був настільки непередбачуваний і несподіваний, 
що ніхто не встиг відстежити тенденції, які призвели і привели до 
розпаду, здавалося б, вічної імперії і замислитися над тим, що і як 
слід будувати на її руїнах. 
 Заціпеніння, ба навіть параліч інтелектуальної еліти виявився 
настільки сильним, що частина її впала в летаргічний сон, а части-
на продовжує й розвиває традиції радянської інтелігенції, наче ні-
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чого й не сталося. Остання, в свою чергу, ділиться на тих, хто 
ревно й агресивно захищає здобутки “радянського способу життя”, 
і тих, хто силкується пристосуватися до нових обставин. 
 З цієї причини українська наука не поклала руку на пульс часу 
в роки горбачовської “перебудови” в СРСР, коли відкрилися мож-
ливості для національного стратегічного мислення. Тому ми не 
мали ніяких напрацювань для того, щоб визначитися з курсом Ук-
раїни, коли на наші голови одного серпневого дня впала неза-
лежність.  
 Не прокинулася ініціатива інтелектуалів і з часом, бо всі звикли 
сподіватися на вказівку згори. Хоч крісло президента України зай-
мають особи з науковими ступенями кандидата наук, а один був 
навіть доктором наук і “проффесором”, симптоматично, що дирек-
тиви згори ніколи не спускалися навіть до рівня директора Націо-
нального інституту стратегічних досліджень (про секретні доручен-
ня спекулювати не будемо). 
 Як і держава Україна в цілому, українська наука лягла в дрейф і 
перестала цікавити не тільки освіту, але й саму себе. Переос-
мислення історичного досвіду України й українців стало пред-
метом зацікавлень аматорів, офіційна ж наука, за рідкісними ви-
нятками, залишається цербером усе тих же радянських методо-
логічних підходів, нічого не роблячи для пошуку перспектив розви-
тку України, але жорстко й жорстоко розправляючись з амато-
рами, які бодай щось та роблять. 
 Отож наслідки російсько-радянського панування над Україною, 
наслідки авторитарно-тоталітарного устрою й адміністративно-ко-
мандного урядування, тенденції розвитку незалежної України, 
стратегічні футурологічні студії і багато чого іншого дотичного до 
поступу українського суспільства й Русі-України залишаються ці-
линою або перелогами, від яких модерні науковці відвертають свої 
обличчя. 
 Саме через це, до речі, якраз і не йдуть реформи в царинах 
освіти, культури, охорони здоров‘я й правопорядку, судоустрою — 
та чого не візьми, перетворюючись на недолугі, незугарні спроби 
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ситуативного розв’язання проблем і завдань, які явно потребують 
системного підходу.  
 Але про системний підхід і про системні зміни ніхто не хоче 
навіть думати. Та й нездатні думати! Спостерігаю, як доктори й 
кандидати наук, професори й доценти (їх чимало і серед політиків 
та урядовців) з подивом повертають свої взори на мої тексти, в 
яких я мусую ідею системних змін: що це, мовляв, таке, навіщо во-
но нам потрібне і як це можна зробити... 
 Хіба мало того, що я вже звернув вашу увагу на нагальність 
проблеми і подав ідею системних змін — заміни устрою та спосо-
бу урядування, щоб вирвати Україну із історичного зачарованого 
кола?! 
 Який сенс у тому, що ви завалюєте мене безглуздими запитан-
нями й нікчемними зауваженнями, не пропонуючи при цьому бо-
дай чогось альтернативного?  
 Давайте думати разом, давайте гуртом обговорювати ідею, да-
вайте спільними зусиллями шукати шляхи й можливості її реа-
лізації!  
 У процесі осмислення нагальності системних змін у вас напев-
но виникнуть свої концепції й народяться свої проекти повного 
демонтажу авторитарно-тоталітарного устрою й адміністративно-
командного способу урядування та формування нового суспіль-
ного ладу й способу урядування.  
 Хтось справді може взяти за взірець швейцарську модель, 
хтось інший — американську, хтось — британську, німецьку чи 
шведську... Досвід інших країн може бути запозичений, але з обо-
в’язковим припасуванням до українських умов і неодмінно з ураху-
ванням національних традицій та звичаїв. Марна справа механіч-
но запозичувати й штучно вмонтовувати в умови українського су-
спільства навіть найкращі світові моделі: те, що спрацьовує в 
США чи Японії, навряд чи буде ефективним навіть за ідеальних 
умов в Україні. 
 Наша концепція системних змін спрямована передусім у наші 
національні традиції й звичаї, у наші історичні здобутки, похідними 
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від яких, за великим рахунком, є і та ж швейцарська модель, і той 
же американський досвід. Україноцентризм, на наше переконан-
ня, має стати засадничим принципом і методологічним двигуном 
цього процесу. 
 Либонь найбільшою проблемою сучасного українського 
суспільства й України є втрата національної ідентичності, загроз-
ливо низький рівень національної свідомості й громадянської зрі-
лості/відповідальності.  
 Тому першим фактом і фактором системних змін в Україні, на 
наше переконання, має стати широкомасштабна системна укра-
їнізація. Українці мають усвідомити себе як етнічна нація, на 
основі і навколо якої можна побудувати українську політичну 
націю.  
 Йдеться не просто про примітивне й примусове поширення ук-
раїнської мови як державної. Йдеться про українізацію сутнісну, 
яка пробудить в українцях та етнічних меншинах, які історично 
живуть поряд з ними, історичну, родову й генетичну пам‘ять, від-
родить і закріпить у суспільній свідомості культурні цінності, тради-
ції і звичаї, зокрема — і співжиття з іншими народами й культу-
рами.  
 Широкомасштабну системну українізацію можливо здійснити у 
достатньо короткі строки за активної зацікавленості та участі в 
цьому процесі держави та суспільства.  
 На державному рівні українізація можлива не стільки через 
запровадження української мови в усі сфери урядування і управ-
ління, скільки через систему україноцентричної освіти. Отже, 
держава має забезпечити сутнісну українізацію освіти. 
 Паралельно процес українізації може здійснювати само суспі-
льство через громадський рух за українізацію й добре налагод-
жену систему українознавчої просвіти: університети, школи, курси, 
лекторії, семінари, гуртки тощо. 
 Ефективну роль у процесі українізації має відіграти й інфор-
маційно-роз’яснювальна робота, яку могла б забезпечити система 
україноцентричних ЗМІ. 

✍ 226 ✍



 Другим фактом і фактором системних змін є власне відрод-
ження національних традицій і звичаїв. Чи не найбільшою мірою 
наші національні традиції й звичаї проявилися через козацтво як 
стан. Тому саме через відродження козацького руху, на нашу дум-
ку, й можлива ефективна актуалізація традицій і звичаїв. 
 У цій царині існує щонайменше дві проблеми, які треба роз-
в’язати перед тим, як вмикати механізм козацьких традицій.  
 Як відомо, інтерес до козацтва в українському суспільстві ні-
коли не згасав. Його не змогли заглушити чи приборкати колоніа-
льні влади. Відтак козацькі товариства й організації розмножилися 
як культурні й культурницькі осередки. Разом з тим, козацтво ста-
ло привабливим середовищем для самореалізації амбітних кар’-
єристів. Тому є нагальна потреба очистити козацтво від усього на-
носного перед тим, як включати його в процес системних змін. 
 Друга проблема має скорше історико-науковий характер. В си-
лу згаданих вище обставин українське козацтво розглядають 
зазвичай як феномен, активно проявлений у нашій історії 15-го — 
18-го століть. Глибше в історію практично ніхто не хоче чи не може 
заглядати, звідси має місце звужене й часто викривлене уявлення 
про козацтво. Тому так само нагальним є завдання глибше й шир-
ше дослідити феномен українського козацтва. 
 Поза цим, навіть з огляду на досвід козацтва означеного вище 
періоду, немає сумнівів у тому, що саме козацтво й козацька тра-
диція підказують нам, що саме козацтво може й повинне стати 
становим хребтом українського суспільства й рушійною силою 
українського державотворення. 
 На засадах ідеї козацьких рухів в Україні могли б утворитися 
дві-три україноцентричних ідеологічних партії, які поставили б за 
мету актуалізацію традицій і звичаїв та екстраполяцію їх у сучасну 
політичну площину. 
 До речі, швейцарська модель і американський досвід чи не 
найбільшою мірою цікаві для Україні саме в контексті козацьких 
історичних традицій. 
 Третім фактом і фактором системних змін в Україні нам бачить-
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ся українська діаспора, світове українство. Так склалося історич-
но, що значна частина українців опинилася за межами України — 
трудова й політична еміграція, родинні обставини тощо. Не можна 
іґнорувати й того, що значні українські етнічні території продов-
жують залишатися або стали частинами територій інших держав 
(Росіі, Польщі, Бєларусі, Молдови). 
 В українській діаспорі упродовж тривалого часу не припиняла-
ся націєтворча й державотворча діяльність, яка була неможлива в 
самій Україні. За межами України зберігалася не тільки державна 
традиція (уряд УНР в екзилі), а й розвивалася українська наукова, 
політична, культурно-мистецька, релігійна думка. Існує переконан-
ня, що й українську мову збережено не без участі діаспори, а 
також що без зусиль діаспори навряд чи була б можлива незалеж-
на Україна. 
 Це справді так. Тому світове українство може і повинне відігра-
вати більшу роль в українському націєтворенні й державотво-
ренні, а отже бути й рушійною силою системних змін. 
 На жаль, у взаєминах українського суспільства й української 
держави з діаспорою є також певні проблеми. Одна з них — на-
сторожено-упереджене ставлення українського суспільства до діа-
спори, обумовлене ще радянською звичкою позиціонувати укра-
їнців зарубіжжя як ворогів України й українського народу. Крем-
лівська пропаганда й проросійська громадська думка в Україні 
продовжують підігрівати це часто відверто вороже наставлення, і 
воно проявляється в позиції навіть, здавалося б, цілком притом-
них українських патріотів. 
 Офіційна політика української держави фактично також має 
такий же характер. Держава підтримує зв’язки з діаспорою на рівні 
суто формальних або показово-парадних відносин, організовуючи 
конгреси або влаштовуючи заходи за участю певних діаспорних 
кіл. 
 Такого рівня взаємин, як Литва чи Польща мають із своїми 
діаспорами, Україна, на жаль, не має. Годі вже й говорити про ці 
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взаємини у зіставленні відносин між Ізраїлем та єврейською діа-
спопою.  
 З огляду на те, що на даний час принаймні половина, якщо не 
більша частина, українців мешкають за межами України, можна й 
треба було б говорити про участь світового українства у розбудові 
України, співвідносну з участю світового єврейства у розбудові 
Ізраїлю. Така — наша мета. Ми можемо її досягти і включити сві-
тове українство в процеси українського націєтворення й державо-
творення у два прийоми. 
 Перш за все нам треба переформатувати діаспору організа-
ційно. Сучасні засоби комунікацій уможливлюють відмовитися від 
традиційного способу організації, які виносять нагору пристосу-
ванців, номенклатурників, нереалізованих амбітних людей, для 
яких посади в діаспорних організаціях є такою ж мрією, як і гене-
ральські звання для псевдокозаків, і через електронне голо-
сування здійснити створення якісно нових форм організації світо-
вого українства. 
 Організаційне переформатування світового українства уможли-
вить переформатування і взаємин української діаспори з укра-
їнським суспільством та українською державою. Йдеться не тільки 
про налагодження взаєморозуміння та культурної, ділової чи іншої 
співпраці діаспори й українського суспільства, а й про реальне 
включення світового українства в націєтворчий та державотворчий 
процеси в Україні. Взірцем для нас має стати світове єврейство. 
Тому важливим є вивчення досвіду взаємин між єврейською діас-
порою та Ізраїлем. 
 Озброєне досвідом успішних країн компактного проживання ук-
раїнців, україноцентричне світове українство якраз і здатне прине-
сти в Україну те, що додасть позитиву й актуалізує національні 
традиції й звичаї. 
 Потужним каналом взаємозв’язку України з діаспорою має 
стати система україноцентричних ЗМІ як частина української сві-
тової інформаційної мережі.  
 Четвертим фактом і фактором системних змін в Україні нам ба-
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читься Українська Світова Інформаційна Мережа, складовою 
частиною якої має стати україноцентрична система ЗМІ Укра-
їни. Вище було згадано систему україноцентричних ЗМІ як ін-
струмент українізації, відродження національних традицій і зви-
чаїв, взаємодії України з діаспорою.  
 ЗМІ ми розглядаємо також і як окремий факт і фактор втілення 
в життя системних змін. Адже очищення інформаційного простору 
й забезпечення інформаційного суверенітету України, реалізація 
громадської думки як “четвертої влади” тощо — усе це неможливо 
без участі системи україноцентричних ЗМІ як головного суб’єкта 
системних перетворень. На превеликий жаль, доводиться конста-
тувати, що українські журналісти й медіа менеджери в масі своїй 
не готові брати участь у цьому процесі, і ця інертність і пасивність 
є серйозною проблемою, яка потребує вирішення.  
 П’ятим фактом і фактором системних змін в Україні є релігійна 
складова. У нашій концепції системних змін він поки що залишає-
ться неструктурованим. Тому ми утримуємося від його публічного 
обговорення, і ось чому.  
 Перш за все, релігійне питання — чи найдражливіша тема су-
спільного життя, оскільки релігія стосується окремих душ, але вод-
ночас є й соціальним системотворчим інститутом. 
 Панівною релігією в Україні є християнство в його основних 
проявах, але з виразним домінуванням православ’я. Розкол пра-
вослав’я щонайменше на три конфесії дуже заважає націєтворчим 
і державотворчим процесам, і це цілком очевидне. Створення єди-
ної Української помісної православної церкви через надання томо-
су, безумовно, піде на користь процесам націєтворення й держа-
вотворення, але не дуже прискорить їх і не наблизить сподівані 
системні зміни. 
 Це пояснюється тим, що в Україні усе більшою мірою прояв-
ляють себе різні “конфесії” дохристиянських етнічних вірувань, які 
зазнають аналогічних з християнством зовнішніх впливів збоку тієї 
ж Росії і які так само не здатні до консолідації та об’єднання в 
єдиний духовний рух (фактор). Вони не меншою мірою, ніж хри-
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стиянство, можуть претендувати на роль факту і фактора систем-
них змін, який кардинально різнитиметься від християнського.  
 Годі й говорити про можливість співпраці цих двох духовних 
течій для підготовки й утілення в життя системних змін. 
 Крім того, ми не виключаємо можливості виникнення і якісно 
нової форми організації духовного життя суспільства, тобто якісно 
нової релігії, яку дехто вже бачить як синтез релігії, філософії й 
науки. 
 Є два способи системних змін у суспільстві — еволюційний і 
революційний. Ми обстоюємо еволюційний спосіб системних 
змін і вважаємо, що їх можна підготувати упродовж п’яти років 
(однієї президентської канденції), а упродовж наступних п’яти ро-
ків втілити в життя. 
 Паралельно з поетапною підготовкою суспільства через укра-
їнізацію, відродженням національних традицій і звичаїв, зміцнен-
ням взамин України з діаспорою, розвитком україноцентричної си-
стеми ЗМІ в Україні й діаспорі налагодили б роботу кілька (три — 
п'ять) мозкових центрів, які зосередилися б на випрацюванні про-
ектів реальних системних змін. По мірі готовності ці проекти вино-
силися б на обговорення спочатку наукової громадськості, а потім 
і широкого загалу. Якісь проекти об’єднувалися б у єдиний проект.  
 Готові проекти системних змін можна було б винести на роз-
гляд Установчих зборів (чи як це буде названо), які утворять спе-
ціальні робочі групи для розробки остаточних проектів суспільного 
устрою, способу урядування та інших складових того, що стане 
Декларацією, Конституцією та іншими засновними документами 
нової України. 
 Очевидно, знайдуться особи, які після прочитання написаного 
вище звинуватять мене в тому, що у цьому тексті обійдені політич-
на, економічна чи якась інша складова (перелік можете допов-
нити). Тому зауважу, що названі й неназвані тут складові є похід-
ними від кардинальних системних змін.  
 Суспільний лад і спосіб урядування суттю своєю визначають 
наперед якісь сторони політичного чи економічного життя суспі-
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льства через традиції та звичаї. Отож якщо в нашій традиції за-
кладена недоторканість приватної власності, то обговорення цьо-
го питання не має сенсу. Якщо в нашій традиції держава ніколи не 
втручалася в господарську діяльність виробника, то обговорення 
питань економіки на цьому етапі також втрачає сенс. Якщо наші 
звичаї визначали систему права і правних взаємин, то...  
 Ви напевно розумієте, скільки ситуативних питань знімається з 
обговорення, коли традиції і звичаї стають правилами суспільних 
відносин і співжиття людей. 
 Звичайно, одні речі деталізуються в базових документах пер-
шого рівня, інші — в документах другого рівня і т. д. Зараз не час 
загрузати в дрібниці. Зараз головне — визначитися із напрямками 
напрацювання ідей і загальних концепцій системних змін та 
почати їх активне обговорення. Ось до чого я всіх і закликаю. 
 12 серпня 2018 р. 

 

✍ 232 ✍

Історія й теорія державотворення прив’язана до 
соціально-економічних формацій та уявлень 

про державу як комплекс політичних інститутів 
урядування, та ще й таких, що є не вторинними, 
а первинними по відношенню до суспільства. 
Тобто складається таке враження, що не 
суспільство визначає для себе форму 
державності, а держава формує й 
підпорядковує суспільство під себе. 



✍ 

Павло Скоропадський та  
ідея відродження гетьманату 
 

 Останнім часом, і особливо — у зв’язку із сторіччям “Другого 
Гетьманату”, в Україні надзвичайно багато уваги приділяють пос-
таті Павла Скоропадського та його родині. Я довго вагався перед 
тим, як узятися за ці нотатки, оскільки мої думки з того чи іншого 
приводу зазвичай наражаються на несприйняття: загал більше 
прихильний до штампів і стереотипів. 
 Чому я починаю з такого застереження?  
 Справа в тому, що Павло Скоропадський був дуже суперечли-
вою фігурою, в якій поєдналися позитиви й негативи — і суто осо-
бистісні, і соціальні, і станові. 
 Історики національно-визвольних змагань України розкажуть 
вам до найменших подробиць, коли, як і чому П. Скоропадський 
став гетьманом, у який спосіб він розбудовував українську держав-
ність упродовж лише декількох місяців свого гетьмануванння і ко-
ли, чим та чому те гетьманування закінчилося. 
 Тому я не буду тут на цьому застановлюватися, а відішлю вас 
до Вікіпедії, яка дає більш-менш притомне уявлення про цю по-
стать. Нагадаю лише про одну аналогію, про яку також чимало на-
писано. Це — генерал Скоропадський і генерал Маннергейм. 
 Генерал Маннергейм спромігся закласти підвалини незалежної 
держави у Фінляндії, консолідувати націю й задати таку інерцію 
розвитку Фінляндії, що та здобула перемогу у російсько-фінлянд-
ській війні, а після Другої Світової війни стала однією з найуспіш-
ніших країн Європи. 
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 Генерал Скоропадський досить енергійно починав як гетьман. 
Йому на підмогу прийшла добре згуртована українська інтелек-
туальна еліта, яка дружно взялася за організацію науки (було за-
сновано ВУАН — Всеукраїнську академію наук) й освіти (за-
сновано перший український університет, розгорнуто роботу над 
українським правописом та ін.). Саме за Скоропадського розгор-
нулася широкомасштабна українізація. 
 Але Скопопадському не вдалося консолідувати українську полі-
тичну еліту, вибудувати тривку систему державного управління і, 
як не дивно це звучить по відношенню до генерала, — створити 
потужне військо. Більше того, Скоропадський умудрився настроїти 
проти себе тих українських політичних діячів, які могли б стати 
його союзниками. 
 Будучи монархістом за переконаннями, пов’язаний численними 
родовими зв’язками з російським царизмом, схильний до 
диктатури, П. Скоропадський мислив свій гетьманат як монархічну 
(спадкову) форму правління.  
 До історичних осіб годилося б підходити історично, тобто 
поцікавитися, кажучи словами класика “історичного матеріалізму”, 
як явище виникло, які етапи у своєму розвитку проходило і чим 
воно стало тепер. 
 Родословники “малоросійського дворянства” покажуть вам, 
звідки пішов і як розвивався рід Скоропадських. Ви побачите, що 
цей рід бере свої початки від козацьких старшин, в умовах Росій-
ської імперії трансформованих у дворянство. 
 Трансформація Скоропадських була, скажемо так, винятково 
своєрідною. У цьому зв’язку нагадаю вам про період “Полтавської 
битви”, яка стала поворотним історичним моментом в упокоренні 
України Московією. І відбулося те традиційними для ординців спо-
собами. 
 Нагадаю вам, у який спосіб відбулося стрімкий вихід Скоропад-
ських насамверх українського, а відтак і “великоросійського” суспі-
льства.  
 Усе почалося улітку-восени 1708 року після того, як гетьман 
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Іван Мазепа розірвав свою співпрацю з московським царем 
Петром І і уклав союз із шведським королем Карлом ХІІ. Вікіпедія 
підказує нам, що 6 чи 11 листопада 1708 року відбулося “обрання” 
на гетьмана замість “зрадника Мазепи” Івана Скоропадського. 
 Автори статті про Скоропадського розповідають нам, яким вір-
ним був він українській справі, як обстоював збереження козацтва, 
як недовірливо ставився до нього Петро І... з ласки якого, разом з 
тим, Скоропадського було “обрано” на гетьмана. Я свідомо беру 
“обрано” в лапки, оскільки І. Скоропадський формально був обра-
ний козаками, а фактично був вибраний царем, тобто по суті був 
гетьманом наказним. 
 Початок гетьманування І. Скоропадського збігається з історич-
ною подією, яка із шкільних підручників відома як “Полтавська бит-
ва”, у якій “русскіє” здобули перемогу над “шведами”. “Полтавську 
битву” я тут також беру в лапки, оскільки, за деякими даними, бит-
ви як такої не було. 
 Невдовзі після “обрання” на гетьмана у Глухові Скоропадський 
напевно ж слідує за Петром І, ставка якого від 20 листопада до 26 
грудня 1708 року знаходилася в Лебедині, точніше — в десяти 
кілометрах від Лебедина у Михайлівці. 
 Саме в той час і саме у цій ставці було ухвалено рішення про 
розправу над майже тисячею козацьких старшин, які з якихось 
причин не відійшли з Мазепою і не визнали гетьманство Скоро-
падського. За наказом московського царя їх було страчено. 
 Це масове вбивство відбулося найвірогідніше у степу на північ 
від Михайлівки та Василівки, відомому відтак як урочище під про-
мовистою назвою Побиванка. Ви можете знайти це урочище на то-
понімічній карті Сумщини: воно знаходиться за три кілометри на 
захід від славнозвісного заповідника “Михайлівська цілина” і за 
три ж кілометри на схід від хати, в якій я виростав. 
 Легенда, яка колись побутувала у моєму селі Василівка і яку 
колись записав мій батько, пов’язувала з тими ж подіями часів 
“Полтавської битви” і Павла Полуботка (ровесники мого діда 
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казали: ПолУботок), про що я докладніше писав у нотатках, при-
свячених пам’яті Петра Тронька. 
 Отже, гетьманство і Скоропадського, і Полуботка було добряче 
полите кров’ю отих замордованих козацьких старшин. Павло По-
луботок, сподіваюся, якоюсь мірою покаявся й відмолив свої гріхи 
у камері, в яку його кинув Петро І і в яку цар приходив, як на ро-
боту, “поговоріть по душам” із своїм в‘язнем. Прикметно, що й та 
фортеця має промовисту назву — Петро-Павлівська. 
 Ми не знаємо, чи покаявся і молився за свої гріхи Іван Скоро-
падський. Але ми знаємо, що ще за його життя і за життя Полу-
ботка Петро І проголосив Московію Російською імперією, а себе 
імператором. 
 Полуботки відносно скромно проявилися в історії цієї імперії, 
значною мірою розчинившись у родах Капністів, Миклашевських 
та інших знатних родів, які не забували про своє коріння, і тільки 
легенда про “скарби Полуботка” нагадувала про те, що Україна 
мала гетьмана з таким іменем. 
 Скоропадські ж старалися бути якомога ближче до імператор-
ського двору, одружувалися з найсановнішими особами, серед 
яких було чимало неприхованих українофобів і україноненавис-
ників. Автори публікацій про родину Скоропадських з неприхова-
ною гордістю жонглюють тепер їхніми іменами. 
 Зовсім невипадково, що у колективній свідомості роду Ско-
ропадських вигрілася монархічна ідея, а відтак і мрія про власну 
монархічну місію. І історія дала генералові Павлові Скоропадсь-
кому можливість спробувати втілити цю мрію в життя. 
 Монархічні амбіції були ахіллесою п’ятою П. Скоропадського і 
спричинилися до того, що він протримався при владі менше, ніж 
М. Грушевський з В. Винниченком (Центральна Рада протрима-
лася рік) чи пізніше С. Петлюра (Директорія була при владі два 
роки). А в зіставленні з Нестором Махном він програє ще більше: 
Махно утримував свою владу три роки (1918—1922). 
 Думаю, у П. Скоропадського вийшло б, і він би став “українсь-
ким Маннергеймом”, якби він був справді україноцентричним, опи-
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рався на українське суспільство (а не на німців) і думав про 
відродження козацьких традицій і звичаїв, а не про корону мало-
російського монарха.  
 Навіть програвши, Скоропадський не перестав думати про реа-
лізацію в Україні монархічної ідеї і фактично спричинився до на-
родження цілого українського монархічного руху, який заполонив 
мізки значної частини української еміграції. Скоропадському і його 
прихильникам було невтямки, що влада гетьмана в українському 
козацтві історично ніколи не була монархічною, спадковою, — 
навіть у тих випадках, коли місце гетьмана-батька займав 
гетьман-син. 
 Ідеологом монархічного руху став В’ячеслав Липинський, який 
бачив можливості для втілення в життя своїх консервативних ідей 
саме в монархізмі. Припускаю, що інтерес Липинського до монар-
хізму був спричинений не Скоропадським, а постатями галицьких 
князів, найуспішніший із яких — Данило — дістав королівську ко-
рону від Папи Римського. 
 Мені імпонує консерватизм і традиціоналізм В. Липинського. 
Його теорія має сенс і може бути втілена в життя в органічному 
зв’язку з українськими національними традиціями і звичаями. Що-
правда, ці традиції і звичаї ніколи не передбачали монархічної 
форми урядування, і спроба короля Данила узвичаїти спадковість 
влади була винятком. 
 Навіть у княжу добу в Русі князювання, за великим рахунком, 
не було спадковою, монархічною формою правління, і віче могло 
замінити одного князя іншим (дет. див.: Чубатий Микола. Огляд 
історії українського права. К., 1994). 
 Українські прихильники монархізму активізувалися водночас із 
відновленням незалежності України.  
 Уже в ті роки мені трапилося спілкуватися з прихильниками ідеї 
заведення на київський престол спадкоємця “української корони” 
Олелька, якого вони виявили десь на теренах Західної Європи і 
який почав навіть вивчати українську мову. Та ініціатива не набула 
навіть розголосу. 
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 Значно більше попрацювали прихильники монархізму гетьман-
ського штибу, і вони на повному серйозі взялися “відновлювати” 
гетьманат Скоропадського, спокусивши ідеєю онука П. Скоропад-
ського Бориса і влаштувавши йому подорожі в Україну.  
 Незважаючи на тертя, що виникли навколо особи Б. Скоропад-
ського в родині Скоропадських, пан Борис щиро загорівся ідеєю 
зійти на престол, проявляв активність у пошуках підтримки. Звер-
тався він і до мене, але швидко зрозумів, що я не є прихильником 
самодержавного гетьманату. Останні пару років він не дає про 
себе знати і не відповідає на листи. 
 Років десять тому цією темою активно переймався й Ігор Кага-
нець, який ідею “Третього Гетьманату” активно популяризував як 
монархічну. Тоді я висловив своє бачення цієї проблеми у своїй 
статті “Що нас об’єднує і що нас роз’єднує”, значна частина якої 
присвячена темі, яку ми обговорюємо зараз. Ідея “Третього Геть-
манату” на даний час обговорюється в різних форматах (див.: 
Каганець І. Третій Гетьманат — держава української мрії | 
Народний Оглядач; Третій Гетьманат Українського козацтва та ін.). 
Є навіть прикольні спроби ув‘язати цю ідею з діяльністю... Олега 
Тягнибока. 
 Україна, безумовно, потребує системних змін, і гетьманська 
традиція урядування напевно є найприроднішою для суспільного 
ладу, який був би природним для українського суспільства, його 
традицій і звичаїв. Але однозначно, що це буде гетьманат не 
такого типу, що його хотів запровадити Павло Скоропадський, і не 
таких традицій та звичаїв, що їх додержував увесь рід Скоро-
падских. Отже, вшановуючи Павла Скоропадського за його зас-
луги перед Україною, не варто надміру возвеличувати його особи-
стість, і тим більше — заслуги його роду. 
 4—5 вересня 2018 р. 
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Україноцентрична система ЗМІ як  
факт і фактор системних змін 
(Скорочений варіант статті)  

 Чи не найбільшою мірою нас як фахівців непокоїть формуван-
ня українського інформаційного простору й створення національ-
ного інформаційного продукту. У цьому зв’язку варто подивитися 
на результати нашої роботи за роки незалежності України. Як це 
не прикро, але доводиться визнати, що в цій царині нам немає 
чим похвалитися. Наш інформаційний простір монополізований 
російською або проросійською пропагандою. Інформаційний суве-
ренітет України перебуває під загрозою. Українському інформа-
ційному продуктові надзвичайно важко пробитися до споживача, 
та і якість його залишає бажати кращого: він не є конкуренто-
спроможним. 
 Виконавча, законодавча й судова влади України мало що 
роблять, та й мало що можуть зробити у галузі, яка є відпові-
дальністю суспільства. Єдине, що вони зобов’язані зробити, це — 
забезпечити вільне функціонування ЗМІ та захист журналістів, але 
й це у них, м’яко кажучи, належним чином не виходить. 
 Притчею во язицех стали, зокрема, закони, які стосуються кво-
тування українського продукту в (не)українських ЗМІ України, які 
фактично не працюють. Зрештою, від цього ситуативного законо-
давства годі й сподіватися позитивного результату в умовах, які 
потребують системних змін. Невипадково ж системна українізація 
інформаційного простору навіть не обговорюється. 
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 Звичайно, я пам’ятаю про олігархічну природу російських і про-
російських власників ЗМІ, їхніх медіаменджерів, а також “зі-
рок” (аласанії, кісєльови, мураєви, шустєри чи хто там ще). 
 Очевидно, що в Україні сформувався й досить масовий загін 
українобайдужих, українобіжних і україноненависних журналістів і 
“журналістів”, які обмінюють своє слово і свою совість на “золотого 
тільця” або навіть просто на можливість покрасуватися на екрані 
монітора. Несть їм числа. 
 Разом з тим, я знаю, що в Україні так само досить багато по-
рядних і чесних, україноцентричних журналістів та медіа менед-
жерів, для яких українізація інформаційного простору є не просто 
мрією, а справою свого життя. Хтось із них у міру своїх сил і мож-
ливостей обробляє своє поле, а хтось просто не знає, з чого і як 
почати. 
 Багато хто із останніх живуть надією й сподіваннями, що україн-
ська держава похопиться, згадає про них і мобілізує їх на інфор-
маційний фронт боротьби за вимріяну ними ж успішну Україну. 
Дехто з моїх колег тішить себе сподіваннями на “постанову або 
закон”, що допоможе нам створити україноцентричну систему ЗМІ. 
Не хотілося б їх розчаровувати, але мушу: інформаційна сфера — 
не та галузь, у розвої якої зацікавлена держава. 
 Інформаційний простір, ба навіть і інформаційний суверенітет 
України, — це сфера відповідальності українського суспільства і 
кожного окремо взятого його члена. І журналісти та медіа менед-
жери, як ніхто інший, мають не тільки усвідомлювати це, але й 
проявляти свою ініціативу та підприємливість у цій галузі. 
 Упродовж тривалого часу я закликаю до створення в Україні 
україноцентричної системи ЗМІ, повністю незалежної від політич-
ного клімату, створюваного корумпованою олігархічною владою. 
Часом мені пишуть журналісти з України: спробуйте піти й зареє-
струвати ЗМІ деінде в Україні... Я це добре знаю, зокрема — і з 
власного досвіду, хай і давнього. Разом з тим, я певен: це про-
блема вирішувана, і не обов‘язково кудись там звертатися в Ук-
раїні, щоб полагодити цю справу. 
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 Предметом цієї статті якраз і є один із можливих варіантів ство-
рення україноцентричної системи ЗМІ й українізації інформаційно-
го простору. 

І. Зробити журналістику й засоби масової інформації  
в Україні “четвертою владою” 
 
 Наша мета: Створення мережі україноцентричних засобів 
масової інформації та об‘єднання їх у систему ЗМІ, здатну стати 
“четвертою владою”. 
 Наші завдання: 
 1. Українізація інформаційного простору. 
 2. Захист інформаційного суверенітету України. 
 3. Піднесення національної свідомості й громадянської відпові-
дальності українського суспільства. 
 4. Формування громадської думки й забезпечення її ефективого 
впливу на виконавчу, законодавчу та судову гілки влади. 
 5. Сприяння становленню й розвиткові україноцентричної жур-
налістської науки, освіти і просвіти. 
 6. Інформаційне забезпечення плідної співпраці України з діа-
спорою й ефективної участі світового українства в українському 
націєтворенні та державотворенні. 
 Щоб досягти означеної мети й виконати перелічені вище зав-
дання, ми хочемо зібрати в єдиний кулак окремі україноцентричні 
ЗМІ та блоги в Україні та діаспорі, а також на основі франчайзингу 
створювати нові інформаційні ресурси, базовані в інтернеті та з 
перспективою виходу в реальний простір за сприятливих 
обставин. 
 Ми не пропонуємо готової риби й хлібів. Ми пропонуємо ву-
дочки й сіть, яка має накрити україноцентричними інформаційний-
ними продуктами усю територію України й діаспори на різних 
рівнях — загальнонаціональному, регіональному й місцевому. 
Разом з необхідною підтримкою. 
 Саме тому ми й підготували платформу, на якій можна роз-
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почати розбудовувати україноцентричну систему ЗМІ в Україні в 
обхід тих перешкод, які там існують або можуть виникнути. Ця 
платформа називається Українська Світова Інформаційна Мережа 
(УСІМ). Ось наш сайт: www.ukrainainc.net. Чекає своєї черги й дру-
гий ресурс: www.ukrainainc.tv. 
 Справа за україноцентричними журналістами й блогерами. 
Ідіть за вказаним вище посиланням на сайт, знайомтеся з умо-
вами співпраці, пишіть нам і беріться до роботу. 
 Ніхто, крім нас із вами, цього не зробить. 
 Постає питання: як це зробити? 

ІІ. Українська Світова Інформаційна Мережа 

 Ідея створення світової мережі україноцентричних ЗМІ не нова. 
Цю ідею ще 1990 року приніс мені як голові Київської організації 
СЖУ ветеран української журналістики на прізвище Мирський. Не 
раз я повертався до цієї ідеї, продумуючи шляхи й можливості вті-
лення 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 відпо-
відальних журналістів і блогерів, 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 блогерів. Їхні сайти та 
блоги будуть презентовані відповідною інформацією та зв‘язані 
посиланнями з цим сайтом. 
 Друга: випрацювання засад асоціації україноцентричних ЗМІ й 
блогерів, на основі яких ми укладемо двосторонні угоди про спів-
працю з кожним ЗМІ та блогером, а згодом — і багатосторонню. З 
цією метою ми підготуємо й запропонуємо на обговорення засади 
формування системи, її ідеологію, методологію, організаційно-
управлінські основи тощо. 
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 Третя: досвід асоціації чинних ЗМІ та блогів підкаже нам шляхи 
й можливості розбудови і зміцнення систем. Виходячи з потреб і 
стану справ, ми вибрали оптимальні форми розширення системи 
(напр., франчайзінг), а також технологічної й фінансової підтримки 
учасників. 
 Робочими мовами мають стати українська та — за межами Ук-
раїни — мови країни, в якій знаходиться засіб масової інформації 
або блог. 
 Головним сайтом мережі бачиться згаданий вище сайт 
www.ukrainainc.net, на якому публікуватимуться: найважливіша ін-
формація, огляди й аналітичні матеріали про Україну та діаспору. 
 Один із розділів сайту (або сайтів другого рівня) об’єднуватиме 
ЗМІ та блоги України за областями. Другий — об’єднуватиме ЗМІ 
та блоги 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 україно-
біжних олігарів — з другого. 
 Ми будемо розраховувати виключно на підтримку суспільства 
та на україноцентричних спонсорів, наслідуючи кращий досвід 
публічних (суспільних чи громадських) та приватних ЗМІ. 
 Наукову базу, а також підготовку та перепідготовку журналіст-
ських кадрів забезпечуватимуть Український Університет та афі-
лійовані з ним науково-освітні заклади в Україні та зарубіжжі. 

ІІІ. УСІМ як можливість творчої й кар’єрної самореалізації 
журналістів 

 Обговорення проекту в соцмережах спонукало мене виокре-
мити тему УСІМ як можливості фахової реалізації й кар’єрного 
зростання україноцентричних журналістів, блогерів, медіа менед-
жерів в Україні та діаспорі. 
 Справа в тому, що, як і раніше в таких випадках, я почав одер-
жувати запити й пропозиції щодо роботи в Мережі за наймом, та 
ще й з можливістю... еміграції. І надходять вони від цілком серйо-
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зних людей. 
 Хто уважно читає мої публікації, той напевно розуміє, що я не є 
прибічником масової еміґрації українців з України. Навпаки — від 
часу заснування Міжнародної Асоціації Громадян України (1997) я 
зациклений на ідеях повернення українців на свою “землю обіто-
вану” та розбудови успішної самостійної України. 
 Діло, яким я займаюся, і цей проект Української Світової Інфор-
маційної Мережі, звичайно, не виключає створення можливостей 
для необмежених поїздок українців по світу, зокрема й для три-
валої роботи за межами України. 
 Напевно з часом будуть в УСІМ і потреби, і можливості для то-
го, щоб наймати для роботи в США чи іншій країні світу фахівців з 
України, оскільки саме їхні знання й досвід будуть необхідні для 
виконання завдань, які на той час стоятимуть перед Мережею. 
 Ми щойно починаємо, і у нас ні можливостей, ні потреб для 
цього зараз немає. 
 Нарешті, я хотів би наголосити на тому, що сама ідея і задум її 
втілення в життя не зводиться до того, щоб створити максимально 
можливу кількість робочих місць і, отже, платити людям зарплату. 
 Йдеться передусім про можливості для самореалізації укра-
їнців, у нашому випадку — журналістів, блогерів, медіа менед-
жерів, допомогти їм зробити самих себе, а отже — й заробити. 
 Кожен учасник Мережі, ясна річ, у перспективі може стати ро-
ботодавцем, який відкриє робочі місця для тих, хто хоче бути про-
сто виконавцем завдань, які доручає йому чи їй менеджер. 
 Як нам уявляється реалізація творчих і кар‘єрних можливостей 
тих, хто хоче стати учасником УСІМ? 
 Підстави для членства, напрями й умови співпраці, права і обо-
в’язки сторін у загальних рисах окреслені в проекті пропонованої 
угоди. 
 Це — документ, який ще буде удосконалюватися, поглиблюва-
тися, деталізуватися, але він уже дає загальне уявлення про те, 
що і як ми будемо робити для створення, становлення й розвитку 
нашої Мережі як станового хребта україноцентричної системи ЗМІ. 
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 Першочерговим завданням, яке ми ставимо перед собою, є за-
лучити до участі в УСІМ україноцентричні ЗМІ та блогерів, в Ук-
раїні та в діаспорі сущих, об’єднуючи їх навколо нашої спільної 
мети і наших спільних завдань: створення потужної україноцент-
ричної системи ЗМІ, яка відіграє ключову роль в українізації 
інформаційного простору України, стане вирішальним чинником 
піднесення національної свідомості та громадянської відповідаль-
ності суспільства й підготує Україну й українське суспільство до 
системних змін. 
 Ми свідомі того, що в силу різних і об‘єктивних, і суб‘єктивних 
причин одного лише такого об‘єднання буде недостатньо: надто 
мало в Україні й діаспорі україноцентричних ЗМІ й блогів, навіть 
об’єднаних зусиль яких буде достатньо для подолання викликів, 
розв’язання завдань і досягнення мети. 
 Другий напрямок, який УСІМ активно розвиватиме, — це ство-
рення і підтримка нових ЗМІ і блогів, які будуть самостійними суб’-
єктами Мережі, хоч і використовуватимуть наше лого та інші атри-
бути. 
 Щоб зберегти єдність ідейно-тематичного спрямування і 
спорідненості функціональних форм Мережі, ми вибрали фран-
чайзинґ як основу розбудови Мережі. 
 Це означає, що ми надаватимемо учасникам Мережі допомогу 
в реєстрацію домена, в налагодженні роботи та в обслуговуванні 
веб-сайту, консультаційно-методичну допомогу, підтримку інфор-
маційними та аналітичними матеріалами, сприятимемо фаховому 
журналістському та редакторському навчанню або підвищенню 
кваліфікації та ін. 
 Членство в Мережі — перша сходинка до опанування іншими 
вершинами. Якщо вас цікавить участь у нашому проекті, приєд-
нуйтеся із своїм сайтом чи блогом або зголошуйтеся на створення 
свого інформаційно-аналітичного ресурсу — сайту чи блогу.  
 З часом, завершивши перший організаційний етап, ми структу-
руємося і, очевидно, визначимося з координацією нашої діяльно-
сті на національних, регіональних і обласних рівнях. 
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 Сподіваюся, на той час визначаться й ті журналісти та блогери, 
які зможуть узяти на себе функції координаторів, щоб проявитися 
ще і як медіа менеджери. 
 Зараз дуже важливо, щоб наші завтрашні партнери й учасники 
Мережі зрозуміли найважливіше: пріоритетним для нас є ство-
рення україноцентричної системи ЗМІ для України й світового 
українства. Реалізація творчого потенціалу й задоволення амбіцій 
кожного має бути підпорядковане цій меті, а не навпаки. 
 Закінчуюючи, повторю як висновки: 
 1. Україноцентрична система ЗМІ є одним із ключових, 
вирішальних фактів і факторів системних змін в Україні. 
 2. Ми запізнилися з формуванням такої системи ЗМІ на чверть 
століття, але ніколи не пізно зайнятися її створенням і розбудо-
вою. 
 3. Очевидно, існує чимало варіантів і способів реалізації ідеї. 
Важливо, щоб вибрані нами шляхи привели до бажаного резуль-
тату. 
 4. Українська Світова Інформаційна Мережа — один із варіан-
тів, який передбачає можливість створення системи ЗМІ без участі 
великого капіталу як приватної або громадської ініціативи. 
 5. Унікальність цього проекту ще й у тому, що він розглядає ін-
формаційний простір України у нерозривному зв‘язку з інформа-
ційним простором української діаспори, а отже — і світовим ін-
формаційним простором. 
 6. У формуванні системи ЗМІ України як частини Української 
Світової Інформаційної Мережі ми вбачаємо важливий чинник 
забезпечення свободи слова, прав і свобод українських журналі-
стів і блогерів, а також можливостей для їхньої творчої самореа-
лізації. 
 15 вересня 2018 р. 
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Чи існує проблема “бездержавності 
українців” 

 Заглиблюючись в осмислення системних змін для України, ми 
неминуче впираємося в проблему “бездержавності української на-
ції” або, кажучи словами ворогів України, в “нездатність українців 
до державотворення”. 
 Нещодавно два Дмитри — Корчинський та Снєгирьов у своєму 
відеодіалозі нагадали про цю проблему. Корчинський, зокрема, 
звертає увагу на те, що за всю історію останнього тисячоліття ук-
раїнці мали міцну державу за три десятиліття правління Володи-
мира Великого, трохи за Ярослава Мудрого, і відтак на спроби ос-
танніх десятиліть... 
 Корчинський також наголошує, що кожен раз, коли українська 
держава стає міцнішою й починає “закручувати гайки”, українці по-
встають проти неї і зламують її. Одним із наслідків такого спротиву 
він називає Майдан 2013—2014 року. 
 Зрештою, всі президенти новітньої незалежності так чи інакше 
говорять про необхідність побудови сильної Української держави, 
але на ділі з того нічого не виходить. Як не вийшло сто років тому 
у Центральної Ради, у гетьмана П. Скоропадського чи в Директорії 
на чолі із С. Петлюрою, а за сотні років перед тим у Б. Хмельни-
цького, І. Мазепи та інших. 
 Корчинський та Снєгирьов спонукають замислитися над тим, 
над чим давно вже мали б замислитися українські вчені, але укра-
їнська наука, якщо й торкається цього питання, то знаходить пояс-
нення у зовнішніх чинниках, і то лише в агресивності сусідів — 
переважно Польщі, Кримського ханства і, звісно ж, Московії.  
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 Хоч здатність чи нездатність до державотворення є внутрішнім, 
але аж ніяк не зовнішнім чинником, наука ніяк над цим не хоче 
замислитися і відтак не поспішає “шукати причину в собі”. 
 Очевидно, що до осмислення цієї проблеми руки вчених не 
доходять тому, що вони не замислюються над ширшою темою, 
частиною якої є тема державотворення, і це — тема суспільного 
устрою/ладу та способу урядування. 
 Очевидно, що у цьому контексті якраз і можливе продуктивне 
осмислення проблем українського державотворення, які уперто 
заважають Україні успішною і потужною державою. 
 Д. Корчинський інтуїтивно вказує на больову точку, де можна і 
треба шукати відповіді: кожен раз, коли українська держава почи-
нає спинатися на ноги, українці повстають і розвалюють її. Він 
звертає увагу на парадокс: держава — це завжди обмеження прав 
і свобод, це завжди насилля, українці ж не приймають обмежень 
їхніх свобод і будь-якого насильства.  
 Яка ж держава у такому разі відповідала б сподіванням укра-
їнців і захищала би їх? 
 Щоб відповісти на це запитання, варто уважніше придивитися 
до періоду повної бездержавності українців. Це — історичний від-
різок часу тривалістю у триста років. 
 Цей період цікавий двома взаємозв’язаними процесами. Пер-
ший — це період становлення, бурхливого розвитку і зрештою 
розпаду імперій. Другий — це період становлення держави в су-
часному розумінні. 
 Волелюбний, один із найвойовничіших і один із найчисленні-
ших народів Європи, український народ теоретично міг взяти ак-
тивну участь у цих процесах, але не взяв, дозволивши собі під-
коритися агресивнішим сусідам і навіть пішовши на неймовірно 
численні жертви у війнах і голодоморах. 
 “Що ж ми за народ такий?!” — задаються запитанням не так 
вчені, як письменники й публіцисти. 
 Завдання публіцистів — порушувати питання, завдання вчених 
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— давати відповіді й пропонувати розв‘язання, завдання політиків 
— втілювати в життя оптимальний варіант розв‘язання проблеми.  
 Що являють собою українці й український народ, більш-менш 
добре розібралися етнографи, народознавці, фольклористи, соці-
альні психологи. Два століття досить інтенсивних студій як україн-
ських учених, так і представників інших народів дають добротний 
матеріал для осмислення тими вченими, які займаються питання-
ми держави і права. 
 І ось тут виникає проблема. Історія й теорія державотворення 
прив’язана до соціально-економічних формацій та уявлень про 
державу як комплекс політичних інститутів урядування, та ще й 
таких, що є не вторинними, а первинними по відношенню до суспі-
льства. Тобто складається таке враження, що не суспільство ви-
значає для себе форму державності, а держава формує й 
підпорядковує суспільство під себе. 
 Такий “державний устрій” не зацікавлений у піднесенні рівня 
національної свідомості й громадянської культури, зрілості й від-
повідальності суспільства в цілому й кожного його члена зокрема. 
За цих умов зручнішою є абстрактна формула “громадянське 
суспільство”, яка стала ключовим поняттям нових демократій. 
 Цілком природно, що правознавство намагається пояснити і 
запропонувати регулювання взаємовідносин держави і суспільст-
ва, між громадянами і навіть суто суспільних відносин правовід-
носинами, які спираються на традицію... римського права.  
 Випрацюване в умовах рабовласницького устрою, римське 
право легко вписалося в контекст нових демократій, які виникали 
в надрах або на руїнах імперій. Права людини, мабуть, є найбіль-
шим досягненням цього права у його взаємодії з лібералізмом. 
 Запровадження традицій римського права у взаємодії з лібера-
лізмом у нових демократіях, що появилися на теренах древніх 
культур і спільнот призвело до того, що було знехтувано традиції і 
звичаї цих культур і спільнот, а відтак і звичаєве право, яке є осно-
вою правовідносин у старих демократіях та суспільствах із трив-
кими традиціями.  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 Русь-Україна й українське суспільство уособлюють одну з най-
давніших культур, що існували задовго до виникнення Римської 
імперії та запровадження християнства. На жаль, мало що зберег-
лося з наших правних традицій, але навіть те, що описав профе-
сор Микола Чубатий у своїх лекціях “Огляд історії українського 
права”, дає нам чітке уявлення про те, що ми мали в минулому і 
на що варто зважати, осмислюючи наше сьогодення і заглядаючи 
в майбутнє. 
 Так-от, маючи древню традицію облаштування суспільного жит-
тя за звичаями, український народ апріорі не налаштований на 
будівництво держави за тими критеріями і лекалами, що їх випра-
цювала традиція римського права у мовах останніх трьох століть.  
 Українцям просто не потрібна держава як така з набором фор-
мальних державних інститутів, які мають собі за завдання унорму-
вання та урегламентування, тобто обмеження тих свобод, які за-
кладені в них генетично.  
 Що ж нам потрібно натомість держави? Суспільний устрій/лад, 
основою якого мають бути національні традиції та звичаї. Відрод-
ження традицій і звичаїв розставить усе на свої місця. Самоорга-
нізація членів суспільства за суспільними, культурними, фахови-
ми, господарськими та іншими інтересами розкрилить ініціативу 
членів суспільства, зініціює створення територіальних громад якіс-
но нового типу, економічних об‘єднань і т. ін. За цих умов держава 
як така має відмерти. 
 Для взаємодії із зовнішнім світом в нинішніх умовах, як підказує 
практика, Україні достатньо тих державних атрибутів, які вона ма-
ла за часів ранньої гетьманщини (пізня гетьманщина — від Хмель-
ницькьго до П. Полуботка державним будівництвом уже займа-
лися).  
 Найперший із цих атрибутів — це захист територіальної ціліс-
ності та оборона від зовнішньої агресії. Цьому чинникові був під-
порядкований адміністративно-територіальний поділ на полки та 
сотні та функціональні обов‘язки і повноваження гетьмана як, ка-
жучи сучасною мовою, верховного головнокомандувача. 
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 Гетьманат забезпечував також функціонування дипломатії, каз-
ни та судочинства. Так було й за княжого ладу і, очевидно, й за 
давніших часів.  
 Усі інші сфери життєдіяльності суспільства були відповідальні-
стю самого суспільства та його окремих членів регламентувалися 
традиціями і звичаями. Наскільки ефективним є додержання наці-
ональних традицій і звичаїв, можемо бачити на прикладі євреїв, 
які саме завдяки своїм традиціям і звичаям не тільки зберегли 
свою ідентичність і свою єдність у розсіянні, а й за короткий строк 
відродили свою давно вирачену мову й побудували успішну 
державу. 
 27 вересня 2018 р. 
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Маючи древню традицію облаштування 
суспільного життя за звичаями, український 
народ апріорі не налаштований на будівництво 
держави за тими критеріями і лекалами, що їх 
випрацювала традиція римського права в 

умовах останніх трьох століть.  
Українцям просто не потрібна держава як така з 
набором формальних державних інститутів, які 

мають собі за завдання унормування та 
урегламентування, тобто обмеження тих свобод, 

які закладені в них генетично. 



✍ 

Фантом радянщини як проблема 
української науки 

 Мене запросили уподобати сторінку в соцмережах, на якій її 
власник — вихідець із справжньої української (sic!) глибинки — 
позиціонує себе як “видающійся общєствєнний дєятєль”, 
“учьоний”, “акадємік”, кандидат одних наук і доктор інший, віце-
президент однієї з академій, яких тепер тьми в Україні... 
 Чим наповнена сторінка такої видатної особистості? Передусім 
впадають в очі численні зображальні пости з неодмінним фото та 
цитатою з якогось пафосного твору нашого героя. Другу категорію 
записів складають перепощені подібні шедеври інших авторів.    
 Жодного тексту із концептуальним баченням явищ ні з однієї, ні 
з другої царини фахових зацікавлень. На мене війнуло затхлим 
повітрям періоду “розвинутого соціалізму”, епохи застою — якраз 
того часу, коли формувалася “єдіная общность — совєтскій народ” 
і “русскій мір” ще безіменно крокував безмежними просторами 
шостої частини планети. 

 Якої ж потужної сили інерцію задав “совєтскій образ жізні” 
людям з покоління цього хлопця з поліського села, який здобував 
освіту в час горбачовської перебудови і на час розпаду СРСР що-
йно переступив чвертьвікову межу. Приблизно стільки ж чоловік 
прожив у незалежній Україні, але так і не прокинувся, не протер 
очі, не вийшов на вулицю, не побачив синьожовтих прапорів, не 
згадав про материнську мову (хоч цілком можливо, що й мати його 
ще жива)... 
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 Я свідомо не називаю ім’я героя цих нотаток і не подаю поси-
лання на його сторінку та сайт, хоч дуже кортить залучити як 
ілюстрації пару зразків, які нагадали мені не тільки про масово ци-
тованого Брєжнєва, але й про цитатники великого Мао. 
 Ця оказія дає мені чудовий привід повернутися до розмови про 
стан української науки, про рівень національної свідомості й гро-
мадянської зрілості/відповідальності українських наукових і науко-
во-педагогічних кадрів, про фахову здатність науковців і про-
фесорів іти хоча б у ногу з часом, якщо їм не до снаги іти бодай на 
крок попереду, щоб бути провидцями, натхненниками і лідерами 
системних перетворень в Україні. 
 Справді, ну, що це за вчений чи професор, який свідомо зацик-
лений не на прогресі, а на регресі, і усією свою активністю кличе 
нас на десятиліття назад — в СРСР часів Брєжнєва? За моїми 
спостереженнями, таких учених і професорів в Україні в їхньому 
активному й продуктивному віці напевно є надзвичайно багато. 
Якщо вони і не є більшістю, але вони складають достатньо висо-
кий відсоток, щоб робити погоду в науці й вищій освіті або щоб 
просто саботувати будь-який поступ науки й освіти, а відтак і про-
цеси успішного націєтворення й державотворення. 
 Наш “герой” — член і один із керівників однієї з академій за 
вузькофаховими інтересами, яких чимало виникло після розпаду 
СРСР. Зазвичай такі академії об’єднують або представників нетра-
диційної/альтернативної науки, яка не дістала традиційного ви-
знання, або ж представників традиційних наук, яким не пощастило 
прибитися до берега підгодовуваних з державного бюджету галу-
зевих академій і, звісно ж, НАНУ. Такі академійки навряд чи дають 
пожиттєві академічні стипендії й забезпечують фінансування нау-
кових студій та публікацій. Але моральну сатисфакцію від звання 
“академік” чи бодай “член-кореспондент” гарантують. 
 Тут до речі буде зауважити, що на Заході академіками назива-
ють будь-кого, хто працює на дослідницьких і викладацьких поса-
дах у вишах — незалежно від наявності у них учених ступенів і 
звань.  
✍ 253 ✍



 Отже, якщо людина ставить за мету свого життя не продуку-
вання нових ідей і конструктивних концепцій, підготовку якісно но-
вих кадрів фахівців і відтак примноження досягнень свого народу і 
своєї Батьківщини, а банальну гонитву за регаліями й матеріаль-
ною вигодою, то гріш ціна в базарний день такому “ученому”. 
 Такі “вчені” і такі “академії”, які тримають українську науку й ос-
віту у болоті компартійно-радянських догм, на жаль, зберегли й 
можливості для самовідтворення, а часто — і до розмноження. Бо 
чому тоді “українська радянська інтелігенція” не переростає на 
“українську інтелектуальну еліту”, а українська наука і освіта зали-
шаються у глибокій кризі десятиліття поспіль? 
 Було б добре, якби знайшлися енергійні й незалежні науко-
знавці, щоб зануритися у статистику, соціологію, ідеологію, мето-
дологію, організаційно-управлінські проблеми української науки й 
вищої школи. Для нас важливими були б грунтовний аналіз і оцін-
ка стану української науки і освіти, виявлення тенденцій і законо-
мірностей їх розвитку, відтак пошуку шляхів і можливостей не так 
для виправлення становища, а для здійснення кардинальних си-
стемних змін. 
 Не кажіть мені тут про неувагу до науки й вищої освіти з боку 
влади, про проблеми фінансування і про багато чого ще. Речі, про 
які я тут пишу, найменшою мірою пов’язані з названими чинника-
ми, якщо пов’язані взагалі. 
 Я переконаний, що українська наука і українські вчені мають від 
української влади рівно стільки, скільки вони заслуговують. Як ува-
ги й поваги, так і матеріальної підтримки. 
 Ми проаналізували програми найактивніших політичних партій 
України, які формують і виконавчу, і законодавчу, і судову владу, а 
також мають вплив на “четверту владу” (владу громадської думки) 
в Україні. Інтелектуальний вплив справді талановитих учених і 
професорів там практично не проглядається, і це при тому, що се-
ред членів і навіть лідерів партій є люди із науковими ступенями і 
званнями. 
 Справжньому вченому не потрібне державне чи партійне за-
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мовлення й бюджетне чи ґрантове фінансування, щоб сісти й на 
кількох сторінках бодай тезисно обгрунтувати, як партія, до якої 
він належить, уявляє собі національну ідею, які засадничі прин-
ципи її ідеології, яка в неї методологія, яке у неї бачення стратегії 
розвитку України та ін. 
 Погодьтеся, не треба бути Ейштейном, щоб зрозуміти, якою мі-
рою потуга партії залежить від її інтелектуальної частини в цілому 
і теоретиків, ідеологів та методологів зокрема. Науково-теоре-
тична база окремих партій значною, а то й вирішальною мірою ви-
значає науково-теоретичну базу й інтелектуальний рівень політич-
них інститутів, які — своєю чергою — визначають інтелектуальний 
рівень окремих гілок влади і — вже своєю чергою — ставлення 
влади/держави до науки й освіти. 
 Осмислюючи нинішній стан української науки і вищої освіти, я 
думаю про ті шляхи й можливості для здійснення системних змін у 
НАНУ, в галузевих академіях та системі вищої освіти України, за-
вдяки яким наука й освіта стали б ініціатором, натхненником і лі-
дером системних змін в українському суспільстві, в українському 
націєтворенні й державотворенні. 
 Мабуть, таки доцільніше давати нове життя класичним дора-
дянським національним формам організації науки і освіти, а також 
творити якісно нові платформи, які відповідали б викликам часу, 
не були б психологічно й фізично залежними від тих явищ і інсти-
тутів, що їх вони хочуть системно змінити. 
 Україноцентричні вчені, які усвідомлюють свою культурну (в 
широкому розумінні) місію щодо майбутнього України й відповіда-
льність перед своїм народом, мають об’єднатися під егідою ВУАН 
— Всеукраїнської Академії Наук, заснованої рівно сто років тому, 
яку більшовики знищили на початку 30-х років минулого століття.  
Якщо ви підтримуєте цю ініціативу, будь ласка, напишіть нам: бу-
демо спільно думати про те, що і як робити далі. 
 Новою формою згуртування українських учених з України та 
діаспори є ініціатива, уже започаткована нами раніше. Це —
Український Університетський Клуб, який мислиться не тільки як 
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мозковий центр, але і як об‘єднання українських моральних авто-
ритетів у масштабах світу. Якщо вас цікавить ця форма співпраці, 
докладнішу інформацію можна знайти на сайті Клубу: www.ukrai-
nianuniversity.club. 
 Звичайно ж, ми продовжуємо шукати й налагоджувати контакти 
в рамках проектів Українського Університету. Ми не проявляємо 
зараз великої публічної активності. Триває робота над кількома 
оголошеними раніше науково-дослідними проектами. Головна ж 
наша увага звернена на випрацювання концепції усього комплексу 
науково-освітньо-просвітницької діяльності, що поєднає українські 
національні традиції, світовий досвід і виклики глобалізації. Ми ду-
маємо над тим, як відірватися від методів і форм університетської 
освіти, яка століттями не зазнавала змін.  
 Хочете співпрацювати з нами — зголошуйтеся: ми шукаємо ук-
раїноцентричних ентузіастів в Україні та діаспорі (особливо — в 
країнах компактного проживання великих українських громад).  
Сайт Українського Університету: www.ukrainianuniversity.org. 
 Ніхто, крім нас із вами, не згуртує україноцентричних інтелек-
туалів й наростить їхню критичну масу, що спроможна буде ініці-
ювати й стимулювати системні в українській науці та освіті, а потім 
і в українському суспільстві в цілому. Одним із першочергових на-
ших завдань є очищення науково-освітнього простору України від 
чортополоху, насіяного ще більщовицько-радянським режимом. 
 5 жовтня 2018 р. 
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Хто винен? Що робити? 
Частина перша 

 Можна погодитися з фразою “Янукович не винен”, яку око вири-
ває з контексту, коли читаєш дуже емоційний запис відомого укра-
їнського радянського журналіста та українського пострадянського 
політика. За великим рахунком, Януковича було цинічно викори-
стано, і Януковича можна було б розглядати як жертву, хоч і одно, 
й друге ніяк не знімає з нього і політичної, і моральної, і криміна-
льної відповідальності. Але тоді значна доля відповідальності ля-
гає на ту частину українського суспільства, до якої належав і зав-
дяки 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 по-
над чверть століття. Йдеться про те, як сприйняла розпад СРСР 
компартійно-радянська номенклатура — становий хребет автори-
тарно-тоталітарного устрою й адміністративно-командного спосо-
бу урядування, а відтак і “генофонд” еліти радянського суспільства 
та племінний майданчик корупції, тобто зрощення влади з кримі-
налом, яке офіційно декретом вождя світового пролетаріату відбу-
лося ще на початку 1918 року. 
 Горбачовська перебудова сприяла тому, щоб номенклатура пе-
регрупувала свої лави, розслабилася й підтренувалася у приват-
ному бізнесі. Пригадуєте масовий кооперативний рух? Поцікав-
теся, хто і як створював перші кооперативи... Номенклатура под-
бала й про майбутнє. Нагадаю вам про молодіжні “твор-
чі” (підприємницькі) колективи і, звісно, ж кооперативи.  
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 З часом “старші” одержують “інвестиції” (вливання) з компартій-
них грошей, а “молодші” — з комсомольських. За радянської вла-
ди ті, що стали першими пострадянськими багачами, були не ви-
сокопосадовці 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, ма-
терія 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 ор-
тодоксальними комуністами, а вранці прокинулися націонал-де-
мократами й навіть... націоналістами. Вони склали кістяк Народ-
ного руху України за перебудову та інших організацій. Незаангажо-
вані безпартійники, відверті антирадянщики і, звісно ж, дисиденти 
становили меншість у керівних органах, а в масі своїй стали стати-
стами (хай часто й вельми активними). 
 Найстарші уже відійшли або відходять, середнє покоління до-
працьовує свій ресурс, а молодше вже навіть забуло про своє но-
менклатурне походження, але намагається зберігати й продов-
жувати традицію, залучаючи до співпраці покоління, що народило-
ся 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 біль-
шовиків-ленінців-сталінців, чекістів-енкаведистів-кадебістів і в кри-
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мінальну природу радянської влади. Вони ностальгують за радян-
ським способом життя. 
 Це — група, яка поступово вимирає. Частина — в буквальному 
сенсі. Частина — розчаровується й переходить у пасив. Лише де-
щиця залишається відданою своїм ідеалам. Активна більшість мі-
ґрує до панівної групи. 
 Панівною і найпотужнішою силою стала та частина номенкла-
тури, 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 Укра-
їни вони були представлені як “Група 239”, тобто кількісно самодо-
статня для того, щоб проводити потрібні їм рішення й законопро-
екти, 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 вели-
ких підприємств, відомих як “червоні директори”), Спілку орен-
дарів і підприємців (переважно середні “бізнеси”) та Спілку коопе-
раторів (малі “бізнеси”), яка з часом трансформувалася у Спілку 
малих, середніх і приватизованих підприємств. 
 Якщо в середовищі перших не було тих, кому дісталися ком-
партійні чи комсомольські грошики, то в середовищі других таких 
людей було багато. Поки перші мітингували, другі активно освою-
вали 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. Номенклатура стала олігархією. 
 Ця група потім розділилася на кілька більш-менш потужних 
партій формально різних, часом антагоністичних за риторикою, 
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але однакових за лівацькими методами ідеологічних 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, інфор-
маційний простір, культуру та й інші сфери життя українського су-
спільства, а отже — й процеси націєтворення та державотво-
рення.  
 Оскільки своєю ідеологією ця група вибрала різні види лібе-
ралізму, це допомагає їй утримувати бажаний баланс суспільних 
противаг, мати надійний прихований чи й відкритий контакт із Мос-
ковією, триматися “русского міра” і, звичайно ж, робити усе для 
того, щоб зберігати суспільний устрій і спосіб урядування, в умо-
вах яких номенклатура виникла й переросла в олігархію і які є жи-
вильним середовищем для корупції, бандитизму і навіть воєн. 
 Як і в кожному злочинниму середовищі, в олігархічній 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 перероз-
поділ сфер впливу. 
 Кланово-мафіозні війни не мають пощади до будь-кого, і перед-
усім — до своїх учорашніх ситуативних партнерів. Хитрість, під-
лість і цинізм є найпомітнішими методами, які уможливлюють пе-
ремогу 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 продов-
жував 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 
неважко побачити закономірність. І ця закономірність така, що да-
лі справді може бути ще гірше...  
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 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, витра-
чається на емоції, пов’язані переважно з черевним страхом (синд-
ром виживання) та випусканням пару (свисток). Рівень же націо-
нальної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності укра-
їнського суспільства залишається надзвичайно низьким. 
 Навіть патріотично налаштовані націонал-демократи і націона-
лісти 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 “рус-
скому 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 поко-
ління 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 
експерт. 
 Ніякі реформи не перетворять авторитарно-тоталітарний устрій 
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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 націєтворен-
ня і державотворення, а відтак економічного й культурного роз-
квіту України. 
 Ми свідомі того, що та частина українського суспільства, на якій 
тримається олігархія, не зацікавлена в будь-яких системних змі-
нах. Більше того, вона чинитиме таким змінам шалений опір. 
 Мало у нас надії й на націонал-демократів та тих, хто іденти-
фікує 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 безальтерна-
тивність системних змін. 
 На час розпаду СРСР прибічників ідеї системних змін були оди-
ниці, 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 україн-
ського суспільства як самодостатньої націєтворчої й державо-
творчої потуги. Він має складатися з кількох фронтових ліній, які 
взаємодіятимуть між собою і які підготують грунт для швидкого й 
безболісного переходу від одного устрою до іншого і від одного 
способу урядування до іншого. 
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 Ось ці фронти-напрямки: 
 1. Широкомасштабна глибинна (сутнісна) українізація України 
через освіту й просвіту, а також інформаційно-роз’яснювальну ро-
боту.  
 З огляду на те, що влада в Україні контролюється незацікавле-
ними в українізації політичними силами і роль державної системи 
освіти в кращому разі може бути ситуативною, потрібно розгор-
нути широку мережу суспільних/громадських освітньо-просвітни-
цьких закладів, які виконають і ту роботу шкіл та вишів. Громадсь-
ка перепідготовка й просвіта серед учителів зробить їх рушієм ук-
раїнізації в державній системі освіти. 
 Українізація стане найпростішим способом піднесення націо-
нальної 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 поши-
рення вживання української мови, то інтерес до національних тра-
дицій та звичаїв на офіційному (державному) рівні зведено до ма-
ленької групи фольклористів та етнографів у кількох відділах 
академічних інститутів.  
 Разом з тим, існує сила-силенна козацьких товариств, ріднові-
рівських та рунвірівських громад, які на аматорському рівні щось 
там відновлюють і популяризують. Одні зайняті цим цілком сер-
йозно, але несистемно. Другі на доступних їм залишках традицій і 
звичаїв розбудовують індустрію розваг. Треті вдаються до непри-
хованих банальних профанацій... 
 Ніхто не розглядає відродження національних традицій і зви-
чаїв як спосіб піднесення національної свідомості й громадянської 
відповідальності українського суспільства, і тим більше — як 
основу основ суспільного ладу та способу урядування. 
 Очевидно, що на цій тематиці мають бути зосереджені наукові 
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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 націє-
творення і державотворення в Україні. 
 Упродовж десятиліть у підрадянській Україні культивувалося 
негативне ставлення до української діаспори. Радянська 
пропаганда 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 україн-
ського 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 Украї-
на 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 світо-
вого українства, яких можна умовно назвати “номенклатурною діа-
спорою”.  
 Формально Україна начебто активніше співпрацює із світовим 
українством (величні конгреси, нагородження закордонних укра-
їнців орденами і медалями тощо), але залучення світового укра-
їнства 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. 
 Тому ми бачимо вихід у тому, щоб реструктурувати самоорга-
нізацію світового українства відповідно до викликів і технологічних 
можливостей сьогодення, і відтак налагодити й посилити співпра-
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цю української діаспори безпосередньо з українським суспіль-
ством. 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 гро-
мадянської 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 масо-
вої інформації (ЗМІ), що їх зазвичай і ідентифікують як “четверту 
владу”. 
 Номенклатурно-олігархічна традиція, монополізувавши систему 
ЗМІ в Україні і зловживаючи принципами лібералізму, не передба-
чає очищення інформаційного простору України від ворожої про-
паганди, зміцнення інформаційної безпеки й захист інформа-
ційного суверенітету. 
 Тому на часі створення україноцентричної системи ЗМІ, яка 
стала б рушійною силою українізації інформаційного поостору Ук-
раїни. Цим також може і має зайнятися суспільство в особі перед-
усім журналістів та медіаменеджерів з високим рівнем національ-
ної свідомості й громадянської зрілості.  
 Так, було б добре мати у своєму розпорядженні великі кошти: 
пару мільярдів доларів було б достатньо, щоб витиснути з інформ-
простору України кремлівський і прокремлівський треш, яким олі-
гархи засмічують мізки українців.  
 У нас таких грошей, звісно, немає. Але перевірений і випро-
буваний десятиліттями світовий досвід успішного функціонування 
суспільного, громадського та й приватного телерадіомовлення, а 
останнім часом і ресурсів, базованих виключно в інтернеті, дає до-
статно аргументів для того, щоб починати з малого і підніматися 
до великого.  
 Велика кількість малих ресурсів, організована в добре струк-
туровану мережу, відкриває і можливості, і перспективи. В усякому 
разі, це набагато краще, ніж нічого не робити.  
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 Виходячи з цього ми запропонували вже одну з таких плат-
форм, яка вже готова стати осердям україноцентричної мережі 
ЗМІ. Це — Українська Світова Інформаційна Мережа (www.ukra-
inainc.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 державотвор-
чих процесах, хоча в сучасних країнах церква й відділена від дер-
жави. Вона відділена від держави, але не відділена від суспі-
льства. У суспільстві вона виступає як консолідуючий чинник, і 
тому суспільство має перейматися підтримкою церкви, яка сприяє 
піднесенню рівня національної свідомості й громадянської відпові-
дальності своєї пастви.  
 Але це вже є предметом іншої розмови.  
Частина друга  
 
 Обговорення моїх нотаток “Хто винен? Що робити?” У соцмере-
жах, а також запощений Анатолієм Кондратьєвим текст “Вічового 
універсалу Майдану” підштовхують мене виокремити й деталі-
зувати деякі аспекти з проблем номенклатури, які я залишив за 
межами своїх нотаток і які пізніше стануть частиною моєї доклад-
нішої публікації про власне механізм реалізації системних змін, ко-
ли українське суспільство буде готове до сприйняття цієї ідеї внас-
лідок 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 час-
тини компартійно-радянської номенклатури, про яку я кажу, що 
увечері лягли спати комуністами, а прокинулися вранці націонал-
демократами й націоналістами. Я не буду називати імена, бо іме-
на 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 інте-

✍ 266 ✍



лектуалів, 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 українсько-російського 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 форму-
ватися альтернативні партії, які постали 1990 року. Мене кликали 
до себе республіканці, але особливо активно намагався рекруту-
вати мене Юрій Бадзьо, коли він займався створенням Демокра-
тичної 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 сподівав-
ся 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 держа-
вного 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 захоплюва-
лися ідеями В. Ґавела і які, як мені думалося, мали б чи могли б 
підтримати мою ініціативу.  
 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 пар-
тійної школи і довгий час навіть викладав у ВПШ. Власне, й сама 
ідея виникла в мене внаслідок наших численних розмов з Б. 
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 Зовсім інакше поставився до моєї ідеї А. Один із тих, хто добре 
знав творчість В. Ґавела, А. не став навіть слухати пояснення та 
аргументи і поспішив висунути свої: Україна — не Чехословач-
чина. Здається, він навіть образився на мене, і це фактично по-
клало кінець нашій дружбі. 
 Ну, а що стосується тих, хто займав некатегоричну позицію, то 
вони яких аргументів тільки не придумували, щоб виправдати не-
доцільність самоусунення колишніх чи й ще чинних членів КПРС 
від участі в державотворчому процесі. Ну, не справляться три де-
сятки мільйонів дорослих і освічених громадян України з уряду-
ванням 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 зас-
тупника генерального секретаря КПРС. Відтак було оголошено до-
вибори на вакансію народного депутата України по Дарницькому 
виборчому округу міста Києва. Не знаю, чому, але з цими дови-
борами дуже поспішали: на реєстрацію кандидатів давали буква-
льно 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 бла-
гословити мене в кандидати... Отже, я мав півтора дні на підго-
товку 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 опо-
нентів-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.  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 “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 ком-
бінату 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 три-
буни.  
 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-ру-
хівці, з якими у мене були приятельські стосунки, поділяли моє за-
непокоєння, але не бачили виходу із ситуації. П. Мовчан знайшов 
пояснення, підмінивши тему: “А що ти хочеш? Нас же тільки двад-
цять п‘ять процентів!” (Насправді — 28%.) 
 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 парла-
ментах різних країн світу. Цей науковець на фактах і цифрах пере-
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конливо довів, що опозиція може бути досить ефективною, маючи 
лише 3% (три відсотки!) місць у парламенті. 
 Думаю, що з числа рухівців та й навіть із “групи 239” мені вда-
лося б зібрати у ВРУ групу з півтора десятка людей, яка підтри-
мала б і почала б пропагувати (якщо не лобіювати) ідею систем-
них 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 обгово-
рення 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 кардина-
льна 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 Хре-
щатика 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 під-
тримало. 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-
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 делегова-
но до мене з делікатними пропозиціями.  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 “Вам що — ні машина, ні квартира не потрібні?!” — здивувала-
ся вона, коли я сказав своє категоричне “Ні!”.  
 “Потрібна, але мене немає ні в одній, ні в другій черзі”, — 
пояснив я. 
 “Ну, так ви ж голова…" — і при цьому я почув інформацію про 
те, що щонайменше троє моїх попередників, ніколи не записую-
чись 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, скори-
ставшись 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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Голодомори 1921—1923, 1932—1933 та  
1946—1947 років були спланованими акціями 

тоталітарного режиму, встановленого більшовиками  
на чолі з Леніном, а потім Сталіном. Особливо  

цинічним і страшним був Голодомор 1932—1933 року. 
Хоча названі голодомори є історично встановленими 
фактами і подіями, як явища вони ще мало досліджені, і 
напевно було б доцільним навіть створення в Україні 
Інституту Голодомору — науково-дослідної структури, 

завданням якої було б дослідження цих злочинів 
більшовицько-комуністичного режиму в СРСР. 



✍ 

Голодомори, сучасний стан та 
завдання українського суспільства 

 Голодомори 1921—1923, 1932—1933 та 1946—1947 років були 
спланованими акціями тоталітарного режиму, встановленого біль-
шовиками на чолі з Леніном, а потім Сталіном. Особливо цинічним 
і страшним був Голодомор 1932—1933 року. Хоча названі голо-
домори є історично встановленими фактами і подіями, як явища 
вони ще мало досліджені, і напевно було б доцільним навіть ство-
рення в Україні Інституту Голодомору — науково-дослідної струк-
тури, завданням якої було б зосередитися на студіюванні цих зло-
чинів більшовицько-комуністичного режиму в СРСР. 
 Хоч пострадянська Україна й продовжує жити в умовах тієї ж 
радянської влади, яка є становим хребтом авторитарно-тоталі-
тарного устрою й адміністративно-командного способу урядуван-
ня, скорочення кількості й зубожіння населення за роки незалеж-
ності в Україні, безумовно, має якийсь зв’язок з тенденціями роз-
витку постгеноцидного суспільства, але навряд чи можна ці тен-
денції ставити виключно у пряму залежність і в один ряд із поді-
ями вказаних вище часових відтинків. 
 Справді, в останні чотири роки темпи скорочення населення і 
його зубожіння прискорилися. Ця тенденція є закономірним яви-
щем процесів, про які я нещодавно написав у нотатках “Хто ви-
нен? Що робити?” (див. вище). 
 Упродовж усіх років незалежності, власне, починаючи від най-
вищого за всю історію України прояву свободи слова і свободи зіб-
рань (1989—1992 роки) і закінчуючи нинішніми, зокрема — свобо-
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дою переміщення (безвізовий виїзд до ЄС та Канади), українське 
суспільство має достатньо можливостей для консолідації здо-
рових сил для усвідомлення, осмислення можливостей і випрацю-
вання шляхів із того становища, в якому опинилася Україна.  
 Якби ці сили проявилися, згуртувалися й набрали критичну ма-
су, взялися за піднесення національної свідомості й громадянської 
зрілості/відповідальності усього суспільства, запропонували широ-
кому загалові програму системних змін, Україна напевно вийшла б 
із кризи через демократичні виборчі процеси. 
 Такий шанс був ув України у 2004—2005 та 2013—2014 роках. 
Але ні перший, ні другий Майдан не став поштовхом до системних 
змін, як не стали й події 1989—1991 років. 
 Голодомори початку 20-х і 30-х та середини 40-х років були на-
слідком невдалих спроб українського державотворення 1917–1921 
років. Озираючись назад в історію, ми маємо достатньо підстав 
вважати себе жертвами зовнішніх чинників.  
 За нинішніх умов багатомільйонній нації продовжувати позиціо-
нувати себе як жертву зовнішніх чинників є безглуздям. Зверніть 
увагу на справді разючу відмінність: сто років тому Україна не змо-
гла протистояти натискові з боку Росії і була завойована, понево-
лена й виморена Голодоморами. Чотири роки тому, незважаючи 
на такі ж несприятливі обставини, Україна зупинила агресора й 
досить міцно тримає оборону. 
 Отже, щось таки змінилося і змінюється в українському суспі-
льстві. В Україні зареєстровані сотні політичних партій і напевно 
тисячі й тисячі громадських організацій і рухів. Свободу зібрань і 
свободу слова формально ніхто не обмежує: збирайтесь мітин-
гуйте чи дискутуйте, створюйте нові ЗМІ чи роздавайте листівки і 
т. ін. Головне ж — громадяни України мають повні права й достат-
ньо можливостей проявити свою волю під час виборів. 
 Звичайно, є в Україні сили, які діють не в інтересах суспільства, 
що відбивається на становищі пересічних громадян. Проблема не 
в тому, що ці сили узурпували владу й господарюють в економіці 
країни, висотуючи з населення усе, що можна висотати. 
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 Проблема в тому, що активна частина суспільства усе ще наїв-
но сподівається на реформування, на ремонт тих механізмів фун-
кціонування суспільства й держави, які упродовж десятиліть ра-
дянської влади засвідчували свою неефективність, витрачають зу-
силля на явно ситуативні підходи до розв‘язання проблем, які 
повсякчас засвідчують свою непродуктивність. 
 Візьміть боротьбу з корупцією. Усі зусилля і суспільства, і влади 
(держави) спрямовані виключно на боротьбу з наслідками, а про 
викорінення причин ніхто навіть і не думає. 
 Візьміть декомунізацію. Усі зусилля і суспільства, і держави 
спрямовані на знищення пам‘ятників та зміни топоніміки часів то-
талітарного минуло, але про викорінення радянщини із менталь-
ності, свідомості й підсвідомості громадян України ніхто й не 
думає. 
 Нарешті, візьміть мовне питання. Скільки енергії і суспільства, і 
держави витрачено й витрачається на захист і поширення засто-
сування української мови (чого варті, наприклад, боротьба з росій-
ськомовними маргіналами та закони про освіту й квотування в 
телерадіомовленні), але ніхто не хоче думати про здійснення гли-
бинної, сутнісної українізації. 
 З якого боку і до якого аспекту життя суспільства, процесів на-
цієтворення й державотворення не підійти, стає очевидним, що 
Україна потребує системних змін. Номенклатура, яка транс-
формувалася в олігархію, як я вже писав, безумовно, не зацікав-
лена в таких змінах, і вона робила, робить і буде робити усе для 
того, щоб утриматися на командних висотах і контролювати суспі-
льство й визискувати народ. 
 Але це не повинно бути причиною і приводом проголошення 
суспільства, народу жертвою зовнішніх чинників та апелювати до 
ООН чи світового співтовариства про захист від тих, кого це суспі-
льство само ж і приводить до влади, кожних п’ять років продовжу-
ючи наступати на одні й ті ж граблі. 
 Притомному прошарку українського суспільства час уже усвідо-
мити й зрозуміти нагальність системних змін і зайнятися осмис-
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ленням ідеї, випрацюванням проектів та підготовкою до втілення в 
життя цих системних змін. 
 Дехто закидає мені, що я закликаю до революції чи навіть пе-
ревороту, які зазвичай призводять до масових жертв. Будучи при-
хильником і промоутером ідеї системних змін упродовж десятків 
років — від часу горбачовської перебудови й розпаду СРСР, я 
ніколи жодним навіть жартома не обмовився про можливість чи 
доцільність силової зміни системи, бо я свідомий того, що це до-
рога в нікуди. Інша справа — захист уже досягнутих результатів 
успішних змін і успішного розвитку. 
 Нам ніщо не заважає створити рух за українізацію, всеукраїнсь-
кий козацький рух (рух за відродження національних традицій і 
звичаїв), рух світового українства, україноцентричну мережу ЗМІ, 
а відтак і потужну політичну силу, яка очолить підготовку і реалі-
зацію системних змін.  
 Але для початку нам потрібно створити ініціативні групи інте-
лектуалів та громадських активістів, які розуміють важливість си-
стемних змін і які можуть невідкладно узятися до роботи. Без 
емоцій, без демагогії, без політичної тріскотні і, звичайно ж, без 
позиціонування себе як жертви. 
 Ми можемо системно змінити Україну без “революцій, бунтів і 
повстань” (В. Симоненко) і, ясна річ, без допомоги ООН, інших 
зовнішніх сил чи спортлото, як пропонує Анатолій Трофименко 
(див.: Анатолій Трофименко. Звернення до Генерального 
Секретаря ООН Антоніу Гутерріш з приводу створення штучного 
голодомору і геноциду в сьогодняшній Україні). 
 Небайдужих просимо зголошуватися. 
 27 жовтня 2018 р. 
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Слово і чин президента Порошенка 
Частина друга 

Слово і чин президента в  
інформаційному просторі 
 

 Президент України звертає увагу на системне явище — вико-
ристання Росією ЗМІ й соціальних мереж для провокування неста-
більності по всьому світу. Зауважено тут, зокрема, сіяння тради-
ційного російського антиамериканізму в середовищі американ-
ського суспільства тощо.  
 Прихильники президента дружно підтримують висловлене, не 
замислюючись над сенсом і не вдаючись до власних висновків. 
Ось вам характерний коментар до запису Петра Порошенка: “Тре-
ба активно працювати над нейтралізацією цієї загрози. Всім до-
тичним службам і також небайдужим громадянам, розвінчуючи 
фейки і брехню”. 
 Свідомо не вказую на автора: чимало інших коментаторів ви-
словлюють такі ж думки, хіба що іншими словами. 
 Звичайно, треба “розвінчувати фейки і брехню” російської про-
паганди. Це мали б робити державні структури від перших днів 
війни. З цією метою було створено спеціальне відомство — Міні-
стерство інформаційної політики (знане в народі як МінСтець), а 
до нього вже була в активі Нацрада з телерадіомовлення. Мін-
Стець виявився яловим від самого початку — він так і не налаго-
див ефективну контрпропаганду і спецпропаганду. Упродовж кіль-
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кох років я намагався своїми публікаціями привернути увагу до 
цієї проблеми, але МінСтець так і залишився незворушним. 
 Нацрада мала й має свої можливості впливу на інформаційний 
простір України, але нічого не зробила, нічого не робить і, схоже, 
не має наміру бодай щось робити в майбутньому для обмеження 
діяльності російських і проросійських телерадіокомпаній в Україні. 
 Прикметно, що навіть 5-й телеканал, власником якого є П. 
Порошенко, по суті своїй не є україноцентричний і вельми актив-
ний у підігруванні кремлівській пропаганді. Зверніть, наприклад, 
увагу на риторику Я. Соколової. 
 Значно важливішою справою, ніж протидія зовнішнім інформа-
ційним впливам, є розбудова власної інформаційної сили — укра-
їноцентричної системи ЗМІ, здатної стати потужним інструментом 
формування національної громадської думки як “четвертої влади”. 
 За роки своєї каденції президент Порошенко жодного разу на-
віть не натякнув на нагальність створення україноцентричної си-
стеми ЗМІ в Україні, українізації інформаційного простору України 
й захист інформаційного суверенітету України. 
 Це дуже погано, якщо президент України не усвідомлює цих 
викликів і знічев‘я робить свої наївні заяви. Але ще гірше — якщо 
він свідомий того, про що він говорить, і своєю риторикою вводить 
в оману інфантильне українське суспільство. 
 З огляду на те, що як власник впливового ЗМІ Петро Порошен-
ко не націлює свій телеканал на ефективну роботу у справі підне-
сення національної свідомості й громадянської зрілості/відповіда-
льності бодай свого сегменту телеаудиторії, що напевно допома-
гало б йому й у виконанні своїх президентських повноважень, я 
схиляюся до думки, що чинний президент України, як і всі його 
попередники, не розуміє і не хоче зрозуміти журналістики і ЗМІ у 
націєтворенні та державотворенні. 
 Переконайте мене, що я глибоко помиляюся. 
 13 листопада 2018 р. 
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Реформи vs системні зміни 
Дещо про природу ринку землі 

 Юрій Луканов дивується: “Дві третини опитаних виступають за 
реформи. 72% проти ринку землі. Чи це не шизофренія?”. Шизо-
френія тут має дуже просте пояснення. Реформи — це косме-
тичний ремонт. Ну, хто ж буде проти “євроремонту” у “хрущобах”? 
Звісно, 90+% — “за”. 
 Ринок землі — це вже сутнісна, глибинна зміна. Це — перед-
усім вихід із звичної системи координат. Щоб люди позитивно 
сприйняли ринок землі, у них має бути вищий рівень національної 
свідомості й громадянської зрілості/відповідальності. Без систем-
них змін ринок землі неможливий, та й недоцільний. Навіть теоре-
тично. 
 Ринок землі в Україні буде неможливий і недоцільний до тих 
пір, поки Україна не позбудеться залишків авторитарно-тоталітар-
ного устрою та адміністративно-командного урядування як голов-
них перешкод ув остаточному переході до ринкових відносин. 
 В умовах нового суспільного ладу й способу урядування, засно-
ваних на національних традиціях і звичаях, ринок землі стане при-
родним явищем, як він і був тисячоліттями до більшовицького 
одержавлення через колективізацію. 
 Такий-от цікавий парадокс. Тому я розумію отих 72%. Але не 
можу збагнути шизофренію тих, хто лізе на рожен із ринком землі, 
але не хоче навіть думати про нагальність системних змін. 
 Сподіваюся, я відповів тут і на запитання Андрія Карпенка, по-
ставлене в коментарях: “А ви впевнені що є якийсь зв'язок між 
ринком землі і реформами?”. 
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 Як бачите, є, і цей зв‘язок очевидний для тих, хто мислить си-
стемно, але цілком закономірно породжує роздвоєння свідомості у 
тих, хто мислить ситуативно. 
 16 листопада 2018 р. 
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Ринок землі — це вже сутнісна, 
глибинна зміна. Це — передусім 

вихід із звичної системи координат. 
Щоб люди позитивно сприйняли 
ринок землі, у них має бути вищий 
рівень національної свідомості й 

громадянської зрілості/
відповідальності. Без системних 
змін ринок землі неможливий, та й 
недоцільний. Навіть теоретично. 



✍ 

Партія системних змін:  
бути чи не бути? 
 

 У коментарях до наших матеріалів на тему системних змін ви-
сунуто ідею заснувати в Україні партію системних змін. 
 Програмною метою цієї партії має стати заміна авторитарно-то-
талітарного устрою і адміністративно-командного способу уряду-
вання, успадкованих Україною від СРСР/УРСР, на суспільний лад і 
спосіб урядування, базовані на українських національних тради-
ціях і звичаях.  
 Для досягнення цієї мети Партія Системних Змін ініціює й очо-
лює такі процеси в українському суспільстві, як: 
 1) піднесення рівня національної свідомості й громадянської 
зрілості українського суспільства через системну широкомасштаб-
ну програму українізації; 
 2) повернення до національних традицій і звичаїв через відрод-
ження козацтва як станового хребта українського суспільства; 
 3) включення світового українства (української діаспори) в на-
цієтворення та державотворення в Україні; 
 4) створення україноцентричної системи ЗМІ й очищення та ук-
раїнізація інформаційного простору України; 
 5) підготовка і проведення Установчих Зборів для випрацюван-
ня засадничих принципів нового ладу й нового способу урядуван-
ня, нової Конституції України та організації виборів до нових орга-
нів влади й самоуправління громад. 
 18 листопада 2018 р. 
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Слово і чин президента 
Частина третя 

Ідея системних змін і президентство  
Петра Порошенка 
 

 Зиновій Ґузар — палкий і послідовний прихильник Петра Поро-
шенка — запостив нотатки, в яких щиро захоплюється успіхами 
свого кумира й дивується: “І як він все встигає?”. Так, президент 
України — досить активний і справді встигає проявитися в різних 
місцях і на різних заходах. Діапазон аж надто широкий: від участі в 
Генеральній асамблеї ООН до... відкриття нового дорожного знаку 
при дорозі місцевого значення. 
 Втім, втішатися годилося б не кількістю, а якістю роботи очіль-
ника держави, не його всюдисущістю (“Фігаро тут, Фігаро там”), а 
могутністю системного мислительного процесу (продукуванням 
стратегічних ідей та візій) і т. ін. 
 На жаль, П. Порошенко 2014 року прийшов на посаду прези-
дента, не маючи за душею ні ідей, ні візій. Навіть уроки поперед-
ників не були належно вивчені й осмислені. За плечима виявився 
лише результат того, що соціологи називають “включеним спосте-
реженням” за попередниками, і то не кращого гатунку. Втім, мож-
ливо, що це й було найкраще, чому можна було у них повчитися.  
 Коли я покладав надію на П. Порошенка як на “оптимальний 
варіант”, я виходив і з того, що він мав найкращу освіту, порів-
нюючи з освітами його попередників. Так мені підказував власний 
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досвід викладання й на факультеті міжнародних відносин та між-
народного права.  
 Можу тепер лише здогадуватися, чиї лекції Порошенко-студент 
відвідував, а чиї прогулював. Це легко вирахувати по тому, які уні-
верситетські професори тримаються за президентську полу, а які 
підставляють свої плечі ідеологічним опонентам президента, хай 
вони й не були їхніми студентами.  
 Звісно, не тільки Порошенкова вина в тому, що АТО на Донбасі 
не закінчилася ні через кілька тижнів, ні через кілька місяців, ні 
через кілька років і переросла в тривалу цивілізаційну війну... І 
втрати в цій війні великі й невідшкодовувані. 
 За тривалістю ця війна уже довша за Першу Світову і напевно 
триватиме довше, ніж Друга Світова... Дай Боже, щоб у гарячій 
своїй фазі не стала вона тридцятирічною, ба навіть столітньою, як 
це було вже колись у Європі.  
 Щоб уникнути такої небезпеки, Україні конче необхідні систем-
ні зміни. А це — якраз те, нагальність чого не усвідомлює україн-
ське суспільство в цілому та його інтелектуальна еліта зокрема. 
Не усвідомлює цього й президент — як, зрештою, й лідери інших 
політичних партій та й уся політична еліта.  
 Одна жінка із симпатиків П. Порошенка на мій закид такого ти-
пу зреагувала так: “Нічого собі! Якраз навпаки :) Чітко визначає 
цілі і послідовно та тепляче досягає :) Два роки тому про Томос 
ми навіть не дуже мріяли, два роки тому навіть чужоземні 
експерти не сприймали серйоно мрії про безвіз :) А військо? Це 
несистем-ність?”. 
 Так, це — не системність! Яка системність у тому ж безвізі? А 
ніякої: Євросоюз погодився дати — дав, а міг би й не дати.  
 Як пан Порошенко не раз нагадував, в Україні начебто здійсне-
но півтори сотні реформ. Звернімо увагу на деякі з них. 
 Наприклад, внутрішні війська перетворено на Національну 
гвардію, а міліцію — на поліцію. Які зміни впадають в око? Перша 
— зміна назви. Друга — зміна одностроїв та деякої амуніції. Обид-
ві зміни — формальні. Отже, це і є ре-форма.   
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 У цих обох випадках суть (зміст) і війська, і поліції залишилася 
незмінною — такою ж, як вона була до цих реформ, ба навіть ще 
за часів СРСР. Рівень національної свідомості й громадянської зрі-
лості/відповідальності, та й навіть фахової підготовки, загальної 
цивілізованості, елементарної культури хоч рядових, хоч офіцерів і 
генералів так і залишається на рівні плінтуса. 
 Як на мене, однією з найуспішніших спроб змінити щось по суті 
є зусилля Уляни Супрун у галузі охорони здоров‘я та медицини. 
Щось їй вдалося, а щось не вдається. Я вже якось писав, чим об-
умовлені прорахунки в цій царині. Тут буде доречно повторитися. 
 Перше: пані Супрун зробила рішучу спробу системних змін в 
окремо взятій галузі, не враховуючи того, що очолювана нею га-
лузь є лише підсистемою в системі, яка сама потребує системних 
змін. Отже, не можна змінити ціле, змінюючи лише одну його ча-
стину. 
 Друге: знову ж таки, реформа системи охорони здоров’я не 
враховує того, що рівень національної свідомості й громадянської 
зрілості/відповідальності, та й навіть фахової підготовки, загальної 
цивілізованості, елементарної культури медичних працівників (на-
віть з високими ученими ступенями й званнями) залишається та-
ким же низьким, як і в нацгвардійців та поліцаїв. 
 Третє: подивіться, який спротив чинить цим змінам один із най-
корумпованіших прошарків українського суспільства. Отже, без си-
стемного подолання корупції реформація чи трансформація окре-
мо взятої галузі з найщирішими намірами стає проблематичною: 
саботаж та диверсії гарантовані. 
 Тут ми підійшли до теми боротьби з корупцією. На вимогу зару-
біжних партнерів Українська держава створила декілька спеціа-
льних органів для боротьби з корупцією. Українське суспільство, 
своєю чергою, настворювало багато громадських ініціатив для бо-
ротьби з тією ж корупцією. Не пасуть задніх і громадянськи активні 
журналісти... І що? А нічого... 
 За якимись там формальними показниками у певних сферах 
рівень корупції начебто впав. Чи справді так, ми не знаємо. Цілком 
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можливо, що креативні корупціонери просто знаходять інші функ-
ціональні форми для своїх злочинів або... знаходять можливості 
легалізувати те, що допіру формально вважалося кримінальною 
дією. На такий висновок наводять, зокрема, факти економічно 
необгрунтованого підвищення цін/тарифів. 
 У чому тут проблема? А проблема в тому, що абсолютно усі 
зусилля і держави, і суспільства в Україні спрямовані на викриття 
корупціонерів, тобто на боротьбу з наслідками. Про викорінення 
причин ніхто навіть не думає. А вони криються в тому суспільному 
устрої та способі урядування, що їх Україна успадкувала від СРСР. 
 Практично всі реформи в Україні спрямовані на те, щоб 
зробити не капітальний, навіть середній — косметичний (sic!) ре-
монт цієї споруди під назвою “радянський спосіб життя”. Усі ці сві-
домо марні зусилля відтак є нічим іншим, як ситуативними спро-
бами напускання туману, за яким приховують намагання продов-
жити усе, як є, до безкінечності. 
 Найприкментішим проявом ситуативності підходів президента 
Порошенка до націєтворення і державотворення є сентенція, яку 
він останнім часом надзвичайно активно експлуатує: “Армія, мова 
і віра – це не гасло. Це формула сучасної української ідентичності. 
Армія боронить нашу землю. Мова боронить наше серце. Церква 
боронить нашу душу”. 
 Перше, на що хочеться вказати в цій сентенції, так це на її зміс-
тову банальність і стилістичну неоковирність. Вкладати в уста пре-
зидента таке — просто жах, і мене вражає, що мільйони прихиль-
ників пана Порошенка смакують цим, а серед сонму професійних і 
висококваліфікованих філологів, письменників, журналістів, редак-
торів не знайшлося сміливця, який вивів би на чисту воду того, хто 
так підступно підставив главу держави. Я не думаю, що Порошен-
ко сам це придумав. 
 Хочете детальніше? Будь ласка! “Армія”, “мова” і “віра” — це 
справді не гасло. Це — поняття, які в словнику займають свої міс-
ця як гасла. Далі більше: під кожне поняття зметиковано таки гас-
ла, але уже в значенні лозунга або слогана. Ну, а підмінити “віру” 
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“церквою” — це все одно, що почати за здоров‘я, а кінчити за 
упокій. 
 Найпечальнішим у цій сентенції є те, що усю цю банальщину 
означено як “формулу сучасної української ідентичності”. Так, на-
че до інших часів чи до інших народів ця “формула” уже й не 
тичеться. Словом, маємо: квінтесенцію незнання (чи й небажання 
пізнання?) українських національних традицій і звичаїв, а також 
переконливий доказ небажання (і напевно неспроможності) сфор-
мулювати українську національну ідею, випрацювати національні 
програми, стратегію і тактику системних змін — заміни авторитар-
но-тоталітарного устрою та адміністративно-командного способу 
урядування ладом та способом урядування, заснованих на націо-
нальних традиціях і звичаях. 
 Отже, армія. Прихильники чинного президента ставлять йому в 
заслугу відродження занедбаних і свідомо розвалених поперед-
никами Збройних Сил України, хоч насправді в цьому більше при-
служилася… Росія, своєю агресією розбудивши войовничий дух 
українців: якби не добровольці та волонтери, регулярні війська й 
на Донбасі могли б діяти так, як вони діяли в Криму. 
 На злеті цього дивовижного ентузіазму була добра нагода буду-
вати якісно нову армію за швейцарським зразком, а точніше — за 
давньою козацькою традицією, яку саме у нас запозичили колись 
швейцарці Скористайся президент такою можливістю, війна з Мо-
сковією уже була б виграна. Оце й справді можна було б назвати 
народженням нової української армії. 
 Верховний головнокомандувач вирішив обмежитися перейме-
нуванням ще радянських полків на бригади, пошиттям нових одно-
строїв та запровадженням вітання “Слава Україні!”. При цьому 
рівень національної свідомості й громадянської зрілості/відповіда-
льності в масі рядового, сержантського, офіцерського і особливо 
генеральського складу залишає бажати кращого.  
 Що це, як не ситуативний підхід до розв‘язання проблеми на-
ціональної безпеки і оборони? 
 Перейдімо тепер до мови. З риторики президента Порошенка 
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можна зробити висновок, що він щиро ратує за поширення й за-
хист української мови як оборонительки серця народу. Закони про 
мову освіти та квоти на телерадіомовленні підтримав і підписав. 
Отже, реформи начебто йдуть. І дарма, що значна частина (якщо 
не більшість) урядовців та народних депутатів (передусім із блоку 
з його іменем) публічно нехтують державною мовою. 
 Пояснення тут просте: рівень їхньої національної свідомості й 
громадянської зрілості/відповідальності не відповідає найлібера-
льнішим критеріям.  
 Панові Порошенкові бракує усвідомлення, що риторикою про 
поширення і захист української мови далеко не заїдеш, і в цій си-
туативності президент України з його командою нічим не відрізня-
ється від Ірини Фаріон та Лариси Ніцой. Відмінність між ними ли-
ше в одному: одні — надто ліберальні, другі — надто радикальні. 
 Ситуативникам невтямки, що лише системна українізація є 
єдино можливим шляхом для України. Але і одні, і другі уперто не 
хочуть навіть обговорювати цю ідею, реалізація якої відкриває 
перспективу для зміни ментальності, піднесення національної сві-
домості й громадянської зрілості українського суспільства, а відтак 
і для ненасильницької декомунізації, дерусифікації й вільного роз-
вою української мови.  
 І нарешті щодо церкви. Немає у мене певності, що чинний пре-
зидент України за покликом душі перейнявся ідеєю створення 
єдиної УППЦ. З одного боку, я чую знайому ще з часів прези-
дентства Леоніда Кравчука тезу владики Філарета: “В незалежній 
державі має бути незалежна церква”, — яку два президенти (Крав-
чук та Ющенко) намагалися наповнити політичним змістом, а два 
(Кучма та Янукович) робили все, щоб Україна залишалася у сфері 
духовного впливу Москви.  
 З другого боку, нарешті відбулося реальне зрушення у бік на-
дання Томосу, але не завдяки піднесенню рівня національної сві-
домості й громадянської зрілості/відповідальності кліру та вірян, а 
завдяки “рішучим діям” президента, які більше нагадують бізне-
сову оборудку, ніж відповідальний політичний крок. При цьому ін-
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фантильне суспільство виконує роль пасивного спостерігача за 
виставою, в якій політична сцена змінюється церковною і закін-
чення якої передбачити неможливо. 
 Події на кону розгортаються так, що для головного героя цер-
ковної частини справою життя є не створення єдиної УППЦ, а мит-
ра патріарха, ну, а для головного героя політичної частини — пе-
ремога на президентських виборах.  
 У цьому політично-релігійному контексті переконайте мене, що 
має місце системний підхід до розв‘язання однієї з найбільших 
проблем, які розколюють українське суспільство. Де тут інтереси 
УППЦ й України на першому місці? От вам і оборона церквою душі 
народу.  

 На відміну від інших претендентів на посаду президента, Петро 
Порошенко свою кампанію ще не починав. В усякому разі, він сам 
про це публічно заявив. Тим часом насправді його передвиборна 
кампанія набирає обертів. Хай не так гучно, як у Юлії Тимошенко 
чи деяких інших потенційних кандидатів. 
 На це вказують: часті поїздки по різних областях і районах Ук-
раїни, зустрічі з військовиками, прикордонниками, активне ручне 
адміністративно-командне розрулювання ситуацій на місцях, над-
мірна активність у здобутті Томоса, прискорення процесів ухва-
лення ключових законів Верховною Радою тощо.  
 В українському суспільстві побутують різні погляди щодо мож-
ливості й доцільності другої президентської каденції П. Поро-
шенка. З тим багажем, з яким він підходить до старту перед-
виборної кампанії, він мало чим вирізняється з-поміж інших потен-
ційних кандидатів, і це робить його шанси на перемогу примарни-
ми. Збоку глянути, так головна суперниця президерта Юлія Тимо-
шенко готується до виборів значно системніше, ніж будь-який 
інший кандидат. 
 Президент Порошенко міг би стати оптимальним варіантом і на 
другий строк, якби він висунув ідею і запропонував суспільству 
концепцію системних змін — ініціював зміну авторитарно-тоталі-
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тарного устрою й адміністративно-командного урядування на но-
вий суспільний устрій та спосіб урядування, базовані на націона-
льних традиціях і звичаях, підготовку програми системної україні-
зації, створення україноцентричної системи ЗМІ, максимально за-
лучив світове українство до реальної участі в процесах націєтво-
рення й державотворення в Україні... 
 Навіть порухів у напрямку ініціювання системних змін, на жаль, 
не бачимо. Президента влаштовує чинна система координат, і то-
му він активно множить ініціативи, спрямовані на реформи - на 
косметичний ремонт, з яких і народжуються ре-форми як намаган-
ня ситуативно розв‘язати системні проблеми.  
 Опосередковано саме такий висновок підтверджують і дивні 
взаємини П. Порошенка з В. Медведчуком. 
 Можна, звичайно, задекларувати в Конституції наміри про курс 
на ЄС та НАТО, але реальним втіленням у життя гасла “Геть від 
Москви!” може бути лише подолання совкової ментальності в ук-
раїнському суспільстві й повна відмова від “радянського способу 
життя”, тобто реальні системні зміни в Україні, які і зроблять Укра-
їну потужним гравцем європейської, а відтак і світової політики. 
 14—23 листопада 2018 р.  
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Декларація про державний суверенітет  
відкривала можливості замислитися над ідеєю 
устроєвих змін, випрацювати концепцію заміни 

радянського авторитарно-тоталітарного суспільного 
устрою й стратегію розвитку України на тривалу 

перспективу. Ініціатори таких змін на той час були. Але 
до їхнього голосу ніхто не прислухався.



✍ 

Всеукраїнський Фронт  
Системних Змін 

 Агресія Росії проти України, яка набирає нових обертів, і події 
останніх днів є частиною цього процесу, з одного боку, і активізація 
антиукраїнських сил (зокрема, п’ятої колони) в українському су-
спільстві — з другого, свідчать про те, що вороги України плано-
мірно й системно роблять усе можливе для знищення України й 
українського народу. За умов, які складаються в Україні й навколо 
України, надзвичайно актуальним стає питання про нагальність 
системних змін, тобто зміни авторитарно-тоталітарного устрою й 
адміністративно-командного урядування, які є живильним грунтом 
для олігархату, корупції та інших видів кримінальної злочинності.  
 Українська влада й громадсько-політичні сили, наявні в Україні, 
які входять і які не входять у владні структури, зациклені на ре-
формах, тобто на змінах, що є несистемними — ситуативними або 
частково системними і відтак не передбачають системних пере-
творень. В кращому разі вони прагнуть зміни політичної системи 
або державних інститутів через зміну політичної еліти. 
 Жодна із цих сил не переймається піднесенням рівня націона-
льної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності україн-
ського суспільства в цілому і кожного його члена зокрема. У зв’я-
зку з цим ніхто навіть не думає про освітньо-просвітницьку та ін-
формаційно-роз’яснювальну роботу.  
 Так само жодна із цих сил не замислюється над важливістю і 
можливістю пробудження внутрішньої потуги українського суспіль-
ства. Одні прагнуть реформувати (ремонтувати) систему, успадко-
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вану Україною від СРСР. Інші бачать перспективу у механічному 
перенесенні в Україну політичного, правного, економічного, безпе-
кового чи іншого досвіду інших країн, ігноруючи українські націона-
льні традиції і звичаї та сподіваючись, що чужий досвід запрацює 
в Україні. 
 Тим часом лише перехід до суспільного устрою та способу уря-
дування, заснованих на національних традиціях і звичаях, умож-
ливить успішний поступ України, зокрема, і з урахуванням адапто-
ваного до умов України зарубіжного досвіду. Саме тому ми пере-
конані, що наша концепція системних змін є чи не єдиною перспе-
ктивою для України. З цією метою ми розпочали роботу над кіль-
кома проектами, які можуть стати базовими для випрацювання та 
втілення в життя комплексу програм системних змін.   
 З метою розгортання такої роботи в масштабах українського 
суспільства й світового українства ми рекомендуємо формування 
Всеукраїнського Фронту Системних Змін як громадсько-політи-
чного об’єднання громадян України й світового українства. Мета, 
місія і завдання цього Фронту — стати парасольковою організаці-
єю для ідеологічного, методологічного і організаційного об’єднан-
ня, згуртування україноцентричних громадських, політичних, про-
фесійних і ділових сил в Україні та діаспорі навколо ідеї системних 
змін та її реалізації. 
 Опорними підрозділами Фронту мають стати уже запропонова-
ні нами на обговорення громадські об’єднання як середовища для 
випрацювання і втілення в життя окремих базових проектів-про-
грам. Для втілення в життя системних змін ми рекомендуємо ство-
рення таких громадських і професійних об‘єднань: 

1. Рух за Українізацію України. Мета цього Руху — широко-
масштабна системна українізація України. 

2. Всеукраїнський Козацький Рух. Мета цього Руху — си-
стемне відродження національних традицій і звичаїв, а та-
кож організація на основі традицій і звичаїв системної транс-
формації політичної, безпеково-оборонної, економічної, ку-
льтурної та інших сфер життя українського суспільства. 
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3. Рух Світового Українства. Мета цього Руху — системна 
трансформація української діаспори та взаємодії українсь-
кого суспільства із світовим українством у процесах націє-
творення й державотворення в Україні. 

4. Всеукраїнський Жіночий Рух. Мета Руху — об‘єднання, 
консолідація і активізація конструктивних зусиль жінок Ук-
раїни та української діаспори як особливої рушійної сили си-
стемних перетворень. 

5. Українська Світова Інформаційна Мережа. Мета цієї Ме-
режі — створення й налагодження ефективного функціону-
вання україноцентричної системи ЗМІ в Україні, українізація 
інформаційного простору й захист інформаційного суверені-
тету 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 на-
укою. 

7. Ініціатива Будапештського Формату. Мета Ініціативи —
об’єднання зусиль українського суспільства й світового укра-
їнства для актуалізації міжнародних гарантій безпеки Украї-
ни, а також системних змін у сфері безпеки і співробітництва 
в Європі і в усьому світі. 

8. Український Університетський Клуб. Мета Клубу — об’єд-
нання зусиль інтелектуалів та громадсько-політичних діячів/
активістів для організації широкого обговорення проблем 
підготовки та втілення в життя системних змін. 

 Наукове, ідеологічне й методологічне забезпечення, а також ко-
ординацію організаційних заходів до завершення формування ко-
ординаційного центру Всеукраїнського Фронту Системних Змін та 
окремих названих вище рухів і ініціатив беруть на себе Міжнаро-
дна Фундація Лідерства та Український Університет. 
 Ми сподіваємося на плідну співпрацю з усіма україноцентрич-
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ними громадянами України й представниками української діаспо-
ри. Нам потрібні ентузіасти з чистою совістю, люди честі, особи-
стості без подвійних стандартів і готові натхненно іти до мети, не-
зважаючи на те, яким важким не був би наш шлях. Нам не по 
дорозі з тими, хто любить неконструктивно критикувати, роздавати 
вказівки, вимагати результатів без участі в нашій роботі, обгово-
рювати особистості замість предметного обговорення ідей і кон-
цепцій, просто базарувати. 
 Якщо таланти не дозволяють вам прилучитися до безпосеред-
ньої участі в нашій роботі, ви завжди можете вставити свою копій-
ку чи свій цент у буквальному сенсі слова, підтримавши наші про-
екти. Як це зазвичай і роблять меценати й жертводавці, які люб-
лять Україну “до глибини своєї кишені” (Євген Чикаленко).  По-
жертви на Міжнародну Фундацію Лідерства та Український Універ-
ситет як неприбуткові освітні й науково-дослідні організації можна 
відтягувати з податків. 
 Зробити пожертву на Міжнародну Фундацію Лідерства можна 
тут: www.paypal.me/leadershipintl, а на Український Університет  
тут: www.paypal.me/UkrainianUniversity. Дякуємо всім, хто 
приєднується до наших лав, хто допомагає нам і хто підтримує 
нас у будь-який спосіб.  
 26 листопада 2018 р. 
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Станьте частиною системних змін! 

 Ми закликаємо до роботи над проектами системних змін, а на-
ші критики хочуть уже від нас готову програму — тут і тепер. У 
коментарі до моїх нотаток “Всеукраїнський фронт системних змін” 
особа на ім’я Ірина Литвинка, не вчитавшись навіть у мій текст, за-
дала мені таке запитання: “Какова Ваша конкретная программа 
вывода Украины из тоталитаризма?” 
 Ось як я відповідаю на це запитання: 
 Перше — навчити вас української мови і допомогти вам стати 
національно свідомою та громадянськи зрілою і відповідальною 
особистістю. Друге — спонукати вас повернутися до національних 
традицій і звичаїв. Третє — залучити вас до дієвої й конструкти-
вної участі в підготовці та втіленню в життя системних змін… Ува-
жно перечитайте мій текст і добре подумайте. 
 Йдеться не про мою програму, а про нашу з вами, тобто і вашу 
також. Якщо ви не станете частиною цих системних змін, цих змін 
сам я дати вам не можу — як не старався б. Отже, не сподіва-
йтеся, що хтось прийде і зробить за вас те, що ви маєте робити 
самі. 
 Здавалося б, я відповів моїй читачці дуже конкретно, але її моя 
відповідь не задовольнила: “Перевоспитание общества на на-
циональных гуманистических традициях — это правильно. 
Однако этого мало для выхода из тоталитаризма. Какую про-
грамму выхода предлагаете Вы?”. 
 На жаль, серед учасників обговорень у мережах досить багато 
таких, що дуже нагадують героя оповідання В. Шукшина «Срєзал» 
(є в чудовому перекладі Григора Тютнника українською мовою).  
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Читати і думати їм ліньки, а от “поумнічать” — хлібом не го-
дуй! Системні зміни в Україні стануть можливими за умови, що 
все українське суспільство в цілому і кожний його член зокрема 
стануть суб’єктом, рушійною силою цих змін. 
 Критика нам потрібна, але критика конструктивна — з поба-
жаннями та пропозиціями. Так само корисними можуть бути й муд-
рі та конструктивні поради. Але найкраще буде, коли ви підста-
вите своє плече і станете активною частиною системних змін. Це 
можна зробити в один із таких способів: (1) напишіть бодай один 
розділ хоча б до одного із націлених на системні зміни проектів 
або пропагуйте ідеї системних змін поширенням наших матері-
алів; (2) вставте свою копійку чи цент у буквальному сенсі слова, 
зробивши спонсорський внесок чи пожертву на наші благодійні 
щодо вас же проекти. 
 Деякі коментатори пишуть, що вони — не теоретики, а практи-
ки. Гаразд, ми розуміємо, що для написання розділу освіти й та-
ланту, можливо, й бракує, а в кишені вітер гуляє.  
 Якщо ви намагаєтеся домогтися змін через особистий вплив на 
окремих індивідів, робіть це системно. Не можна добитися жодних 
змін ситуативними методами. Тому ми й закликаємо вас творити 
рухи (Рух за українізацію України, Всеукраїнський козацький рух, 
Рух світового українства та інші) та об’єднувати їх у Всеукраїнсь-
кий Фронт Системних Змін. 
 Це і є системна робота для практиків! Не можете започаткувати 
цілий рух? Почніть з формування осередку і згуртуйте навколо 
себе людей. А ми надамо вам методичну підтримку. Таким чином 
із окремих осередків утворяться організації районного, міського чи 
обласного рівня, які згодом зіллються в загальнонаціональних рух 
відповідного напрямку, а відтак окремі рухи утворять фронт. 
 Якщо ви хочете реальних системних змін черед сім — десять 
років, вам треба практично робити це уже зараз. Вичікування й 
сподівання, що хтось прийде й зробить усе для вас, не принесе 
бажаних наслідків ні через рік, ні через десять років, ні через 
чверть століття...  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 Ваша системна бездіяльність чи псевдодіяльність, панове пра-
ктики, є не тільки загрозою національній безпеці України уже за-
раз, а й узагалі ставить під загрозу існування України. 
 28—30 листопада 2018 р. 
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Жоден президент, починаючи від Леоніда 
Кравчука і закінчуючи Володимиром 

Зеленським, заступаючи на посаду не мав 
своєї концепції системних змін і хоч якоїсь 
стратегії розвитку України. Авторитаризм і 
адміністративно-командне управління 

визначили характер урядування в Україні, 
спричинюючи аж надто часті випадки 
ручного управління. Так само жодна із 
численних політичних партій заходила у 

Верховну Раду та Кабінет Міністрів України, 
не маючи своєї концепції системних змін і 
бодай якоїсь стратегії розвитку України.  



✍ 

Ламати — не будувати 

 “Суспільна система” ратує за руйнування Системи. Безумовно, 
успадкована Україною від СРСР Система має бути демонтована. 
Але наша мета полягає не в тому, щоб просто зламати, зруйну-
вати суспільний устрій, нав’язаний Україні московським царатом, а 
потім доведений до авторитарно-тоталітарної вишуканості більшо-
виками-комуністами. 
 Наше завдання полягає в тому, щоб замінити авторитарно-то-
талітарний устрій та адміністративно-командний спосіб урядуван-
ня якісно іншим ладом та урядуванням, які були б згрунтовані на 
українських національних традиціях і звичаях. Отже, злам, руйна-
ція старої системи координат є лише частиною системних змін, і 
фокусуванням на ламанні старої й непродуктивної Системи можна 
дискредитувати саму ідею системних змін. 
 “Суспільна система”, як і деякі інші громадсько-політичні проек-
ти, досить войовничо налаштована на демонтаж старого, не ма-
ючи при цьому конструктивного бачення того, що може бути побу-
доване на звільненому будівельному майданчику. Бездумна руй-
нація — це те, що стає наслідком стихійних революцій, бунтів і 
повстань. Головною проблемою Майдану 2004 і Майдану 2013—
2014 була стихійність народного спротиву і брак стратегічної візії 
очільників, їхнє небажання або невміння подумати про можливі 
наслідки. 
 Класичним зразком браку стратегічного бачення є програма 
сімдесяти днів М. Саакашвілі, метою якої є прагнення завести у 
Верховну Раду “триста спартанців”, ухвалити разок ситуативних 
рішень і — все. Саакашвілі можна зрозуміти: для України він — 
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приходько, і все, що він може запропонувати, — це особистий до-
свід, запозичення з інших країн і практично повне нерозуміння ку-
льтури, ментальності, традицій і звичаїв українського народу.  
 Є й інші стратеги такого типу. Чим таке може закінчитися, під-
казує нам досвід України як частини Російської імперії, а потім як 
радянської республіки. Наслідки можна спостерігати на прикладі 
пострадянської незалежної України: денаціоналізоване суспільст-
во, зруйнована культура, розвалена економіка, проблемні й боліс-
ні процеси націєтворення та державотворення. 
 Очевидно, є великим ризиком робити заклики до руйнування 
старої Системи без концептуального бачення того якісно нового, 
що має замінити старе. 
 1 грудня 2018 р. 
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За роки незалежності в Україні появилася величезна 
кількість громадських організацій та “мозкових 

центрів”, але так само жодна із цих організацій і жоден 
із цих “мозкових центрів” не запропонували 

українському суспільству ідею системних змін через 
заміну авторитарно-тоталітарного радянського 
суспільного устрою і адміністративно-командного 

способу урядування якісно новими суспільним ладом і 
способом урядування, заснованих на національних 
традиціях і звичаях. Не проявили ініціативи й численні 

академічні інституції та виші України. 



✍ 

Сізіфова праця чи танталові муки 
Діалог із земляком про вибори і вибір між ідеєю 
системних змін і плином за течією 

 Мої нотатки “Всеукраїнський Фронт Системних Змін” (див. ви-
ще) викликали досить жваве обговорення в мережах. На жаль, во-
но не наближує нас до мети, як мені й моїм однодумцям хотілося 
б. Але дискусія, якою часом безглуздою вона не була б, часом 
допомагає нам виявити ті больові точки в українському суспільст-
ві, завдяки яким ми можемо скорегувати нашу концепцію систем-
них змін і врахувати чи передбачити ті чи інші аспекти при деталі-
зації наших проектів. 
 З цього погляду, досить цінним для нас є діалог між мною та 
Володимиром Кравченком — моїм земляком із Лебедина на Сум-
щині, який я вважаю за корисне винести в окремий запис. Цей 
діалог починається з коментаря пана Кравченка: 
  В. К.: Благими намірами вимощена дорога до пекла! Усі ці “си-
стемні зміни” в Україні практично неможливі. І ось чому: якщо 
половина суспільства і досі сумує за “совком”, то ніякі “системні 
зміни” нічого не порятують. У нас існують тисячі зареєстро-
ваних громадських організацій, але громадянське суспільства 
досі відсутнє. А тепер розкладімо по поличкам: 1. Рух за Україні-
зацію України. Благородна мета! На її реалізацію спрямована дія-
льність безлічі організацій: ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, 
КУІн тощо. А віз і нині там... 2. Всеукраїнський Козацький Рух. 
Теж благородна мета! Але ж в Україні уже є кілька десятків все-
українських і міжнародних козацьких об’єднань і товариств — від 
неоязичницьких до християнських і навіть комуністичних, а де 
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результат?! Де є 2 українці, там неодмінно з’являються 3 або й 
4 гетьмани. У нинішніх умовах відродження козацтва виглядає 
дрімучим анахронізмом...  3. Рух Світового Українства. Не менш 
шляхетна мета! І задля її втілення у життя теж є немало орга-
нізацій — Світовий Конґрес Українців, реґулярні Всесвітні конґре-
си українців тощо. А де ж результати?! 4. Всеукраїнський 
Жіночий Рух. Прекрасно! Наші прекрасні жіночки теж уміють об’-
єднуватися у численні жіночі організації — “За майбутнє”, “За 
мир”, “За дітей”... І де ж торжество українського фемінізму? 5. 
Українська Світова Інформаційна Мережа. Чудово! Що заважає 
українським ЗМІ створити таку мережу? Проста причина — 
більшість із них належать (або залежать від) олігархам-скоро-
багатькам, які чхати хотіли на на українськоі інтереси із високої 
дзвіниці... 6. Всеукраїнська Академія Наук (ВУАН). Чого-чого, а 
академій ми наплодили тьму-тьмущу — від НАНУ до велетенсь-
кої кількості галузевих академій. І знову ж таки — де результа-
ти їхньої “бурхливої” наукової діяльності?! 7. Ініціатива Буда-
пештського Формату. Безперечно, красива ідея! Але ж хто її бу-
де втілювати, якщо самі підписанти Будапештського меморан-
думу не бажають і не поспішають цього робити. Залишають хі-
ба що надії на народну дипломатію... 8. Український Універси-
тетський Клуб. Не менш чудова ідея, та чи не забалакаємо ми її, 
як це уже не раз траплялося у нашій давнішій і нещодавній іс-
торії?!… Ось так доволі песимістичні висновки. У черговий раз 
вийде, як у відомій байці про Лебедя, Щуку і Рака... Сума бажань і 
хотінь не завжди приводить до сподіваного результату, особ-
ливо в умовах нашого суспільсва з ушкодженим менталітетом... 
 В. І.: Ви навіть не вникли в суть того, що коментуєте! Про все 
ви судете тут з погляду усталених стереотипів та функціональних 
форм, не звернувши навіть увагу на те, що перші пропоновані на-
ми кроки стосуються якраз ментальних змін — піднесення націо-
нальної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності. Це 
— те, чого навіть названі вами з “безлічі організацій” не тільки 
практично нічого не роблять, але навіть і не декларують. І так — 
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по кожному пункту. Саме тому ми й пропонуємо свої проекти. 
Сумно… 
 В. К.: Мені теж сумно, коли хтось не розуміє очевидного. Клю-
чові рішення у суспільстві ухвалюють якраз політики, а не гро-
мадські діячі. Західна Європа і Північна Америка прийшли до успі-
шного суспільства загального добробуту (Happy Nations) через 
шеренгу революцій (лише у Франції та Іспанії за 100 років — по 5 
революцій!). Тамтешній істеблішмент зрозумів необхідність за-
провадження певних правил суспільного співжиття. І суспіль-
ство в цілому намагається дотримуватися їх. В Україні за ос-
танні 100 років також відбулося аж 4 революції — 1-а зазнала по-
разки, а наступні 3 виявилися незавершеними. Нинішні нувориші-
олігархи переважно неукраїнського походження аж ніяк не є ана-
логами Ґалаґанів, Терещенків і Харитоненків, які були не спонсо-
рами, а справжніми меценатами української культури й освіти, 
справжнісінькими гуманістами-філантропами. Щодо політиків: 
мені аж ніяк незрозумілий антипорошенківський пафос Ваших 
публікацій. Політика — це мистецтво можливого. Швидкі і, на 
перший погляд, ефективні рішення притаманні лише тота-
літарним режимам на зразок більшовизму, фашизму чи нацизму. 
Українське здеградоване успільство не спромоглося за роки Не-
залежності вилонити із себе політиків-патріотів світового рів-
ня. “Маємо те, що маємо!”. Колишні дисиденти-шістдесятники 
переважно не пішли у політику, а зайнялися громадською робо-
тою (Є. Сверстюк, М. Маринович та ін.), і лише дехто став 
політиком, пересварившись із учорашніми однодумцями (Л. Лук’-
яненко і В. Чорновіл). На сьогодні в українському політикумі домі-
нують демагогія і популізм, на що легко купляються довірливі і 
продажні виборці. Нинішні націоналісти, на жаль, повторюють 
помилки своїх попередників у частині роздроблення своїх сил (ку-
па партій і лідерів-гетьманчуків). Тому й немає альтернативи 
Петру Олексійовичу, немає рівних йому справжніх державників. 
Натомість маємо купу проросійських претендентів у кандидати 
у президенти. І, чесно, поклавши руку на серце, боюся, що навес-
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ні наступного року українці зрроблять фатальний вибір не на 
свою користь. І ще одне: є така утопічна ідея — розділити вла-
ду і бізнес. У всіх провідних країнах світу депутатами, сенато-
рами, президентами, прем’єр-міністрами завжди чомусь стають 
далеко не бідні люди. Та це й неможливо навіть уявити, аби зли-
дар-безхатько раптом став главою держави... 
 В. І.: Написане Вами — чистої води демагогія. Розвинуті країни 
якраз і розвинуті та успішні завдяки високому рівневі національної 
свідомості й громадянської відповідальності суспільства. Бо суспі-
льство формує собі владу, а не навпаки. Те, що Ви вважаєте неза-
вершеними революціями, біля революцій і не стояло. Стихійні 
бунти, спричинені певними ситуаціями, позбавлені будь-якої  стра-
тегії і тактики, без прагнення до системних змін і стремління не ті-
льки здійснити, але й — що навіть важливіше — закріпити їх. Ви 
переоцінюєте таланти й можливості дисидентів (більшість із них я 
знав особисто і зблизька спостерігав за ними: романтизм, наїв-
ність, самовпевненість, помножені на тривалу відірваність від ре-
ального життя, — ось їхні найбільші чесноти). Не в останню чергу 
саме “завдяки” їм три останніх “революції” виявилися незаверше-
ними. А тепер щодо незрозумілого Вам “антипорошенківського па-
фосу” моїх публікацій. Чи Ви хоч раз бачили в якомусь із моїх тек-
стів щось на кшталт “Порошенка геть!”, емоції з лайками (не плу-
тати з like) на його адресу? Не знайдете! Я не пишу для людей, які 
живуть емоціями й лають ненависну владу (і Порошенка зокрема) 
аж до прокльонів. Я пишу для людей, які мають гарячі серця, але 
холодний, тверезий розум. Так, я критикую погляди й дії Поро-
шенка, але це не значить, що я антипорошенківець. Чотири роки 
тому я бачив його як оптимальний варіант для України. Зараз я 
пишу про те, за яких умов його другий термін був би продук-
тивним.  
 Найбільша проблема Порошенка — подвійні стандарти. Він не 
вміє бути чесним навіть із самим собою. Я бачу це не тільки з його 
слова і чину — я відчув це з приватної розмови, сидячи з ним на 
одному дивані 15 років назад. Мистецтво можливого спрацьовує 
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тоді, коли сам політик має високий рівень національної свідомості 
й громадянської відповідальності, коли живе і чинить по совісті. Я 
знаю, що його радники і він сам читають мої тексти. Ні він сам, ні 
будь-хто з його оточення, на відміну від Вас, не роблять мені заки-
дів, як оцей Ваш. Мовчать. Мовчання — знак згоди. “Немає аль-
тернативи” ім’ярек — це позиція не чийогось бота, а людини яка 
звикла до подвійних стандартів і робити вибір із двох зол. Це — 
типова проблема українського суспільства, і я бачу своє завдання 
і завдання моїх однодумців у тому, щоб зробити українське суспі-
льство свідомим і відповідальним — відповідальним передусім за 
владу, яку воно собі обирає. Тоді не буде в Україні таких проблем, 
як ми маємо зараз.  
 Як і не раз досі, наступаючи на одні й ті ж граблі, ви обираєте 
каліфа на годину, продовжуєте життя непродуктивній і протипри-
родній для нас Системі, замість того, щоб усвідомити нагальність 
системних змін і раз і назавжди змінити своє життя і життя своїх 
нащадків на краще. Якщо Ви не зрозуміли й не хочете зрозуміти 
цього в моїх публікаціях, то хто Вам Рабинович? Шкода мені вас...  
 ...Мова не йде про те, щоб “злидар-безхатько раптом став 
главою держави”. Але мова не йде й про те, щоб главою держави 
ставали люди, чиї “хати” виростають, як на дріжджах за рахунок 
тих, що стають безхатьками, що є переконливим свідченням того, 
що ці люди не є тими державниками, яких Ви хочете в них бачити. 
Тут немає суперечності. Це скорше показник тотальної корумпо-
ваності суспільства, кожний член якого живе подвійною мораллю 
із життєвими принципами, які не виходять за амплітуду коливань 
між одним та іншим злом. Хіба не так? 
 В. К.: Так-то воно, так... Тільки спробуйте переконати у 
правдивості і справедливості Ваших тез пересічного українця, 
котрий далі свого носа нічого не бачить. Та й усі революції під-
коряються універсальному залізному історичному законові, сфо-
рмульованому “залізним канцлером” Бісмарком: “Революції зами-
слюють ідеалісти-романтики, здійснюють авантюристи-від-
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чайдухи, а до влади завжди приходять пройдисвіти-шахраї” (за 
дослівність не ручаюся, а сенс приблизно точний). 
 В. І.: А давайте забудемо про "революції, бунти і повстання” (В. 
Симоненко) — це інструменти минулих часів. Давайте будемо ду-
мати про трансформацію суспільства іншими й ефективнішими за-
собами — через освіту й просвіту, через інформаційно-роз’ясню-
вальну роботу. Запропонований моєю групою алгоритм на це й 
спрямований. Для його застосування й успішної реалізації нам по-
трібні україноцентричні особистості без подвійних стандартів і з 
чистою совістю, які готові засукати рукави й ставати до реальної 
роботи на локальному рівні. За належної самоорганізації, уже на 
наступних (2024) виборах суспільство зможе мати кандидата на 
президента, який зініціює системні зміни і виведе Україну з багна, 
з якого вона ніяк не може виборсатися. І немає значення, хто ста-
не президентом зараз. Жоден із потенційних кандидатів, яким при-
вабливим вам не здавався, не є і не може бути тим Мойсеєм, яко-
го потребує Україна. Навіть якби хтось із них узяв на озброєння 
пропоновану нами концепцію націєтворення й державотворення. 
Біда ж у тому, що ви хочете, щоб хтось прийшов і зробив за вас 
те, що мусите зробити самі. Це якраз і призводить до того, про що 
сказав Бісмарк. Слабо?! 
 В. К.: Цікаво! Тільки ж де знайти таких ідеальних, непогрі-
шних людей-просвітителів. Протягом майже усього ХІХ століт-
тя і на поч. ХХ тривала народницько-просвітницька робота (за-
хідні слов’яни таких просвітителів називали будителями). І які ж 
результати? Західні і частково південні слов’яни таки спромо-
глися збудувати свої національні держави, а українці чомусь не 
змогли! Мабуть, все ж таки справа у нашій калічній менталь-
ності. Століття бездержавності таки сформували з українця 
хохла-малороса, а потім здорово попрацювали сталінські “селек-
ціонери”, у результаті чого появився Homo sovjetikus — раб і 
гвинтик системи. Не можна сказати, що український приклад 
унікальний і безпрецедентний — подібні ситуації виникали у Гол-
ландії часів Нідерландської революції, коли суспільство було роз-
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колоте на патріотів-протестантів і прихильників збереження 
іспанського владарювання (Ш. де Костер: “Тіль Уленшпіґель”), й у 
Болгарії 3-ї чверті ХІХ ст., коли тамтешнє суспільство розділи-
лося на православних борців за свободу і болгарів-мусульман, зо-
рієнтованих на подальше османське панування над країною (Іван 
Вазов: “Під ярмом”). Отже, напрошується логічний висновок, що 
ніякі лідери-Мойсеї наше постгеноцидне, деградоване суспільст-
во не змінять, доки воно саме не захоче змінитися. 
 В. І.: Само воно не зміниться. А от з нашою участю... У цьому 
постгеноцидному, деградованому суспільстві не може не знайтися 
1% притомних людей, недеградованих людей, які здатні об’єдна-
тися навколо ідеї системних змін, помножити свої сили до 3–5–
10%, змінити суспільство, і відтак змінити Україну. Такі люди є, 
але, як я вже багатьом казав, ви дивитеся не в той бік і тому не ба-
чите їх або й не хочете їх бачити. Бо вам застує очі той ім’ярек, 
якому ви не бачите альтернативи. Так було, коли ви обирали Кра-
вчука, двічі Кучму, Ющенка, Януковича і чотири роки тому Поро-
шенка. Вам навіть невтямки, що ви обирали й обирали ту саму 
безальтернативність, яка не має ніякої відмінності, крім однієї — 
прізвищ, а явище залишалося й залишається незмінним. Що ж, 
продовжуйте набивати собі синяки, наступаючи на ті самі граблі. Я 
бачу в цьому альтернативу: або граблище таки достукається до 
ваших (не лише Ваших, звісно) мізків, або нарешті це граблище 
зламається, і муситимете тоді шукати нове, міцніше, відтак можна 
сподіватися на те, що якесь із нових граблищ таке достукається 
до глибин свідомості суспільства. Єдине, що мене бентежить у цій 
перспективі, — чи буде ще на той час когось і щось системно змі-
нювати. За нашими прогнозами, якщо зберігатиметься нинішня 
тенденція, через наступні чверть століття (це — одно покоління) 
Україна й український народ можуть просто зникнути з карти світу, 
залишивши по собі лише те, що ми тепер називаємо “какая-
разніца”. Бажаю успіхів на цьому шляху вниз! Скочуватися вниз 
легше, ніж іти вгору, та ще й “камінь важкий підіймать” (Леся 
Українка).  
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 В. К.: Сізіфова праця!!! 
 В. І.: Тому ми й розраховуємо на тих, хто готовий підставити 
плече і таки викотити нагору той камінь і виконати Сізіфову працю, 
знайшовши шлях її виконання, і нам однозначно не по дорозі з 
тими, хто чекає біля моря погоди, шукає причин, щоб нічого не 
робити. Дякую за діалог! 
 …Дякую панові Миколі Бойку за коментар, який є дуже 
логічним висновком з цього вельми повчального діалогу:  
 М. Б.: Не хочу нікого повчати, але маю переконання з осо-
бистого життєвого досвіду, що зневірена людина є факти-
чним рабом. Так що, пан Володимир,  вперед і тільки впе-
ред . Хтось з мудрих сказав, що якщо у вас є яблуко і у мене 
є яблуко, і якщо ми обмінюємося цими яблуками, то у вас і у 
мене залишається по одному яблуку. А якщо у вас є ідея і у 
мене є ідея і ми обмінюємося ідеями, то у кожного з нас 
буде по дві ідеї. Ось це і є синергія в суспільстві. 
 Очевидно, що це й спонукає до ширшого й глибшого обгово-
рення порушених у ньому питань. Так що запрошую до продов-
ження розмови. Для нас надзвичайно важливо переконати актив-
ну частину українського суспільства, що сізіфову працю толокою 
можна виконати, а от плин за течією чи дрейф може обернутися 
на танталові муки. 
 3 грудня 2018 р. 
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До питання про історичну традицію 
державотворення в Україні 

 Позиція історика Володимира В’ятровича являє собою квінт-
есенцію сучасного розуміння проблем українського державотво-
рення. Мимоволі це розуміння перегукується із московитськими 
уявленнями про нездатність українців до державотворення взагалі 
чи про бездержавність української нації. 
 Можна погодитися з тезою В. В‘ятровича, що “віки чужої влади 
виховали в українців стійке несприйняття  будь-якої влади”, якщо 
виходити з факту, що після “возз’єднання” України з Росією, а осо-
бливо — від часу проголошення Петром І Російської імперії, Укра-
їна справді втратила свою державність і відтак не мала можли-
вості будувати державу в сучасному розумінні держави і держав-
ного права.  
 Справа в тому, держава у теперішньому розумінні поняття 
“держава” виникла якраз у той період, коли Україна втратила свою 
суб’єктність, і сформувалася якраз у той період, коли Україна сво-
єї державності не мала. Отже, Україна пропустила цей період 
сучасного державотворення, і ми не знаємо, яким був би цей 
досвід, якби вона свій шанс мала. Україна такого шансу не мала, і 
це добре такою ж мірою, як і погано.  
 Погано — тому, що брак державотворчого досвіду останніх 
пари сотень літ робить Україну “білою вороною” у світовому спів-
товаристві, з одного боку, а громадян України генетичними нена-
висниками будь-якої влади — з другого. І це — те, що впадає у вічі 
кожному історикові, соціологові, політологові чи будь-кому іншому. 
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 Українська “бездержавність” чи й “нездатність до державотво-
рення” з погляду сучасної теорії держави і державного права (осо-
бливо в російсько-радянській її інтерпретації) справді скидається 
на нонсенс, нісенітницю. Можливо, тому її й намагаються поясни-
ти тривалим колоніальним, підневільним статусом. З такою дум-
кою можна було б погодитися, якби не два моменти. По-перше, є 
країни, які так само довго, як і Україна, були підневільними, але це 
не перешкодило їхньому державотворчому процесові. По-друге, 
задовго до того, як стати частиною Російської імперії, Русь-Україна 
була однією з найпотужніших країн Європи, тобто мала свою суб’-
єктність, “державність”. 
 Я свідомо беру слово “державність” у лапки і кажу: немає лиха 
без добра. Очевидно, на те був Божий промисел, щоб Україна об-
минула чи перескочила через історичний період, коли держава 
пройшла усі етапи розвитку як інструмент контролю над громадя-
нами, обмеження їхніх прав і свобод, щоб дійти свого довершення 
в авторитаризмі й тоталітаризмі. Ображений на мене Володимир 
Ткачук справедливо вважає, що все краще в українській держав-
ності було до Богдана Хмельницького, з якого, власне, й почина-
ються спроби державотворення в сучасному розумінні держав-
ності. Іван Мазепа мав більше часу й можливостей, але і йому 
державотворення не пішло. І не стільки тому, що, як і Хмельни-
цький, Мазепа був пов’язаний з Москвою, скільки тому, що і істори-
чна, і генетична пам’ять українців була заземлена в інший лад і в 
інший спосіб урядування.  
 Суспільний устрій та спосіб урядування, які супроводжували 
нове державотворення, суперечили традиціям і звичаям русів-ук-
раїнців і були органічно для нас неприйнятні. Розколена на три ча-
стини, Русь-Україна не могла відстояти себе, і, мабуть, тому під-
свідомо вибрала собі підневільний спосіб виживання. Щоб мати 
уявлення про устрій, особливості урядування та закони, за якими 
жила Русь-Україна до утворення держав у сучасному розумінні, 
раджу вам книжку професора Миколи Чубатого “Огляд історії ук-
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раїнського права”, яку я видав ще 1994 року у співпраці з Україн-
ським Вільним Університетом. 

 Той факт, що “сто років тому під час революції, позбувшись 
царського гніту, вони (українці. — В. І.) взялися будувати  утопічне 
безкласове суспільство”, свідчить про популярність соціалістичних 
ідей наприкінці 19-го—на початку 20-го століття. “Соціал-демокра-
тія — занадто широкий рух для того, щоб українська нація могла 
обійтися без нього”, — вважала Леся Українка. Проблема була ли-
ше в тому, що українські соціалісти не сприйняли західний варіант 
соціал-демократії, а піддалися впливові російського, який на час 
Жовтневого перевороту виродився в тоталітарний більшовизм, що 
уже не мав нічого спільного із соціал-демократією. Тому Швеція 
змогла побудувати соціалізм, а СРСР — ні. Зверніть увагу на те, 
що соціалістично орієнтована УНР і за Центральної Ради, і за Ди-
ректорії протрималася недовго. Ще менше протримався гетьманат 
Скоропадського, який був втечею від соціалістичної ідеї, але не 
став поверненням до козацьких традицій і звичаїв, оскільки також 
звіряв свій час з кремлівськими курантами. 
 Пан В’ятрович зауважує, що сто років тому були популярними 
“навіть анархістські ідеї”. Чому “навіть”? Я не був би таким скеп-
тичним до анархізму, оскільки практичний прояв його саме в Укра-
їні є не випадковим, а закономірним і досить успішним: Нестор 
Махно утримував свою владу набагато довше, ніж Грушевський, 
Скоропадський, Винниченко та Петлюра.  
 Нас привчили сприймати і тлумачити анархізм як негативне 
явище, як ідеологію хаосу, безладу і безвладдя. Досвід Махна за-
свідчує, що це не зовсім так, ба навіть — це не так. Анархізм був 
загрозою державності, як вона склалася між 17-м і 20-м сто-
літтями. Тому ще царат переслідував теоретиків анархізму, а біль-
шовизм мусив знищити махновщину як практичне підтвердження 
продуктивності анархічної ідеї і як типове українське явище. Тільки 
через десятки років радянські комуністи у своїй програмі побудови 
комунізму запишуть “відмирання держави”, за яке боролися й 
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борються анархісти, але вона так і не відмерла. Зважте на те, що 
серед найвидатніших теоретиків анархізму були переважно на-
щадки старовинних українських шляхетних (аристократичних) ро-
дів, і це не випадково. Їхня родова, генетична пам’ять напевно 
зберегла те, що було засадничим для суспільного ладу та уряду-
вання наших далеких предків, для яких щось подібне до анархії 
було “матір’ю порядку”. 
 Звичайно, анархізм як сучасна ідеологія — не зовсім те, на чо-
му грунтувалися і до чого зводилися наші традиції й звичаї. Але 
філософія анархізму підказує нам, що дає підстави називати нас 
“бездержавною нацією”, чому нам так важко дається “державотво-
рення” за чужими лекалами і чому ми так не любимо будь-яку вла-
ду. Ось тому нам і “не вдалося вибудувати стійкої суспільної ієрар-
хії, а відтак і ефективного державного механізму”, за яким так по-
бивається В. В‘ятрович.  
 Щоб нам не довелося платити дорогу ціну “поверенням в ярмо 
чужої влади”, очевидно, маємо здійснити системні зміни і вирва-
тися із радянської системи координат, в яку нас загнав авторитар-
но-тоталітарний російський більшовизм. Системна українізація, 
відродження національних традицій і звичаїв, формування украї-
ноцентричної національної ідеології, створення націоналістичних 
партій консервативного, традиціоналістського й анархічного на-
прямків тощо — це все, що докорінно змінить життя українського 
суспільства і перетворить Україну на піонера постдержавного чи 
постдержавницького соціального розвитку. 
 Проблема лише в тому, що українська інтелектуальна еліта не 
поспішає прокинутися і впритул зайнятися підготовкою україн-
ського суспільства до системних змін. Затягування цього, відволі-
кання на різного роду ситуативні реформи несуть у собі загрозу на 
цей раз остаточного “повернення в ярмо чужої влади”, а відтак і 
зникнення з карти світу України та українців. Наша культура зави-
сає над цивілізаційною прірвою. 
 4 грудня 2018 р. 
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Чи можна “змінити систему”, не 
вдаючись до системних змін? 

 “Завершити Майдан: знищити олігархічну систему та встанови-
ти владу Українського Народу”,— закликає “Суспільна система”. 
Це — далеко не перший і напевно не останній проект “зміни си-
стеми”, який активно експлуатує ідею “народовладдя”, не обгрун-
товуючи при цьому його системотворчий потенціал, але штучно 
ув’язуючи його з Майданом і Революцією Гідності, під час яких 
навіть не декларувалася ідея “зміни системи” і тим більше — ідея 
системних змін. Неосмислене запозичення чужих ідей і концепцій 
без належної теоретико-методологічної підготовки неминуче зво-
дить нанівець будь-які благі наміри й дискредитують саму ідею си-
стемних змін. 
 Максистсько-ленінська філософія наказала довго жити, але 
філософію взагалі й логіку зокрема ніхто не відміняв. Співвід-
ношення загального і окремого, цілого і частини, системи і підси-
стеми тощо продовжують допомагати нам розуміти й осмислювати 
природу речей, а відтак вибудовувати тривкі теорії, концепції, 
моделі. Нехтування цими знаннями якраз і є причиною спроб си-
туативними методами розв’язувати системні завдання, а обго-
ворення фактично перетворювати на демагогію.  
 Кожен із нас напевно володіє якимось пакетом таланту, освіти 
й досвіду для ефективного виконання відповідних завдань. Там, 
де закінчується компетенція одного з нас, починається компе-
тенція іншого. Об’єднуючи свої потенціали, ми стаємо потужною 
силою, здатною вершити великі справи.  
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 Однією з грандіозних справ, яку нам належить здійснити, є си-
стемні зміни в Україні, тобто перехід від авторитарно-тоталітар-
ного устрою та адміністративно-командного урядування до суспі-
льного ладу й способу урядування, заснованих на національних 
традиціях і звичаях. 
 Активно мусоване “народовладдя” є лише одним із способів 
урядування, тобто лише частиною другого (не першого!) порядку в 
системі урядування, яке, своєю чергою, є підсистемою суспільного 
устрою/ладу/порядку як системи. Хай буде відомо промоуторам 
ідеї “народовладдя”, що власне й поняття “народовладдя” є 
витвором компартійно-радянської ідеології. Його ідея була втілена 
більшовиками через ленінське гасло “Вся влада — радам!”. Що з 
цього вийшло в умовах авторитарно-тоталітарного устрою, опер-
того на “диктатуру пролетаріату” й “демократичний централізм”, 
підтверджує сімдесятип’ятирічний досвід СРСР.  
 Що з цього виходить у пострадянськиму просторі, прекрасно 
демонструє чвертьстолітній досвід усе ще радянської України. У 
цьому історичному контексті будь-які розмови про народовладдя 
без навіть натяку на устроєві зміни, не кажучи вже про піднесення 
рівня національної свідомості й громадянської зрілості/
відповідальності суспільства, приречені бути лише демагогією.  
Справді-бо, навіть відклавши вбік тему суспільного ладу, про яке 
народовладдя може йти мова взагалі, якщо більшість у суспільстві 
складають ті, кого ми тепер називаємо “какаяразніца” і хто демон-
струє цілковиту громадянську безвідповідальність. Народовладдя 
можливе лише у національно свідомому й громадянськи відпові-
дальному суспільстві. І як цю проблему можна залагодити, якщо 
цих засадничих речей не розуміє чи не хоче розуміти як політична, 
так і — що печальніше — інтелектуальна еліта України, я не знаю. 

 Є ще одна проблема, тісно пов‘язана з обговорюваною темою і 
симптоматична щодо всього суспільства, а отже і щодо кращої 
частини українського суспільства, тобто тих, хто покликаний бути 
прикладом і вести за собою. Йдеться про подвійні стандарти та 
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подвійну мораль, що зазвичай нівелюють, зводять на пси найбла-
городніші ідеї. 
 Відстежуючи народження й розвиток ідеї “зміни системи” чи 
“зміни політичної системи”, ви звернете увагу не на еволюцію са-
мої ідеї у її взаємозв‘язку з явищами вищого і нижчого порядку. Як 
уже було сказано вище, ця ідея в контексті системних змін так і не 
проявилася. 
 Впадає в око інше: метаморфози з намаганнями авторів і носіїв 
ідеї “зміни системи” чи “зміни політичної системи” прилаштувати 
дитя своїх теоретичних і методичних напрацювань. Кому тільки 
вони не пропонували ці напрацювання! Автори й носії ідеї про-
бували сторгуватися, мабуть, з представниками усіх політичних 
спектрів в Україні сущих.  
 Нічого з того так і не вийшло. Ідея і пропоновані способи її вті-
лення не зацікавили ні великі, ні малі, ні стартові політичні сили. 
Але окремі елементи напрацювань наших теоретиків так чи інак-
ше проявилися в програмах і “нових курсах” навіть таких потужних 
партій, які могли б оплатити цілком оригінальну розробку. Звісно, 
без посилання на авторів ідеї. Так само, як і самі автори, запози-
чуючи щось ув інших, не вважають неетичним чи аморальним цу-
пити щось ув інших. 
 Справді-бо, навіщо визнавати чийсь пріоритет чи авторство, 
коли можна пристосувати під свої уявлення або перекрутити-пере-
інакшити. І дарма, що риторика й суперечності в понятійно-катего-
ріальному апараті видають несамостійність мислительного резу-
льтату. Такий-от прояв подвійних стандартів, подвійної моралі не 
тільки вихолощує зміст, а й спричинює дискредитацію самої ідеї 
системних змін. 
 Ідейна й ідеологічна неохайність ідеологів “зміни [політичної] 
системи” обростає й іншими поступками перед совістю, але це 
вже тема й іншої розмови.  
 Ви всі бачите, наскільки совковою залишається “українська 
інтелігенція”, наскільки безнадійно відстають від викликів часу 
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українські суспільні науки і наскільки наукова недоброчесність 
залежить від тотальної корумпованості усього суспільства.  
 Між ідеєю системних змін і Майданами з Революцією Гідності 
на десерт зв’язок таки є, і це — причинно-наслідковий зв’язок. 
 На час набуття незалежності України першим, над чим мала 
замислитися українська інтелектуальна й політична еліти, мала 
стати ідея системних змін. Звісно, що компартійно-радянській но-
менклатурі жодні системні зміни не були потрібні. Тому вона й 
зробила все, щоб зберегти статус-кво і трансформуватися в олі-
гархат. 
 На превеликий жаль, ідеєю системних змін не перейнялися й 
національно-демократичні сили. Ні НРУ, ні новостворені партії, ні 
бодай один із їхніх лідерів (зокрема, й дисидентів) — ніхто не ви-
ступив з ініціативою системних змін в Україні. Була невелика група 
ентузіастів, до якої входили декілька рухівців, декілька представ-
ників “демократичної платформи” в КПРС, а також чимало полі-
тично незаангажованих, безпартійних фахівців (серед останніх був 
і я), яка обговорювала тему системних змін і просувала в суспіль-
ство ідею скликання Установчих зборів.  
 Ішов 1990-й рік. Україна проголосила Декларацію про держав-
ний суверенітет, і був сприятливий час для того, щоб подумати 
над тим, яким шляхом мала б піти суверенна Україна. “Група 
239” (фракція комуністів у ВРУ) не могла бути нашим союзником 
апріорі. Ми покладали надію на підтримку “Народної ра-
ди” (фракції НРУ). “Не на часі”, — сказали мені під час розмов І. 
Юхновський, Л. Лук’яненко, Д. Павличко, І. Драч…  
 Деякі рухівці взагалі вважали, що раз ми, безпартійні, не з ни-
ми, то ми проти них. Тому влітку 1990 року мені завадили обрати-
ся у ВРУ комуністи. Рухівці могли б допомогти, але не допомогли, 
виступивши ситуативними союзниками комуністів. Відтоді ми не 
раз пересвідчилися, що радянський устрій їх цілком влаштовує: 
жодна з партій, які вийшли з НРУ, у своїй програмі не задекла-
рувала ідею системних змін. Отже, шанс дати старт системним 
змінам на початку незалежності не було використано.  
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 “Україна без Кучми”, а потім і Майдан 2004 року з Помаран-
чевою революцією були наслідком того, що Україна не здійснила 
системних змін. Ті події водночас давали другий шанс для систем-
них змін, і суспільство сподівалося, що Ющенко зініціює їх. Але 
Ющенко не виконав навіть того, що наобіцяв. Як свідчить Рибачук, 
він і не думав змінювати систему. 
 Майдан 2013—2014 року, відомий як ЄвроМайдан/Революція 
Гідності, був передусім наслідком нереалізованості попередніх 
можливостей для системних змін. Водночас цей Майдан був ще 
одним, уже третім шансом, яким Україна не скористалася — ні для 
початку системних змін, ні для “перезавантаження влади”. 
 Тому в “Суспільній системі” лукавлять, коли виводять свою 
ідею “зміни системи” з традиції ЄвроМайдану та Революції Гід-
ності. Уже самі означення стояння на Майдані 2013—2014 року 
показують, що цей Майдан не мав нічого спільного ні із “зміною 
системи”, ні тим більше — із системними змінами. Я досить 
уважно відстежував перебіг подій на Майдані, і відтак не пригадую 
жодного виступу зі сцени і жодної публікації чи інтерв’ю бодай 
когось із лідерів Майдану, хто озвучив би саму ідею системних 
змін. Навіть “зміна системи” у риториці майданівців не просте-
жується. Правда, у ЗМІ чи в інтернеті проявився один із майда-
нівців, який стверджував, що він був членом Ради Майдану і що ця 
Рада буцімто випрацьовувала якийсь програмний документ. Нара-
зі мені не відомо, чи фігурує там “зміна системи” хоча б номіна-
льно, хай навіть у ситуативному розумінні.  
 Тим часом поняття “зміна [політичної] системи” та “народовлад-
дя” стають частиною політичної тріскотні президентської кампанії, 
яка вже нараховує рекордну кількість тих, хто має намір висувати 
(або вже й висунули) свої кандидатури на посаду президента Ук-
раїни. Жонглюючи словами, вони, правда, не пропонують своїх 
концепцій системних змін. Яку конструктивну концепцію може за-
пропонувати той, хто не бачить відмінностей між змістами понять 
“система”, “системний” і “систематичний”?  
 Найбільшою активністю в цьому відношенні проявилася Ю. Ти-
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мошенко, організувавши цілу низку форумів із брендом “Новий 
курс”. І що ж там нового? Еклектичний набір запозичених ідей (зо-
крема, й у нас), перекрученої й перебріханої риторики та штампів 
(зокрема, і з використанням поняття “система”). На системні зміни 
немає й натяку.  
 Зараз аж надто часто й багато виступають перед різними дость 
людними аудиторіями П. Порошенко, О. Ляшко та інші учасники 
майбутніх президентських перегонів, що фактично вже почалися. 
Ну, звісно ж, поняття “система” і часом “зміна системи” не сходять 
з їхніх язиків. Але системні зміни вони навіть ініціювати не обі-
цяють.  

 Третій Майдан навряд чи можливий, і не тільки тому, що су-
спільство втомилося від “революцій, бунтів і повстань” (В. Симо-
ненко). Він навряд чи можливий передусім тому, що ці форми 
соціальних трансформацій уже давно себе вичерпали. Отож на-
віть якщо цей Майдан і станеться, системні зміни також не будуть 
у центрі його увагу, навіть за умови, що знайдеться хтось такий, 
хто озвучить концепцію системних змін з його сцени. 
 Ідея, а тим паче концепція системних змін — це не предмет 
для майданно-мітингових подій. Це — предмет для серйозних 
передусім інтелектуальних розмислів та обговорень, а потім для 
просування в політикум і аж потім — через ЗМІ — у широкі маси 
українського суспільства. І саме над цим нам і треба працювати. 
 12 грудня 2018 р. 
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Системні зміни, ринкові  
відносини і земля як товар 
 В Україні іде справжня війна між прихильниками й прибічни-
ками продажу землі. Вільного продажу землі вимагають і міжна-
родні організації, з якими співпрацює України. Упродовж тривалого 
часу існує й нелегальний ринок землі, який підгодовує корупцію. 
Від часу актуалізації теми продажу землі я зайняв однозначну 
позицію: не на часі. Так, я вважаю, що земля може і повинна бути 
товаром, як і будь-яка інша нерухомість. Разом з тим, я проти того, 
щоб землю виставляти на продаж саме тепер і негайно. 
 Чому продаж землі не на часі, з мого погляду? Тому, що Укра-
їна живе в умовах авторитарно-тоталітарного суспільного устрою, 
успадкованого від УРСР/СРСР, засадничим принципом якого є 
відсутність приватної власності. Відповідно до цього принципу 
земля як товар є “всенародною”, тобто державною власністю. 
Право на особисту власність передбачає користування землею, 
але не володіння нею. Тому ні теоретично, ні практично питання 
продажу землі належним чином вирішити просто неможливо. 
 Сакральність землі для українців, якою противники продажу 
землі аргументують свою позицію, — це чистої води вигадка. До 
приходу до влади більшовиків, які націоналізували все, що можна 
було націоналізувати (були навіть спроби націоналізації, усуспіль-
нення жінок), земля вільно продавалася на теренах України, як 
деінде у світі. Ви не знайдете давніх джерел, у яких би стверджу-
валося, що землю купувати й продавати не можна. 
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 Якщо підходити до цього питання історично, то перш за все 
годилося б відновити історичну справедливість і повернути націо-
налізовані землі нащадкам тих українців, у яких цю землю біль-
шовики відібрали. Я знаю не тільки розмір (десять десятин), але й 
місце розташування того шматка землі, який було конфісковано у 
мого прадіда Дениса Дубовика на користь держави, коли його роз-
куркулювали ще 1929 року. На жаль, я не знаю навіть, скільки зем-
лі мав мій дід по батькові Василь Іваненко, який був не куркулем, 
а більшим землевласником і якого більшовики ліквідували, щойно 
окупувавши територію України... 
 Звичайно, відновити історичну справедливість у такий спосіб 
після століття панування авторитарно-тоталітарного устрою, після 
воєн і Голодоморів, які викосили десятки мільйонів українців, прак-
тично неможливо. Навіть суто формально — за браком докумен-
тації. Усе тепер — нічийне. Відновлення історичної справедливості 
ще не є підставою і гарантією виходу землі на вільний ринок. Ха-
рактер суспільних відносин, помножений на радянську мента-
льність (ще раз: сакральність тут ні до чого), заганяє розв‘язання 
земельного питання як товарного у глухий кут. 
 Симптоматично, що ситуативними союзниками прибічників са-
кральності у боротьбі проти ринку землі стали ліві політичні сили і 
відверті популісти (О. Вікул, Ю. Тимошенко, О. Ляшко та ін.). Усі 
противники продажу землі вдаються до риторики, яка не має нічо-
го спільного з землею як товаром, і їхня аргументація розрахована 
на низький рівень національної свідомості й громадянської зріло-
сті/відповідальності українського суспільства, особливо — тієї його 
верстви, яка має пряме відношення до земельних відносин. 
 Отже, щоб належним чином вирішити проблему продажу землі, 
треба повністю ліквідувати залишки авторитарно-тоталітарного 
устрою і встановити на теренах України суспільний лад, основою 
якого була б священність приватної власності, і тільки приступати 
до питання про продаж землі. 
 На жаль, цього не розуміють в Україні, використовуючи “свяще-
нність землі” як жупел. На жаль, цього не розуміють і за межами 
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України — в тих міжнародних інституціях, які тиснуть на Україну, 
виходячи з власних традицій і уявлень про суспільні відносини. І 
останнє мене непокоїть більше, ніж внутрішнє українськє невігла-
ство у земельному питанні. Лише системні зміни в Україні можуть 
стати передумовою безконфліктного розв‘язання земельного 
питання. 
 20 грудня 2018 р. 
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На цьому етапі дуже важливо придивитися, який 
суспільний устрій і який спосіб урядування нам 
дісталися від СРСР і чому вони не працюють у 

незалежній Україні. Чому в державотворенні українці 
наступають на одні й ті ж граблі. Чим обумовлений 
ментальний розкол в українському суспільстві, як 
його подолати і розв’язати проблеми націєтворення. 
Як вилікувати суспільство і зробити його сильним. Які 

складові формування і згуртування українського 
суспільства нової якості можна і треба задіяти. Чому 
потрібно випрацювати національну ідею, національну 
ідеологію та формувати політичні партії нового типу. 

Інтелектуальна еліта і її роль у створенні нової 
політично ї та культурної еліт… Це – лише дещиця з 

того, що треба осмислити і переосмислити. 



✍ 

Усвідомлення нагальності  
системних змін 
 

 Просуваючи в суспільну свідомість ідею системних змін, часто 
я запощую в мережах наступне гасло: “Всеукраїнський Фронт Си-
стемних Змін — єдиний шлях розбудови України”, — і посилання 
на докладніший текст. Ледащі й нецікаві, люди не відкривають 
посилання, але нічтоже сумняшеся рубають від плеча: “Біда в тім, 
що ніяких конкретних задумів не пропонується, щоб зрушити воза 
з місця”. Це властива багатьом українцям звичка знічев’я вислов-
лювати упереджене критичне зауваження. Серед них чимало й та-
ких, хто десятки років знають мене особисто. 
 Одного разу у відповідь на “запитання руба” я написав відпо-
відь у вигляді досить довгого переліку запитань: 
 — Ви перейшли за посиланням і уважно прочитали увесь 
текст? 
 — Ви відкрили подані в тексті посилання і перечитали надані 
там матеріали? 
 — Ви замислилися над тим, у якому русі і в якій ролі ви можете 
взяти участь? 
 — Ви звернулися до ініціаторів із проханням про додаткову ін-
формацію про те, що вас зацікавило? 
 — Ви задали ініціаторам запитання: «Чим я можу бути корис-
ним?”? 
 — Ви організували першу трійку чи п’ятірку як низовий осере-
док того чи іншого руху? 
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 — Ви хоча б однією звивинкою свого мозку поворухнули перед 
тим, як висловлювати претензію про те, що “ніяких конкретних за-
думів не пропонується, щоб зрушити воза з місця”? 
 Ні! Усе, що ви хочете — це, щоб хтось прийшов і усе зробив за 
вас, а ви — скористалися б готовими результатами. На жаль, тако-
го не станеться. Хочете змін? Щоб “зрушити воза з місця”, треба 
вставати з дивана, засукувати рукави і братися до діла. 
 Ми генеруємо ідеї, формулюємо концепції й пропонуємо алго-
ритм дій для тієї частини українського суспільства, яка справді хо-
че змінити себе й Україну!” 
 Мені дуже хочеться, щоб ви задумалися над цим наприкінці ро-
ку, який добігає кінця, щоб кожен із вас думав про них у новорічну 
ніч і щоб нового року почався з розуміння того, що хай новий рік 
стане для українського суспільства в цілому і для кожного його 
члена зокрема часом усвідомлення нагальності і реальним почат-
ком шляху до системних змін. 
 31 грудня 2018 р. 
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Українознавчі студії мають стати основою національно-
патріотичного виховання. Потрібна широко розгалужена мережа 
шкіл українознавства. Українознавство має стати основою основ 
у системі дошкільного виховання й загальної шкільної освіти. У 
цьому зв’язку особливої ваги набуває масової підготовки й 
перепідготовки вчителів українознавства. Українознавство 

повинне стати обов’язковим складником системи вищої освіти. 
Особливу увагу годилося б приділяти післядипломним 

українознавчим студіям і підготовці кадрів вищої кваліфікації. 
Нарешті, українознавство має зайняти належне місце у 

просвітницькій діяльності серед дорослих. 



✍ 
 
Бажане vs дійсне 

 Щось завжди краще, ніж нічого. Не будемо вдаватися у деталі 
тих змін 2018 року, якими хвалиться президент України. На тлі 
попередньо розхвалених 144 реформ ці вісім позицій у 18 разів 
скромніші. З-поміж усіх набутків найбільшим, звичайно, є ство-
рення ПЦУ і одержання Томосу. Ми йшли до цього понад чверть 
століття. Головну перешкоду на цьому шляху вдалося подолати 
саме П. Порошенкові. Правда, за рахунок компромісу, який, роз-
крившись, ще принесе чимало розчарувань і подолання наслідків 
якого забере дуже багато часу.  
 Симптоматично, що серед досягнень 2018 року немає згадки 
про воєнні успіхи на у Криму й на Донбасі, а також про зростання 
на третину товарообміну з РФ тощо. 
 Як і в попередні роки, п’ятиліття президентських каденцій і де-
сятиліття незалежної України, залишаються не тільки нереалі-
зованими хоча б частково, а навіть не винесенеми на обговорення 
в суспільстві в цілому і в політикумі та в інтелектуальному середо-
вищі зокрема зміни системні. 
 Україна продовжує жити в радянській системі координат, вна-
слідок чого їй боком вилазять руйнівні наслідки запроваджених 
більшовиками традиції авторитарно-тоталітарного устрою й адмі-
ністративно-командного способу урядування. Радянська влада в 
Україні є причиною невдачі реформ, соціально-економічних проб-
лем, з-поміж яких найбільшими є тотальна корупція, монополі-
зація Кремлем інформаційного простору і, звісно ж, воєнна агресія 
РФ щодо України.  
 “Геть від Москви! Дайош Європу!”, як і “Слава Україні! Героям 
✍ 321 ✍



слава!” — лише лозунги, які укупі із законом про мову та квоти на 
радіо й телебаченні не зробилїи і не зроблять Україну такою, якою 
її може й повинна зробити системна й широкомасштабна украї-
нізація. 
 Система науки й освіти в Україні — попри всі ситуативні нама-
гання реформувати й підрихтувати її — у суті своїй залишається 
радянською і не сприяє піднесенню рівня національної свідомості 
й громадянської зрілості українського суспільства.  
 Система ЗМІ й журналістика України не стали україноцентрич-
ною “четвертою владою”, дієвим інструментом формування і вира-
ження україноцентричної громадської думки, чинником націєтво-
рення й державотворення. 
 Слабким місцем залишається співпраця України з діаспорою — 
світове українство не стало рушійною силою процесів націєтво-
рення й державотворення, системних змін. Продовжується й роз-
вивається суто радянська традиція зв‘язків з українцями за кор-
доном. 
 До цього можна додати ще досить довгий перелік ініціатив, які 
мали б виходити від президента, уряду, парламенту, окремих полі-
тичних партій і рухів, громадянського суспільства... 
 Перемога в культурно-цивілізаційній війні з Московією при цьо-
му залишається першочерговим завданням. А роботи тут — непо-
чатий край. Не можна воювати й робити бізнес із агресором. У 
своїх нотатках “Слово і чин президента” я писав, чим і чому пан 
Порошенко не виправдав моїх надій. Ті нотатки допоможуть вам 
глибше зрозуміти й суть цього тексту (див. вище). 

 Навесні 2014 року мені перепало на горіхи від багатьох моїх 
друзів і від мого близького оточення через те, що я вказав на Пет-
ра Порошенка як на оптимального кандидата на президента 
України. Оптимальний означає “найкращий з можливих”. Прикмет-
но, що сьогодні ті, хто п’ять років тому робив мені оці закиди, те-
пер кажуть, що чинний президент є “найкращим з можливих” і 
напевно заслуговує на другу каденцію.  
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 Якщо так, панове прихильники президента Порошенка, тоді ще 
важливішим стає спонукати чинного президента замислитися над 
зробленим і незробленим, відмовитися від риторики видавання 
бажаного за дійсне, а ситуативні підходи рішуче витіснити систем-
ними. П’ятирічний строк достатній для того, щоб здійснити комп-
лекс заходів з підготовки до заміни успадкованих від СРСР устрою 
та способу урядування новим суспільним ладом та способом уря-
дування, заснованими на національних традиціях і звичаях. 
 Отже, наступна президентська каденція має бути зосереджена 
не на бутафорних реформах, а на системній українізації, на очи-
щенні й українізації інформаційного простору, на максимально 
можливому залученні світового українства до системних змін в Ук-
раїні, на підготовці наукової й законодавчої бази для підготовки та 
проведення Установчих зборів чи Конституенти (важлива не наз-
ва, а суть). 
 Очевидно, що у процесі втілення в життя таких планів кумівст-
во та “любі друзі” — не союзники. Тут треба спиратися на україно-
центричних і внутрішньо вільних (незалежних від зовнішніх впли-
вів) експертів та радників. Чи здатний на такі кроки президент Пет-
ро Порошенко — це ще питання. Зрештою, це стосується й будь-
якого іншого кандидата на президента. Поки що жоден із них не 
продемонстрував справді стратегічного бачення перспектив роз-
витку України як самостійної соборної держави українського 
народу. Свою  стратегічну неспроможність вони демонструють уже 
тим, що послідовно уникають навіть обговорення питань систем-
ного характеру. Так що П. Порошенко не є винятком. 
 8 січня 2019 р. 
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Всеукраїнський Козацький Рух — 
рушійна сила системних змін в Україні.



✍ 

“Послідовні кроки” — свідчення 
ситуативності “плану” президента 
України 
 Чинний президент України Петро Порошенко наголошує, що 
“Армія, Асоціація з ЄС, безвіз, децентралізація і Томос – це не 
піар, це послідовні кроки відповідно до нашого плану”. Гаразд, по-
годимося з тим, що “це не піар”, бо зрештою важливо не це — піар 
чи не піар. Аби лиш діло робилося. Тому давайте заявлені досяг-
нення розглянемо з погляду їх як частини “плану” і, отже, систем-
ності дій президента. 
 Почну з другого пункту — “Асоціація з ЄС”, і ось чому. Як ві-
домо, євроінтеграція була частиною діяльності президента Януко-
вича та прем’єра Азарова, які під тиском Кремля різко відмовили-
ся від євроінтеграції і спричинили Майдан 2013 року. Мені не вда-
лося знайти жодного документу програмного характеру, авторство 
якого належало б П. Порошенку на посаді міністра МЗС за прези-
дентства Ющенка і на посаді міністра економіки за Януковича. 
Євроінтеграція стала одним із напрямків програми Порошенка ли-
ше під час президентських виборів 2014 року як наслідок Майдану 
2013—2014 року. Отже, “Асоціація з ЄС” не була частиною проду-
маного стратегічного плану П. Порошенка. Так склалася ситуація, 
відтак це було суто ситуативне розв’язання проблеми, яку мусив 
вирішувати новообраний президент України. За інших умов і за ін-
ших обставин він напевно діяв би інакше. А тут у нього просто не 
було вибору. 
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 “Армія”. Питання розбудови потужних ЗСУ не було серед пер-
шочергових завдань жодного із президентів України. Навпаки — 
українські президенти робили все для того, щоб півторамільйонне 
угрупування ЗС СРСР з відповідним озброєнням довести до роз-
валу. Чим і скористалася Росія, анексувавши Крим і запаливши 
війну на сході України. Без потужного добровольчого руху істо-
рично войовничих українців та підтримки українських волонтерів з 
усього світу ЗСУ навряд чи були б відроджені до прийнятного ста-
ну бойової готовності. Яка доля особистих заслуг у цьому П. Поро-
шенка як президента й верховного головнокомандувача, споді-
ваюся, оцінять фахівці, і то з часом. Очевидним уже є тепер той 
факт, що через війну з РФ президент Порошенко вимушений зай-
матися питаннями ЗСУ більше, ніж це робили усі його поперед-
ники разом узяті. Але усе зроблене чинним президентом у цій ца-
рині має той же ситуативний характер, і ця ситуативність є на-
слідком таких же безсистемних дій колишніх президентів. 
 “Безвіз”, звичайно, можна було б записати до політичних акти-
вів П. Порошенка. Але! З одного боку, безвізовий режим щодо єв-
ропейських країн, за великим рахунком, є складовою частиною... 
євроінтеграції. З другого боку, усі, хто цікавиться міжнародними 
відносинами, напевно звернули увагу на те, що відкритість кор-
донів є загальною світовою тенденцією розвитку взаємин між кра-
їнами і що кількість країн з візовими режимами стрімко зменшу-
ється. Сучасні технології (біометрика, комп’ютерні бази даних, 
розвинуті інтернетні комунікації тощо) уможливлюють повну від-
мову від віз, які запроваджувалися колись для регулювання на 
кордонах в‘їзду та виїзду людей. Отже, безвіз — така ж сутуативна 
акція чинного президента, як і інші. 
 Ну, і нарешті — “масштабна програма децентралізації”, яка 
“відкрила громадам величезні можливості для розвитку” й начебто 
дала змогу регіонам і громадам на місцях “наводит[и] порядок у 
містах і селах” та самостійно вирішувати свої проблеми. Згадаймо 
один із осінніх вояжів президента України у районне містечко, щоб 
затопити пічки у місцевих мешканців. Або — відкриття “гарантом 
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Конституції” придорожного вказівника на щойно відремонтованій 
дорозі... місцевого значення. Або... Ви можете самі згадати не 
один випадок участі у заходах або втручання глави держави у дії 
місцевих органів влади чи окремих відомств, які не є його... ком-
петенцією. Така “децентралізація” — подвійна проблемна. По-пер-
ше, сам президент показує приклади адміністративно-командного 
способу урядування, використовуючи своє службове становище 
для тиску на чиновників, які не є навіть його підлеглими. По-друге, 
люди на місцях, починаючи від пересічних громадян і закінчуючи 
чиновниками різних рівнів, звикли зводити свої взори догори й 
просити височайшого дозволу або команди на дії і вчинки, які є 
справою їхньої власної повної компетентності і відповідальності. 
Це є свідченням того, що як політична верхівка, так і усі верстви 
суспільства не готові, не дозріли до будь-якої децентралізації і що 
така декларована Порошенком децентралізація є нічим іншим, як 
профанацією.  
 Будь-яка децентралізація можлива і ефективна у суспільстві з 
високим рівнем національної свідомості й громадянської зрілості/
відповідальності кожного його члена — від президента до рядово-
го громадянина. Таке високорозвинуте суспільство могло б ство-
рити умови для реальної децентралізації, лише відмовившись від 
спадщини чи пережитків авторитарно-тоталітарного устрою й ад-
міністративно-командного способу урядування та запровадивши 
новий суспільний лад і цивілізований спосіб урядування.  
 Авторитаристські та адміністративно-командні підходи, 
наскільки я розумію, були вирішальним фактором і ключовими 
інструментами у здобутті Томоса для помісної православної церк-
ви. Ситуативність більшості рішень і дій президента щодо постан-
ня ПЦУ уже спричинює чимало запитань не тільки від противників, 
але й прихильників автокефалії. Це дуже ускладнить витіснення 
РПЦ з духовно-релігійного простору України. І найбільшою пере-
шкодою у цьому буде не так намагання Москви утриматися на 
теренах Укравни, як рівень національної свідомості й громадян-
ської зрілості/відповідальності українського суспільства.  
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 На превеликий жаль, навіть інтелектуальна еліта України не 
доросла до усвідомлення нагальності, а відтак і осмислення мож-
ливостей системних змін. Ну, а політичній еліті та олігархату, з 
президентом у їхньому числі, взагалі немає до цього діла. Перед-
виборні кампанії як короткочасті заходи можуть бути цілком успіш-
ними, озброюючись ситуативними підходами, оскільки навіть доб-
ре підготовлений виборець не встигає розібратися в суті й зробити 
виважений вибір. Інфантильне ж українське суспільство просто 
легко стає жертвою маніпуляцій. Воно все сподівається, що хтось 
прийде дати йому добробут і щастя, а ті “хтось” підкладають йому 
нові граблі... 
 19 січня 2019 р. 
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успіху як процесів українізації, так і 
невідворотності системних змін. Тому нам 
необхідно зайнятися реструктуризацією 
національного інформаційного простору, 
зробити все можливе для того, щоб 

переорієнтувати і спрямовувати діяльність 
чинної системи ЗМІ,  

не обмежуючи при цьому свободи слова.



✍ 

Звернення до “знедолених” українців 
 

 Пишуть мені про те, які вони нещасні, в коментарях до моїх но-
таток і статей… Плачуться мені й моїм однодумцям у приват і на 
пошту наших проектів… Пишуть на своїх сторінках, і воно прояв-
ляється на моїй стрічці… Створюють цілі групи для базарування, 
плачів, ридань… Ось перелік деяких найхарактерніших тема-
тичних (проблемних) українських груп у мережах (у дужках — кіль-
кість учасників у тисячах): “Диванна сотня” (96К); “Знай прав-
ду” (80К); “Спільнота вільних громадян” (35К); “Україно, пов-стань!” 
(34К); “Патріоти України” (11К); “Рух за процвітаючу Україну” (8.5К); 
“Еволюція свідомості” (7К); “Народна влада України” (2.5К); “Час 
для дій” (2К)... 
 Не полінуйтеся подивитися, що і як там обговорюють, а потім 
зробіть для себе висновки щодо консируктивності ідей і концепцій 
людей з “диванної сотні”, “вільних громадян”, “повстанців”, “патрі-
отів”, ініціаторів “еволюції свідомості”, ідеологів “народної влади” 
та ін. Зверніть особливу увагу на кількісне співвідношення тих, хто 
усвідомлює “час для дій”, і тих, хто сотню перетворив на стоти-
сячну армію “диванних мудрагелів”. Втім, за суттю своєю вони не 
відрізняються нічим. 
 Найхарактерніша тематика записів і коментарів: 
 — в усіх бідах українців винні євреї (жиди), росіяни (москалі), 
американці (америкоси), інопланетяни, але не самі українці; 
 — сяка-така влада і вона стає усе гіршою й гіршою, і нашої (ук-
раїнців) вини в тому немає; 
 — американці, європейці, китайці, африканці чи марсіанці ма-
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ють зробити для України оте, оте і оте (ідуть повчальні реко-
мендації або й вимоги), але самі ми це робити не будемо; 
 — не вчіть нас жити, легко повчати з-за бугра, приїхали б і зро-
били і т. ін. 
 Зараз увійшов у моду афористичний жанр: деякі “афористи” 
плодять по десятку листівок чи плакатиків із закликами, наказами, 
повчаннями на день. Прикметно, що “афористи” з ученими ступе-
нями й вищою освітою за рівнем грамотності не відрізняються від 
тих, хто ледве подолав вісім класів і дев’ятий коридор. З дня на 
день! З тижня в тиждень!! З місяця в місяць!!! З року в рік!!!! Це 
триває ро-ка-ми!!!!! Добігає кінця третє (чуєте: третє?!) деся-
тиліття незалежності України. І — жодного поруху вперед. Жод-
но-го! Ну, скільки можна?!  
 За п’ять років можна підготувати суспільство для кардинальних 
змін. Ще за три—п’ять років можна трансформувати суспільний 
лад і спосіб урядування. Відтак зажити нормальним, заможним 
життям.  
 Перестаньте нити! Витріть соплі! Візьміться за розум! Встаньте 
з дивана чи крісла перед телевізором і монітором комп’ютера! По-
чніть робити те, що ми пропонуємо вам або запропонуйте краще! 
 За всі роки й десятиріччя від часу проголошення державного 
суверенітету України (липень 1990 року) кращого варіанту у вас не 
було, немає і не буде. Шанси України знижуються з кожним деся-
тиріччям, з кожним роком, з кожним місяцем і кожним днем. Я вто-
мився вгамовувати ваші емоції й волати до вашого оглухлого ро-
зуму. Прийде час, коли ви погодитеся з тим, що я мав рацію і 
будете шкодувати, що не прислухалися до мене. Але буде вже 
пізно... Наступна чверть століття може може виявитися станньою 
в історії незалежності України, і в цьому будете винні ви самі. 
 Усе іде по колу… Один із коментаторів написаного вище зреа-
гував так: “Друже! Все круто прописано і акцентовано! Пере-
дивися всі лінки і ті які ведуть на інші лінки\групи\рухи… Але... 
все як у тих диванних мудрагелів :((( щось будемо робити, щось 
треба робити... знайдуться десь ті що будуть робити... all-
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ukrainian… де хоч одна цифра конкретики (пардон, наведена 
статистика кількості груп мудрагелів...) ????????”. 
 Мушу повторити тут для тих, хто незважаючи на написане ви-
ще все одно сподівається, що я і невелика група моїх однодумців 
зробить усе з того, що мали б, піднявшись з диванів, робити де-
сятки, сотні, тисячі, сотні тисяч, мільйони з українського суспіль-
ства й із української діаспори: 
 1. Підключайтеся власною участю до роботи над проектами 
для їхньої подальшої деталізації. 
 2. Займіться організаційною роботою (якщо не можете робити 
інтелектуальну), почавши з формування осередку того чи іншого 
руху. 
 3. Підтримайте проекти й ініціативи матеріально — “до глибини 
кишені” вашої любові до України. 
 Що може бути конкретніше?! 
 Ми запропонували алгоритм і продовжуємо працювати далі. 
Але ми апріорі не можемо подати вам усе в готовому вигляді на 
блюдечку з жовтоблакитною облямівкою. 
 24 січня 2019 р. 
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Нагальною стає потреба у створенні якісно нових 
україноцентричних ідеологічних партій і рухів та 

україноцентричних громадських об‘єднань за інтересами. Учені 
звертають увагу на потребу піднесення політичної культури на 
основі українознавчих студій. Обов’язковими елементами 

програм політичних партій, рухів і громадських об’єднань мають 
стати бачення національної ідеї, чітке обгрунтування ідеології, 
стратегічне бачення розвитку України на десятиліття наперед, 

методологія тощо. 



✍ 

Системні зміни та  
інвентаризація власності 

 Юрій Луканов звернув увагу на явище: “Останнім часом трап-
ляються мені молоді люди, які думають не про те, як створити 
бізнес і заробити, і примножити, а як ‘відновити справедли-
вість’, перерозподілити власність ‘на користь народу’. Наскі-
льки це явище типове для молодих? Просто цікавлюся. чи ста-
нуть такі ідеї домінуючими?”.  
 Отже, совковість московського розливу з ментального рівня 
проникла на рівень генетичний. Відібрати в одних і віддати (роз-
дати) іншим чи націоналізувати (забрати у власність “народу”) — 
один із засадничих принципів більшовизму з його “диктатурою 
пролетаріату” (люмпенів), що його було покладено в основу авто-
ритарно-тоталітарного устрою в СРСР. Адміністративно-команд-
ний спосіб урядування через компартійно-радянську освіту та про-
паганду, за допомогою “батога й пряника” (жорстоких репресій та 
вишуканих заохочень) за декілька десятиліть таки спромігся 
створити “єдину спільність — радянський народ” (по-теперішньо-
му — “совок”). 
 Тепер ми бачимо, що совок таки здатний до самовідтворення, і 
він буде самовідтворюватися доти, поки Україна продовжуватиме 
жити в радянській системі координат. Лише системні зміни мо-
жуть трансформувати суспільну свідомість, зокрема — і через 
якісно нові освіту та просвіту, а також україноцентричні ЗМІ. За но-
вого суспільного устрою/ладу не повинно бути місця й для олігар-
хату, у який переродилася компартійно-радянська номенклатура. 
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 Цілком резонним я запитання: як же бути з тими, хто в непра-
ведний спосіб надбав мультимільйонні й мільярдні (у доларах) 
статки? Очевидно, було б нерозумним наслідувати приклад біль-
шовиків і вчиняти черговий перерозподіл власності. Перш за все 
тому, що це спонукало б перегляд кримінального розслідування 
порушень прав власності більшовиками, що можливо лише част-
ково, та й те забрало б багато часу, коштів і людських ресурсів. 
 Отже, хоч я й хотів би повернути собі й своїм дітям те, що біль-
шовики відібрали у моїх дідів-прадідів (а це — десятки й десятки 
гектарів землі, нерухомість, засоби виробництва, моральні втрати 
тощо), я розумію, що це просто непосильна робота. Звичайно, від-
носно простіше розібратися з олігархатом, якому — як олігархатові 
— лише три десятиліття. Лише за допомогою Ґуґла можна з’ясу-
вати, як той чи інший олігарх з “нікого” став “усім”, але такі роз-
слідування не спонукають багатіїв добровільно відмовитися від 
неправедно набутого добра, та й для конфіскацій навряд чи да-
дуть достатньо підстав. 
 У чому тут проблема? А в тому, що після розвалу СРСР в Ук-
раїні ніхто навіть не думав здійснити інвентаризацію усієї власно-
сті й належним чином оцінити її. Щось, звичайно, відповідні органи 
державної влади роздавали (приватизували) контрольованим, але 
волюнтаристським способом. Але набагато більше прихватизо-
вувалося, розкрадалося, віджималося, захоплювалося по-рей-
дерському… При цьому не обходилося без корупційних операцій 
та бандитських розборок, у яких пролито чимало крові і вчинено 
чимало убивств. За великим рахунком, агресія Московії, анексія 
Криму й війна на Донбасі — це також частини того ж ланцюга.  
 Отже, частиною підготовки системних змін має стати й то-
тальна інвентаризація власності. Цікавим, як на мене, має бути 
історичний розділ цієї інвентаризації, який — хай неповною мірою 
— покаже, що Україна втратила безповоротно. Головним же за-
вданням цієї інвентаризації буде дослідити процеси переходу 
власності з рук у руки, способи карколомного збагачення олігархів 
та наслідки цих процесів. 
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 У ході такої інвентаризації напевно будуть виявлені зловжи-
вання й злочини, які стануть предметом кримінальних роз-
слідувань та судових розглядів. Очевидно, що суди матимуть під-
стави для конфіскації незаконно набутого права власності й по-
вертатимуть конфіскати у власність держави, яка повинна буде 
виставляти вилучену судами власність на аукціони. Звісно, що 
внаслідок такої інвентаризації та судових розглядів “герої” 
процесів “розподілу” майна УРСР поділяться, за моїми при-
пущеннями, на три групи. 
 До першої групи відношу тих олігархів, чиє збагачення пов’яза-
не із убивствами й каліченням людей, шахрайством особливо 
великих масштабів та іншими кримінальними злочинами, які від-
кривають лише одні двері — у в’язницю. На різні терміни ув’яз-
нення (від пожиттєвого до кількох років) і з повною конфіскацією 
майна. 
 Друга група сформується з осіб, які за рішенням суду втратять 
усе неправедно нажите майно, відбудуться умовними строками 
або просто переляком і відтак підуть працювати по найму, почав-
ши знову з чистого аркуша. 
 Ну, а третю групу напевно складуть ті, хто матимуть право взя-
ти участь в аукціоні. Комусь із них, можливо, навіть пощастить ви-
купити те, за що раніше вони не вважали потрібним сплатити 
належну суму. 
 Усе це стане можливим як вислід системних змін. Останні ж 
здатне буде здійснити українське суспільство з високим рівнем 
національної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності.  
 Ініціюйте створення Фронту і Рухів, рекомендованих нами! 
 9 лютого 2019 р. 
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Рух Світового Ураїнства — рушійна сила 
системних змін в Україні.



✍ 

Владімір Зєлєнскій та перспективи 
“обнулювання” і “перезавантаження” 

 Рустам Ташбаєв понад дві години свого часу витратив на до-
кладне препарування й коментування передвиборної програми лі-
дера політичного проекту “Слуга народу” й президентських пере-
гонів Владіміра Зєлєнского. Тут немає комплексного аналізу і оцін-
ки змісту (ідейно-тематичного спрямування) та форми документу 
як такого. Натомість маємо прискіпливе прочитання з коментуван-
ням окремих положень програми Зєлєнского. Пан Ташбаєв висло-
вив справедливі й переконливі критичні зауваження, за винятком 
хіба що окремих несуттєвих нюансів. 
 Дозволю собі лише узагальнення, яке виникло у мене як 
наслідок попереднього власного ознайомлення з програмою Зєлє-
нского. Документ являє собою скорше маніфест, у якому пода-
ється далеко не повний опис становища в Україні і відтак заде-
кларовано уявлення про омріяну Україну. Тут не знайдете стра-
тегічної візії перспектив України, хоча б декларування методів і 
способів досягнення мети, бодай натяку на зміни системного 
характеру, ініціювання змін ситуативного характеру, ба навіть 
реформ. 
 Щиро кажучи, мене здивувало, що Р. Ташбаєв, який позиціонує 
себе як українського націоналіста, покладає надії на президент-
ського кандидата з високим рейтингом, але без чітко визначених 
політичних поглядів і будь-яких проявів україноцентризму. Про-
грама Зєлєнского, і про це можна дізнатися з доступних джерел, 
являє собою “клаптикову ковдру”, зшиту з пропозицій його прихи-
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льників і симпатиків, збір яких Зєлєнскій оголосив щойно після 
висунення своєї кандидатури. Прикро, що пан Ташбаєв про це не 
знав. 
 Ніколи до того і навіть тепер на основі зібраних пропозицій В. 
Зєлєнскій не сформулював свого власного концептуального ба-
чення перспектив розвитку України. Зєлєнскій живе виключно сте-
реотипами пересічного представника пострадянського суспільства 
і не володіє навіть найпростішими методами аналітичного осмис-
лення фактів, подій і явищ. Оскільки В. Зєлєнскій сам мислить ка-
тегоріями, доступними постійним глядачам КВН та “95-го 
Кварталу”, він має шанс виграти вибори за рахунок саме носта-
льгічних настроїв в українському суспільстві, опираючись на ту 
аморфну його частину, яка ще торік усі свої надії покладала на М. 
Саакашвілі та його Рух Нових Сил. РНС цілком закономірно “позе-
ленів”, щойно після того, як президент України доступними йому 
засобами впливу позбавив Саакашвілі можливості бути ключовою 
фігурою руху, який так і не сформувався як громадсько-політична 
сила з тривкою ідеологією. Тому також цілком закономірно, що 
Зєлєнского підтримали Саакашвілі, Лещенко та інші діячі, так чи 
інакше пов’язані з РНС. 
 У разі програшу Зєлєнского на виборах “зелені”, позбавлені на-
віть україноцентричної риторики (на відміну від інших політичних 
сил), мімікрують під щось інше, але навіть не інакше. Це — та су-
спільна група, яка потребує кумира і тягнеться за ним як носієм 
своїх сподівань і надій. Усе решта для них — “какаяразніца”, а для 
деяких — “якарізниця”. У разі перемоги Зєлєнского на виборах 
розчарування новим “позасистемним” президентом почнеться так 
само швидко, як воно приходило після всіх попередніх прези-
дентських виборів. Так що сподівання й надії навіть найвідданіших 
прихильників КВН та “95 Кварталу” — марні. 
 Деякі аналітики можливий прихід Зєлєнского на посаду прези-
дента уже називають “національною катастрофою”. Звичайно, так 
само національною катастрофою можна назвати можливе пре-
зидентство Юлії Тимошенко, другий строк Петра Порошенка і 
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будь-кого іншого за списком учасників цьогорічних перегонів. Пе-
реобрання Порошенка, звісно, малює передбачувану перспективу: 
буде продовження того, що спостерігаємо п’ятий рік. Так само 
передбачуваним є й можливе президентство Тимошенко: це напе-
вно буде еклектичне поєднання її власного уже колишнього прем’-
єрського досвіду, припудреного “новим курсом”, трохи — Поро-
шенка, більше — Януковича (“Янукович у спідниці” продовжує 
дрімати в ЮВТ) і т. ін. 
 Зєлєнскій — непередбачуваний в усіх відношеннях, і передусім 
своєю українобайдужістю чи навіть українобіжністю, совковим ро-
мантизмом “крємльовского мєчтатєля”, громадсько-політичною на-
ївністю політика-комедіанта, стратегічного сліпця і всього іншого, 
що ви можете тут додати. У перемозі Зєлєнского яко “слуґі на-
рода” (нагадаю, що це — формула, вигадана Сталіним) і в тих 
перспективах, які проглядаються за його “президентством”, “на-
ціональної катастрофи”, звичайно, не станеться. Як її не сталося 
за наслідками “господарювання” усіх попередніх президентів і не 
спостерігається за чинного президента. А от нові виклили й ви-
пробування Україні й українцям гарантовані. І це будуть саме ті 
виклики й випробування, які нарешті вдарять українське су-
спільство так, що воно нарешті усвідомить усю серйозність свого 
становища і нагальність системних змін. 
 Позірно “позасистемний” як типовий виплід радянської систе-
ми, Зєлєнскій підсвідомо, як мені підказують, “обнулить” процеси 
націєтворення і державотворення в Україні, що їх попередні пре-
зиденти використовували для збереження “радянського способу 
життя” своїми недолугими косметичними ремонтами. Зєлєнскій 
ризикує натиснути ту клавішу на “комп’ютері”, яка спалить “ма-
теринську плату” старої системи кординат і відтак унеможливить 
“перезавантаження” усе ще авторитарно-тоталітарної “радянсь-
кої України”. Потрібна буде заміна “материнської плати”, тобто уст-
рою/ладу, до якої Зєлєнскій не готовий — ні теоретично, ні мето-
дологічно, ні організаційно, бо він не готовий до системних змін 
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ментально. Рівень його власної національної свідомості й грома-
дянської зрілості затримався на нульовій позначці. 
 Для когось це, безумовно, буде “національною катастрофою”. 
Їм можна буде лише поспівчувати. Зате ті, кому треба щезнути (із 
Зєлєнськім в їхньому числі), щезнуть. Відтак будемо сподіватися, 
що нарешті пробудеться й активізується україноцентрична час-
тина суспільства, яка нарешті усвідомить свою провідну місію, 
мобілізується, організується й вийде до широких мас із ідеями си-
стемних змін через українізацію, відродження національних тра-
дицій і звичаїв до зміни устрою і запровадження якісно нового 
способу урядування. 
 1 березня 2019 р. 
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Всеукраїнські Установчі Збори  
за участю української діаспори є єдино 
можливою формою еволюційної зміни 

суспільного устрою і способу урядування в 
Україні. Для цього важливо налагодити 
активну науково-дослідну, освітньо-

просвітницьку, інформаційно-
пропагандистсько-агітаційну, організаційно-

управлінську роботу. 



✍ 

Загрозлива тенденція і  
останній шанс для України 
 

 Неподолані традиції “радянського способу життя”, неукраїнізо-
вана система освіти й просвіти, ефективна російська пропаганда, 
яка монополізувала український інформаційний простір, совкова 
інтелектуальна й політична еліти і т. ін. — ось головні чинники то-
го, що незважаючи на агресію Росії щодо України кількість симпа-
тиків Росії в Україні зростає. Ця статистика є свідченням того, що 
ситуативні заходи (декомунізація, реформування освіти, закон про 
мову освіти, квотування пісенного репертуару в телерадіомов-
ленні тощо) не працюють і, схоже, навіть роблять шкоду. 
 Україна потребує невідкладної системної українізації в усіх 
сферах і на всіх рівнях суспільного життя і державотворення. У 
першу чергу системна українізація має прийти в систему освіти й 
просвіти. Нагальною є українізація інформаційного простору, за-
безпечення інформаційного суверенітету України, створення й 
підтримка україноцентричної системи ЗМІ. 
 Якщо системні зміни в Україні не будуть невідкладно ініційовані 
і їх здійснення не розпочнеться у найближчі п’ять—десять років, 
Україна повернеться у сферу повного впливу Москви, а упродовж 
пари наступних десятиріч буде повністю поглинена Росією. Хочу 
наголосити, що відповідальність за такий вислід ляже не на дер-
жаву з її українобайдужими гілками влади, а на все українське су-
спільство з його бездумною елітою, передусім — науковою, освіт-
ньою, просвітньою, мистецькою й інформаційною. 
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 Якщо ви усвідомлюєте усю серйозність цього виклику, поділя-
єте мою стурбованість і готові об‘єднатися для подолання цієї за-
грози, зголошуйтеся до співпраці з нами, надіславши приватне по-
відомлення на мою скриньку або на скриньку будь-якого з наших 
проектів. Оскільки публічне обговорення з різних причин у нас не 
складається, будемо розширювати рамки непублічного спілку-
вання.  
 12 березня 2019 р.  
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Всеукраїнські Устанорвчі Збори ставлять за мету повну і 
остаточну ліквідацію залишків авторитарно-тоталітарного 

радянського суспільного устрою і адміністративно-командного 
способу урядування, проголошення якісно нових суспільного 
ладу та способу урядування, заснованих на українських 

національних традиціях і звичаях, ухвалення нової Конституції 
України, рішення про проведення виборів президента (гетьмана) 
та вищого законодав-чого органу, формування Центральної 
Виборчої Комісії, утворюють Тимчасовий уряд на чолі із 
наказним президентом (гетьманом), який заміщує чинну 

систему урядування, забезпечує функціонування державних 
органів на перехідний період та трансфор-мацію способу 

урядування відповідно до ухвали Установчих Зборів. Запуск 
нової системи урядування і налагодження нового устрою. Цей 

етап може зайняти 7–10 років.



✍ 

Декомунізація, деколонізація...  

 Заговорили про деколонізацію… Як би не вийшло так само, як 
і з декомунізацією: зовнішні атрибути комунізації прибрали, а “ра-
дянський лад” як стояв, так і стоїть непорушно. Не відбулося зру-
шень у ментальності українського суспільства: рівень національ-
ної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності залишає-
ться на гранично низькому рівні. Підтвердженням цього є нинішня 
президентська кампанія з кількісними і якісними показниками як 
кандидатів на президента, так і симпатій/антипатій електорату. За-
гляньте лишень у життєписи та програми кандидатів, а також заду-
майтеся над статистикою будь-яких соціологічних досліджень.  
 Совок у головах українців, нанесення нової штукатурки на буді-
влю “радянської влади” у планах кандидатів на президента... На-
віть тих, хто здатен мислити системно, але не мислить. Хтось гра-
ється націоналістичною риторикою без грана національної ідео-
логії в глибинах світогляду і в душі. Хтось прагне зберегти Мало-
росію, а комусь нарегло будувати УРСР із столицею за по-
рєбріком… 
 Ви думаєте, що в разі перемоги на виборах ЗєКоМанди не 
почнеться повернення на постаменти ленінів і дзержинських, назв 
населених пунктів та вулиць? Яка “декомунізація”?! Яка “деруси-
фікація”??!! Яка “деколонізація”???!!! Коли “політичні втікачі" з пу-
тінської Московії знаходять на українських теренах “прівичную 
аудіторію” (Є. Кісєльов) для пропаганди усе того ж “радянського 
способу життя”. 
 Вас не насторожує те, що серед перелічених вище “де-“ ніколи 
не зринає поняття “дерадянізація”? 
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 “Пєрєстройка”, ініційована М. Горбачовим, мала на меті, між ін-
шим, декомунізацію через навішування на радянську владу маски 
з “чєловєчєскім ліцом”. Робилося це методом, який у народі назва-
ли “законом тайги”. Це коли нагорі гуляють вітри “пєрємєн” і все 
шумить змінами ситуативного характеру, а внизу — могильна ти-
ша… На початку осені 1989 року трапилося мені брати участь в 
одній всесоюзній нараді з питань вищої освіти у Владивостоці. 
Так-от там виступав з промовою перед нашою невеликою ауди-
торією якийсь високопосадовець (завідувач відділу чи цілий галу-
зевий секретар) із Приморського крайкому КПРС. Одно мені запа-
м’яталося із виступу того компартійного діяча Далекого Сходу, 
економічно на той час уже більше орієнтованого на Японію (кіль-
касот кеме до Токіо і тисячі кеме до Москви!), який сказав: “Там, в 
Москвє — пєрєстройка, пєрєстройка, пєрєстройка, а у нас тут со-
вєтская власть стоіт прочно”. 
 Тривкість радянської влади робить Росію такою, як вона є. Три-
вкість радянської влади в Україні тримає українців та українську 
державу на московському налигачі, і ніяка декомунізація та деко-
лонізація цей налигач не перетре. Радянський устрій виявився 
найміцнішою структурою з усього, що створили більшовики. Моно-
полія компартійної ідеології зникла. Традиції тотального силового 
контролю за мізками через надпотужні спецслужби, хоч в повіль-
но, але руйнуються. А от “совєтская власть стоіт прочно”. 
 Прикметно, що за межами СРСР противники радянського режи-
му називали себе антикомуністами й антибільшовиками (згадайте, 
наприклад, Антибільшовицький блок народів). В СРСР же диси-
дентів називали одним словом — “антісовєтчік(і)”/“антирадянщи-
к(и)”. Характерно, що повернувшись із тюрем, таборів та поселень 
і включившись у процеси “демократизації” й нових “національно-
визвольних змагань” (кінець 80-х), вийшовши на “парад суверені-
тетів” (1990), запаморочені ейфорією несподіваних незалежнос-
тей (1991) “антирадянщики” навіть не усвідомили, що найбільшим 
злом був і залишається “радянський устрій”. 
 “Радянський устрій” (авторитарно-тоталіталітарний лад з адмі-
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ністративно-командним способом урядування) — це кесонний (за-
лізобетонний) кістяк надзвичайної міцності. Ви можете декому-
нізовувати й деколонізовувати його фасад, змінювати конфігура-
цію архітектурного оздоблення (“політичну систему”, “державні ін-
ститути”), змінювати кольори (з червоного на синьо-жовтий) і тек-
сти картах чи табличках (назви країни, області, міста, вулиці)… Бу-
дівля все одно стояла, стоїть і буде стояти. Допоки ви не зрозу-
мієте, що проблема не у фасаді, меблях та іншому начинні, а в 
конструкції. І байдуже, який ви дах на неї поставили, який фасад 
на неї навісили, у які кольори розцяцькували, якими меблями об-
ставили… 
 Цього не усвідомили свого часу дисиденти-антирадянщики. Що 
вже тоді говорити про перефарбованих з червоного на синьо-
жовте націонал-демократів? Мовчу про порожевілих комуністів-
соціалістів… Ну, а що стосується наших зарубіжних друзів — як 
лібералів, так і консерваторів, — то для них це було, залишається 
і ще довго буде залишатися незбагненним і поготів. 
 Зверніть увагу ще й на такий нюанс, що саме “зміна держав-
ного ладу” є однією із найбільш криміналізованих статей на всьо-
му пострадянському — і все ще радянському! — просторі. Зага-
дково? Загадкою для мене залишається інше. Як так вийшло, що 
мій дід із трикласною церковно-парафіяльною освітою, читаючи 
газету “Правда”, розумів це, а сонм дисидентів-інтелектуалів та 
прогресивних мудреців з ученими ступенями це збагнути не могли 
тоді і досі не можуть? Хоч усе — очевидне, і чим дорослішою стає 
деградація українського суспільства і незалежної України — усе 
очевиднішим. 
 Мітку антирадянщика я успадкував від свого діда. Зв‘язки з 
шістдесятниками і, зокрема, з дисидентами довершили формуван-
ня мого світогляду, який я визначаю як “поміркований націона-
лізм”. Для мене було очевидним на переломі 80-х і 90-х і відтоді 
стає все очевиднішим, що Україна потребує системних змін, і ці 
зміни мають початися з широкомасштабної системної українізації. 
Тому я й кажу: Всеукраїнський Фронт Системних Змін — єдина мо-
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жливість розбудови України. Ініціюйте створення Фронту і Рухів, 
запропонованих нами! Як і мій дід, незважаючи на вплив диси-
дентського руху, я не був і не є прибічником радикальних дій і тим 
більше — насильницької зміни будь-якого режиму. Так що ті, хто, 
можливо, вбачає у моїх публікаціях “заклики до силового повален-
ня влади”, можуть заспокоїтися: ні шибениця, ні гільотина, ні “куля 
в лоб” нікому не загрожує. 
 Моя ідея (якщо хочете — моя ідея-фікс) зводиться до того, щоб 
перш за все здійснити трансформацію свідомості українського су-
спільства в цілому і кожного його члена зокрема. Відтак зовнішні 
прояви колонізації, русифікації, комунізації й чого там ще зникнуть 
самі собою — “як роса на сонці”. А стратегічним наслідком цієї 
трансформації стане закономірна й природна зміна суспільного 
ладу та його атрибутики. Трансформація свідомості українського 
суспільства, а відтак і — підкреслюю! — закономірна органічна 
зміна суспільного устрою й системи урядування, на моє переко-
нання, можуть і повинні відбутися за допомогою масованої украї-
нознавчої освіти й просвіти та ефективної роботи україноцент-
ричної системи ЗМІ.  
 15 березня 2019 р. 
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У надрах Всеукраїнського Фронту Системних Змін як гро-мадсько-
політичної організації мають народитися і сформуватися три 
україноцентричних ідеологічних політичних партії: право-

консервативна (традиціоналістська), центристська і соціальнно 
орієнтована. Ці партії випрацюють відповідні концепції системних змін 
в Україні й запропонують свої програми стратегічного розвит-ку 
України на тривалу перспективу. Лідери цих партій стануть ос-
новними кандидатами на посаду президента України, і перемога 
будь-кого з них уможливлюватиме ініціювання системних змін на 

державному рівні. 
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Суб’єктність українського народу і 
народовладдя 

 Анатолій Трофименко запропонував запостити в одній із наших 
мережевих груп публікацію із свого блогу: “Анатолій Трофименко. 
Пропоную для внесення до Конституції України новий розділ”. 
Оскільки написати вступне слово там неможливо, а без супро-
відного тексту цей матеріал я поширювати не хочу, я вирішив 
оприлюднити його текст як додаток до моїх нотаток, в яких ви-
кладаю характерні для української масової свідомості думки сто-
совно українського народу як суб’єкта державотворення і такого 
похідного явища як народовладдя. 
 Панові Трофименкові болить, що український народ усунутий 
від влади в Україні і що в Конституції України немає навіть окре-
мого розділу чи бодай окремої статті про державотворчу суб’-
єктність українського народу. У зв’язку з цим він цією публікацією і 
пропонує доповнити Основний Закон таким розділом. 
 З цією темою тісно пов’язана проблема, яку активно мусують 
інші автори, і це проблема народовладдя. Вам напевно не раз 
траплялося надибувати публікації, в яких встановлення в Україні 
народовладдя є ідеєю-фікс. 
 Звичайно, я не маю нічого проти, щоб у Конституції України був 
розділ, у якому було б окреслено суб’єктність українського народу, 
а відтак його права, обов‘язки і відповідальність. Ну, а що стосу-
ється “народовладдя”, то я не проти того, щоб вживане в Консти-
туції поняття “демократія” замінили словом “народовладдя” (бо 
саме так і перекладається українською слово “демократія”). 
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 Як і більшість пасивного й політично неосвіченого українського 
суспільства, А. Трофименко виходить з того, що спеціальний роз-
діл у Конституції надасть українському народові більше прав і сво-
бод як “джерелові права і вищому суб’єкту влади” в Україні. З 
цього погляду він і розписує права, які, на його переконання, ма-
ють бути відображені в Конституції України. 
 “Український Народ є найвищою владою в Україні, який  здійс-
нює владу безпосередньо і через органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати  
конституційний лад в державі Україна належить виключно Укра-
їнському Народові і не може бути узурповане державою, її орга-
нами або посадовими особами”, — пише А. Трофименко.  
 Перечитайте уважно цей абзац, і ви побачите суперечності, що 
лізуть з усіх щілин. Найбільшою суперечністю цього пасажу є те, 
що автор протиставляє народ і державу, і остання мислиться йому 
як суб’єкт рівний... народові. Якщо ж розглядати державу як 
продукт народу (чи суспільства), то що тоді заважає народові 
(суспільству) творити таку державу, яка була б підпорядкована 
народові (суспільству) як “вищому суб’єкту влади”? 
 Звісно, що — рівень національної свідомості й громадянської 
зрілості/відповідальності цього народу (суспільства). Інакше кажу-
чи, народ сам відповідальний за те, який суспільний устрій він 
обирає для себе, яку державу він творить і кого обирає в органи 
влади та місцевого самоврядування. Позаторік саме про це я й пи-
сав у статті “Історична відповідальність народу”, яка багатьом 
моїм читачам не сподобалася. Тепер А. Трофименко примушує 
мене нагадувати про неї, бо час і перебіг подій підтверджують, що 
я таки мав рацію. 
 Ось і пан Трофименко пише, що “Український Народ держави 
(республіки) Україна має право і зобов’язаний”... Продовження 
тексту стосується прав, але обов’язки й відповідальність народу в 
цій конституційній ініціативі... не обговорюються. Тим часом чинна 
Конституція передбачає, що народ реалізує своє право як “вищого 
суб’єкта влади” через вибори — президента, народних депутатів, 
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депутатів інших рівнів та органів місцевого самоврядування, а та-
кож, звичайно, через референдуми. І це — не тільки його право, 
але і обов‘язок. 
 І тут виникає запитання про те, чому цей народ (суспільство) 
так безвідповідально ставиться і до свого права, і до свого обо-
в’зку — обирати у владу лише достойних людей, тобто делегувати 
свої повноваження совісним, чесним і порядним людям. Чомусь 
виходить так, що до влади в Україні приходять безсовісні, нечесні 
й непорядні люди. Американські науковці, які вивчали виборчі про-
цеси в історичній перспективі, звернули увагу на те, що рівень 
політиків і урядовців прямо залежить від рівня свідомості й грома-
дянської зрілості електорату, виборців, тобто народу (суспільства). 
Так було зроблено висновок: народ обирає собі подібних, або — 
народ має таку владу, яку заслуговує. 
 Отже, якщо український народ (навіть якщо ви напишете ці два 
слова з великої букви, як це робить А. Трофименко) безвідпові-
дально ставиться до своїх обов‘язків як “вищого суб’єкта влади”, 
ніякі додаткові розділи в Конституції не допоможуть. Якщо народ 
живе не по совісті — толерує подвійні стандарти й подвійну мо-
раль, — то напевно такого ж він має сподіватися й від тих, кому 
він делегує свої повноваження як “вищий суб’єкт влади” і хто 
дістає доступ до всенародних ресурсів та починає розпоряджа-
тися ними як своєю приватною власністю. Держава узурпує вла-
ду? Ну, так це ж ви, народ (суспільство), самі сотворили таку дер-
жаву і таку владу над собою поставили! 
 Ось чому я закликаю до піднесення національної свідомості й 
громадянської зрілості/відповідальності українського суспільства. 
Широкомасштабна українізація, відродження національних тради-
цій та звичаїв, зміна устрою/ладу поверне нам те, що було не так 
давно — за життя мого покоління — втрачено: жити по совісті. 
Совісна, національно свідома й громадянськи відповідальна лю-
дина сама не полізе у політику та урядування, бо розумітиме, яко-
го рівня природних здібностей, освіти й досвіду особистості мають 
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працювати там, щоб процеси націєтворення й державотворення 
були успішними й ефективними.  
 За такого підходу ми побудуємо Україну такою, що вона зможе 
зайняти належне їй місце у світовому співтоваристві. Для цього 
треба, щоб знайшлася і згуртувалася достатня кількість інтелек-
туальної частини українського суспільства, яка узяла б на себе ос-
віту й просвіту та інформаційно-роз’яснювальну роботу серед на-
роду. Тоді народ і підтягнеться до того рівня, на якому молодий  
американський народ, усвідомивши себе, заявив: “We, the 
People…” (“Ми, люди…”). 
 19 березня 2019 р. 
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За нашими підрахунками загалом на здійснення 
системних змін в Україні потрібно 15–20 років. Якщо 
цими змінами зайнятися негайно, то до 2035–2040 

року Україна здійснить незворотні системні зміни й вийде 
на шлях успішного розвитку. Зволікання із системними 
змінами цю перспективу лише віддалятиме. Якщо  Укра-

їна не розпочне ці зміни до 2030 року, стагнація 
поглиблюватиметься, і тоді Україну жде руїна, внаслідок 
якої українці щезнуть як народ, розчинившись серед інших 

народів, а територію України спустошать ті, хто 
перетворять (і вже перетворюють) її на пустелю. Хотілося 
б помилитися і щоб до 2050 року Україна стала однією з 

найпотужніших країн світу. 



✍ 

Блага вість про бездержавність 
українського народу 

 Володимир Крижанівський поширив текст Тараса Возняка, який 
викликав різку критику історика Павла Гай-Нижника (див.: “Мазепа 
VS Янукович: реалізм проти дурості” у блогах на сайті “Української 
правди”). Проблема — неспроможність українського народу буду-
вати державу та його (народу) упереджене ставлення до держав-
ної влади взагалі. Прикметно, що всі мають рацію в деталях, але 
так само усі не мають рації в принципі. У тексті фігурують імена І. 
Мазепи та П. Скоропадського (Б. Хмельницький лише згадується 
як рубіж). Отже, обговорюється держава (і державність), як вона 
склалася від 18-го століття й досьогодні. Це — історичний період, 
відомий посиленням контролю держави над громадянином. Тому 
нічого дивного, що українці не сприймають такий тип суспільно-
політичного устрою. 
 Як народ із древніми традиціями і звичаями, українці зберегли 
у своїй генетичній пам’яті інші уявлення про суспільний лад і спо-
сіб урядування, за яких “держава” мала мінімальний вплив на 
громадянина, і це — те, чого прагнуть українці сьогодні. Емоційно 
наснажені, вони мріють про “народовладдя”, не підозрюючи, що у 
цього слова є ширше вживаний стовідсотковий синонім — “демо-
кратія”. За давніх часів українці не знали слова “демократія”, але 
вони не мали у своєму лексиконі й слова “народовладдя” (останнє 
вигадали… більшовики). Разом з тим, українці давали собі лад, і 
тво-рили наймогутніші потуги в Європі, що їх тепер підводять під 
категорією “держава”. Але ті потуги у теперішньому розумінні по-
няття “держава” державами не були. Вони мали інший тип устрою, 
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і урядування у них було станове. І всі були заможні й щасливі. Аж 
поки на наші землі не прийшли із своїм порядком і своїм влада-
рюванням ті, хто у себе придумав державу, владу та її інстру-
менти обмеження прав і свобод доти вільних людей. Повернемося 
до своїх коренів, до своїх традицій і звичаїв, серед яких ключовим 
є — жити по совісті, — і все влаштується природним чином. 
 Отже, перше, що нам треба зробити, — це повернути україн-
цям національну ідентичність, помножену на національну свідо-
мість і громадянську зрілість. Друге, нам треба здихатися “радян-
ського устрою”, що його завели в Україну більшовики, і встановити 
новий суспільний лад на основі національних традицій і звичаїв. 
Третє, нам треба встановити такий спосіб урядування (самовря-
дування) від громад і до самверху, основу якого склала б націона-
льна ідеологія, що випливає із національних традицій і звичаїв.   
 Одним із ефективних напрямів цієї ідеології може виявитися 
анархо-націоналізм чи націонал-анархізм (кому що більше по-
добається). Тут нагадаю, що засновниками анархізму на теренах 
Російської імперії у 19-му столітті були діячі з... українським корін-
ням, представники старовинних українських родів. Я вже звертав 
увагу на те, що з-поміж способів “державотворення”, які випробу-
вала Україна під час національно-визвольних змагань сто років то-
му, найдовше протрималися не гетьманат Скоропадського, не со-
ціалістичні Центральна Рада й Директорія, а анархічна республіка 
Нестора Махна. Виходить, що “анархія — мати порядку” не такий 
уже й саркастичний слоган, якщо зважити на те, що “бездер-
жавність української нації” напевно є нагадуванням для нас про 
те, як ми жили без держави колись і що ми житимемо без неї і в 
майбутньому. У нас багато чого поцупила Московія. В тій же Мос-
ковії ще не так давно носилися з ідеєю “відмирання держави” (це 
було навіть залекларовано в “Програмі будівництва комунізму”). У 
них це не вийшло і не вийде. Бо у них це в принципі не може ви-
йти. А от у нас виходило колись. Значить, вийде і тепер. Для цього 
якраз і потрібні системні зміни. 
 7 квітня 2019 р. 
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Програні вибори як останній  
урок для України 

 Задум цієї статті зазнав кілька кардинальних змін. Спочатку я 
думав написати дві окремих статті по кожному кандидату. Потім 
додалася ідея третьої статті, яка мала б загальний характер і пе-
редувала б диптиху або мала б характер узагальнення й ішла б 
після диптиху. Зрештою, я вирішив написати одну статтю, поклав-
ши в основу її компаративний, зіставний/порівняльний аналіз. 
 Я — не єдиний, хто вдається до зіставного аналізу двох фіна-
лістів цьогорічних президентських перегонів. Зіставлення канди-
датів за етнічними критеріями запропонував Ігор Каганець у статті 
“Чи є Петро Порошенко етнічним українцем” (див.: “Азбука наці-
оналізму” на сайті “Народний Оглядач”). Вдаючись до трьох ознак 
протиставлення “свій — чужий”, І. Каганець доводить, що П. Поро-
шенко є етнічним українцем, тобто своїм, і фактично закликає го-
лосувати за нього. Натомість В. Зєлєнского автор статті віддає єв-
реям, тобто вважає чужим, і фактично відбирає у нього право бути 
обраним. Симптоматично, що стаття пана Каганця заявлена як 
частина циклу “Азбука націоналізму”, але при цьому автор не бере 
навіть до уваги ідеологічний та світоглядний рівні аналізу.  
 Тим часом історія того ж українського націоналізму дає нам 
приклади етнічних неукраїнців, які стали переконаними україн-
ськими націоналістами. Шанований паном Каганцем Гітлер не був 
етнічним німцем (австріяк чи, за іншими даними, австрійський єв-
рей), але зумів запалити серця німців ідеологією націонал-соціа-
лізму, і десятки мільйони німців не просто поділяли його світогляд, 
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а йшли за нього на вірну загибель. У одній із статей про феномен 
М. Саакашвілі я писав, що цей діяч залишився чужим в українській 
політиці не тому, що він етнічний грузин, а саме тому, що він ідео-
логічно і світоглядно не усвідомив своєї потенційної місії в україн-
ському політикумі.  
 Критерії, з яких я виходитиму, обговорюючи перспективи друго-
го туру президентських виборів в Україні, мають ідеологічний, ме-
тодологічний і світоглядний характер: 
 1. Як Владімір Зєлєнскій та Петро Порошенко бачать українсь-
ку національну ідею? 
 2. Яку ідеологію сповідують Владімір Зєлєнскій та Петро Поро-
шенко і якою мірою ця ідеологія відображає українські національні 
традиції і звичаї, а відтак сподівання українського народу? 
 3. Як Владімір Зєлєнскій та Петро Порошенко бачать стратегію 
розвитку українського суспільства та української держави? Куди 
Владімір Зєлєнскій та Петро Порошенко хочуть привести Україну 
через десять, двадцять, п‘ятдесят років?  
 4. Чи замислюється Владімір Зєлєнскій та Петро Порошенко 
над питанням зміни соціального устрою в Україні, тобто переходу 
від устрою, нав’язаного російсько-імперським та радянським пану-
ванням, до устрою, який базувався б на українських національних 
традиціях і звичаях? 
 5. Чи замислюються Владімір Зєлєнскій та Петро Порошенко 
над питання зміни способу урядування в Україні, тобто переходу 
від старої радянської системи до нової, яка базувалася б на укра-
їнських національних традиціях і звичаях? 
 6. Чи думають Владімір Зєлєнскій та Петро Порошенко над 
проблемами українізації України, причому не в плані банального 
поширення української мови, а в плані українізації сутнісної через 
повернення до національних традицій і звичаїв, які включають і 
певні морально-етичні норми, одна із яких — жити по совісті? 
 7. Яку позицію займають Владімір Зєлєнскій та Петро Поро-
шенко щодо агресії Росії проти України і яку стратегію перемоги 
вони пропонують? 
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 Ні П. Порошенко з його БПП “Солідарність”, ні В. Зєлєнскій з 
його партією “Слуґа народа” на наші запитання не відповіли. Ні 
прямо, ні опосередковано. Тому будемо виходити з тієї інформації, 
яка є доступною. Ігрища з медичним обстеженням та з дебатами 
оголили усю суть обох кандидатів на президента. Придивіться до 
слова і чину обох кандидатів на посаду президента і спробуйте 
знайти прямі або хоча б опосередковані відповіді на перелічені 
вище запитання. Програми Владіміра Зєлєнского і Петра Поро-
шенка легко знайти за допомогою Ґуґла, а профілі й сторінки в 
соціальних мережах. 
 Я не є прибічником чи навіть симпатиком жодного з кандидатів 
і виходжу з того, що нинішні президентські вибори (як, до речі, й 
усі попередні) Україна вже програла. Тому пропонований аналіз є 
скорше спробою розібратися, на що (і, звісно, на кого) українське 
суспільство витрачає свої життєві ресурси й чому продовжує на-
ступати на одні й ті ж граблі, втрачаючи шанс за шансом. 

1. Національна ідея 
 
 На превеликий жаль, українська національна ідея навіть не зга-
дується як у Владіміра Зєлєнского, так і в Петра Порошенка. Це — 
не їхня тема.  
 Досвід п’яти попередніх президентів України свідчить, що без 
національної ідеї бодай у риториці можна обійтися. Тому: “маємо 
те, що маємо” (Кравчук); “скажіть, яку Україну будувати..." (Кучма); 
“десять кроків назустріч людям” (Ющенко); “всьо будіт дон-
бас” (Янукович); “жити по-новому” (Порошенко)... 
 Так, жоден із президентів України не переймався цим питан-
ням. Здається, випрацювання національної ідеї не приходило на 
думку й Національному Інститутові Стратегічних Досліджень 
(НІСД) — головній науково-дослідній інституції, завданням якої є 
науковий (передусім — теоретико-методологічний і стратегічно-
прогностичний) супровід і забезпечення діяльності президента 
України. 

✍ 352 ✍



2. Ідеологія 
 
 Ні Владімір Зєлєнскій, ні Петро Порошенко ніде жодним словом 
не визначили свої ідеологічні постулати і свої світоглядні позиції. 
Наголошую: ніде жодним словом. 
 Десь після п’ятнадцятої хвилини своєї короткої прес-конферен-
ції для іноземних журналістів на запитання кореспондента газети 
“Фігаро”, яка у нього ідеологія — консерватизм чи лібералізм, — В. 
Зєлєнскій відповів: “Главная моя ідєолоґія — заможний украінєц”. 
Отже, кандидат на президента не розуміє навіть самого поняття 
“ідеологія”, не кажучи вже про поняття “консерватизм” та 
“лібералізм”. Тим часом його політична партія “Слуґа народа” як 
феномен видає його як представника радянської ідеології.  
 Ідеологічні уподобання П. Порошенка можна визначити, відсте-
жуючи його міґрацію з однієї партії до іншої (Соціал-Демократична 
Партія України /о/ — Партія Реґіонів — Наша Україна — знову 
Партія Реґіонів, а тепер поліідеологічний Блок Петра Порошенка). 
 Аналізуючи тексти їхніх програм і публічні виступи, можна зро-
бити висновок, що і один, і другий сповідують щось близьке до лі-
бералізму. Не класичний, структурований лібералізм. Я назвав би 
їхній лібералізм емпіричним, тобто сформованим практикою жит-
тя, життєвим досвідом кожного з них.  
 Звісно, що у них багато чого спільного або подібного так само, 
як і багато чого відмінного. З відмінного передусім привертає увагу 
риторика. Себто, кандидати відмінні один від одного формою, але 
не суттю/змістом. Тут не місце вдаватися до деталізації спільного 
— хто хоче, може зробити це самостійно. Незважаючи на суб’єк-
тивність таких підходів, усі напевно дійдуть однакового висновка: 
суть у них одна. 
 Чи чують вони сподівання українського народу? Зєлєнскій вирі-
шив “почути людей” і зібрав сто тисяч пропозицій для своєї про-
грами. Аналітики звертають увагу, що усе в цій програмі звелося 
до декларативних загальників. Порошенко сам знає, що потрібно 
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“його” народові, і тому вибірково торкає окремі струни народної 
бандури: “Армія. Мова. Віра”, — але виходить какофонія.  
 Чому так виходить? Та тому, що і один, і другий не мають на-
віть рожевого уявлення про традиції і звичаї народу, за лідерство у 
якого вони змагаються. Хіба за такого підходу в принципі можливо 
збагнути, усвідомити й осягнути, чого хоче цей народ і яким чином 
привести його до омріяної мети? 

3. Стратегія 
 
 Отже, яку стратегічну візію демонструють Зєлєнскій та Поро-
шенко? Та ніякої! У програмах обох кандидатів немає навіть по-
няття “стратегія”.  
 Програма Зєлєнского не має ні стратегії, ні тактики руху впе-
ред. Там, де мали б бути програмні положення, кандидат на пре-
зидента декларує свої... цінності. При цьому він не приховує під-
міну, але його електорат настільки засліплений любов’ю до свого 
кумира, що цю зухвалу підміну не бачить. А що стратегічні, тактич-
ні, оперативні, організаційно-управлінські аспекти в цій “програмі” 
ніхто навіть не думав визначати, електоратові просто байдуже. 
 Програма Порошенка нічим не краща від програми Зєлєнского. 
Чинний президент тримається свого курсу, визначеного ще п’ять 
років тому і вже дискредитованого за роки його правління, — “Жи-
ти по-новому”. Що означає цей постулат на цей раз? Читаємо: 
“жити вільно”, “жити безбідно”, “жити чесно” і “жити безпечно”. До 
кожного складника, звичайно, є деталізація, пояснення, обіцянки... 
П’ять років на посаді президента й десятиріччя в політиці так і не 
навчили пана Порошенка, що брак стратегічного бачення перетво-
рює будь-яку подобу програми на порожні обіцянки. 
 Правда, поза програмою Порошенко стратегію бодай згадує. 
 Отже, і новачок у політиці Зєлєнскій, і ветеран Порошенко стра-
тегічно є ягодами одного поля. Чому? Та тому, що і один, і другий 
“сів не в той літак” (М. Вінграновський). Якщо “жити чесно”, то їм 
обом краще було б і не рипатися. 

✍ 354 ✍



4. Системні зміни. Зміна устрою 

 Питання зміни соціального устрою в Україні, тобто переходу від 
устрою, нав’язаного російсько-імперським та радянським пануван-
ням, до устрою, який базувався б на українських національних 
традиціях і звичаях, актуалізувалися від часу проголошення Вер-
ховною Радою УРСР державного суверенітету України (1990). На 
жаль, ніхто в Україні так і не зрозумів, що Україна вийде з орбіти 
Московії і стане на шлях успішного розвитку тільки після повної 
перемоги над радянським ладом. Саме тому ми ратуємо за те, 
щоб на посаду президента України прийшов Фанатик Системних 
Змін, який зініціював і очолив би перехід України до нового ладу. 
 Прикро, але ні один, ні другий кандтидат навіть не натякає (от-
же, не усвідомлює нагальності) на необхідність повної ліквідації 
“радянського устрою”, успадкованого Україною від СРСР. Оче-
видно, їм обом комфортно жити й працювати в умовах “радянсь-
кого способу життя”, а що такий спосіб життя є гальмом розвитку 
України вони не думають. 

5. Системні зміни. Зміна способу урядування 

 Найближче до розуміння проблем способу урядування в Україні 
підійшов Ігор Смешко, який брав участь як кандидат на прези-
дента у першому турі виборів. За підказкою своїх зарубіжних ко-
лег, генерал Смешку звертає увагу на суперечності в урядуванні, 
спричинені конфліктом повноважень президента та прем’єр-мініст-
ра України. У своїй статті, присвяченій І. Смешку як кандидату на 
президента, я зауважив, що навіть системник Смешко до кінця не 
зрозумів причину цієї проблеми і вказав на те, що цей конфлікт по-
вноважень “запрограмував” інститут президентства, який по суті 
зберіг за собою функції, що були властиві ЦК КПУ і від першого 
секретаря ЦК перейшли до президента.  
 Як чинний президент, П. Порошенко активно послуговується 
адміністративно-командними можливостями обійманої посади, 
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яка разом з тим не обумовлює кола відповідальності президента і 
його апарату у вигляді неконституційної “адміністрації Президен-
та” з повноваженнями почилого в Бозі Центрального Комітету. 
Очевидно, це його влаштовує, і тому він нічого не робить, щоб змі-
нити ситуацію. Так само інститут президентства залишає за собою 
й вертикаль влади, успадковану від компартійного “демократи-
чного централізму”. Неефективна багатопартійність та брак кла-
сичних ідеологічних партій також не спонукає ветерана української 
політики й урядування Порошенка до висунення ідеї “зміни полі-
тичної системи”, про що говорять інші кандидати. 
 Сказане вище такою ж мірою стосується й новачка в політиці, 
але дипломованого правника В. Зєлєнского, який вийшов на ви-
бори з еклектичним набором “побажань трудящих”, але не вису-
нув жодної власної ідеї бодай ситуативних змін у царині уря-
дування. Очевидно, що він неспроможний навіть на обговорення 
питань такого штибу, і саме це напевно й дало підстави А. Гри-
ценкові після двогодинної розмови з претендентом на булаву за-
явити, що до президентства він не готовий.  
 У контексті теми системних змін обох рівнів характерним є яви-
ще, на яке звернув увагу Сергій Куделя. Це проблема “непам’я-
тання ‘совка’” молодшими поколіннями українців, зокрема, й поко-
лінням самого Зєлєнского. Перше: непам’ятання “совка” якраз і є 
проблемою. Є пам‘ять про безтурботне дитинство, яка на під-
свідомому рівні романтизує те, що довелося застати за “совка”. 
Друге: незнання радянської історії й небажання осмислювати її 
сутнісні явища. Будь Зєлєнскій освіченішим, він не вибрав би 
знаковий символ “совка”, породжений Сталіном, — “слуґа народа”, 
через який і проявив свою “совковість”. 
 Нарешті, завдяки своєму українобіжному чи принаймні укра-
їнобайдужому “Кварталу” Зєлєнскій зумів заручитися підтримкою 
тієї частини електорату, яка в суспільстві означена як “какая-
разніца” і під час виборів активізується й проявляється ситуа-
тивним вибором. Тому справді про реванш “совкових” і “ватних” 
навряд чи є підстава говорити, а от про активізацію частини суспі-
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льства з низьким рівнем національної свідомості й громадянської 
зрілості/відповідальності говорити треба. Прикметно, що саме до 
цієї верстви українського суспільства належить і сам Владімір Зє-
лєнскій. 
 Власне, якраз ці мої спостереження підтверджує і розшару-
вання симпатиків Зєлєнского за мовною ознакою, на особливість 
якого також звернув увагу С. Куделя. 
  
6. Українізація 

 Як Владімір Зєлєнскій, так і Петро Порошенко не думають над 
проблемами українізації України, причому не в плані банального 
поширення української мови, а в плані українізації сутнісної через 
повернення до національних традицій і звичаїв, які включають і 
певні морально-етичні норми, одна із яких — жити по совісті. 
 Можна було б говорити про переваги Порошенка, який активно 
експлуатує у своїй риториці питання української мови. Біда, однак, 
у тому, що це — лише риторика, а заходи, які криються за цією 
риторикою, носять ситуативний характер. Отже, ефективність їх 
позірна, і в цьому можна вбачати навіть дискредитацію ідей украї-
нізації. Про це я писав докладно в одній із статей циклу “Слово і 
чин президента Порошенка”. 
 Що з цього погляду бачимо в іншого кандидата? З великою на-
тяжкою тут можна нагадати, що В. Зєлєнскій обстоює статтю Кон-
ституції України, в якій вказано, що державною мовою в Україні є 
українська мова. Ну, ще участь у президентських перегонах змуси-
ла принципово російськомовного Зєлєнського (є відео з його від-
вертими заявами) поспішно перехожити на українську. Робочою 
мовою президентської кампанії Зє українська поки що не стала. 
 На відміну від Порошенка, який активно вітає своїх співгрома-
дян “Слава Україні!” й сам по-простецькому співає гімн України, 
Зєлєнскій, здається, жодного разу за межами свого “Кварталу” не 
скористався вітанням “Слава Україні!” і на його публічних заходах 
не виконувався гімн України. Симптоматично? Прикметно, Зєлєн-
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скій повсякчас наголошує, що він фокусує свою увагу на тих пи-
таннях, що “об’єднують” людей, і свідомо виводить за рамки своєї 
кампанії явища, які “роз’єднують”. До тих тем, що “роз’єднують” він 
відносить теми армії, мови, релігії та ін. Це дуже помилкова по-
зиція, оскільки грамотно несучи в маси своїх прихильників ідеї 
поваги до збройних сил, української мови, національних традицій і 
звичаїв, релігії і церкви, він міг би більшою мірою консолідувати 
суспільство, ніж просто знімаючи проблеми з обговорення й хо-
ваючи голову в пісок. 

7. Перемога в цивілізаційній війні 

 Нарешті давайте подивимося, яку позицію займають Владімір 
Зєлєнскій та Петро Порошенко щодо агресії Росії проти України і 
яку стратегію перемоги вони пропонують.  
 Очевидно, взайве нагадувати, що президентство П. Порошенка 
починалося з обіцянки швидкої перемоги на сході України, що з 
часом перетворилася на затяжну війну, яка забрала життя незлі-
ченної кількості людей і принесла бариші тим, хто на цій війні ро-
бив і продовжує робити великі гроші. Свою каденцію Порошенко 
закінчує обіцянкою після другого туру виборів і ще до того, як ЦВК 
оголосить його результати, запустити процедуру повернення Кри-
му. Чинний президент залишається вірним Нормандському фор-
мату переговорів з його посиденьками у Мінську. На відміну від 
інших кандидатів, ініціатива Будапештського формату його не при-
ваблює. Отже, воювати з РФ панові Порошенкові, схоже, сподо-
балося. Тому стратегії перемоги у цій цивілізаційній війні випрацю-
вати він так і не спромігся. Але він залюбки пересипає свої висту-
пи антиросійською тріскотнею, і за його видаванням бажаного за 
дійсне ховається брак реальних системних дій не тільки у війні з 
РФ, але і взагалі.  
 У тому, що нам відомо про погляди Владіміра Зєлєнского на 
війну з Росією, новачок в українській політиці й лідер прези-
дентських перегонів так само, як і чинний глава держави, є при-
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хильником того ж Мінського формату. Відмінність проявляється 
лише в тому, що Зєлєнскій хоче зробити співучасниками балачок у 
Мінську ще й представників США та Великобританії. Як вони впи-
шуться у цей формат, наразі невідомо. Ініціативу Будапештського 
формату сам В. Зєлєнскій не обговорює. Ретроспективне рефе-
рування різноманітних висловлювань про ставлення Зєлєнского 
до російської агресії і взагалі до Росії засвідчує суперечливість і 
невизначеність цього кандидата до суті того, що відбувається. 
Форма ж висловлювань Зєлєнского така, що в ньому легко запі-
дозрити проросійськість або принаймні українобіжність чи ук-
раїнобайдужість його поглядів. 
  Симптоматичним є те, що пропагандистський у багатьох відно-
шеннях серіал “Слуґа народа” обходить тему агресії РФ щодо Ук-
раїни й узагалі виводить за дужки тему російсько-українських від-
носин, створюючи враження, що в України з Росією усе добре або 
принаймні між ними нічого не відбувається. Члени команди у такій 
же неоднозначній формі запевнюють українське суспільство в то-
му, що Зєлєнскій є проукраїнським політиком. Таким запевненням 
суперечить той факт, що Зєлєнскій, будучи у віці військовозо-
бов’язаного, три чи скільки там разів ухилився від мобілізації, про-
ігнорувавши повістки військкомату. Прикметно, що кандидат на 
президента ці речі ніяк не пояснює. 
 Судячи з усього, у В. Зєлєнского, як і в Порошенка, немає пла-
ну перемоги у війні, і єдине конструктивне з того, що він ви-
словлює, — це необхідність спецпропагандистських дій на окупо-
ваних територіях. Що-що, а створення такого проукраїнського ро-
сійськомовного спецпропагандистського телеканалу Зєлєнскій міг 
би ініціювати ще на початку агресії РФ. Але він навіть не заїкався 
про це аж до останнього часу. Як і Порошенко, Зєлєнскій явно не 
усвідомлює цивілізаційного характеру агресії Росії щодо України, а 
отже — й не має навіть уявлень про першопричини й природу цієї 
війни. Тому він не може запропонувати й стратегію перемоги, об-
межуючись риторикою про мир на Донбасі та про те, що він го-
товий відстоювати територіальну цілісність України. 
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 Підсумовуючи сказане вище, ще раз наголошу, що цьогорічні 
президентські вибори Україна уже програла. Тому за великим ра-
хунком, в принципі уже немає значення, який із кандидатів набере 
більшу кількість голосів у другому турі. Я — не єдиний, хто ще від 
першого туру цих виборів стверджує цю думку. Аналогічну думку, 
наприклад, має заступниця голови Верховної Ради Оксана Си-
роїд. Відмінність полягає лише в тому, що О. Сироїд та інші при-
хильники такого погляду застановлюються на ситуативних під-
ходах, обговорюючи різні варіанти можливих дій за умови пере-
моги того чи іншого кандидата. Ми ж послідовно додержуємо пог-
ляду, що Україна й українське суспільство, потребуючи системних 
змін, має реально підійти до реалізації таких змін. 
 Це означає, що хто ці вибори не виграв би, ситуація в україн-
ському суспільстві і в Україні не зміниться. Відмінність між канди-
датами — лише в одному. Слово і чин Петра Порошенка передба-
чувані: хоч риторично він антипутінський/антиросійський, він не іні-
ціює й очевидно, що не ініціюватиме системних змін в Україні, 
продовжуючи ухвалювати ситуативні рішення і здійснювати косме-
тичні ремонти (реформи), які залишатимуть Україну в радянсько-
му устрої, а українське суспільство — з низьким рівнем національ-
ної свідомості й громадянської відповідальності. Владімір Зєлєн-
скій — залишається “темною конячкою”, його наміри й плани зуми-
сне не розголошуються й не конкретизуються. Олександр Мотиль 
назвав Зєлєнского “небезпечно проросійським”, що таїть не менше 
ризиків і викликів для українського суспільства і для України. Якщо 
Зєлєнскій і буде вдаватися до рішучих трансформаційних дій, то 
вони будуть в інтересах Московії, але аж ніяк не України й україн-
ського народу. 
 Отже, прийнявши як даність програшний вислід цих президент-
ських виборів, українському суспільству годилося б замислитися 
над тим, що і як треба зробити для того, щоб ці вибори стали 
останнім наступанням на граблі, останньою помилкою, останнім 
уроком, після чого повинні нарешті початися системні зміни. 
 1—15 квітня 2019 р. 
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Фатальна помилка Зє 
 

 Поки ЦВК підводить підсумки другого туру президентських 
виборів 2019 року, переможець перегонів нудиться в очікуванні 
остаточних результатів голосування та призначення дати інавґу-
рації. З інтонацій самого Владіміра Зєлєнского складається вра-
ження, що це — межа його мрій. Затягують чи не затягягують цей 
процес — останнє, чим варто було б перейматися новообраному 
президенту. 
 Між оголошенням результатів виборів і днем інавгурації наступ-
ного президента США встановлено час у два з половиною місяці 
на так званий перехідний період (transition period). Цей час викори-
стовують на формування команди, на передачу справ тощо. Ста-
ра й нова адміністрації дружно працють у поті чола. Мені не раз 
доводилося спілкуватися в такі періоди з учасниками цього проце-
су, і я знаю, наскільки вони дуже very busy. 
 Я розумію, що ЗєКоманда працює. Не так за себе, як за “того 
парня”, тобто самого Зє. Зіркі та пильні люди вже зауважуважили, 
що сам Зє в кращому разі “мудро мовчить”, а “його” позицію в його 
ж присутності озвучує “говорящая голова” ЗєКоманди Дмітрій Ра-
зумков.  
 До вступу на посаду, ясна річ, новообраний президент не має 
повноважень висловлювати офіційний погляд на події чи явища. 
Але ж він громадянин України, і як громадянин він мусив би щось 
говорити бодай своїм прихильниками (а це формально майже три 
чверті населення). “Мудрість мовчання” обертається навіть не інт-
ригою театральної паузи, а якимось заціпенінням. 
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 Якщо на ухвалення закону про мову оперативно зреагувала Зє-
Команда, а потім обережно висловився й сам новообраний пре-
ЗЄдент, то указ Путіна про спрощення у наданні російського гро-
мадянства мешканцям окупованих ОРДЛО фактично не спонукав 
самого Зє і його ЗєКоманду продемонструвати свою громадянську 
позицію. 
 Прикметно, що головною дійовою особою з ЗєКоманді є Д. Ра-
зумков. Він — “і швец, і жнєц, і на дудє грєц”, якщо говорити 
мовою, якій він принципово віддає перевагу. Разумков по суті 
узурпував владу над ЗєКомандою і над самим Зє. Складається 
навіть враження, що на президента України обрано Ра, а не Зє. 
Він таки й справді зробив усе для того, щоб Зє переміг. 
 Тепер виникла ситуація, коли Зє не знає, що робити із цією 
перемогою. Протверезілі від ейфорії прихильники Зє уже 
помітили, що їхній обранець — справді слабкий для посади 
президента у багатьох відношеннях. Некомпетентність уже 
написана на обличчі Зє. Реалії не збігаються із сценарієм “Слугі 
народа” і роллю, з якою він зжився. 
 Ви пам‘ятаєте, як формувалася передвиборча програма В. 
Зєлєнского, який до останнього моменту не міг “вирішити” — він 
“іде чи не йде”. Пішов — без будь-яких ідей, концепції, стратегії, 
але з наміром “зламати систему”. Порятунком і запорукою успіху 
став слоган #МиЗробимоЦеРазом. Спрацювало. З миру по нитці 
— голому сорочка. ЗєКоманда кинула заклик у маси, і на основі 
ста тисяч “пропозицій трудящих” було змайстровано те, що 
назвали передвиборною програмою кандидата на президента 
Владіміра Зєлєнского. ЦВК прийняла ту “програму”, як і десятки 
інших оголошень про наміри та популістських обіцянок (на жаль, 
за всі роки незалежності в Україні так і не спромоглися 
випрацювати стандарти передвиборних програмних документів). 
 Утома від чинної влади, розчарування позірними реформами, 
спрага на нові обличчя в політиці, популярність у середовищі тих, 
кому “какаяразніца ” , і , зв існо ж , серед “принципово 
російськомовних” громадян України зробили Зє фаворитом 
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президентських перегонів. Шалений мистецький успіх серед 
глядачів розродився надією на такий же успіх і в політиці. І тут тобі 
— “нестиковочка”. Захоплення й насолода від овацій публіки, 
очманіння від запаху квітів переходить у відчуття спустошення і 
втоми, і митець залягає на дно чи вдається до активного 
відпочинку, щоб набратися сил для нового виходу до публіки. 
Слава в мистецтві — результат процесу. 
 У політиці — усе навпаки. Захоплення й насолода від перемоги 
на виборах (особливо на президентських) — це не кінець, а лише 
початок процесу. Отож ейфорія, внутрішнє спустошення, втома 
тощо — це перші вороги переможця. Тим більше, якщо він 
виявився до цієї перемоги неготовим. Очевидно, цим і можна 
пояснити ту, що після другого туру виборів Зє випав з поля зору 
суспільства. Хоч мав би появлятися на публіці й проявлятися у той 
чи інший спосіб як особистість, на яку покладають свої надії і 
сподівання три чверті електорату. 
 Звісно, ЗєКоманда не спала — вона працювала й продовжує 
працювати. В автономному режимі. Але справляючи переконливе 
враження, що вона “грає короля”. На несамостійність Зє почали 
звертати увагу експерти. Що король голий, побачили й у 
середовищі його прихильників, які як активісти також вважають 
себе членами ЗєКоманди. Збагнувши, що ефективний медіа 
менеджер і продюсер Зє не демонструє будь-якого рівня 
компетентності у царинах президентських повноважень, 
ЗєПрихильники вирішили “миром, громадою” допомогти своєму 
обранцеві у вельми оригінальний спосіб: вони обговорюють ідею 
призначення для Зє... регента.  
 Наразі неможливо сказати, чия це ініціатива. Важливо, що на 
цю “посаду” пропонують Д. Разумкова. Сенс цієї ідеї в тому, що Зє 
буде “царствувати”, а Ра буде “правити”. Така спроба легалізації 
“досвідченого і компетентного” спонукає придивитися уважніше до 
того, хто стоїть не так за Зє, як за Ра, який знає все, чого не знає і, 
можливо навіть, не повинен знати Зє. Про Разумкова пишуть, 
буцімто він у пошуках “українського Макрона” зупинив свій погляд 
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на Зєлєнскому і вирішив допомогти йому як політконсультант. На 
громадських засадах. Без претензій на посаду. Такий от 
безкорисливий жест. Заради задоволення. У Ра стільки вільного 
часу і можливостей, що він може собі дозволити узяти на себе 
ношу цілої ЗєКоманди й денно і нощно “пахать” заради втілення в 
життя ідей і концепцій Великого Зє. 
 Цікавий нюанс пов‘язаний із мовним питанням, яке у своїй 
програмі доти принципово російськомовний Зє “вивів за дужки” як 
таке, що “роз’єднує". У процесі кампанії Зє вимушений був 
відступити від свого принципу: посада президента України все-
таки зобов‘язує не просто толерувати державну мову, але й 
послуговуватися, ба навіть бути гарантом її функціонування.  
Формально освіченіший за Зє і вихідець із середовища, в якому 
українська мова активно використовується нарівні з російською, 
Ра публічно принципово спілкується виключно російською. 
Начебто з метою, щоб продемонструвати самому Путінові, що 
його мовних прав ніхто в Україні “нє ущємляєт” і відтак його не 
треба “защіщать і освобождать”.  
 Наразі ми не знаємо, чи Пу поінформований про такий 
своєрідний протест проти його політики стосовно України з боку 
Ра. Але ми знаємо, що Ра демонструє так само дуже своє 
своєрідне ставлення до агресії РФ щодо України. І це ставлення 
не могло не позначитися на реакції ЗєКоманди на указ Путіна про 
спрощення надання російського громадянства громадянам 
України в ОРДЛО. 
 Показовим є й вигнання нардепа Сергія Лещенка із ЗєКоманди. 
Враждують на самого Зєлєнского, але якщо вже гарячі голови 
заговорили про регентство Разумкова, то він і тільки він, хто 
монополізував вплив на Зє, виштовхав Ле з пісочниці. Цьому є 
кілька можливих пояснень, з-поміж яких найвірогіднішим є 
усунення перешкод на порозуміння з президентом США Д. 
Трампом. По мірі того, як завершуватиметься формування 
ЗєКоманди, ми будемо бачити, які впливові сили маячать за 
плечима Ра і які використовуватимуть президентство Зє у своїх 
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інтересах. Можна, звичайно, продовжувати розмови про інтереси 
олігархів, і передусім — Коломойського. Є більше ніж достатньо 
підстав припускати, що продюсером цієї вистави виступає Кучма (і 
олігарх Пінчук тут ні до чого). 
 Але найвірогіднішим, за нашим припущенням, варіантом може 
бути сила, про яку ви навіть не думали. Це — онуки і правнуки 
тих, хто приніс в Україну радянську владу, хто утверджував її 
репресіями й голодоморами, хто творив компартійно-радянську 
номенклатуру, з якої проросла олігархія. Упродовж десятиліть 
вони комунікували один з одним, дружили й одружувалися, брали 
участь у КаВееНах та інших розважальних заходах, вичікували 
слушного часу, підживлювалися підтримкою наївних українців, 
яких влаштовувала їхня принципова одномовність (справді, ну, 
“какаяразніца”, “мижебратья”). 
 Звісно, з-поміж них вийшли олігархи і більшість політиків. Їм 
було цілком комфортно за Кравчука-Кучми-Ющенка-Януковича. 
Порошенко також один із них. Його проблема в тому, що він пе-
ребрав міру й став зухвалішим за свого попередника. Не могла не 
насторожити їх і Порошенкова “націоналістична” риторика... 
 Отже, настав час діяти, щоб утримати свої “рубежі”.  
 26 квітня 2019 р. 
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Монархічна ідея і  
українська традиція 

 Приблизно раз на десятиріччя в інформаційному просторі неза-
лежної України актуалізується монархічна ідея. Лариса Івшина на-
гадала сьогодні про публікацію в газі “День” дворічної давності. 
 Уперше мені особисто трапилося втягнутися в цю тему 1991 
року завдяки учасникам українського монархічного руху, які заго-
рілися тоді ідеєю “відродження” в Україні монархії, знайшли десь, 
здається, в Іспанії нащадка Олельковичів, якого готові були при-
везти до Києва й посадити княжити. Олелько буцімто погоджу-
вався на ініціативу й навіть почав вивчати українську мову. Далі 
розмов діло не пішло.  
 Років через десять інша група наших монархістів вийшла з 
ідеєю відродження гетьманату у вигляді спадкової форми прав-
ління й поставили на інше ім’я — Скоропадського. Представник 
цього козацького старшинського роду Павло Скоропадський був 
останнім гетьманом України (1918) й прихильником монархічної 
ідеї, що і давало монархістам підставу втілити цю ідею в життя у 
формі гетьманату. Так виник проект “Третій гетьманат”, промо-
утером якого став Ігор Каганець. Відтак наші монархісти вийшли 
на представника роду Скоропадських Бориса, який перейнявся 
ідеєю і навіть брав участь у заходах прихильників монархічної ідеї 
в різних містах України. Ще десять років тому цей проект був ув 
активній фазі, і я тоді взяв участь у його обговоренні. Наснажений 
ідеєю, сам Борис Скоропадський шукав підтримки і в мене як 
нащадка одного з українських гетьманських родів. Ми обмінялися 
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текстовими повідомленнями і мали пару телефонних розмов. Зда-
ється, я зумів довести йому своє бачення гетьманату як виборної 
форми правління і переконати його утриматися від гетьманських 
амбіцій. 

 Ось що я писав 2010 року у нотатках “Що нас об’єднує і що 
нас роз’єднує”: 
 Проект, до якого нас затягують, не напряму, лише дотично 
порушує ще одну цікаву тему, що її останнім часом інтенсивно об-
говорюють, — 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”! (Па-
нові Пономаренку ця “мелодія” нагадує щось таке, що уже від-
булося й кануло в історію, — “Третій Рейх”.) А що таке “перший” чи 
“другий” Гетьманат? Підозрюю, тут мають на увазі, що Павло Ско-
ропадський 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 існуван-
ня українського козацтва стільки тих гетьманатів було, що й пере-
лічити неможливо... У шкільних же підручниках пишуть переважно 
про Запорозьке козацтво, а отже – і про гетьманську форму прав-
ління, пов’язану з цією традицією. Але ж були й інші гетьманати, 
меншою мірою зв’язані або й зовсім не зв’язані із Запоріжжям. На-
приклад, у другій половині 17-го століття був гетьман Дубосар-
ський (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 ви-
гляді… монархічної, тобто династичної, спадкової форми прав-
ління. Достовірні офіційні документи з цього приводу мені не трап-
лялися, але опосередковану інформацію маю. Зокрема, й про те, 
що комусь хочеться бачити на українському “троні” нащадка геть-
мана Скоропадського. Можливо, саме як претендент на україн-
ський престол він також потрапив у компанію “радників” Світової 
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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 Ук-
раїни, ні в середовищі української діаспори. Є навіть сумніви щодо 
володіння ним українською мовою (як відомо, й сам Павло Скоро-
падський був російськомовним)...  
 Я з великою пошаною ставлюся до постаті Павла Скоропад-
ського і до того, що він устиг зробити за декілька місяців свого 
правління (було, зокрема, засновано Всеукраїнську Академію на-
ук, почато роботу Комісії на чолі з академіком Агатангелом Крим-
ським 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.). По-
рівняти з заслугами Центральної Ради, з одного боку, чи Дирек-
торії – з другого, – й справді немало. Особливо – враховуючи часи 
лихоліття... 
 Заслуги гетьмана Скоропадського жодною мірою не є підста-
вою 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 знахо-
див на карті світу країну, в яку дехто намагався (чи ще й досі 
намагається?) пропхнути його на князювання, чи пак королю-
вання. Так Олелько ж, подейкують, є бодай нащадком старовин-
ного 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 шля-
хом перевороту (хоча траплялося й таке), а відповідно до тодішніх 
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законів – за рішенням Віча. Звичайно, замість зміщеного князя міг 
бути обраний на князювання його син чи брат, але це було зумов-
лено не додержанням монархічної традиції, а 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 сто-
лу” 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 Вели-
кому Князівстві Литовському “юридичне старшинство з назначен-
ня” 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 інавгурації, права й 
обов’язки сучасного інституту президентства. Інакше кажучи, мо-
нархізмом у класичному розумінні слова тут і не пахло. (До-
кладніше про це див.: Чубатий М. Огляд історії українського пра-
ва: 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 консти-
туція Пилипа Орлика. Отож гетьманська форма правління за сво-
єю природою по суті є предтечею президентської форми правлін-
ня. Отже, переконайте Верховну Раду України назвати теперіш-
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нього президента гетьманом, і питання про гетьманство знімаєть-
ся автоматично.  
 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 монар-
хії. Зрештою, зійшлися на тому, що все-таки республіканська фор-
ма правління буде ефективнішою, і, як ми тепер, знаємо, не поми-
лилися. 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 нащад-
ками 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 по-
вернення до конституційної монархії, то українська історична тра-
диція начисто відкидає навіть обговорення можливості запровад-
ження монархічної, династичної форми правління. Та ще й після 
того, що фактично було винищено, викорчувано майже всю украї-
нську аристократію, а Рюриковичі славно прислужилися станов-
ленню абсолютистської монархії в Московії, а отже – і виникненню 
Російської імперії. Ну, де ви тепер знайдете бодай одного україн-
ського патріота з благородною, блакитною кров’ю нащадка княжо-
го роду?!  
 Остання моя спроба остудити голови прихильників монархічної 
ідеї в Україні — стаття “Павло Скоропадський та ідея відродження 
гетьманату”.  
 14 травня 2019 р. 

✍ 370 ✍



✍ 

“План Маршалла” для України? 
 

 Євросоюзівські політики заходилися ініціювати щось подібне до 
“Плану Маршалла” для України. Деякі українські політики підхопи-
ли ідею й активно мусують її в каламутному інформаційному 
просторі... Марна затія! Чому? Та хоча б тому, що “План Маршал-
ла” свого часу американці ініціювали за підтримкою своїх союзни-
ків для відродження території країн Західної Європи, яку вони оку-
пували і на якій були повними господарями внаслідок перемоги у 
Другій Світовій війні. 
 Що ми маємо в Україні? США та ЄС запровадили санкції проти 
Росії через її агресію щодо України і м’якими порадами силкують-
ся примусити Україну вписатися в рамки Мінського переговорного 
процесу, який веде в нікуди. Тим часом Україна однією рукою 
чинить опір агресорові, а другою продовжує з ним дипломатичні (й 
безвізові!) відносини, економічну співпрацю, інформаційний про-
стір України монополізований “русскім міром”, всередині України 
безкарно орудують кремлівська агентура й диверсійні групи в 
особі УПЦ МП, відверто проросійських політиків, урядовців, бізне-
сових людей та ін., корупція пронизує усі верстви суспільства, 
позірно опозиційні політики здіймають лише лемен, а президент 
видає бажане за дійсне.  
 Українське суспільство міцно спить, як немовля, і бачить мрій-
ливі сни, що хтось прийде й принесе йому бодай таку недосконалу 
й тисячі разів критиковану україноцентричними мрійниками де-
мократію американського або бодай західноєвропейського штибу, 
при цьому не роблячи жодного кроку назустріч. 
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 Я собі навіть не уявляю, як у цьому гармидері можна реалізу-
вати будь-який план на кшталт “плану Маршалла”. Україна як дер-
жава в особі усіх формально чинних гілок влади (виконавчої, зако-
нодавчої, судової) однозначно не зацікавлена в будь-якому “поря-
тунковому проекті”. Українське ж суспільство просто неготове до 
цього, і це виразно видно з чину журналістики та ЗМІ — “четвертої 
влади” як виразника громадської думки, в якій переважає “ка-
каяразніца”. 
 От чим справді годилося б перейнятися євросоюзівським полі-
тикам у співпраці з американськими, так це серйозним перефор-
матуванням світового порядку, який склався після Другої Світової 
війни й обіцяв триматися після розпаду СРСР, але який Росія бру-
тально попушила своєю агресією проти України. 
 Перш за все, РФ порушила гарантії безпеки й цілісності, надані 
Україні країнами — підписантами Будапештського меморандуму 
за те, що Україна добровільно відмовилася від ядерного статусу й 
передала своєму майбутньому агресору задарма. Що мало б ста-
тися, так це негайно після анексії Росією Криму й початку війни на 
Донбасі мали б зібратися лідери країн — учасників Будапешт-
ського меморандуму й, дивлячись Путіну в вічі, запитати: “What is 
going on?!” (“Что проісходіт?!”). Вони цього не зробили. Натомість 
почалося вигадування Нормандського формату, який породив 
Мінський процес... 
 Ніколи не пізно повернутися до Будапештського меморандуму 
й замислшитися над ним як проблемою. Чи він і справді був нік-
чемним? Якщо так, то його треба переформатувати в нормальний 
міжнародний документ з відповідальністю сторін. Тому ми й ініцію-
ємо цю акцію. Поки що про це заговорив без посилання на цю 
ініціативу один політик — Олег Ляшко. Ні кує, ні меле Ганна Гопко. 
Мали б стати на вуха всі у ВРУ та президент із своєю адмініст-
рацією. До євросоюзівських політиків ще не дійшло, наскільки 
серйозною є зневага до обіцянок Будапештського меморандуму.  
 Трирічна агресія РФ проти України, злочинна участь Росії в 
Сирії, спроби Кремля розхитати західні демократії втручанням у 
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виборчі проеси, кібератаки тощо не розбудили ні європейських, ні 
американських політиків настільки, щоб вони згадали не менш 
важливіший міжнародний документ, зневажений путінською 
Московією. Це — Договір про безпеку й співробітництво в Європі, 
який свого часу закріпив статус кво, що склався після Другої 
Світової війни. Якщо Будапештський меморандум справді створює 
враження нікчемного, то згаданий Договір є повноправним 
складником міжнародного права. Але ні європейці, ні американці 
про нього також делікатно мовчать.  
 Ну, і третє, про що тут треба сказати, — це ганебна роль між-
народної корпорації під назвою ООН. Засідання Ради безпеки з 
приводу зухвалої агресивної поведінки РФ на міжнародній арені 
не мали й не мають жодних наслідків. Генеральна асамблея —
найвищий орган ООН — навіть не спробувала позбавити Росію 
хоча б статусу постійного члена Ради безпеки. Ліга націй і то була 
сміливішою й рішучішою по відношенню до агресивної поведінки 
СРСР на початку Другої Світової війни. Питання виключення Росії 
з ООН навіть не обговорюється. Більше того, представник країни, 
яка відкрито підтримує міжнародний тероризм і сама займається 
терористичною діяльністю, очолює антитерористичне формуван-
ня ООН. 
 Українським політикам і експертам ці “дрібниці”, здається, не до 
снаги й поготів… Як на цьому тлі можна реалізувати “план Мар-
шалла” для України, я собі не уявляю. А ви? 
 25 серпня 2019 р. 
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Чули дзвін, та не знали, де він  
Українізація vs дерусифікація та деколонізація 

 Не перестаю дивуватися українським науковцям в Україні та ді-
аспорі, які вихоплють з історичного процесу 1920-ті роки і на тій 
підставі розглядають українізацію як винахід більшовиків. Ні мово-
знавець Юрій Шевчук, який пару разів наїхав на мене, ні історик 
Петро Кралюк, який досі уперто обминав тему українізації, не за-
вдали собі клопоту перегорнути періодику 1917—1923 років, пуб-
лікації ВУАН 1918—1929 років, та також заглянути в архівні фонди 
УНР, Гетьманату, Директорії, ВУАН, першого Українського універ-
ситету та інших організацій і приватних осіб (зокрема, Олени Пчіл-
ки, К. Квітки, І. Огієнка та ін.), де можна знайти накази й поста-
нови, протоколи правописної й термінологічної комісій, листування 
українських учених і політиків та ін. Ще цікавіше було б знати 
відповіді на запитання: навіщо ви це робите, колеги? Адже ви не 
вважаєте за необхідне чи можливе вступати у полеміку, ця тема 
не має прямого відношення до кола ваших наукових інтересів, і 
тому ви часто вискакуєте з такими явно упередженими, односто-
ронніми публікаціями чи коментарями, як той Пилип з конопель. 
 Юрій Шевчук нагадав про свій давній запис, у якому він роз-
глядає ідею українізації як проект Кремля і російський імперський 
концепт, очевидно, виходячи з того, що у 20-ті роки минулого сто-
ліття більшовики намагалися використати процес українізації з 
метою коренизації своєї ідеології. Ю. Шевчукові, очевидно, нев-
тямки, що ідею українізації почала втілювати в життя ще Центра-
льна Рада, в документах якої вперше було вжито поняття “україні-
зація”. Українізацію було продовжено за Гетьманату й Директорії.  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 Саме в рамках цієї українізації було створено й налагоджено 
роботу Термінологічної та Правописної комісій (останню очолював 
академік Агатангел Кримський). Завдяки цьому українізація й на-
брала такої сили інерції, що цим процесом не могли не скорис-
татися більшовики. 
 Упродовж перших десяти років моєї науково-дослідницької 
діяльності мені довелося опрацювати опрацьовувати абсолютно 
всю періодику від початку 20-го століття й до початку Другої 
Світової війни, друковані й архівні матеріали в архіві ВУАН/АН 
УРСР та державних історичних архівах та ін., зокрема опрацьо-
вувати фонди Центральної Ради, Термінологічної та Правописної 
комісій, розмовляти із ще живими на той час учасниками подій і 
листуватися з фахівцями (напр., із мовознавцем Всеволодом Ган-
цовим). Отож маю достатньо підстав стверджувати, що ідея украї-
нізації й перебіг процесу українізації не мав і не має жодного від-
ношення до будь-яких рішень, які ухвалювалися в Москві, окрім 
одного — жорстокого припинення українізації, починаючи з про-
цесу СВУ (1929), продовжуючи Голодомором (1932—1933) і закін-
чуючи ре-пресіями другої половини 30-х років. Тому мене дивують 
оці висмоктані з пальця чи навіяні справді російськими пропаган-
дистськими впливами теорійки від людей, які чули дзвін, та не зна-
ють, де він, і які не завдають собі клопоту вивчити матеріальну ча-
стину перед тим, як висловлювати своє виразно упереджене став-
лення до ідеї українізації. 
 Дивує також понятійно-категоріальна неохайність, коли нама-
гаються поняття “українізація” влаштувати в синонімічний ряд ра-
зом із поняттями “дерусифікація” та “деколонізація”, які належать 
до зовсім інших рівнів. “Дерусифікація” і “деколонізація” — відмінні 
за своїм змістом поняття, які можуть ситуативно і пересікатися з 
поняттям “україінізація”. Ототожнювати ж їх і вибирати з-поміж них 
“правильне” є грубою методологічною помилкою. 
 Пропонована нами ідея широкомасштабної системної україні-
зації не є запереченням нагальності дерусифікації та деколоніза-
ції, ефективна реалізація яких неможлива без українізації як діє-
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вого інструмента піднесення рівня національної свідомості й гро-
мадянської зрілості українського суспільства. При цьому деруси-
фікація може і повинна бути одним із інструментів українізації. 
 Що стосується деколонізації, то ми розглядаємо деколонізацію 
як етап системних змін іншого порядку, пов’язаний із ліквідацією 
авторитарно-тоталітарного радянського суспільного устрою й ад-
міністративно-командного способу урядування та встановлен-ням 
якісно нового суспільного ладу й способу урядування, заснованих 
на укаїнських національних традиціях і звичаях. 
 На жаль, більшість українських інтелектуалів, і пан Шевчук у 
їхньому числі, не демонструють системних підходів до осмислен-
ня проблем і перспектив розвитку України й українського суспіль-
ства, і саме тому не хочуть навіть обговорювати нагальність си-
стемних змін для України, демонструючи ситуативні підходи до 
проблем, які потребують системних підходів.  
 29 червня 2020 р. 
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Суверенна Україна: досвід і 
перспективи 
До тридцятиріччя Декларації про 
державний суверенітет України  

 Виповнюється тридцять років відтоді, як 16 липня 1990 року 
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 
ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Це бу-
ла подія, яка стала поворотним пунктом в історії України і яка, 
можливо, є більш значною, ніж проголошення незалежності Украї-
ни 24 серпня 1991 року. 
 Акт проголошення незалежності України являє собою короткий 
документ, у якому Верховна Рада УРСР “урочисто проголошує та 
створення самостійної української держави – УКРАЇНИ” з огляду 
на “смертельну небезпеку, яка нависла була над Україною в зв’я-
зку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року”, “про-
довжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні”, “ви-
ходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН 
та іншими міжнародно-правовими документами” і “здійснюючи [вті-
люючи в життя. – В. І.] Декларацію про державний суверенітет 
України”. У цьому ж Акті Верховна Рада проголосила територію 
України “неподільною і недоторканою”, задекларувавши, що “від-
нині на території України мають чинність виключно Конституція і 
закони України”. Окремою постановою Верховна Рада всі військові 
формування, дислоковані на території України підкорядкувала 
Верховній Раді України, утворила Міністерство оборони України і 
доручила Урядові України “приступити до створення Збройних 
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Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Вер-
ховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України”. 
 Отже, засадничим правним документом незалежності України 
залишалася Декларація про державний суверенітет України, ухва-
лений Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року. У цьому доку-
менті Верховна Рада УРСР визначила як суб'єкт “народ України”, 
а себе як виразник його волі “народу України” з прагненням “ство-
рити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного за-
безпечення прав і свобод людини, шануючи національні права 
всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, 
соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необ-
хідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити 
суверенітет і самоврядування народу України”. Відтак було про-
голошено “державний суверенітет України як верховенство, само-
стійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її те-
риторії та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах”. 
 Першим гаслом Декларації стало “Самовизначення україн-
ської нації”, яке було деталізовано так: “Українська РСР як суве-
ренна національна держава розвивається в існуючих кордонах 
на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного пра-
ва на самовизначення. Українська РСР здійснює захист і охорону 
національної державності українського народу. Будь-які насиль-
ницькі дії проти національної державності України з боку полі-
тичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окре-
мих осіб переслідуються за законом” (виділення мої. – В. І.).  
 Другим гаслом законодавець визначив “Народовладдя”, за-
декларувавши що “громадяни Республіки всіх національнос-
тей становлять народ України. Народ України є єдиним дже-
релом державної влади в Республіці. Повновладдя народу Укра-
їни реалізується на основі Конституції Республіки як безпосере-
дньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і міс-
цевих Рад Української РСР. Від імені всього народу може висту-
пати виключно Верховна Рада Української РСР. Жодна політична 
партія, громадська організація, інше угруповання чи окрема особа 
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не можуть виступати від імені всього народу України” (виділення 
мої. – В. І.). 
 Третє гасло визначає поняття “Державна влада”, деталізація 
якого наголошувала, що “державна влада в Республіці здійснює-
ться за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судо-
ву. Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів 
здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який 
призначається Верховною Радою Української РСР, відповідальний 
перед нею і тільки їй підзвітний”.  
 Четверте гасло визначає “Громадянство Української РСР”, 
яке було витлумачено так: “Українська РСР має своє громадянс-
тво і гарантує кожному громадянину право на збереження грома-
дянства СРСР. <…> Всім громадянам Української РСР 
гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією Укра-
їнської РСР і нормами міжнародного права, визнаними Україн-
ською РСР. Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх 
громадян Республіки незалежно від походження, соціального і ма-
йнового стану, расової та національної приналежності, статі, ос-
віти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і ха-
рактеру занять, місця проживання та інших обставин. Українська 
РСР регулює імміґраційні процеси. Українська РСР виявляє турбо-
ту і вживає заходів щодо охорони і захисту інтересів громадян 
Української РСР, які перебувають за межами Республіки”. 
 П’яте гасло застерігає “Територіальне верховенство”, яке 
УРСР “здійснює верховенство на всій своїй території”. “Територія 
Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не може 
бути змінена та використана без її згоди. Українська РСР само-
стійно визначає адміністративно-територіальний устрій Республіки 
та порядок утворення національно-адміністративних одиниць”. 
 Шосте гасло – “Економічна самостійність”. Економічна са-
мостійність України була обгрунтоване наміром самостійно визна-
чати свій економічний статус і закріплювати його в законах. При 
цьому наголошується, що “народ України має виключне право на 
володіння, користування і розпорядження національним багатст-
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вом України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші при-
родні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, 
природні ресурси її континентального шельфу та виключної (мор-
ської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний по-
тенціал, що створений на території України, є власністю її народу, 
матеріальною основою суверенітету Республіки і використовують-
ся з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її грома-
дян. Українська РСР має право на свою частку в загальносою-
зному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валют-
ному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям 
народу Республіки”.  
 Оскільки державний суверенітет України розглядався в рамках 
потенційного “нового союзного договору”, ідею якого просував М. 
Горбачов, Верховна Рада УРСР застерегла, що “вирішення питань 
загальносоюзної власності (спільної власності всіх республік) здій-
снюється на договірній основі між республіками — суб’єктами цієї 
власності”, передбачивши унормування окремими законами права 
на розміщення на території УРСР підприємств, установ, органі-
зацій та об'єктів інших держав і їхніх громадян. Деклапація також 
застерігала за УРСР право самостійно створювати “банкову 
(включаючи зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, 
податкову системи”, формувати державний бюджет, а “при необхі-
дності впроваджувати свою грошову одиницю”. Вищою кредитною 
установою УРСР оголошено Національний банк України, підзвіт-
ний Верховній Раді Української РСР. Також передбачено, що “під-
приємства, установи, організації та виробничі одиниці, розташо-
вані на території Української РСР, вносять плату за використання 
землі, інших природних і трудових ресурсів, відрахування від ва-
лютних надходжень, а також сплачують податки до місцевих бюд-
жетів”, а УРСР “забезпечує захист всіх форм власності”. 
 Сьоме гасло – “Екологічна безпека” — очевидно, було обу-
мовлене наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, з якої, власне, 
й розпочався процес розпаду СРСР. Декларація застерігає за 
УРСР право самостійно встановлювати “порядок організації охо-
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рони природи на території Республіки та порядок використання 
природних ресурсів”, мати “свою національну комісію радіаційного 
захисту населення”, “заборонити будівництво та припинити функ-
ціонування будь-яких підприємств, установ, організацій та інших 
об'єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці”, дбати “про 
екологічну безпеку громадян, про генофонд народу, його молодого 
покоління”, а також “на відшкодування збитків, заподіяних екології 
України діями союзних органів”; остання теза фактично убезпечу-
вала Москву від матеріальної відповідальності за вже скоєні зло-
чини проти України. 
 Восьме гасло – “Культурний розвиток” — резервувало за 
Україною право самостійно вирішувати питання “науки, освіти, 
культурного і духовного розвитку української нації”, гарантувало 
“всім національностям, що проживають на території Республіки, 
право їх вільного національно-культурного розвитку”, забезпе-
чення національно-культурного “відродження українського народу, 
його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних 
особливостей, функціонування української мови у всіх сферах су-
спільного життя”, “піклування про задоволення національно-куль-
турних, духовних і мовних потреб українців, що проживають за ме-
жами Республіки”. Національні, культурні та історичні цінності на 
території УРСР оголошено виключною “власністю народу Респуб-
ліки”. Було також задеклароване право УРСР “на повернення у 
власність народу України національних, культурних та історичних 
цінностей, що знаходяться за межами Української РСР”. 
 Дев’яте гасло – “Зовнішня і внутрішня безпека” — деклару-
вало право Українська РСР на власні Збройні Сили, внутрішні вій-
ська та органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді 
Української РСР, а відтак і визначення порядку проходження війсь-
кової служби громадянами Республіки. Окремо було наголошено, 
що “громадяни Української РСР проходять дійсну військову служ-
бу, як правило, на території Республіки і не можуть використову-
ватись у військових цілях за її межами без згоди Верховної Ради 
Української РСР”. Тут же було урочисто проголошено про намір 
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УРСР “стати в майбутньому постійно нейтральною держа-
вою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується 
трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не 
набувати ядерної зброї” (виділення мої. – В. І.). 
 Десяте, і останнє гасло, — “Міжнародні відносини”. Ук-
раїнська РСР проголошувала себе “як суб'єкт міжнародного пра-
ва” і намір здійснювати “безпосередні зносини з іншими держа-
вами”, укладати з ними договори, обмінюватися “дипломатичними, 
консульськими, торговельними представництвами”, брати “участь 
у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для 
ефективного забезпечення національних інтересів Республіки у 
політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, тех-
нічній, культурній і спортивній сферах”, виступати “рівноправним 
учасником міжнародного спілкування”, активно сприяти “зміцнен-
ню загального миру і міжнародної безпеки”, безпосередньо брати 
“участь у загальноєвропейському процесі та європейських струк-
турах”. УРСР заявила про визнання переваги “загальнолюдських 
цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм між-
народного права перед нормами внутрішньодержавного права”.  
 Оскільки Верховна Рада ухвалювала Декларацію в контексті 
“нового союзного договору”, в документі спеціально наголошено, 
що “відносини Української РСР з іншими радянськими респуб-
ліками будуються на основі договорів, укладених на принципах 
рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи” і 
що “Декларація є основою для нової Конституції, законів України і 
визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. 
Принципи Декларації про суверенітет України використовуються 
для укладання союзного договору”. 
 Дослідники Декларації про державний суверенітет України 
звертають увагу на те, що Верховна Рада ухвалювала документ у 
період фактичного “розпаду СРСР”, коли “міжнаціональна напруга 
в азійських і кавказьких республіках подекуди виплеснулася у 
криваві міжетнічні сутички”, коли Литва вже проголосила свою не-
залежність від СРСР, а Латвія й Естонію “активно готували віднов-
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лення незалежності”. Та й “на вулицях українських міст Українська 
міжпартійна асамблея вже вела реєстрацію громадян Української 
Народної Республіки”. Ухвалення Декларації, власне, було реак-
цією на результати всесоюзного референдуму “про збереження 
СРСР” (17 березня 1991 р.). Під час цього референдуму за 
наполяганням Народного Руху України за перебудову в Україні 
було проведено “консультативне опитування” із запитанням: “Чи 
згодні ви, щоб Україна була у складі Союзу Суверенних Республік 
на підставі Декларації про суверенітет України?”. Понад 80% уча-
сників цього опитування відповіли за запитання позитивно. Дослі-
дники також звертають увагу на те, що за “змістом питання не ті-
льки не збігалося з питанням союзного референдуму, а й навіть 
заперечувало його”. Крім того, “з тексту українського [за]питання 
‘випало’ критично важливе для КПРС слово ‘соціалізм’”. До того ж, 
у запитанні звучала зовсім інша назва союзної держави: не Союз 
Радянських Соціалістичних Республік, а Союз Суверенних Респуб-
лік. Нарешті, Декларація визначала перевагу Конституції й законо-
давства України над законодавством нової союзної держави.   
 Як справедливо наголошують дослідники, Декларація про дер-
жавний суверенітет УРСР Верховна Рада ухвалювала фактично 
на виконання резолюції “Про державний суверенітет України”, 
ухваленої XXVIII з’їздом Компартії України “під тиском суспільних 
настроїв”, і тому текст Декларації треба розглядати як компро-
місний.  Разом з тим, остаточний текст Декларації ключає зміни й 
доповнення, внесені народними депутатами від Руху, завдяки 
яким українська Декларація “далеко випередила декларації Росії і 
прийняту на з'їзді КПУ”. Вважають, що “це фактично була програ-
ма побудови незалежної держави”. Декларація справді “надала 
поштовх і напрямок процесу утворення незалежної держави”. Ад-
же “практично всі положення Декларації суперечили чинній на той 
час Конституції УРСР”, а її принципи мали бути “використані для 
укладення нового союзного договору”. 
 Аналітики наголошують, що в українському суспільстві Декла-
рація “була сприйнята неоднозначно”. Як приклад, мусують пози-
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цію згаданої уже Української міжпартійної асамблеї, “яка вже вела 
реєстрацію громадян Української Народної Республіки” і яка “спри-
йняла її як пропагандистський акт КПУ”. Справді, в першій статті 
Декларації “УРСР подана як ‘суверенна національна держава’, хоч 
за чинною в той час конституцією вона була союзною республікою 
з обмеженим суверенітетом”, “не мала власних збройних сил, не 
мала дипломатичних стосунків з країнами поза радянським бло-
ком, не мала права самостійно визначати соціальний лад”, а “за 
офіційною ідеологією вона була інтернаціональним утворенням. 
Для конституювання УРСР як держави їй бракувало своїх грома-
дян і суверенної влади”.  
 Якщо, пишуть дослідники, “Четвертий Універсал Центральної 
Ради проголосив Українську Народну Республіку державою україн-
ського народу, то в Декларації український народ посідає мар-
гінальне становище. Він згадується окремо від ‘всіх національ-
ностей, що проживають на території Республіки’. Якщо 'всім націо-
нальностям’ Декларація гарантує вільний національно-культурний 
розвиток, то українцям УРСР лише ‘забезпечує національно-куль-
турне відродження’. Але гарантії вільного розвитку не передба-
чено”. І далі: “Єдиним джерелом влади в УРСР Декларація прого-
лосила народ України. А народ України визначений як громадяни 
республіки всіх національностей. На час прийняття Декларації 
Конституція УРСР була чинною. Отже, УРСР не мала свого гро-
мадянства. Її територію всуціль заселяли громадяни СРСР, відтак 
народу України не існувало. Джерелом влади при прийнятті Де-
кларації була КПУ, але не як самостійна партія, а як регіональний 
підрозділ КПРС. Проте прийнятий документ не одержав статусу 
конституційного акта. Українська РСР залишалася у складі СРСР, 
тому міжнародні організації та країни світу не визнали її державну 
незалежність. Причиною цього стало відсутність у Верховної Ради 
УРСР повноважень на ухвалення рішення про вихід республіки зі 
складу Радянського Союзу, тобто на проголошення незалежності 
Української РСР. Відповідно до вимог Конституції СРСР і Ук-
раїнської РСР, тільки народ Української РСР, як володар всієї пов-
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ноти влади в республіці, мав право приймати таке рішення на ре-
ферендумі. Чинні норми міжнародного права також зобов’язували 
Верховну Раду Української РСР провести республіканський рефе-
рендум”.  
 І все ж, Декларація про державний суверенітет України через 
рік стала наріжним каменем Акту проголошення незалежності Ук-
раїни, який був підтриманий всеукраїнським референдумом 1 гру-
дня 1991 року, і була визначена як “правовий фундамент для Кон-
ституції, законів України, визначення позиції республіки при укла-
данні міжнародних угод”.  
 Критики Декларації про державний суверенітет, якщо ви звер-
нули увагу, зауважують, що Україна як суб'єкт Союзу РСР “не ма-
ла права самостійно визначати соціальний лад”. Це справді 
так. І ні в тексті Декларації, ні пізніше в тексті Акту проголошення 
незалежності навіть згадки про право визначати суспільний лад 
немає. Це невипадково, і зовсім не тому, що на перешкоді стояли 
комуністи, які становили конституційнну більшість у Верховній Ра-
ді, які були зацікавлені у збереженні радянського суспільного уст-
рою і які готові були будувати в умовах цього ладу Україну, прого-
лошену суверенною, самостійною, незалежною. 
 Справа в тому, що і “Народна рада” — фракція Народного ру-
ху України за перебудову, яка мала майже 28% голосів у Верхов-
ній Раді (125:450), також не мала наміру здійснювати устроєві змі-
ни в Україні. “Народна рада” як фракція і громадсько-політичні си-
ли, що їх вона репрезентувала, на жаль, не мали своєї концепції 
устроєвих змін і стратегії розвитку суверенної, самостійної, неза-
лежної України. Усе, що вони мали у своєму резерві, так чи інакше 
було реалізовано в Декларації про державний суверенітет, а потім 
і в Акті проголошення незалежності України. 
 Тим часом Декларації про державний суверенітет відкривала 
можливості замислитися над ідеєю устроєвих змін, випрацювати 
концепцію заміни радянського авторитарно-тоталітарного суспіль-
ного устрою й стратегію розвитку України на тривалу перспективу. 
Ініціатори таких змін на той час були. Хтось із них був учасником 
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Народного руху, хтось був членом “Демократичної платформи” в 
КПРС, а хтось був україноцентричним, але цілком незалежним від 
будь-яких політичних сил. Це була невелика група ентузіастів, до 
якої належав і я і яка збиралася для обговорення ідеї системних 
змін то в Будинку вчених, то в Будинку літераторів, то в Київському 
університеті. Ця група мала певні напрацювання. Звісно, що ми не 
могли розраховувати на підтримку “Демократичної платформи” в 
КПРС, члени якої, за винятком її представників у нашій групі, кате-
горично відкинули наші пропозиції. Прикметно, що пропозиції що-
до підготовки устроєвих змін не прийняло й керівництво Народ-
ного руху. Я особисто обговорював цю ідею з рядом лідерів 
“Народної ради”, які прямо заявили, що це питання “не на часі”.  
 Отже, навіть Народний рух України влаштовував радянський 
суспільний устрій, і саме в умовах цього устрою й способу уряду-
вання Рух готовий був будувати Україну, в якій, як заявляв голова 
Проводу НРУ Іван Драч, росіяни житимуть краще, ніж в Росії, а 
євреї – краще, ніж в Ізраїлі. Розмови на тему системних змін від-
так було вичерпано. Ініціативна група розпалася, і після проголо-
шення незалежності Україна залишилася радянською. Суто фор-
мальні зміни було внесено у спосіб урядування: було створено 
інститут президентства, який фактично зберіг за собою структуру, 
функції і повноваження ЦК КПУ з усією вертикаллю влади. На дов-
гі десятиліття розвитку незалежної України було закладено бомбу 
уповільненої дії, яка фактично унеможливлює успішність процесів 
націєтворення й державотворення. 
 Жоден президент, починаючи від Леоніда Кравчука і закінчу-
ючи Володимиром Зеленським, заступаючи на посаду не мав сво-
єї концепції системних змін і хоч якоїсь стратегії розвитку України. 
Авторитаризм і адміністративно-командне управління визначили 
характер урядування в Україні, спричинюючи аж надто часті ви-
падки ручного управління. Так само жодна із численних політичних 
партій заходила у Верховну Раду та Кабінет Міністрів України, не 
маючи своєї концепції системних змін і бодай якоїсь стратегії роз-
витку України.  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 За роки незалежності в Україні появилася величезна кількість 
громадських організацій та “мозкових центрів”, але так само жодна 
із цих організацій і жоден із цих “мозкових центрів” не запропо-
нували українському суспільству ідею системних змін через заміну 
авторитарно-тоталітарного радянського суспільного устрою і адмі-
ністративно-командного способу урядування якісно новими суспі-
льним ладом і способом урядування, заснованих на національних 
традиціях і звичаях. Не проявили ініціативи й численні академічні 
інституції та виші України. 
 Це спонукало мене, як учасника ініціативи системних змін від 
часу становлення української незалежності, взяти на себе нелегку 
ношу випрацювання концепції системних змін і просування її в 
українське суспільство, заручившись підтримкою невеличкої групи 
однодумців в Україні та діаспорі. Результат моїх тридцятирічних 
роздумів, опертий на напрацювання моїх однодумців, вилився в 
численні статті й нотатки, опубліковані переважно в інтернетних 
ресурсах і тепер виходять на люди у вигляді збірок статей. У цих 
статтях і нотатках поки що лише тезово окреслено  пропоновані 
напрямки й комплекс заходів для популяризації ідеї системних 
змін у суспільстві, наукового осмислення самої ідеї й випрацю-
вання концепцій та проектів системних змін. 
 Перший напрямок я визначаю як популяризацію самої необ-
хідності системних змін в українському суспільстві. На цьому 
етапі дуже важливо придивитися, який суспільний устрій і який 
спосіб урядування нам дісталися від СРСР і чому вони не працю-
ють у незалежній Україні. Чому в державотворенні українці насту-
пають на одні й ті ж граблі? Чим обумовлений ментальний розкол 
в українському суспільстві, як його подолати і розв’язати проблеми 
націєтворення. Як вилікувати суспільство і зробити його сильним? 
Які складові формування і згуртування українського суспільства 
нової якості можна і треба задіяти? Чому потрібно випрацювати 
національну ідею, національну ідеологію та формувати політичні 
партії нового типу? Інтелектуальна еліта і її роль у створенні нової 
політичної та культурної еліт… Це – лише дещиця з того, що треба 
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осмислити і переосмислити. 
 Другий напрямок нашої уваги має бути зосереджений на про-
блемах і перспективах розвитку освіти й просвіти. Чому освіта і 
просвіта мають відіграти вирішальну роль? Ми маємо повернути 
національну історію через створення грунтовних досліджень та пе-
реконливе розвінчання російської імперської історіографії. 
Необхідна популяризація нових історичних, етнографічних та ін-
ших знань. Українознавчі студії мають стати основою національно-
патріотичного виховання. Українознавство як дисципліна має 
виконувати функції, аналогічні тим, які в СРСР виконували основи 
марксизму-ленінізму або те, що від них залишилося. Потрібна 
широко розгалужена мережа шкіл українознавства. Українознавст-
во має стати основою основ у системі дошкільного виховання й 
загальної шкільної освіти. У цьому зв’язку особливої ваги набуває 
масової підготовки й перепідготовки вчителів українознавства. Ук-
раїнознавство повинне стати обов’язковим складником системи 
вищої освіти. Особливу увагу годилося б приділяти післядиплом-
ним українознавчим студіям і підготовці кадрів вищої кваліфікації. 
Нарешті, українознавство має зайняти належне місце у просвітни-
цькій діяльності серед дорослих. Товариства “Просвіта” та “Знан-
ня” мають стати лідерами в цій царині. Актуальним залишається й 
створення нових структур для просвіти — наприклад, мережі уні-
верситетів українознавства… 
 Третій напрямок — інформаційний простір і ЗМІ. Чому 
інформаційний простір і система ЗМІ важливі для системних якіс-
них змін у суспільстві? Нагальним є завдання зачищення українсь-
кого інформаційного простору від радянських традицій та монопо-
льного панування російської й проросійської пропаганди та надій-
ний захист інформаційного суверенітету Украхни. Інформаційний 
суверенітет України і надійний захист інформаційного простору — 
запорука успіху як процесів українізації, такі і невідворотності 
системних змін. Тому нам необхідно зайнятися реструктуризацією 
національного інформаційного простору, зробити все можливе для 
того, щоб переорієнтувати і спрямовувати діяльність чинної систе-
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ми ЗМІ, не обмежуючи при цьому свободи слова. Особливу увагу 
належить приділтити створенню системи контрпропаганди і спец-
пропаганди, яку так і не було розгорнуто після початку агресії Росії 
проти України. У цьому зв’язку особливого значення набуває ук-
раїнознавча підготовка і перепідготовка журналістських кадрів 
нової якості. Нові завдання постають перед українським журналі-
стикознавством і журналістською освітою та просвітою. Нарешті, 
нагальною залишається проблема створення добре структурова-
ної громадської або приватної україноцентричної системи ЗМІ, 
здатної відвоювати інформаційний простір і забезпечувати його 
захист, інформаційний суверенітет України. 
 Четвертий напрямок — утвердження національної духов-
ності. Становище в духовно-релігійній сфері України залишається 
складним і проблемним. Створення Православної церкви України 
поки що не розв’язало пролему розколу у церквах православного 
обряду. УПЦ Московського патріархату не ліквідована і її юридич-
ний статус в Україні не змінено. Не без її участі спровоковано бунт 
перестарілого патріарха УПЦ КП Філарета. Надзвичайної ваги на-
буває питання духовного єднання України й діаспори, передусім з 
огляду на те, що за наданим їй Томосом ПЦУ обмежена у своїй 
пастерській місії лише територією України. Ніхто серйозно не зай-
мався таким сегментом духовного простору України, як рідно-
вірство. В Україні воно проявлене різними течіями, і не всі ці течії є 
україноцентричними. Багато центрів рідновірства засновані росій-
ськими центрами або знаходяться під впливом російського імпер-
ського впливу. Насторожує поява нового “духовного руху” під наз-
вою “Аллатра”, який нагадує нам про “Біле братство” як давній 
проект спецслужб. Особливої значення набуває міжконфесійна 
співпраця україноцентричних релігійних організацій, духовна осві-
та і просвіта поза межами церков і релігійних об’єднань, самопіз-
нання як дорога до Бога і духовного зростання. Нарешті, актуалі-
зується й ідея творення якісно нової релігії майбутнього на основі 
синтезу релігії, філософії і культури. 
 П'ятий напрямок — організаційні питання підготовки си-
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стемних змін. Стан численних українських політичних партій та 
рухів, громадських об’єднань викликає серйозне занепокоєння че-
рез їхню українобіжність та українобайдужість, їхню неспромож-
ність і небажання піднімати рівень національної свідомості й гро-
мадянської зрілості українського суспільства та об’єднувати і згур-
товувати його на розв’язання актуальних проблем і підготовки до 
системних змін. Нагальною стає потреба у створенні якісно нових 
україноцентричних ідеологічних партій і рухів та україноцент-
ричних громадських об‘єднань за інтересами. Учені звертають 
увагу на потребу піднесення політичної культури на основі 
українознавчих студій. Обов’язковими елементами програм полі-
тичних партій, рухів і громадських об’єднань мають стати бачення 
національної ідеї, чітке обгрунтування ідеології, стратегічне бачен-
ня розвитку України на десятиліття наперед, методологія тощо. 
Робота з місцевими громадами, grass root рухи, спроможні швидко 
організувати суспільство і в максимально короткі строки висунути 
із своїх лав лідерів і кандидатів на урядування залишаються поки 
що лише мрією. У процесах націєтворення й державотворення за-
лишаються незадіяними можливості діаспорних організацій та об’-
єднання зусиль світового українства як рушійної сили системних 
змін в Україні. 
 Шостий напрямок — еволюційна зміна суспільного уст-
рою і способу урядування. Одніїю з найактуальніших є 
проблема перетворення або й ліквідація старих політичних партій 
та рухів, які не здатні підготувати суспільство до революційних 
змін або еволюційних трансформацій. Одні вдаються до насилля, 
нав’язуючи суспільству приватні інтереси й реалізацію політичних 
амбіцій своїх лідерів. Другі просувають реформи, спрямовані на 
косметичний ремонт існуючої системи, або вдаються до популізму, 
щоб захопити і утримати владу. Як одні, так і другі доводять суспі-
льство до того чи іншого ступеня деградації. Тим часом суспіль-
ство потребує трансформації й вивільнення його енергії для по-
ступального саморозвитку через піднесення національної свідо-
мості й громадянської відповідальності, а також духовного й куль-
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турного зростання кожної особи, кожного окремо взятого члена 
суспільства. Трансформація суспільства — факт і фактор еволю-
ційних системних змін. У зв’язку з цим особливого значення набу-
ває роль національної еліти, завдання якої через освіту й просвіту 
за допомогою партій і рухів очолити самотрансформацію укра-
їнського суспільства і прищепити йому здатність до самоорга-
нізації. На кожних наступних виборах національно свідоме й гро-
мадянськи відповідальне суспільство приводитиме у владні струк-
тури нових, національно свідомих і громадянськи відповідальних 
людей і зрештою створить умови для зміни суспільного устрою, а 
відтак і способу урядування шляхом приведення до влади 
президента, парламенту та уряду, які будуть здатні ініціювати і 
запустити механізм системних змін. 
 Сьомий напрямок — налагодження нового суспільного 
устрою і способу урядування. Всеукраїнські Установчі Збори за 
участю української діаспори є єдино можливою формою еволюцій-
ної зміни суспільного устрою і способу урядування в Україні. Для 
цього важливо налагодити активну науково-дослідну, освітньо-
просвітницьку, інформаційно-пропагандистсько-агітаційну, органі-
заційно-управлінську роботу. 
 Етапи реалізації системних змін. Підготовка і втілення в жит-
тя системні зміни потребують значних витрат зусиль і, звичайно, 
поетапного втілення в життя. Нижче я подаю розраховані нами оп-
тимальні строки для кожного етапу, за умови, що будуть виконані 
всі рекомендації, буде задіяно максимально можлива кількість 
людських ресурсів і не буде шаленого спротиву з боку тих сил, які 
не зацікавлені в системних змінах. У разі спротиву з боку держави, 
політичних сил антиукраїнського спрямування та потужних зовніш-
ніх впливів, розраховані терміни реалізації доведеться подво-
ювати.    
 Першим етапом втілення в життя системних змін, безумовно, 
має стати українізація України, складовими якої будуть деруси-
фікація, дерадянизація, декомунізація, деколонізація та інші захо-
ди, на яких наполягають ті, хто упереджено ставляться до україні-
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зації як такої. Мета українізації — піднесення національної свідо-
мості й громадянської зрілості українського суспільства; перелі-
чені вище складові з префіксом “де-“ самі по собі цю мету досягти 
не можуть, і досвід декомунізації останніх років це підтверджує. 
Засобами реалізації ідеї українізації мають стати Всеукраїнський 
рух за українізацію, Всеукраїнський козацький рух, Рух світового 
українства, які будуть здатні створити альтернативну мережу ук-
раїнознавчої науки, освіти й просвіти, а також підтримати форму-
вання україноцентричної системи ЗМІ. За ідеальних умов мету мо-
жна досягти за 2–5 років. Перші рік – два підуть на формування 
названих рухів, а наступні роки – на роботу цих рухів із суспіль-
ством і досягнення бажаного результату. 
 Другий етап — підготовка зміни суспільного устрою і спо-
собу урядування. Мета – підготовка, організація і проведенння 
Всеукраїнських Установчих Зборів. Засобами реалізації мають 
стати Всеукраїнський рух за українізацію, Всеукраїнський козаць-
кий рух, Рух світового українства та інші рухи, об’єднані у Всеук-
раїнський Фронт Системних Змін. У надрах цього Фронту як гро-
мадсько-політичної організації мають народитися і сформуватися 
три україноцентричних ідеологічних політичних партії: право-
консервативна (традиціоналістська), центристська і соціальнно 
орієнтована. Ці партії випрацюють відповідні концепції системних 
змін в Україні й запропонують свої програми стратегічного розвит-
ку України на тривалу перспективу. Лідери цих партій стануть ос-
новними кандидатами на посаду президента України, і перемога 
будь-кого з них уможливлюватиме ініціювання системних змін на 
державному рівні. Відтак будуть створені Організаційні Комітети та 
Комісії для напрацювання трьох проектів Декларації Установчих 
Зборів про зміну суспільного устрою, нової Конституції України й 
Стратегії розвитку України. На встілення в життя завдань другого 
етапу потрібно приблизно 5–7 років, п’ять із яких ми резервуємо 
на підготовку і формування партій для гарантованого виграшу лі-
дера однієї з них на президентських виборах, а решту часу на за-
пуск процесу підготовки системних змін. 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 Третій і останній етап — Всеукраїнські Устанорвчі Збори 
(Всеукраїнський Установчий Конгрес або Конвент). Мета – пов-
на і остаточна ліквідація залишків авторитарно-тоталітарного ра-
дянського суспільного устрою і адміністративно-командного спосо-
бу урядування, проголошення якісно нових суспільного ладу та 
способу урядування, заснованих на українських національних тра-
диціях і звичаях, ухвалення нової Конституції України, рішення про 
проведення виборів президента (гетьмана) та вищого законодав-
чого органу, формування Центральної Виборчої Комісії, утворю-
ють Тимчасовий уряд на чолі із наказним президентом (гетьма-
ном), який заміщує чинну систему урядування, забезпечує функ-
ціонування державних органів на перехідний період та трансфор-
мацію способу урядування відповідно до ухвали Установчих Збо-
рів. Запуск нової системи урядування і налагодження нового уст-
рою. Цей етап може зайняти 7–10 років. 
 За нашими підрахунками загалом на здійснення системних 
змін в Україні потрібно 15–20 років. Якщо цими змінами зайнятися 
негайно, то до 2035–2040 року Україна здійснить незворотні систе-
мні зміни й вийде на шлях успішного розвитку. Зволікання із си-
стемними змінами цю перспективу лише віддалятиме. Якщо  Укра-
їна не розпочне ці зміни до 2030 року, стагнація поглиблювати-
меться, і тоді Україну жде руїна, внаслідок якої українці щезнуть як 
народ, розчинившись серед інших народів, а територію України 
спустошать ті, хто перетворять (і вже перетворюють) її на пустелю. 
Хотілося б помилитися і щоб до 2050 року Україна стала однією з 
найпотужніших країн світу. 
 Отже лише від нас усіх — українського суспільства в Україні й 
світового українства — залежить, бути чи не бути Суверенній, 
самостійній Україні. 
 3–4 липня 2020 р. 
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Статті і нотатки цієї збірки 
актуалізують ідею системних змін 
в Україні, завдяки яким Україна 
зможе вийти з авторитарно-
тоталітарної системи координат, 
нав’язаної їй радянським 
суспільним устроєм з його 
адміністративно-командним 
урядуванням, і встановити 
суспільний лад і спосіб 
урядування, які грунтуються на 
українських національних 
традиціях і звичаях і в умовах 
яких вона зможе стати успішною 
країною.
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трансформації свідомості”

Vladimir Ivanenko


