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Анатолій Григорович Погрібний 

Народився 3 січня 1942 р. в с. Мочалище Бобровицького 
району Чернігівської області. Батько — колгоспник, у 1941 р. 
загинув на фронті, мати — учителька початкових класів. 

Після закінчення школи працював апаратником на заводі 
хімічних реактивів у м. Шостка Сумської області. У 1962–
1964 рр. учитель середньої школи в с. Пісках Бобровицького 
району і водночас студент Київського університету 
ім. Т.Шевченка, який закінчив 1966 р. У 1970 р. захистив кан-
дидатську дисертацію, у 1981 — докторську.  

З 1970 р. працює в Київському національному універси-
теті ім. Т. Шевченка: старшим викладачем — доцентом — 
професором. Член Спілки письменників України з 1984 р. З 
1994 р. — заступник голови Національної спілки письменників 
України. З 1989 р. — член Центрального правління Всеукраїн-
ського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка. У 1992–
1994 рр. перший заступник міністра освіти України. У 1990–
1995 рр. — депутат Київської міської ради. З 1995 р. — голова 
Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка. У 
1998–2001 рр. — член Ради з питань мовної політики при Пре-
зидентові України. Академік Академії наук Вищої школи 
України.  

Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка. 
Автор понад 1000 статей і близько 30 монографій з літера-

турознавчих та інших питань. З 1997 р. і до кінця життя вів що-
тижневу радіопередачу на українському радіо “Якби ми вчились 
так, як треба”. Його виступи зібрано в п’яти книгах: “Якби ми 
вчились так, як треба. Розмови про наболіле” (1999), “Розмови 
про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба” (2000), “По за-
чарованому колі століть, або Нові розмови про наболіле” (2001), 
“Поклик дужого чину” (2004), “Захочеш — і будеш” (2007). 

Помер 10 жовтня 2007 року. Похований на Байковому 
цвинтарі в Києві. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЧИ СМОРІД НЕОКОЛОНІАЛІЗМУ? 
 

Справді, не варто й сумніватися: “невинне” мовне питання перебу-
ває на самісінькому вістрі неоімперської геополітичної стратегії північ-
ного сусіда. Втратимо позиції своєї мови — і яким же то вагомим та не-
спростовним аргументом послужить це російським шовіністам, котрі, як-
от, наприклад, А. Дугін, автор підручника “Основы геополитики. Геопо-
литическое будущее России” (М., 1997), вже й сьогодні стверджують: 
“Украина как государство не имеет никакого геополитического смысла 
(…). Дальнейшее существование унитарной Украины недопустимо. Эта 
территория должна быть поделена на несколько поясов, соответствую-
щих гамме геополитических и этнокультурных реальностей (…). Москва 
должна активно включиться в переустройство украинского простран-
ства...” Показові самі назви розділів цього “первого русскоязычного по-
собия по геополитике” (анотація), в якому, за умов відсутності ідеологіч-
ної цензури, “наконец, вещи названы своими именами’: “Россияне — 
народ империи”, “Россия немыслима без империи”, “Геополитическая 
декомпозиция Украины” тощо. 

Дико звучить, але в своїх посяганнях на те, що випало їм з рук, 
сучасні імпершовіністи обстоюють позиції російських царів доби се-
редньовіччя. Хіба не такий випливає висновок з твердження лідера 
російських комуністів Г. Зюганова про те, що “Россия вновь стоит пе-
ред необходимостью решения тех же трех громадных геополитиче-
ских задач, что и четыреста лет назад: выход к Балтике, Черному мо-
рю, собирание русских земель и оформление четких (?) границ на Юге 
и Юго- Востоке”?.. 

Тобто — Україну воліли б ділити за критерієм “сложившихся ре-
альностей”, виходячи з того, що буцімто неспростовно мають — для 
початку! — відійти до Росії ті частини нашої території, де з українців 
найбільше вибито рідну мову. І хто з імпершовіністів здатен задуматися 
над тим, наскільки це аморально — оперувати тим фактом, що російсь-
ким царям та комуністам таки вдалося сформувати досить значний ма-
сив російськомовних українців! Хвалитися цим, ще раз звернуся до ли-
ста П. Уршаловича, “то все одно, що за користування рідною мовою 
українцям вибивали б око, а сьогодні хвалилися: “Вот сколько у нас 
одноглазых!“ 

Отже, якщо й зачіпати тему орієнтацій нашої держави, то з цього 
приводу я сказав би так: орієнтуватися нам насамперед треба на самих 
себе, на власні сили і на власний розум. У зовнішніх же справах — 
виходячи найперше з того, що є вигідним для наших національних ін-
тересів, за максимального збереження своєї честі й гідності. 
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Багато мовиться сьогодні про багатовекторність нашої зовніш-
ньої політики, і я весь час думаю: а чи сама Україна визначає напрям-
ки тих векторів, чи дбає влада про самоповагу та чи не використовує 
той же російський вектор насамперед як засіб власного самозбере-
ження, а не як засіб зміцнення держави? Принаймні складається вра-
ження, що те, що було нелегко напрацьоване нашими дипломатами 
для руху України до НАТО й інших європейських структур, деякі на-
ші найвищепосадовці воліють сьогодні перекреслити. То багатовекто-
рність — це чи маскування одновекторності? Національна принципо-
вість чи безпринципність? Турбота про державу чи елементарна 
кон’юнктурщина, на догоду якій нехтуються її інтереси? 

Та й загалом у світлі фактів, що про них майже щоденно інформує 
преса, яке ж чудернацьке враження справляє оте колінкування-
плазування перед російським вектором! Ми що — хочемо ціною при-
нижень домогтися, щоб Росія визнала нас за рівню? Ми що — не розрі-
зняємо, де сповнена відчуття власної гідності дипломатія, а де малоро-
сійське, рабське запобігання? Уласкавити в цей спосіб того, хто упро-
довж століть не вважав нас навіть за народ — безперспективні, марні 
сподівання. Доки не навчимося витримувати бодай гідність, стояти 
прямо, а не на колінах, по нас просто топтатимуться. 

В одній із попередніх бесід я вже ілюстрував ставлення до Украї-
ни російських наці, котрі цілковито безкарно й пришвидшено наро-
щують сьогодні свій потенціал та рвуться до влади. Безкарно —де це? 
У Росії? Так, але і в Україні теж. В тому числі і в її столиці. 

Так, навіть у столиці тусовки знавіснілих російських наці ви мо-
жете побачити. Можете почути їхню зненависть до України, вислуха-
ти заклики до відродження “Білої Імперії” під двоголовим орлом, 
щось з відповідної літератури вам дадуть, а щось запропонують вам 
купити. 

Ну, можливо, “журнал правой перспективы” “Наследие предков”, 
який відбатовує Росії всю дохристиянську українську історію, як, зро-
зуміло, й історію Княжої України, газети “Наше время”, “Голос Рос-
сии”, що їх видає заснована Ніколаєм Лисенком (це той, котрий — 
пам’ятаєте? — у приступі шовіністичної злоби роздер у російській 
Думі наш національний прапор) “национально-республиканская пар-
тия России”, згадувану вже “Империю”, “Правду Жириновского” — 
орган “либерально-демократической партии России”, “Эру России” — 
видання “народной национальной партии”, “Русский порядок”, що 
його видає “русское национальное единство”, “Народный строй” — 
орган “партии русских националистов”, “Лимонка” — видання “наци-
онал-большевистской партии”, газети “Штурмовик”, “Русский вест-
ник”, “Пульс Тушина”, “Вече Санкт-Петербурга” і т. д. Навіть газету 
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‘Черная сотня”. А ще ж мають свої друковані органи й численні “уме-
ренно-патриотические организации” — “российский общенародный 
союз”, “социал-патриотическое движение “Держава”, “русский наци-
ональный собор”, “русская партия”, “национально-государственная 
партия” та ін. 

Усе це — націоналістичні партії та організації, що мають всеро-
сійську реєстрацію. І якби вони діяли в інтересах Росії, не виходячи за 
етнічні межі Росії, можна було б ставитися до них без упереджень: 
свята ж це справа — утверджувати патріотичні цінності будь-якого 
народу, який живе на своїй землі. Однак в тому й річ, що колір їх зде-
більшого войовничо-імперіалістичний, зненависть же до України як 
основної винуватиці розпаду совєтської імперії — особлива. 

Ось він — дух злобного реваншу, наприклад, у програмі ННП. 
Пункт 3-й: “Аннулирование Беловежских соглашений”. Пункт 4-й: 
“Возвращение всех портов Русской Балтики” (про Чорне море та про 
Крим і не згадується, бо то, очевидно, було б навіть “оскорбительно” 
вводити це до програми). Пункт 22-й: “В России — русское право 
вместо римского. Нация одна — русская. Упразднение всех так назы-
ваемых суверенных республик, национальных областей и округов”. 
Всього пунктів у програмі — 32... 

Хтось заперечить: але ж позиція цих партій — то не позиція офі-
ційної Росії? Може, й так. Одначе — а мер Москви господін Лужков з 
його брутально-шовіністичними севастопольськими демаршами — це 
не офіційна Росія? А недавній прем’єр-міністр, перед цим — міністр 
закордонних справ Є. Примаков з його наполяганням провести “чер-
вону лінію” по західних кордонах колишнього СССР. аби окреслити 
цим “зону стратегічних інтересів” виключно Росії— не офіційна? А, 
зрештою, знаменита президентська фраза: “Что нам делать с Украи-
ной?” — не офіційна? 

Що вже й казати про парламент цієї країни, в якому проти визнання 
статусу Севастополя як російського міста проголосувала лише ... одна (!) 
особа... Або ж пригадаймо викривально-промовисто-тривале зволікання 
Державної Думи з ратифікацією широкомасштабного договору України і 
Росії. В Україні його було підтримано кількістю голосів, що перевищує 
конституційну. В Росії ж, на противагу йому, все висувалося інше — 
“Про державну єдність двох народів”. 

Це я навів у лапках назву планованого ними референдуму, що 
прозвучала у зверненні думського комітету у справах СНД, яким ро-
сійські думці зустріли українську парламентську делегацію, що при-
була у березні 1998 року до Москви на слухання з питань російсько-
українських відносин. Добрі ж то були слухання, на самому початку 
яких голова цього думського комітету Г. Тихонов у відповідь на про-
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тест Богдана Гориня послав не лишень одного його, а й усю нашу де-
легацію “к соответствующей матери”! 

І ще немало чого вислухали парламентарі з України на “слуханнях”, 
що не раз перетворювалися на антиукраїнський мітинг. Ось, будь ласка. 
Глава думського комітету з питань геополітики Олексій Митрофанов: 
“Для російського суспільства немає держави Україна. Вона є для прези-
дента, для прем’єра. Канцлер ФРН Віллі Брандт контактував з Еріхом 
Хоннекером, але при цьому німецький бундестаг ніколи не визнавав 
НДР. Настав час — німці возз’єдналися”. Депутат Державної Думи від 
ЛДПР Юрій Кузнецов: “...В природі є лише малоросійська гілка єдиного 
російського народу. А українці — щось абстрактне, вигадане австрійця-
ми”. А ще один учасник “слухань” від Росії Олег Рум’янцев запропону-
вав і зовсім не гратися в якісь там міждержавні договори — нехай, мов-
ляв, продовжує свою дію договір між РСФСР і УССР, що був укладений 
ще до “параду суверенітетів”... Сиріч коли існував єдиний російський, чи 
то пак совєтський народ... (“Київські відомості”, 6 березня 1998 р.). 

Не буду тут роз’яснювати причин того, чому, зрештою. Договір з 
Росією було Думою ратифіковано. Факт цей ніскільки не означає, що 
ностальгія імпершовіністів за тими часами не може знову перейти в 
конкретні дії задля її заспокоєння. Які бо судомні намагання поверну-
ти російське море в колишні імперські береги спостерігаємо! Сталося 
б так — і то вже точно не було б воно ані совєтське, ані будь-яке інше, 
було 6 стовідсотково, повністю російське... 

Муляє імпершовіністам ціла Україна, муляють й окремі її частини. 
Одну з локальних територіальних претензій стосовно коси Тузла. що 
прилягає до Кубані, висловив якось депутат Державної Думи Глотов. 
Він, власне, підтримав позицію шовініствуючих сил у крайраді Красно-
дарщини. Чудово ж це виходить! — частина втрачених Україною її ет-
нічних земель претендує на відторгнення до Росії ще однієї її частки... І 
ось яка реакція з цього приводу московської чорно-шовіністичної газе-
ти “Империя” (1998, № 15): “Украина из мерзопакостной и подлючей 
вредности своей настаивает на разграничении Керченского пролива... 
Уступать этим хамам нельзя ни в коем случае”... 

Найдивовижніше те. що все це “собирательство” відбувається за 
обставин, коли небезпечно затріщала і сама Росія. “Фінансова криза 
поставила хрест на “єдіной і нєдєлімой” Росії,— читаємо у російській 
пресі. — Фінансова криза так натягнула нитки, що пов’язують регіони 
Росії в єдине ціле, що вистачить одного необережного руху, щоб вони 
урвалися (...). Рукою подати до кривавих зіткнень між сусідніми обла-
стями і республіками за право володіти родючою або багатою корис-
ними копалинами землею, до територіальних суперечок (...). Збігнєв 
Бжезінський віщував, що Росія розпадеться на 4 частини: Центральна 
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Росія, Урал і Західний Сибір, Східний Сибір, Примор’я. Щиро кажу-
чи, його прогноз сьогодні виглядає надто оптимістичним... Понад 
130 націй і народностей проживає у країні, 20 національних автономій 
існує на її території. Цей клубок тільки торкни... Існує досить опра-
цьована гіпотеза про те, що на території Татарстану, Башкирії, Мор-
довії, Удмуртії, Чувашії, Марій Ел цілком можливе утворення так зва-
ного Волго-Уральського штату ... незалежної держави “Ідель-Урал’”... 
Виношується ідея утворення єдиної мусульманської держави на Пів-
нічному Кавказі (якраз у час виходу цієї книжки її топлять у крові. — 
А.П.). І найстрашніше — в тому, що саме економічні фактори сьогодні 
роздирають країну на частини” (“Комсомольская правда”, 1998, 
24 лист.). Додам лише від себе, що ось і недавно озвалася в Петербурзі 
якась організація, що ставить своїм завданням — майже комедійно це 
звучить — відокремлення від Росії... Петербурга... 

І ось навіть за таких обставин нас, Україну, хочуть “собирать”. 
Ну, натуральна тобі російська “загадочность”. 

Отак і живемо, панове, — під постійним пресом, погрозами, злобою. 
І то єдиний лік існує, щоб нам цього позбутися: ми маємо змушувати 
відчувати незворотність нашого власного державницького вибору, зму-
шувати, щоб з ним і з нами рахувалися. Прямо мовлячи, мусимо навчи-
тися давати здачі у будь-якому випадкові, де зачіпається честь та гідність 
нації, держави, мусимо переходити від одвічної оборонної тактики до 
наступальної, адже увесь наш історичний досвід засвідчує, що без волі 
українства до наступу ідея нашої державності просто атрофується, у ліп-
шім разі знову й знову опиняється у патріотичних схронах. І нехай хтось 
закидає мені оперування тут напіввійськовими термінами, — ситуацію, в 
якій українство сьогодні опинилося, слід оцінювати реалістично, а саме: 
живучи вже ніби і в своїй державі, насправді ми все ще перебуваємо в 
ситуації необхідності бою — бою за цю державу як українську, бою за 
українську мову, українську освіту, українську науку, українську культу-
ру. Програти цей бій за Богом дарований привілей бути господарем на 
власній землі не маємо права. 

Так само нехай нікому з нас не забивають памороки галасування з 
того приводу, що от, мовляв, усі в світі, а Європа — зокрема, 
об’єднуються, а ми — роз’єдналися, “порвали связи”. Так, тісні зв’язки, 
в тому числі й з Росією, необхідні. Не забувати б тільки про одне: інтег-
рування тих же західноєвропейських держав здійснюється за обставин 
цілковитої, повної неущемленості цих держав — і в політичному, і в 
економічному, і в культурному, і в мовному планах. Рівноправ’я, взає-
мовигода, взаємоповага — то і гасла, і конкретика цього інтегрування. 
А як це мислять знані сили у Росії та і в нас? Як підпорядкування та як 
поглинання. То що це — інтеграція чи сморід неоколоніалізму? 
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Ах, вибачайте — дехто каже: це — інтернаціоналізм. Однак якщо 
й доцільно козиряти цим терміном, досить скомпрометованим імпер-
ськими силами, то належить знати, що сьогодні в ці старі міхи також 
вливається нове вино, а саме: утверджується погляд, згідно з яким на 
зміну інтернаціоналізмові XIX та більшої частини XX ст. приходить 
інтернаціоналізм кінця XX і XXI ст. Перший ґрунтується, власне, на 
імперіалістичній основі (бо й виник за обставин існування колоніаль-
них систем — німецької, французької, російської і т. д.), і означає на 
практиці уподібнення народів тому народові, який є “старшим”, є гос-
подарем становища, — у мові, культурі, традиціях тощо. Такий “інте-
рнаціоналізм” всім нам добре знаний — не тільки українці, а й десят-
ки інших народів зазнали його дії в повній мірі, а деякі ж так зазнали, 
що й зовсім щезли як окремі національні організми. Досить вдуматися 
у такий факт: якщо на початку XX ст. в Російській імперії нараховува-
лося 190 народів, то у 80-х pp. в СССР — всього 100, а в 1988 р. офіцій-
но мовилося лише про 39 радянських народів, що діставали освіту рід-
ною мовою. Отже, зникнення до сотні (!) народів із терену СССР — де 
є, у чому може бути виправдання такому “інтернаціоналізмові”? 

На відміну від інтернаціоналізму, заснованого на імперських за-
садах, інтернаціоналізм кінця XX–XXI ст., який на наших очах всту-
пив у свої права у тій же Європі, заснований на максимальній рівності 
народів — тобто це інтернаціоналізм державно незалежних націй, ві-
льних, нікому не підлеглих народів, а отже, означає такий інтернаціо-
налізм деуніфікацію, деасиміляцію. Якщо старий інтернаціоналізм, 
базований на імперіалістичній основі, відкидає національну ідею, то 
інтернаціоналізм новітнього часу кладе її в основу, кличе до повноти 
національної ідентичності кожного народу, єдність же розуміє як ба-
гатоманіття мов, культур, звичаїв, традицій. 

У тому, що сконстатоване — то нині світова тенденція, засвідчу-
ють процеси, що відбуваються у США: конгломерат народів, сформо-
ваний на англомовній основі під назвою “американський народ”, у наші 
дні заворушився, перейнявся нездоланним потягом до відмови від етні-
чного переплавлювання. Ґрунтовно явище нового інтернаціоналізму, 
попри всю дискусійність цього терміну, досліджує професор Грант з 
університету в м. Глазго (Великобританія), в Україні ці питання пору-
шує проф. В. Сікора. 

Власне, у згаданій теорії наявне рахування з самими законами 
природи. Як розмірковує В.Юрчак з с. Дублянка Краснокутського ра-
йону на Харківщині, так саме як людину створено природою з не-
від’ємним правом на ту або іншу власність, так саме з правом власності 
на свою державу сформовано і кожну націю. Жива природа може існу-
вати лише за наявності різноманіття, але ж так само — і людське суспі-
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льство як її частина. Саме нації, пише В. Юрчак, і є тим різноманіттям в 
людському роді, що рухає його розвиток. “Подобається це комусь чи не 
подобається, але такою є дія законів природи”. 

Ох, колего — сільський філософе! Чи в силі ми довести ці трюїз-
ми, та й чи потрібно намагатися, учаділім в імперськім чаді різним 
“братьям славянам”, “слонам”, як і малоросам на взір нардепа Марче-
нка! Та й про який інтернаціоналізм може іти мова в їхній позиції! На-
віть бо від того, що був теоретично обґрунтований у минулому століт-
ті, нема в ньому ані сліду. Є великодержавний шовінізм, є пан-русизм, 
є неоімперіалізм, є будь-що інше антилюдяне, паскудне, лише не те 
прекрасне й благородне, що називаємо братнім єднанням народів, тим 
єднанням, де ніхто нікого не підминає під себе, не топче, не асимілює, 
де в мирі і взаємоповазі розквітають різні мови, культури, традиції.. 
Ну, а вже те, на догоду яким силам у Росії “братья славяне” працю-
ють, я, здається, проілюстрував достатньо. 

Не відкидаймо од себе запитання: ми застраховані, що поборни-
ки “Белой Империи — от Океана до Океана” не візьмуть за якийсь 
час гору в Росії? Ми що — не знаємо, що непередбачуваність — то 
одна з традиційних прикмет політики останньої? Ми що — вже у ві-
дчаї від безсилля навести, нарешті, національний лад у своєму влас-
ному домі, спираючись на норми Конституції? Палії розбрату та во-
рожнечі, україноненависники в Україні мусять бути поставлені на 
місце. Сьогодні це ще не пізно зробити, завтра ж підбурювана з пів-
ночі “п’ята колона” може зайти надто вже далеко, і тоді, як іронізує 
П. Сагай з Полтави, — 

Чужинець знову нам розкаже, 
Хто росіянин, хто могол,  
Бовван Тулєєв якийсь скаже: 
“Пашьол отсєдова, хахол!” 

Рятунок українства — в одностайному нарощуванні національної 
сили, у тому, щоб ми облишили ілюзію, буцімто можливо розжалоби-
ти наріканнями на нашу долю тих, хто українство ненавидить, у тому, 
щоб — ще раз звернуся до вірша П. Сагая — ми таки вийшли з ситуа-
ції, за якої у нас “чужа Верховна Рада і півнародний Президент”. І то 
чудово, що більшість моїх дописувачів це добре розуміє. 

“Чому ми весь час нарікаємо, виправдовуємось? — запитує, на-
приклад, В.Яценко з с. Рідківці Новоселицького району Чернівецької 
області. — Не обзивайте нас, не цькуйте нас, не бийте нас, ми ж хо-
роші, ми ж лояльні... Тьху, та й годі! Чи не пора вже, пане Анатолію, 
розкривати причини цього становища і викривати тих, хто їх створює. 
І робити це голосно, адже, скажімо, в Польщі, Словаччині, Чехії, ін-
ших країнах масово навіть не запідозрюють справжнього становища 
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українців в Україні, не знають, наскільки зактивізувався тут великоде-
ржавний націонал-шовінізм”. 

Або з листа Н. Солтановської з м. Києва: “З історії відомо, що 
поневолювач завжди насаджував аборигенам свою мову. Приклади: 
Індія, Австралія були англійськими колоніями — відповідно й анг-
лійська мова. Африка: Марокко, Алжир, Гвінея і т. д. — були фран-
цузькими колоніями — відповідно й французька мова. А в нас чому 
утвердилася російська мова? Та тому, що Росія свого часу підкорила 
Україну, поставила на коліна або мільйонами винищила, окрім дер-
жавних українських діячів, кращих людей нації, здійснила відповід-
ну міграційну політику (я додам, що супроти нинішньої офіційної 
цифри кількості росіян в Україні — 11 мільйонів — ще в 20-х роках 
цього століття було їх, згідно з тодішнім переписом населення, лише 
2,7 млн. — А.П.) — і ось відтоді, після остаточного утвердження на 
українських просторах, повсякчас прагне викорчувати все українсь-
ке, починаючи від мови, прихильність до якої асоціюється, мовляв, з 
прихильністю до шароварщини. Хоча вдумаймося: що таке шарова-
рщина? Як у випадкові з кімоно для японців (знайдіть — знову вста-
влю — японця, котрий глузував би з кімоно. — А.П.), — це наші ба-
тьки, діди, прадіди, наші гени, наша кров. Натомість вже стало на-
віть модним з-поміж недоброзичливців та неуків вживати вислів 
“шароварна Україна”. Але ж стосовно минулого ніщо це інше, як 
козаччина. Скажіть: який ще народ може похвалитися таким явищем, 
як козаччина, у таких вже майже сивих віках? Козаки добровільно, 
заради честі захищали свій народ від ворогів. Це ж унікальне явище 
у світовій історії”. 

“То ж чому сьогодні, — запитує п. Солтановська, — голос украї-
нця такий несміливий? І то вже в себе вдома, у проголошеній державі? 
Чому раз по раз перебуваємо в становищі, що ніби ми повинні проси-
ти милостиню у тих, хто нас любить-ненавидить? Та навіть у Біблії 
сказано: любіть ближнього свого, як самого себе. Але чи любимо ми 
самих себе? Та ні — до цього, ой, як ще далеко. Зробили бо з нас 
“русскоязычное население” — ні мова, ні культура, ні традиція, ні ет-
нос, ні нація, а просто — “население“. 

Також виходячи з цієї даності, професор-фізик Петро Мельник з 
Івано-Франківська у своєму листі зауважує: “Ми, українці, весь час 
перебуваємо в обороні — своєї незалежності, мови, культури. Доки це 
триватиме? А доти, доки до влади не прийдуть патріоти України, пат-
ріоти її державності, які зуміють організувати суспільство в наступ за 
державні інтереси, за утвердження в Україні України. І для цього, як 
на мене, не потрібно якихось надзвичайних заходів. Як повітря, потрі-
бне одне: політична воля керівників держави”. 
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На доказ того, як глибоко розуміють мої кореспонденти, що вихід 
з ситуації, у якій опинилося сьогодні українство, слід вбачати у наро-
щуванні національної гідності, національної солідарності, готовності не 
плакати, не нарікати, а діяти, протиставляти тверду українську націона-
льну волю, наведу й ще деякі витримки з їхніх листів. “На сьогодні про-
сті люди в Україні набагато патріотичніші, аніж нинішня влада, що ото-
тожнює себе з державою” (В.Ковалишин з м. Хмельницького); “не має-
мо права стояти на колінах перед скаженіючою ордою, що посягає на 
нашу незалежність” (В. Корінь з м. Суми); “п’ята колона” роздислоко-
вана по всій Україні, діє нахраписто й дружно, і то злочинно бути нам 
інертними, вважати, що якщо вже поїзд наш пішов, то є неможливою 
річчю спрямувати його в напрямкові іншої країни; такі речі, як держав-
ність, самі по собі не уладнюються” (дописувач з Калинівки Вінницької 
області, чиє прізвище нерозбірливе); “нам потрібні національні кадри, 
бо то наївно вважати, що люди іншої моралі та культури, які займають 
масу керівних постів, сприятимуть нам у відродженні нашої духовнос-
ті” (В. Шуменко з м. Вінниці); “тим, хто на нас гострить зуби, треба ча-
стіше і притім владно відповідати чисто по-російськи: “Мы тапереча не 
то, что давеча” , тобто маємо повсякчас ставити шовіністів і своїх пере-
вертнів на місце, демонструючи свою несхитність, долаючи притаман-
ну нам добродушність та поступливість” (О. Іваненко з Чернівців); “не 
гоже нам і далі дозволяти внутрішньому недругові спекулювати на на-
шій демократії, надавши йому повну свободу дій” (М. Студецький з 
Києва); “ми, українці, мусимо затямити: нема більшого ворога, як ти 
сам собі: і зла не хочеш, і добра не зробиш; досі немало хто з нас — 
представники патріотичного індивідуалізму, але вже надійшов той час, 
коли ми мусимо об’єднаними силами матеріалізувати боротьбу за наці-
ональну ідею” (В. Дерипапа, Київ); “брутальне поводження українофо-
бів потверджує істину, що вовки не були й не будуть вегетаріанцями, і 
тому уласкавлювати їх намарне” (Й. Маслюк, Черкаси); “пробивній силі 
нахабства треба протиставляти значно могутнішу силу непоступливості 
та розуму. тобто ніколи не відступати перед знавіснілими горлопанами-
зросійщувачами” (В. Горин, Київ); “ганьбою нам є те, що живемо ми у 
своїй хаті не краще, аніж дозволяють україноненависники; ми не на-
вчилися давати здачі, а тільки скаржимося, що нас утискують і б’ють, 
хоч добре знаємо приповідку: “Дурнів і в церкві б’ють” (С. Надюк з м. 
Сміли); “нам треба вибудовувати систему колективного національного 
розуму та вдаватися до національної мозкової атаки, ставлячи на місце 
шовініста бодай такими словами, в ефективності яких я вже неоднора-
зово переконався: “Росіянин має свою повноцінну батьківщину, я, укра-
їнець, теж хочу її мати” (шахтар Г. Черкащенко з м. Білозірська на До-
неччині); “викарабкавшись зі старшобратерського полону, ми так і сто-
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їмо на четвереньках та все роздумуємо: розбудовувати власну державу 
чи знову залізти у ярмо і вже навіки загинути зі своєю нацією. Пора ро-
зпрямитися!” (В Заіграєв з м. Куп’янська на Харківщині); “слід нашим 
можновладцям ставати на тверді державницькі позиції, бо їхня боягуз-
ливість у творенні держави може призвести до того, що нам, свідомим 
українцям, доведеться брати до рук зброю та відстоювати свою волю” 
(І. Кокіш-Мельник з Рахівського району Закарпатської області)... 

Оце вона і є — міцніюча національна гідність українського народу, 
яку, вірмо в це, нікому не викорчувати з нас. Частіше згадуймо слова 
М. Драгоманова, який, закликаючи повсякчас “турбуватися про Украї-
ну”, підкреслював: “...Кожна копійка, потрачена не на українську спра-
ву, кожне слово, сказане не по-українському, єсть видаток з української 
(…) скарбниці, видаток, котрий при нинішніх порядках не вернеться в 
неї нізвідкіля”... 

Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба. — К.: Просвіта, 
2000. — С. 299–307. 

 
 

“ПОЯСНІТЬ ЩЕ РАЗ, ХТО Є НАЦІОНАЛІСТ” 
 
А ще чую і вичитую з листів: те, що ви кажете, — націоналістич-

на пропаганда. 
О, ці ще поширені, успадковані з комуністичної доби звинувачен-

ня! Вони тим дивовижніші, що йдеться насправді про український пат-
ріотизм. І ось запитання: чому ж то так, що те, що є природне, нормаль-
не для кожного нормально розвиненого німця, чеха, француза, росіяни-
на, естонця і т. д., дехто конче хотів би вважати неприроднім, ненорма-
льним стосовно українців, як і волів би, аби національної гідності, са-
моповаги у нас, українців, не було? І як заповзято московська й промо-
сковська рать докладає і сьогодні зусиль у цьому напрямкові! — аж до 
ототожнення націоналізму — українського патріотизму, поняття, сфа-
льсифікованого, спотвореного єдинонеділимсько-есесєрівською ідео-
логією, не більше і не менше, як з фашизмом. 

Ніби поспішаючи мені на допомогу, Я. Станько зі Львова пропо-
нує поняття націоналізму порівнювати — все бо пізнається у порів-
нянні — з іншими поняттями, а саме: з шовінізмом і фашизмом. Як 
пише він у своєму листі, основу всіх цих понять становить патріотизм, 
тобто велика любов до своєї землі, краю, народу, національних тради-
цій і т. д., але “якщо націоналізм — це активна позиція патріота стосов-
но становлення, розвитку й оборони своєї держави в межах її кордонів, 
то “шовінізм — це той же патріотизм і перевершений націоналізм — 
перевершений тим, що він виходить за межі своєї держави з метою 
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поневолення інших народів та загарбання чужих земель” (як-от найпот-
ворніший російський шовінізм). “Фашизм же вбирає в себе націоналізм 
і перевершений шовінізм, які являють собою претензію окремої нації чи 
групи народів на свою біологічну зверхність над іншими народами, а за 
засіб для досягнення своєї мети передбачає геноцид для інших”. 

Як застерігає п. Станько, він не наполягає на завершеності своїх 
визначень; вдався ж він до теоретизування тому, що пересвідчився: на-
віть високоосвічені люди від розуміння суті згаданих понять дуже часто 
далекі, що більше — “наплетуть вам бозна-яких дурниць з цього при-
воду. А, власне, чому ми настільки застрахані, що і дотепер боїмося 
цього поняття — “націоналізм”? Пора вже і дітям пояснювати та навча-
ти їх, що націоналізм — нормальне і добре поняття, і, дай Боже, щоб і 
наші сусіди з півночі та заходу стали ще чіткіше визначеними націона-
лістичними державами, — тоді, певно, і ми станемо сміливішими”. 

Власне, цим листом зі Львова я відповідаю і на прохання киянки 
Г. Кисіль: “Поясніть, будь ласка, ще раз, що націоналіст — це людина, 
котра любить свою націю, мову, Батьківщину. Адже не люди винні — 
ні росіяни, ні українці, що так спотворене це поняття: винна тоталітар-
но-комуністична система”. “Це її шовіністичні домагання, — розвиває 
цю ж думку О. Іванков з м. Вишневого Києво-Святошинського райо-
ну, — глибоко забамбулили голови багатьом, і то так міцно, що частина 
з них, на жаль, нешвидко й розбамбулиться. А все ж приємно спостері-
гати, як багатьом людям поступово таки спадає полуда з очей, і вони 
починають розуміти, що живемо ми на своїй українській землі, що не є 
ми гірші від інших народів, що і свою землю, і мову потрібно нам по-
важати так, як це роблять в кожному іншому народі. Тож, може, нареш-
ті ми отямимося, хто ми є, та зрозуміємо, що є ми і не хохли, й не мало-
роси, а українці, і що живемо ми в Україні і повинні цим гордитися. То-
ді, напевне, й не допустимо багато чого. Ну, хоча б і вивісок, оголо-
шень, реклам, писаних іноземними мовами. І того недопустимо, що за-
полонюють наші міста російськомовні книги, газети, журнали, хоча — 
хай би ними й торгували, якби лише урядовці запровадили подвійний 
податок на продукцію подібних, вельми численних нині не полі-, а мо-
ноглотів. Чи стало би їм це вигідно?“ 

Отже, тема нашої національної гідності. Скільки листів мені над-
ходить з приводу потреби значно активнішого, наступальнішого її об-
стоювання! Пишуть про це п. Матвієнко з Вінниці, котрого обурює 
те, що ще не перевелись охочі потрактовувати українців за нижчу ра-
су; С. Литвиненко зі Львова, яка зазнала особистої трагедії внаслідок 
сумнозвісної операції “Вісла”; А. Ковтун з м. Ірпеня, який солідарний 
зі мною стосовно того, що є необхідність розжовувати деякі очевидні 
істини навіть для тих людей, котрі, як пише він, спершу втратили 



 14 

глузд, а потім вже й зуби, щоб можна було ними жувати; С.Титов з 
Вінниці, який нагадує, що проти шанування чужих богів, змішування 
з іншими народами неодноразово застерігає Творець у Біблії як проти 
того, що суперечить самій природі, а тому так само, як клітина органі-
зму, що відмовляється виконувати свою природну функцію, знищує 
не тільки саму себе, а й цілий організм, так і людина, що зневажила 
рідну мову, має усвідомлювати: вона — вбивця, вбивця сили націона-
льного організму, з якого походить... 

І закономірно, що багато хто з-поміж тих, хто до мене озивається, 
висловлює гіркі докори на адресу нинішніх владних структур, які, не-
рідко кидаючи гасла на взір “все залежить від кожного з нас”, воліють 
забувати (про це нагадує Г. Гвоздовська з Новоукраїнки Одеської об-
ласті), що найперше все залежить таки від них — від тих, хто керує 
державою, хто спрямовує її розвиток. Одначе як же багато на цих ща-
блях того, що йде врозріз з інтересами України! “Ще ми, українці,— 
пише І. Мірошниченко також з Новоукраїнки, але вже Кіровоградської 
області, — не мали свого Президента, ще не мали свого прем’єр-
міністра, посада якого нагадує у нас прохідний двір — так часто мі-
няються прем’єр-міністри, не мали ще й справді національного уря-
ду”. “Я народився, — стверджує п. Мірошниченко, — рабом російсь-
кої імперії, але і в незалежній Україні я все ще лишаюся рабом, хоча 
вже й свідомим. Тож і усвідомлюю я те, що якщо Україною і далі ке-
руватимуть колаборанти-космополіти, ті, які навіть державною мовою 
не володіють, не підведеться Україна з колін, а ми так і залишимося 
малоросами, тими, котрі лише спостерігають, як злодії та шахраї при-
бирають до своїх рук народне добро, а самий народ довели до зубо-
жіння”. 

Прозірливо прогнозував цю ситуацію Олесь Гончар, слова  якого 
цитує у своєму листі письменниця Марія Зобенко з Дніпропетровська. 
Послухаймо думку того, кого величаємо совістю української нації: 
‘‘Розгул вандалізму, нищення культури чиниться в ім’я стратегічної 
мети зробити наш народ ніяким, безпам’ятним, зруйнувати його тради-
ції, моральність, здеформувати душі людські, перетворити народ у гур-
товище манкуртів, яничарів, сформувати новітню касту вислужників і 
кар’єристів, для яких нема нічого святого і які будуть надійною опорою 
збюрократизованої антинародної системи, де не буде дивом, коли вини-
катиме мафія і корупція, де життя багатомільйонної чиновницької сара-
ни не матиме нічого спільного з гуманістичними ідеалами людства”. 

Сумні, пророчі ці слова, і як боляче усвідомлювати слушність до-
водів С. Волошина з Одеси, що ця чиновницька антиукраїнська рать і 
сьогодні не тільки і тут, і там править бал, але й незрідка навіть пожи-
рає тих, хто нагадує про нашу національну свідомість. 
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Чого, отже, й дивуватися тому станові справ, що його маємо нині 
в Україні? Чого дивуватися, коли, пише П. Федорук з Калинівки Він-
ницької області, “не тільки зовнішні, а й численні внутрішні недруги 
Української держави ненавидять нас, ненавидять нашу мову, наші 
прагнення розпрямитися, набути сили? Вони хочуть бачити нас слух-
няними, безмовними, безвідмовними виконувачами їхніх забаганок. 
Це антиукраїнське коріння глибоко вросло в наше суспільство і пара-
зитує. То ж чи не досить валятися під ногами зайд, переверчуків, котрі 
нахабно зневажають нас? Чи не пора покликати до керівництва дер-
жавою людей розумних, справжніх патріотів України?“ 

А ось В. Кравченко із Запоріжжя, ніби продовжуючи цього листа, 
пише про випадки, коли осіб з явно непатріотичною позицією ще й від-
значають на державному рівні. Як-от і керівника його рідного міста — 
орденом “За заслуги”. Може, за такі заслуги: центральний проспект мі-
ста ще й досі зветься імені Леніна, впирається він у площу імені Леніна, 
площа виходить до Дніпрогесу імені Леніна, також до порту імені Ле-
ніна, — і все це в одному Ленінському районі міста Запоріжжя. А поряд 
ще й вулиця “40-лєтия Советской Украины”, і “XXI партсъезда”, і бага-
то інших цього типу. Що це — сподівання на повернення минулого? 
Інших бо причин, вважає п. Кравченко, не існує. 

Такий ось лист, який свідчить, що наші люди помічають, бачать 
все — те, чого воліє не помічати, не бачити собі ж на шкоду влада. Ось і 
той же п. Кравченко запитує: “Коли в Києві ховали патріарха Володи-
мира, то українські правоохоронці влаштували процесії не бійку, а по-
боїще. Зате коли 28 липня 1997 року рухалися Хрещатиком комуністи, 
пробиваючи міліцейські кордони, ніхто й пальцем не ворухнув, аби їх 
зупинити. Отже, одна безкарність породжує десятки інших, а в резуль-
таті комунореваншистські сили все нахабніють і нахабніють. То чи 
українські у нас силові структури?” Цього ж роду претензії до владних 
структур містять і листи І. Лещенка з Києва, слухача, що підписався 
криптонімом Г.П.П. з Києва та ін. С. Ільницький, теж киянин, навіть 
припускає, що “ми, “хохли”, мабуть, до цього часу пишемо листи туре-
цькому султану. За відомим листом, султан — “дурень”, ми — “розум-
ні”. Тільки ж у турків і держава є нормальна, і мова своя в цій державі, а 
де це в нас?“ 

Проблема відповідальності державної влади за стан справ у дер-
жаві цілком виправдано виходить, отже, й на питання мовної політи-
ки. Хтось із моїх кореспондентів оперує масштабними критеріями, а 
дехто вміє розпізнати цю масштабність і в зовні часткових фактах. “У 
Херсоні, — повідомляє учасник війни з м. Нова Каховка А. Довгопо-
лов, —відкрили дитячий магазин і назвали його “Кроха”. Чому “Кро-
ха”, чому не “Крихітка”? І п. Довгополов чує поширену обивательську 
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відповідь: “А какая разница?” Або як написати на тому ж магазині — 
“Хлеб” чи “Хліб”? Та був би він, мовляв, цей хліб! Але послухаймо, 
як розвінчує цю ніби логіку дописувач з Нової Каховки: “Так-то воно 
так, казав Шельменко-денщик, та трішечки не так. Адже якщо нема 
різниці, якщо все одно, то чому б не написати саме державною україн-
ською мовою, тим більше, що цього вимагає і закон. Ну, бодай за при-
кладом Москви, де також продають український хліб, але позначають 
його, зрозуміло, не “хліб”, а своєю державною мовою. То все одно чи 
не все одно?”. 

“Або ось і паспортна проблема: чи варто було витрачати такі ко-
шти, щоби як була одна сторінка заповнена українською мовою, а 
друга — російською, так все і залишилося. Але ж погляньмо, як і якою 
мовою або якими мовами заповнені паспорти у Росії. Якщо на другій 
сторінці буде там запис для українців українською мовою або для не-
росіян і неукраїнців іншою мовою якоїсь національної меншини, то я 
тоді беру свої слова назад. Ну, а якщо нема? Тоді я прошу розтлума-
чити: ну, а чому ж це так? Або й ще розкажіть і покажіть: як і якою 
мовою заповнені паспорти в Польщі, Чехії, Німеччині і т. д.“ 

Годі й заперечувати, що п. Довгополов цілком слушно помітив 
один з ніби не таких і суттєвих в уявленні декого проявів нашої мен-
шовартісності, що її ніяк не позбудеться наша чиновницька братія. І 
зрозуміла річ, що подібні речі просто ображають, вражають нашу на-
ціональну гідність. Хтось каже в нас, що такі, мовляв, дрібниці тур-
бують ледь не виїмково письменників, інших інтелектуалів. Я ж наро-
чито процитував наразі листа щонайпростішої людини — поглянь-но, 
чиновництво, як ти відірване од народу, як він, народ, випереджає те-
бе в просвітленості національною свідомістю! Як ось, наприклад, і 
А. Дунаєв з м. Херсона, котрий відтворює типовий діалог, що в ньому 
йому часто доводиться брати участь чи то в громадському транспорті, 
чи в магазинах. На закиди, що “всему виной — самостийнисть”, він 
ставить запитання: “А чи ви хотіли б, щоб у вашій квартирі хтось гос-
подарював, ну хоча 6 і ваша рідна сестра?” — “Ні!” — кричать. — 
“Так чому ж тоді ви не визнаєте нашого права бути господарями у 
своїй країні?” Незрідка на таке резонне запитання доводиться чути: 
“Ви — теж бандерівець, націоналіст!” Ти, стримуючись з усіх сил, 
продовжуєш роз’яснювати: “Отже, якщо росіянин, навіть перебуваю-
чи на українській землі, любить Росію, то він — патріот. Але якщо 
любить свою Батьківщину українець, то він ворог, його треба неавиді-
ти? І т. д.” Шкодую разом з вами, п. Дунаєв, що на державному рівні 
подібні трюїзми майже не роз’яснюються. 

Модель поведінки, коли ви звертаєтесь до посадової особи украї-
нською мовою, а вона вам нею не відповідає, обстоює у своєму листі 
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В. Крижанівський з Черкас. Хто чиї права порушує у цьому разі? Зви-
чайно, що “посадова особа порушує ваші права, адже на те вона і є на 
своїй роботі, щоб ваші права задовольняти. Але можуть заперечити: 
вона також має право. Так, має — але поза місцем своєї праці”. З пог-
ляду цього дописувача, не зайве нагадувати про дослідження амери-
канських вчених, якими встановлено: будь-яка людина з нормально 
розвиненим інтелектом може вивчити будь-яку мову за 2–3 роки. Як-
що ж її не вивчено й за 8 років, то пояснень може бути лише два: або в 
цієї людини не все гаразд з інтелектом, або ж вона не хоче побудови в 
Україні нормальної правової держави. “І перших, і других на держав-
них посадах або в числі депутатів не повинно бути”. 

Усе це — кореспонденції, що їх надіслали ті, котрим імпонують мої 
роздуми. Та аніскільки не приховую: надходять і такі, автори яких запев-
нюють, що вони народові не потрібні, народ їх не сприймає. Ну, ось як у 
листі киянина В. Агєєва: “Как вы надоели со своей пропагандой? Сколько 
вам платят за клевету? У вас все меньше и меньше сторонников в народе, 
он вас не воспринимает”. 

Ой, помиляєтесь, тов. Агєєв, — хіба не переконують у цьому вже й 
ті листи, що їх я тут цитую? Хіба то не народ — ті, котрі зі мною солі-
даризуються? Звичайно, ви — також народ, одначе, кажучи вашою мо-
вою, народ “в великом меньшинстве” — і то саме та його частка, яка не 
сприймає України як держави, яка її не хоче, яка хотіла б повернення 
комуністичного імперіалізму. 

Ось цього роду народ озвався наразі й зі славного Луганська в особі 
тов. Синельникової. Ця жінка, котра, я вірю, справді бідує, хотіла би 
“вцепиться обеими руками у ваше (тобто моє — А.П.) луженое горло — 
и душила бы, душила...” Мовляв, приїздіть до Луганська “на празднова-
ние Великого Октября, ответьте народу на его вопросы, и если он не удо-
влетворится...” 

Ну ось — а ми про тотальне “порозуміння”... Тут же, по-перше, 
дізнаєшся, що в тебе “луженое горло”, а по-друге, розумієш, як то ри-
зиковано виступати перед масовою аудиторією — так, диви, ще й пе-
реплутають тебе. З ким ? Ну, та навіть з Президентом разом з усім 
Урядом. Принаймні всі провини за економічні та інші негаразди на 
тебе спишуть. 

А вже невідомий мені журналіст (хоча за родом діяльності я дуже 
багатьох знаю) Терентій Поплавець з Києва, увочевидь перейнятий 
якоюсь незбагненною манією, вважав за необхідне застерегти напри-
кінці свого листа таке: “Точну адресу не вказую, бо, ймовірно, навіть 
попри ваше небажання, можуть знайтися наймані вбивці”. Чого б це, 
товаришу Поплавець, звідки така манія? Невже тому, що вбачаєте у 
моїх розмовах “антикомунізм вкупі з націоналізмом”? Невже тому, що 
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звинувачуєте мене в комутантстві, та демонструєте до мене свою зне-
вагу, та заявляєте, що віддасте голос за комуністів? 

Але оце то і є сумно. Одна — душила би, другий (як-от 
А. Коваленко з Кіровограда) погрожує, що “вам приготовлена висели-
ца”, третьому ввижається вбивця... Одначе я вважаю, що для предста-
вників даної політичної, тобто комуно-соціалістичної орієнтації це 
просто і є те, що назавжди засіло в їхньому нутрі: класовий ворог, роз-
стріл, знищення. Яскравий приклад — одна теледискусія Н. Вітренко з 
Віктором Пинзеником, яка закінчилася тим, що тов. Вітренко поблаж-
ливо пообіцяла: якщо її партія прийде до влади, я, мовляв, потурбую-
ся, щоб вас все ж таки не розстріляли... 

Даруйте: моторошно слухати подібні “дотепи”, які, власне, лише 
стверджують те, до чого прагнуть цього роду діячі та до яких дій вони 
готуються. Невже ми, українські громадяни, не навчилися достатньо у 
тій страхітливій школі, яка обернулася для нас у комуністичній добі 
втратою десь сорока мільйонів українського населення — внаслідок 
війни червоної, більшовицької Росії проти Української Народної Респу-
бліки, внаслідок голодоморів 1921–1922, 1932–1933 і 1946–1947 років, 
масових репресій у 30-х, винищень кращих синів народу включно до 
80-х? Достоту, червоний молох завжди потребував кривавих жертв, він 
і сьогодні у спразі за ними. Ми не навчилися? Ми цього хочемо? Ми не 
здатні цьому протистояти? 

Погрібний А. Якби ми вчились так, як треба… Розмови про наболіле. —К.: ВЦ “Просвіта”, 
1999. — С. 78–85. 
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