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“ЧИМ БІЛЬШЕ НЕУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,  

ТИМ МЕНШЕ УКРАЇНИ” 
 
Стрімко розвиваються події, майже щодня нашу суспільну атмо-

сферу температурить. Переживаємо з приводу виборчої президентсь-
кої кампанії, утворюємо різні політичні об’єднання, проводимо чис-
ленні з’їзди численних партій, хвилюємося з приводу перманентних 
страйків та пікетувань, що стали звичними біля головних будинків 
владних структур України, приймаємо заяви, звернення, направляємо 
протести... 

Куди вирулюємо на цьому часовому відтинкові, якою мірою три-
маємося курсу на маяк України як повносилої незалежної держави, на-
скільки усвідомлюємо свою щонайбільшу історичну відповідальність за 
подальшу її долю? 

Згадаю наразі про недавні зібрання добре знаних громадських ор-
ганізацій, до керівних органів яких я належу. Це — другий з’їзд Кон-
гресу Української Інтелігенції, чергові збори найвищого громадського 
органу світового українства — Української Всесвітньої Координацій-
ної Ради, пленум Спілки письменників та форум “Просвіти”, що обго-
ворили проблеми національної літератури і культури на зламі двох 
тисячоліть. Промови, резолюції — і тривога, тривога, тривога, що ос-
нована, одначе, не тільки на розпуці й наріканнях, а й на все нароста-
ючій вимогливості українства покласти край періодові розмитості в 
орієнтирах державотворення, добі економічного і духовного обкра-
дання наших громадян, смузі політичних шахраювань та спекуляцій. 
Я сказав би, що це — свята тривога, адже породжена вона щирим пра-
гненням переважаючої частини нашої людності побудувати, нарешті, 
на теренах України повновартісну та повносилу європейську державу, 
а не частину “життєво важливого простору” якоїсь іншої. Відповідно, 
до речі, до заповітів Тараса Шевченка, день національної пам’яті яко-
го ми, тепер вже вільно, на противагу совєтським часам, коли україн-
ських патріотів відловлювали цього дня біля пам’ятників поетові, від-
значаємо 22 травня. 

Ось і цього, 1999 року. Скільки гарних слів про потребу злагоди, 
об’єднання усіх довкола державницької ідеї було сказано в цей день! І 
Президентом, й іншими найвищепосадовцями, дарма що, скажімо, О. 
Ткаченку наш національний пророк ще й досі уявляється у тих кольо-
рах, у які його було вифарбувано в більшовицькі часи (це я згадую 
його виступ у Каневі на святі “В сім’ї вольній, новій”, що в ньому мені 
також випало брати участь). 
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Чи реальні ці заклики до тотальної злагоди всіх і вся, сущих в Укра-
їні, під її прапором? Чи можливо — уточню запитання — примирити 
тих, хто її мурує, з тими, хто її руйнує, тих, хто хоче, як самого життя, її 
нормального державного утвердження, з тими, хто його щонайзатятіше 
та найзлостивіше не хоче? Є в нас частина суспільства, якій, звичайно, 
варто ще і ще раз роз’яснювати природність та необхідність нашого са-
мостійницького вибору, одначе — хто не бачить? — є і та вельми актив-
на та криклива частка громадян, кликати яку до злагоди марно. Волею 
влади, волею Держави її просто необхідно ставити на місце. 

Ось дві події, що відбулися у Києві цього шевченкового дня. 
Одна — студентський зліт у приміщенні Київського лінгвістич-

ного університету під назвою “Українським студентам — українське 
слово”. Залу на 650 осіб вщерть заповнили студенти з численних ви-
щих навчальних закладів Києва, Харкова, Донецька та ін. — цивіль-
них і військових, гуманітарних і технічних, фінансових... Вимога од-
на: досить зросійщувати українську молодь у вищих навчальних за-
кладах, досить порушувати її право (право нації, право людини) вчи-
тися рідною українською мовою, яка, до того ж, має статус державної. 
Сказав би я, що це — вже навіть перевитримана у часі, цілком приро-
дна і справедлива вимога, яка засвідчує бажання молоді власною во-
лею навести лад у тій сфері, у якій поки що побоюється або й просто 
не хоче його навести уряд, ректор, декан, завкафедри. Не можна було, 
між іншим, не звернути уваги: дехто з тих, хто прийшов з гаслами, 
спрямованими проти зросійщення вищої школи, у спілкуванні з дру-
зями-студентами і сам є поки що російськомовним. Одначе навіть ця 
обставина — якою є вона промовистою! Бачимо бо, що навіть інер-
ційно російськомовна частина студентства розуміє алогічність, непри-
родність ситуації, за якої вища школа, взявши її назагал в Україні, все 
ще лишається зросійщеною. 

Ось одна з резолюцій, запропонованих студентами Міжнародного 
інституту лінгвістики та права: “Минає десятий рік, відколи українсь-
ку мову проголошено державною у нашій країні, і восьмий, відколи 
Україна стала незалежною державою. Тим часом велика частина ви-
кладачів вищих навчальних закладів і досі не переходить на викла-
дання державною мовою, що є цілковитим порушенням наших кон-
ституційних прав. Це також свідчить про неповагу до студентів як до 
громадян України, про ігнорування викладачами законів власної дер-
жави, що не може не позначатися і на якості освіти, яку ми здобуває-
мо. Тому ми, студенти, яким не байдуже майбутнє нашої держави, вва-
жаємо небажаним дозволяти педагогічну діяльність людям, котрі не 
поважають ані права нації, ані права особи, ані державних законів. Ця 
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проблема потребує негайного розв’язання, адже саме сьогодні гостро 
стоїть питання, бути чи не бути українській мові, культурі, державі. 
Прийнято 19 травня 1999 року на загальних зборах Міжнародного ін-
ституту лінгвістики та права”. 

А в схваленому учасниками зльоту зверненні до ректорів і дирек-
торів, до всього професорсько-викладацького складу вищих навчаль-
них закладів України, зокрема, сказано: у часах, коли Україна була в 
повній залежності від російських царів та московських вождів, “зро-
сійщення українців здійснювалося насамперед через освітні заклади. 
Та ось нарешті будується Українська держава. Але створюється вра-
ження, що не українці її будують, і не для українців вона будується. 
Більшість ВНЗ столиці України, майже всі ВНЗ на сході та півдні 
України і далі залишаються інструментом зросійщення української 
молоді, оскільки навчальний та виховний процес тут здійснюються не 
нашою державною мовою, а державною мовою Російської Федерації. 
Педагоги вищої школи наочно доводять українській молоді, що украї-
нська мова в Україні нібито не має перспективи. Прикро, що це роб-
лять переважно ті, хто має українські прізвища, хто вчився в українсь-
ких школах, кого рідні матері навчали української мови і для кого пе-
рехід на українську мову викладання не пов’язаний з труднощами. 

Ми звертаємося до ректорів вузів. Вища школа є головною, вихід-
ною ланкою українського національного відродження. Воно в Україні 
не розпочнеться доти, доки спеціалісти з вищою освітою для України 
готуватимуться не українською мовою. Якщо проблема державної мови 
не стане турботою ректорів, якщо вони не візьмуть під свій персональ-
ний контроль дотримання статті 10 Конституції, українська мова в 
українцях не відродиться, і стане вона мертвою. І не стане українців. І 
не буде України, а буде ще одна російська держава. 

Ми звертаємося до деканів, завідувачів кафедр, професорів, до-
центів, викладачів, до керівників ВНЗ усіх рівнів акредитації та всіх 
форм власності. Ще не втрачена надія, що серце ваше заболить за на-
шу багатостраждальну мову, за долю української нації. Невже ви не 
розумієте, що все, що нині коїться в Україні, все, що діється з її еко-
номікою, є, зрештою, наслідком денаціоналізації українців та відсут-
ності в них національного патріотизму? 

Ми хочемо попередити викладачів ВНЗ. Відмовляючись від ви-
кладання в українській вищій школі українською мовою, влаштовую-
чи “спектаклі” голосування (“на каком языке вам читать?”), вони гру-
бо порушують закон та права українців на навчання українською мо-
вою. Українським студентам — українське слово! Годі порушувати 
права українців в Україні!“ 
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Такий зміст і такі вимоги однієї зі студентських акцій. Чи дослу-
хаються керівники і викладачі наших університетів та інститутів до 
цього вимогливого та державницького молодого голосу, що його на-
самперед мусили б почути проводирі держави? 

Та ось — за контрастом — акція друга, що проходила одночасно в 
столичному Палаці культури “Славутич”. її гучна назва — “Перший 
з’їзд росіян в Україні”. Звичайно, що подібні зібрання представників 
різних етносів, які, окрім українців, населяють нашу країну, — річ і 
природна, і потрібна. Усі бо ми, до якої національності не належали б, 
маємо спільними зусиллями розбудовувати нормально, цивілізовано 
влаштований дім Української держави. Одначе зачекайте — чи задля 
такої мети трудилися організатори цього форуму, чи уболівала за неї і 
значна частина тих, хто на з’їзд зібрався? У час його відкриття вийшов з 
вітальною промовою тодішній віце-прем’єр-міністр з гуманітарних пи-
тань В. Смолій — і ось вже перші його фрази державною, українською 
мовою було делегатами, у спосіб максимального напруження голосових 
зв’язок, закричано, засвистано, затопано. Ні, зовсім не за зміст — лише 
за українську мову. Більшої дикості, більшої алогічності подібної ніби-
то обра зи, подібної інкримінації годі й уявити! 

Можна мати різну думку з того приводу, що опісля криків та свис-
тів віце-прем’єр перейшов на російську, тим більше, що, подейкують, і 
саме привітання Президента, яке він зачитав, складене було російською 
мовою. Хтось скаже, що це віце-прем’єр доводив насмерть, на віки віч-
ні одномовним те, що і російською він добре володіє, та що то він де-
монстрував культуру. Я ж переконаний, що продемонстровано було 
зовсім інше: неприпустиму для державної особи безпринципність, суто 
хохлацьку запобігливість конкретно персоніфікованої цього разу влади 
перед тим, хто щойно і в черговий раз плюнув і на тебе, і на твою дер-
жаву... Вдумаймося: на державному рівні нагинці ходимо перед тими, 
кого судомить від українського слова навіть у найшанобливішому при-
вітанні найвищої владної структури. І це хтось вважає — турбота про 
злагоду, і це хтось думає — уболівання про міжнаціональний мир? Ні, 
зовсім інше: догоджання відвертим руйначам держави. 

Між іншим, того ж дня, про який мовиться, представники крим-
ськотатарського народу пошанували Т. Шевченка і квітами, й своїми 
піснями, і танцями біля пам’ятника поетові в Києві. А ось як, бачимо, 
пошанували і його, і його мову учасники згаданого з’їзду, деякі орга-
нізатори якого (на жаль, є з-поміж них і письменники), певно, усвідо-
млюючи свою провінційність у російській літературі, прагнуть компе-
нсувати цей ґандж у спосіб влаштування подібних політичних демар-
шів. Виявлене то було, повторюю, непримиренне, відверто вороже 
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ставлення і до державної мови, і до Шевченка, і, зрозуміло ж, до самої 
України як незалежної держави. 

Ймення цьому ставленню одне: розперезаний шовінізм, знена-
висть до українства, прагнення затримати в Україні колишні велико-
державні, імперські порядки, в т. ч. стосовно мови. 

Така ось ціна “злагоди”, з приводу якої стільки чуємо фарисейсь-
ких чи й просто недоумних покликів. Насправді, замість неї — закла-
дання ґрунту під подальшу міжетнічну напругу, бо ж не змириться 
свідоме українство з колінкуванням влади перед тим, хто його, украї-
нство, зневажає і ненавидить. Насправді — замість рішучої відсічі — 
приєднання влади до гри в мовну карту, власне, згода на статус Украї-
ни не як України, а як Малоросії. 

І ось думається: чи не дійшли ми, українці, у своїй терплячості та 
покладистості у стосунках з тими, хто нас зневажає, до тієї грані, за 
якою ці наші якості лише ще більше заохочують знавісніле українофоб-
ство? Може, нарешті, якісь корективи внесемо у власні уявлення вимог 
толерантності й педагогічності, братове? Може, навчимося вимагати, 
щоб на рівні держави були жорсткі вимоги до тих, хто, порушуючи на-
ціональний мир та спокій, протистоїть нашому національному випрос-
танню, вдаючись раз у раз до інсинуацій та провокацій? 

Один з прикладів останніх — опублікований газетою “Факты и 
комментарии” (1997, 11 грудня) матеріал під збурююче-алярмовим 
заголовком “Я русский бы выучил. Но скоро будет негде...“ 

Де, запитуєте, “негде”? Та хоч би і в столиці України. Так бо вже 
взяла її, усіх нас за горло “насильственная украинизация”, що пред-
ставники російської общини міста, як повідомляє публікація, вже 
“вдруге (згодом втретє і, здається, вже вчетверте. — А.П.) вийшли на 
Хрещатик”, аби “привернути увагу столичної адміністрації до дій Го-
ловного управління освіти міста”. Страхітливі ці дії, належить читаче-
ві зробити висновок! Чому? Тому, що кількість російських шкіл у Ки-
єві становить нині “тільки” вісімнадцять... 

Граючи в об’єктивність, навіть науковість підходу, газета залучи-
ла до коментування “ситуації” трьох осіб, що їхні “громадянські й 
професійні інтереси стосуються царини мови”. Коментатори різні, од-
наче в головному їх висновки майже збігаються, хіба що хтось з них 
мовить у гарячці, а хтось обережніше, ухильніше. 

Два перші з них жодної моєї цікавості не ви кликали, оскільки їхні 
погляди відомі. Ну, чим новим міг би розкритися мені голова російсь-
кої общини міста Києва Костянтин Шуров, чиє відверте українофобс-
тво я добре запам’ятав з того часу, коли ми обидва — у 1990–1995 ро-
ках — були депутатами Київської міської Ради. Навіть майже поряд 
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сиділи у сесійній залі. Отож не голова, а я сказав би — імперголова! 
Гляньте: вже кілька пікетів організував. Старається. Ну, точно так, як 
знаний нардеп Моісєєнко, котрий вже укотре проголошував вусрівсь-
ку (від “Всеукраинский союз рабочих”, як то він гучно називає) “все-
украинскую стачку трудящихся”. 

К. Шуров, точно переконуюся, — також типовий вусрівець, хоча 
у питанні ставлення до державної мови і він сам, і його група “страш-
но далеки от народа”, сиріч від переважаючої маси росіян, що мешка-
ють у столиці й поза її межами (згодом я це проілюструю). 

Так саме годі було шукати якихось нових акцентів у коментарі 
професора О. Білодіда, про позицію якого я в одній зі своїх розмов уже 
згадував. Це що — уперше він обстоює офіційний статус російської мо-
ви в Україні? Це що — когось може подивувати те, що ось і на цей раз 
він обстоює ту точку зору. що “нарушать этот баланс неразумно” 
(тобто “баланс”, який в умовах СССР склався між українською та росій-
ською мовами”?). Недавній професор української мови в Київському 
університеті ім. Т. Шевченка, чиї студенти — українські філологи, як 
стверджує він, спілкуються між собою по-російськи (не інакше, як при-
клад взяли з професора), знову й знову наполягає у цій публікації, буці-
мто українська та російська мови “вышли из одного корня — древнерус-
ского языка”. А я то думав, колего, що на сьогодні вже й кури, не те що 
професори, знають про вигадану колонізаторами-великодержавниками 
“спільну колиску”... 

Ні, категорично мені не цікавий і цей коментатор, категорично! Лі-
пше йому бесідувати по душах — як з ідейним спільником — з тим же 
К. Шуровим. 

А от вже третій коментатор мене вразив. Чому? Бо то — не приват-
на персона, якій вільно будь що говорити. То — офіційна особа, 
обов’язок якої — відповідальність за загальноосвітнє шкільництво у 
масштабах всієї держави. Заступник міністра освіти О. Савченко зая-
вила, що викладені у заяві російської общини факти (стосовно “при-
мусової українізації”) ... “вызывают беспокойство” та що з керівни-
ком Головного управління освіти м. Києва (Б. Жебровським), як і з 
керівником російської общини, відбудеться розмова... 

Про що мало говоритися? Ну, увочевидь про те, про що сказано 
державною особою з міністерства освіти України кореспондентові “Фак-
тов и комментариев” М. Євграшиній, яка й вела бесіду з трійкою комен-
таторів. А сказано ж їй було вельми “тривожні” речі: як виявляється, “Ки-
їв — не єдине місто, чия освітня мережа інтенсивно змінює мовну орієн-
тацію”. Наприклад — цитую —“з 824 шкіл на Волині російськомовною 
залишилася одна. По одній — в Івано-Франківській, Київській, Хмельни-
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цькій, Черкаській областях. З 1032 шкіл Вінницької області російська 
мова навчання збереглася у трьох школах. По три школи — в Житомир-
ській і Закарпатській областях. У Рівненській і Тернопільській не зали-
шилося жодної”. Усе це — ілюстрації до того факту, що “вже минулого 
навчального року співвідношення шкіл з українською та російською мо-
вами навчання не відповідало етнічному складові населення”. 

Отак-то, панове-патріоти! Печалитеся з приводу нашої мови, а не 
помічаєте, що насправді вже зарвалися, вже перестаралися, що пора 
вже україномовній експансії в царині освіти давати відбій та і в столиці, і 
в згаданих областях привести все до “норми”,— так належить розуміти 
сенс висловленої “озабоченности”. 

Людині, котра спеціально не вникала в сутність справи, на котру 
просто звалюють циферію на кшталт щойно наведеної, і справді, навіть 
природно перейнятися певними підозрами. Мовляв, а чи не занадто? Чи 
не зафорсовано? Декому ж навіть уявляться — і жаль та співчуття пе-
реймуть чиюсь душу — сотні, якщо не тисячі батьків-росіян, котрі дома-
гаються для своїх чад російського класу, але його їм анізащо не дають. 
Отже, що то — не жорстокість, не натуральне порушення прав людини 
та конституційних норм? Не дивиною, до речі, стало те, що в деяких об-
ластях, дізнавшись про стурбованість службових осіб з міносвіти, поча-
ли виявляти тих, котрі “зарвалися”. Чому ж би й ні — в нас це недовго! 
Добряче бо звикли в тоталітарні часи стояти вструнку перед начальст-
вом, та вже з півслова, навіть з півжесту вгадувати, чого воно хоче... 

Але вся річ у тому, що ні в Києві, ні в згаданих областях ані со-
тень або тисяч, ані навіть десятків таких батьків-протестантів не існує. 
Працюючи у 1992–1994 роках у міністерстві освіти, я завжди цікавив-
ся: є скарги з того приводу, що в даному населеному пункті росіяни не 
мають змоги вчити свою дитину російською мовою, чи нема? Ні, та-
ких скарг за весь час своєї праці я не зафіксував. І на прийомах грома-
дян їх не було. І керівники освітою з названих областей повсякчас пі-
дкреслювали: утвердження у своїх правах державної мови відбуваєть-
ся цілковито мирно, з розумінням; юрби росіян, котрі, мовляв, штур-
мують кабінети посадовців, оскільки не можуть задовольнити своїх 
освітніх прав,— не більше як виплід фантазії політиканів. А от скарги 
з багатьох регіонів держави з приводу неможливості влаштувати ди-
тину в українську школу, справді, були масові. 

Такою була ситуація вже кілька років тому. І засвідчувала вона 
єдине: переважна більшість росіян вже тоді переймалася розумінням, 
що державну мову треба знати, що в найбрутальніше поросійщеній 
Україні навіть смішно говорити про загрозу втрати росіянами своєї мо-
вної ідентичності. Де вже й говорити, коли й українці знатимуть росій-
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ську мову як мінімум з запасом на все третє тисячоліття — навіть і в 
тому випадку, коли б вона спеціально в школі не вивчалася. Он бо, за 
всієї своєї принципової неправоти, і професор Білодід стверджує: “І пе-
рекладачі не потрібні. Росіяни вільно читають в оригіналі Шевченка, 
українці — Пушкіна”. Ну, якщо вже ось так вільно (чому ж тільки одна 
з поширених серед росіян фраз звучить: “Я по-украински не понимаю”), 
то чого й нарікати, що частина дітей росіян вчиться в українських шко-
лах? Такий їхній та їхніх батьків власний, не насилуваний вибір. 

Так саме навіщо нарікати, що на сьогодні, згідно з розробленим 
мною свого часу інструктивним листом Міністерства освіти за № 1/9-11 
від 28 січня 1993 року “Про вивчення мов та літератур у навчальних 
закладах України”, вивчення російської мови в українських школах не є 
обов’язковим? Певні сили, як відомо, обстоюють саме обов’язковість. 
Але ж не лукавте, шановні: подібні наполягання — не зі сфери культу-
ри. То — стовідсоткова, лише задрапована під культуру політика, мета 
якої — знову повернути в Україну совєтські порядки, не дозволити їй 
культурно, мовно й політично випростатися. Не випадково ж шовініс-
тично-яничарські сили так вражаються та шумлять з приводу того фак-
ту, що ось уже впродовж кількох років російська література вивчається 
в українських школах в курсі зарубіжної. (Між іншим, в обсязі, що десь 
у п’ять разів перевищує той, який відводиться на такі ніби ж теж вели-
кі літератури, як німецька чи французька.) Тож у якому курсі вона має 
бути, милі господа? Що — ви категорично не в змозі проковтнути те, 
що з 1991 року Росія стала стосовно України зарубіжжям? Як мовиться, 
дасть Бог розуму та часу — звикнете. 

Стосовно ж мережі навчальних закладів за мовами навчання, то 
красномовним видається мені такий факт: зо два роки тому “озабочен-
ностью” з приводу “ущемления” прав етнічних росіян у місті Рівному 
перейнявся представник дипломатичного корпусу Російської Федерації 
в Україні, пильно зацікавившись: чи є в цьому місті ті, що хотіли б піти 
до російського першого класу? Що ж, таких було знайдено — аж три-
надцять осіб! Та здебільшого, як повідомила преса, батьки їхні вияви-
лися представниками... кавказьких національностей. Після упевнення у 
цьому “озабоченность” російського консула зникла... 

Або й інший приклад — ситуація у м. Хмельницькому, де я побу-
вав на змістовній конференції з питань розвитку національної освіти. 
Запам’яталося зізнання завідувача міським відділом освіти п. В. Козу-
бняка: “Зі труднощами змогли відкрити в цьому навчальному році 
один російський перший клас, але побоююся, що з часом він “розсмо-
кчеться”. Як саме? А з часом можуть побігти ті діти один по одному в 
українські школи”. 
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Отже, ті, котрі “обеспокоены”, що накажете робити? Не дозволя-
ти, не пускати? Примусово віддавати російську дітвору у згаданих 
містах до російських шкіл? 

От вам і “насильственная украинизация”, якої насправді нема в 
Україні ані сліду. Відбувається у столиці та на захід від неї закономір-
ний, продиктований самою логікою існування України як незалежної 
держави освітньо-мовний процес, й шовіністично-яничарські спекуляції 
довкола нього мусять викликати лише огиду. Саме цього роду “обеспо-
коенность” і могла б бути виправдана. 

А загалом зовсім супротивних, давно очікуваних українською гро-
мадськістю напрямків державорозбудовчої стурбованості головного 
штабу освіти в Україні можемо назвати тут немало. Хтось забув, куди 
належить спрямовувати енергію найбільшої стурбованості? Що ж, вар-
то зайвий раз нагадати. 

Наприклад, до усе ще кричущої невідповідності мережі загально-
освітніх шкіл національному складові населення у східно- й південно-
українських регіонах держави, де триває грубий потопт національних і 
громадянських прав переважаючої частини тамтешньої людності. 
Отам-то маємо приклади вже не вифантазуваних, а цілком реальних 
баталій з приводу відкриття кожної української школи, кожного укра-
їнського класу, як то було напередодні 1997/98 навчального року в 
Донецьку, як то зафіксовано у Харкові, в Луганську. І вже не предста-
вники кавказьких національностей домагаються тут освітньо-мовних 
прав. Прагне їх вибороти корінний люд — українці, і то незрідка — 
намарне. І скільки є ще в Україні міст обласних підпорядкувань, міс-
течок і навіть сіл, де з українською школою не “скоро будет негде”, а 
нема її і сьогодні, в умовах вибореної незалежності! 

Взяти бодай ситуацію на Донеччині, де за обставин, коли обласна 
й більшість районних рад проголосили офіційний статус російської 
мови, власне українських шкіл нараховується у 1998/99 навчальному 
році лише 4% (порівняно з 1989 роком зростання становить тільки 
1,7%), а з врахуванням українських класів у російських школах вчить-
ся по-українськи 10 % школярів. У Макіївці цей відсоток становить 
1,6, в Маріуполі — 2, а в таких містах, як Докучаєвськ, Сіверськ, Яси-
нувата, Мар’їнка (у Мар’їнці — 73,4% українців) та інших, українсь-
кої школи нема зовсім. Не можна читати без болю документи про вже 
багаторічну виснажливу боротьбу за відкриття бодай однієї українсь-
кої гімназії в Донецьку на базі школи № 107, що розташована на від-
даленій від центру міста робітничій околиці. Є, з одного боку, потвер-
джене письмово бажання кількох сотень учнів та батьків мати цю гім-
назію, і є, з другого боку, позиція відповідальних керівних осіб (прі-
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звища під документами — Корєшкова, Кузнецова), які пішли у наступ 
супроти тих, хто порушує у місті шовіністичний спокій, — головних 
ініціаторів даної ідеї директора школи Н. Танцюру та відомого керів-
ника Донецької “Просвіти” М. Олійник, домагаючись зняття їх з робо-
ти. На час здачі цієї книжки до друку цю українозневажницьку епо-
пею остаточно ще не завершено... 

Або ось окремі ілюстрації з листів, що їх я одержую. Олена Павлі-
вна з м. Красного Луча на Луганщині: “У нашому місті всього до 30 
шкіл, але української — жодної. У 9-му класі з української мови, яку 
винесено на випускний іспит, є тільки один урок на тиждень. Російсь-
кої ж мови, окрім того, що й увесь навчальний процес по-російськи, 
дев’ятикласники мають три рази на тиждень. Гарно?”. Н. Пестушко з 
Одеси: “Стосовно українського шкільництва в перші роки Незалежно-
сті у нас був певний прогрес. Але я не певна, що щось змінюватиметь-
ся на краще, надто після того, як людину, яка за це уболівала, зняли з 
посади начальника міського управління освіти, а на її місце призначи-
ли даму, що цвенькає тільки по-російськи, — або ж не знає українсь-
кої, або відверто нею нехтує”. Л. Проценко з Харкова: “Дитині, що йде 
у нас до українського першого класу, батьки мусять купляти підручни-
ки по 5 — 7 грн. за штуку. У російських же школах існує підручнико-
вий фонд, з якого видають книжки лише за 2 грн. за користування. Різ-
ниця? І чи подумає коли хто-небудь, що мусило б бути зовсім навпаки, 
що батьки просто масово віддавали б своїх дітей до українських шкіл, 
якби там і підручники були безплатні, і, може, й ще якісь пільги, бодай 
ті ж сніданки?..”. В. Жуков з м. Гуляй-Поле: “Всі роки ПТУ у нашому 
місті працювало по-українськи. І раптом після Незалежності — пере-
фарбувалось: предмети, в т. ч. й новітня історія України, де вивчається 
діяльність нашого гаранта Конституції, — по-російськи...” 

Так саме тривожить той факт, що великий відсоток наших шкіл хоч 
і є україномовними за статусом, одначе залишаються російськомовними 
за духом. Ця ситуація, хоч керівництво освітою міста і прагне її змінити, 
характерна й для столиці України. Викладання частини предметів в укра-
їнських класах російською мовою, масові порушення вимог єдиного мо-
вного режиму в школі (всупереч наказові по Міносвіті за № 123 від 7 ве-
ресня 1992 року) — то найпоширеніші явища. Стосовно останнього з 
них, у якому відповідний пункт звучить так: “Забезпечити упродовж 
усього шкільного дня. включаючи перерви, послідовне дотримання єди-
ного українськомовного режиму в навчальних та навчально-виховних 
закладах з українською мовою навчання і виховання, а також у тих, які 
почали перехід на нього”, —категорично, але й небезпідставно вислов-
люється відомий наш поет і активний діяч КУІну Микола Сом: “Пока-
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жіть мені у Києві хоч одну по-справжньому українську школу! Я такої не 
знайшов”. Якщо й погрожувати пальчиком керівникові освітян столиці, 
то може ж таки якраз за це, за брак правдивих українських шкіл у місті, а 
не за дещо зовсім супротивне, міфічне, провокативно гіперболізоване? 

О, ті українські школи в багатьох наших містах! “Тільки залунає 
дзвоник на перерву, то не лише учні, а й вчителі, як за командою, пе-
реходять на мову іншої держави” (пише Л. Васильєв з Херсона)... І, 
звичайно ж, цілковито панує російська мова у т. зв. змішаних школах, 
які в ліпшому разі є суржиковими інкубаторами. У Дніпропетровську, 
наприклад, цих змішаних шкіл близько сотні, з них у 1997 р. статус 
української одержала тільки одна. Тож порахуйте — з подібними тем-
пами треба ледь не сотню років, аби ці школи стали українськими і 
тим самим було виправлено нинішню ситуацію у місті, де українсько-
мовними школами охоплено тільки 32% учнів... 

Або й сподівана стурбованість міністерства, як і в цілому уряду, 
як і президентської адміністрації, з приводу стану з українською мо-
вою у вищій школі. Доволі кволі кроки, що здійснюються для поліп-
шення ситуації, поки що ще не можуть похитнути слушність виснов-
ку: саме вища школа залишається головним бастіоном зросійщення 
України. Чому — головним? Тому, що нехтування державною мовою 
у цій ланці (а лише в системі Міносвіти у 26 вищих навчальних закла-
дах ІІІ-ІV рівнів акредитації українська мова перебуває на повному 
нулеві) навпрямки позначається на мірі суспільної та особистісної 
зацікавленості у виконанні мовного законодавства. Тому, що саме 
вища школа постачає кадри (в т. ч. керівні, а від керівників насампе-
ред усе залежить) в усі без винятків сфери нашого управлінсько-
господарського життя, де, як відомо, стан справ з нашою мовою також 
часто-густо перебуває у занепаді. 

А тим часом замість того, щоб навчально-виховний процес був зорі-
єнтований на українознавчу методологічну базу (мусить наше власне, 
державницьки зорієнтоване утверджуватися навзамін колишній маркси-
стсько-ленінській методології, що пожирала до половини й більше на-
вчального часу), у вищій школі діється щось вельми тривожне із самим 
блоком пріоритетних українознавчих дисциплін. Ось засвідчує статисти-
ка: згідно з приписами Міносвіти, на 1 вересня 1993 року історія України 
читалася в обсязі 120 годин плюс 60 годин на спецкурси; в такому ж об-
сязі — українська та зарубіжна культура; 72 годин плюс 36 на спецкурси 
було відведено на ділову українську мову. Разом це становило 468 годин. 
Перше урізання цієї кількості годин зафіксоване у 1995 році, одначе воно 
було ще мало помітним: усього стало 432 години, або 92 % від рівня 
1993 року. Зате ось у що трансформувався цей блок у році 1997: час на 
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спецкурси пощез зовсім, вивчення історії України скоротилося до 72 го-
дин, української і зарубіжної культури — також до 72-х, ділової україн-
ської мови — до 36-ти... Разом — 180 годин. Порівняно з тим, що було у 
типовому плані Міносвіти в 1993 році, — це лише 38,5 %... 

Куди йдемо? Волію віднести це запитання до суто риторичних.  

Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба. — К.: Просвіта, 

2000. — С. 193–203. 

 

 
БІЙ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ ТРИВАЄ 

 
Ставлю крапку в цих роздумах у дні, що традиційно пов’язані в 

нас з пошануванням Тараса Шевченка. 
Тарас Шевченко. Як завжди ми його любили і як любимо й сьо-

годні! Однак у дні вже узвичаєних ритуальних дійств чи переймаємо-
ся запитанням: а він. Шевченко, він нас любить? 

Національний наш Месія, Шевченко став першим українцем, ко-
трому до глибин розкрилася трагедія нашого рабства. Йому судилося 
стати першим живим, котрий заговорив до пустелі — до мертвих, 
кличучи їх до національного воскресіння і прозріння. І як же він роз-
пікав та як шмагав своїх заглушених “московською блекотою” земля-
ків (“раби, подножки, грязь Москви”), як мучився з того приводу, що 
“над дітьми козацькими поганці панують”! 

   І всякий день перед нами — 
   Стид наш перед нами. 
Стид за те, що “в путах умираєм”, стид за нанівець винищену на-

ціональну гідність, за забуття українцями свого Богом і природою да-
рованого права на самостійне історичне життя (“О Господи! Дай мені 
хоч глянуть на народ отой убитий!..”), за рабське плазування біля чу-
жих порогів... 

І — о диво! — “трупи встали і очі розкрили”. Поряд з Шевченком 
почали з’являтися також живі, і, власне, “з того часу всі в нас поділи-
лись на живих і мертвих, та й довго ще ділитимуться”, як дуже точно і 
дуже прозірливо сказав П. Куліш. 

Але в якому співвідношенні перебувають живі і мертві українці! О, 
це по-різному складалося на різних відтинках пошевченківської україн-
ської історії. Були часи, коли свідоме українство нараховувало, напри-
клад, в Києві лише кілька інтелігентних родин, як-то Грінченки, Косачі, 
Старицькі, Чикаленки та ще деякі, потім були періоди національного 
піднесення, як на початку XX ст., потужний вибух енергії національно-
го державотворення у добу УНР, фактично повне зліквідування живих 
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у роки сталінщини. незнищенний порив до воскресіння у 60-х, який, 
попри судомну антидію системи, увінчався, зрештою, новим пробу-
дженням українців наприкінці 80-х — на початку 90-х pp. 

Та знову й знову мучить запитання: загальнонаціональний сплеск 
на референдумі 1 грудня 1991 року — що в ньому переважило? — сві-
дома воля живих чи інстинктивно-підсвідоме і лише миттєве пробу-
дження тих, котрі у загрозливо великій кількості знову впали у летар-
гійний, мертвий сон? 

   Страшно впасти у кайдани 
   Умирать в неволі, 
   А ще гірше — спати, спати 
   І спати на волі… 
Ще і не дихнули ми на повні груди національної волі, ще й досі 

живемо “на нашій не своїй землі”, що її численні й різні недруги квап-
ливо знеукраїнізують. а вже частині з нас задрімалося, збайдужілося, 
знеохотилося. 

“Що з вами, братове?” — пропікає нас своїм поглядом Тарас, і, 
вражаючись з нашої національної немочі, знову й знову звертає до 
кожного українця свої найвимогливіші імперативи. Ось деякі з них: “І 
вражою злою кров’ю // Волю окропіте”. Якими розливами, морями 
крові було окроплено упродовж нашої багатовікової історії виборення 
волі України! Тільки чи то вража кров? Ні, переважно й переважно це 
кров борців-українців, з кількістю якої “вража зла кров” аніяк не може 
дорівнятися. А вже ж саме наше державне усамостійнення було даро-
ване нам Богом, власне, і несподівано, й безкровне, у сподіванні Бо-
жому, що ми цей дар щонайтривкіше візьмемо до рук. Ніби ми й взя-
ли, але чи не тому, що цей імператив Шевченка лишився несповне-
ним, ми і не дорожимо, як слід, безцінним даром, продовжуючи пов-
сякчас перебувати у стані хисткості й непевності? 

   Один у другого питаєм, 
   Нащо нас мати привела? 
   Чи для добра, чи то для зла? 
   Нащо живем? 
Питаємо... Тільки ж до якого часу не усвідомлюватимемо свого 

національного покликання, обов’язку перед Богом і Природою — розк-
вітнути українським національним життям? Тож бо і була б наша відда-
ча до розуму світобудови, було би сповнення своєї місії на цій землі. 

Поки ж що маємо — “уродила рута... рута... // волі нашої отрута”. 
Вона, отрута, роз’їдає наші душі, заронює у них сумнів, зневіру. І вже 
не одного українця страшить грізне Шевченкове пророцтво: “Погиб-
неш, згинеш, Україно, // Не стане й знаку на землі”. 
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Погибнути і згинути, діставши волю? Але яка ж була б то дика 
алогічність! І яка була 6 то кара Божа услід за даром, що ним ніяк на-
лежно не можемо поки що скористатися! 

Звичайно, ми не кровоспраглі. Не були такими і не будемо. І 
Т. Шевченко напевне дав би нам індульгенцію, якби його заповіт ми 
сповнили в той спосіб, щоби численним недругам України дружно 
протиставили тверду, безкомпромісну, наступальну державну волю — 
таку потужну, щоб він, недруг, щомиті зважав на неї, сприймав би її з 
оглядом та острахом. 

Натомість... Натомість ще не дослухалися ми й до іншого імперати-
ву поета, спрямованого проти “ідолів в чужих чертогах”. І далі боввані-
ють на наших вулицях і площах чужі камінні ідоли — символи тоталіта-
рного комуністичного режиму, і особисто я маю забобон, що тільки їх 
зліквідування означить фінал нашої ганебної прив’язі до чужинців та 
початок справді самостійного державного руху. А водночас — скільки ж 
діє в Україні ідолів живих, як мовиться, у плоті й крові, що їм ревне до-
помагають доморощені “дядьки атєчества чужого”! 

У містерії “Великий льох” Т. Шевченко спонукує одну із душ тя-
жко каратися у пеклі за те, що колись, у житті, з відрами вповні пе-
рейшла шлях, яким їхав гетьман до Переяслава присягати Москві, 
друга душа мучиться за те, що, бувши дівчиною, напоїла коня москов-
ському цареві, який після  перемоги над Мазепою та шведами вертав-
ся з Полтави до Москви, третя — за те, що безтямним дитятком усмі-
хнулася російській цариці, коли та пливла по Дніпрові до Канева... 
Лише усміхнулася, й не запідозрюючи в силу немовлятського віку, що 
то для України — найлютіша вовчиця, — і вже, за поетом, нема цьому 
прощення, вже це — щонайбільший гріх. 

Про що це Т. Шевченко і в чому полягає цей його імператив? Про 
необхідність пильнування національної честі та самоповаги, про не-
можливість поступок і в дрібному тому, хто точить на Україну зуби, 
про брутальність і гріховність колінкування перед національним не-
другом. Як же ми відстаємо й сьогодні від вимог свого Вчителя! 

   А тим часом перевертні 
   Нехай підростають, 
   Та поможуть москалеві 
   Господарювати, 
   Та з матері полатану 
   Сорочку знімати… 
І підростають, і помагають, і знімають... І в тому й полягає найбі-

льша наша трагедія, що ще й понині дістає своє потвердження в укра-
їнській дійсності страхітлива візія Шевченка про близнят, які наро-
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джуються в Україні: “Один буде, як той Гонта, // Катів катувати! // 
Другий буде — оце вже наш! — // Катам помагати”. Близнята — з од-
ного й того ж зачаття, однієї крові, однієї плоті, ще й імена у них од-
наковісінькі: обидва Івани... 

Чому ж ці Івани (Василі, Богдани, Юрії, Геннадії, Степани, Воло-
димири) такі несолідарні між собою, чому один з них служить матері, 
а інший, ненавидячи її, прислужується ворогові, чому величезна укра-
їнська сила ще й досі спрямовується не на українську користь? (“Не-
хай мати усміхнеться, // Заплакана мати”)... 

“А всім нам ... єдиномисліє подай // І братолюбіє пошли”. Це — ще 
одна Шевченкова заповідь, ще один пристрасний його імператив. Та чи 
дотримується він навіть тими, хто свідомо служить Україні? І як то час-
то варто згадувати: 

   Мій Боже милий, як то мало 
   Святих людей на світі стало 
   Один на другого кують 
   Кайдани в серці. А словами, 
   Медоточивими устами 
   Цілуються і часу ждуть, 
   Чи швидко брата в домовині 
   З гостей на цвинтар понесуть?.. 
Це — про крайній варіант внутрішньонаціональної неприязні, 

одноплеменського розбрату, наявність якого в нинішньому нашому 
житті годі заперечити. А поза тим — скільки ж спостерігаємо в Украї-
ні елементарної роз’єднаності, неузгодженості, нескоординованості в 
діях, дрібничкового вождизму, амбіційності! Ситуація в національно-
демократичному, державницькому таборі напередодні березневих ви-
борів 1998 року та президентських восени 1999 року — страхітливий і 
найзастережливіший цьому доказ. Скільки було спроб з боку позапар-
тійних осіб, як-от Патріарха Філарета, письменника Ю Мушкетика, 
академіка Я. Яцківа, все ж таки поєднати тих, програмові засади кот-
рих практично не відрізняються! І, по суті, — намарне. Що більше, 
дехто з тих, хто й підписав відповідний меморандум, все ж продовжу-
вав “нишком у куточку // Гострити ніж на брата”... Чому ж не беремо 
до глибин душі найсокровеннішу Шевченкову молитву, чому даємо 
змогу недругові користати з нашої національної роздрібненості та 
здобувати в Україні все нові й нові плацдарми? Фактично ми самі сьо-
годні спородили ситуацію, за якої ті партії, які не справдили високої 
національної місії, мусимо разом з більшістю лідерів, силами націона-
льно свідомої громадськості відправляти у відставку та найпришвид-
шеніше створювати потужну об’єднану українську партію чи бодай 
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згуртовану коаліцію партій — ту, яка зсолідаризує всіх, для кого над 
усе одне — Україна як національна держава. 

А ще ж Шевченків імператив: “У їх народ і слово. І в нас народ і 
слово”. Як гранично просто, чітко й зрозуміло роз’яснює Т. Шевченко і 
питання істинних стосунків двох народів, кожен з яких має жити влас-
ним незалежним життям, і питання мови, яке знову й знову мусується в 
Україні проімперськими силами! “По-московській так і ріжуть” наші 
найвищепосадовці, чума зросійщення на наших очах захоплює наш ін-
формаційний простір, бацили відрази до рідного слова заронюються у 
злюмпенізований, роздарований у своїй державі люд (“Складіте ви пса-
лом суворий // Про люд оздоблений у злі”)... 

“Московщина — кругом чужі люди”, — сказав би Шевченко, аби 
зміг ожити, і про Донецьк, і про Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, і навіть 
про вулиці Києва... “...На Україну я не надіюсь, там чортма людей... Я в 
марті місяці їду за границю, а в Малоросію не поїду, цур їй...” Оце роз-
різнення України, заради якої він був ладен проклясти й самого Бога і 
душу за неї погубити, а з другого боку — Малоросії, — це Якову Куха-
ренку писав Шевченко у 1843 році чи писав про наш час? 

А так же наполегливо вчив і вчить нас поет дотримуватися мов-
ної самопошанобливості принаймні у спілкуванні українця з україн-
цем, а в наших умовах — і з будь-ким, хто є громадянином Українсь-
кої держави! Пригадаймо з поеми “Сон“: “Та як же ти — й говорить 
не вмієш по-здєшнєму? — Ба ні, — кажу, — говорить умію, та не хо-
чу“. Сумно й ставити запитання, чи перебуваємо ми на висоті ось цієї 
позиції, й ось такої вимоги Шевченка. І чи кожен українець протиста-
вить фальші “етикету” (так, мовляв, заведено) національну гідність, 
що дорівнювала б гідності поетового ліричного героя? А вчив же нас 
Шевченко й окремими власними помилками, з приводу яких щиро 
розкаювався. “Переписав оце свою “Слепую”, — звірявся він тому ж 
Я. Кухаренку (ще раз нагадаю ці слова), — та й пла чу над нею: який 
мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам чорст-
вим кацапським словом” (виділено поетом). Скільки ж українського 
люду сповідається цим словом (і то, повторюю, не у стосунках з росі-
янами, а межи собою) вже і в умовах волі України! 

Докірливо вдивляється в нас Шевченко і вже в тисячний раз по-
вторює: “У їх народ і слово. І в нас народ і слово. Чому ж не дослухає-
теся цієї істини?“ 

Слово — мова, але і дещо масштабніше, ніж мова. Видатний швед 
Альфред Єнсен свого часу закцентував, що те слово, яке поставив на 
сторожі свого народу Тарас Шевченко (“Возвеличу малих рабів отих 
німих, // Я на сторожі коло їх поставлю слово”), то є ніщо інше, як укра-
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їнська національна ідея. Свята правда! І це є найзначиміший Шевченків 
імператив. Тільки чому ж, чому так ясно, так глибинно розкрився він 
ще на початку XX століття славному чужинцеві, і чому так тяжко це 
розуміння іде до нас, одноплеменників поета, котрі вступають вже в 
третє тисячоліття? Ще й досі бо не всі усвідомлюємо, що на плеканні 
національної ідеї, яку слід неодмінно ставити па щит державотворення, 
виростала і виростає переважна більшість держав світу — власне, всі, 
які у своєму прогресі значно випередили Україну. 

Зоставив нам у спадок Шевченко і велике Слово, і найпростішу 
та вичерпну формулу національної державності — “В своїй хаті — 
своя правда, // І сила, і воля”. Нас же він лишив по собі для свого що-
найбільшого клопоту та суму. Надто бо повільно відтають “замерзлі 
душі”, а з “гнилих сердець” занадто поволі виціджується “сукровата” 
та замінюється “живою козацькою тією кров’ю, чистою, святою”. 

Тому і лишається ще запечаленим творець українського “Вірую”, 
яке мусить так гуртувати в одну сім’ю всіх українців, як християн 
усього світу єднає Ісус Христос. 

...Пильно і вимогливо вдивляється Шевченко у кожного з нас, і в 
погляді його. як і в творах, — вогонь, що з нього ми широким загалом 
досі брали здебільшого жаринки. Нам вже пора всім українством, не 
остерігаючись, увійти у цей вогонь. Це необхідно для остаточного на-
шого національного воскресіння. для вигартування наших душ, випа-
лювання з них нашого національного осквернення — отого принизли-
во-ганебного комплексу національно-дефективного малоросійства 
(Є. Маланюк), брутальність якого першим усвідомив та проти якого і 
постав усією міццю своєї творчості Тарас Шевченко. 

Пройдемо усі крізь той всеочисний вогонь — і то вже точно наре-
шті-таки возрадується, утішиться затужена Шевченкова душа. Поет 
упевниться: ми стали дужою та певною своєї історичної місії нацією, 
ми здатні очистити свою землю від усілякої колоніальної нечисті, ми — 
на несхибному шляхові до повносилої, повнодержавної України, ми — 
варті національної любові та муки Шевченка його духовні діти . 

Тарас Шевченко — віддаленіший у часі, але завжди близький, 
немеркнучий взірець, а один з тих, хто до його вогню додав частку 
вогню власного, Олесь Гончар, відійшов у вічність зовсім недавно. 
Втім, коли я оживлюю у своїй уяві цей образ, він щонайперше 
з’являється мені таки не в огненнім гніві, а в осяяності неповторною, 
саме гончарівською усмішкою, що про неї сказано поетом: 

   Ваша усмішка — ваша загадка, Олесю… 
   Та усмішка хіба Дніпром рождена, 
   Слухняна павітру і непокірна вітру…  
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Українна усмішка. Олесь Гончар, і справді, слухняний був павітрові, 
адже у своїх словах і діях завжди дослухався голосу рідної української 
землі, був українським патріотом, адже відзначався непоступливістю 
стосовно того, що наступало на національне почуття, що кидало тінь на 
гідність України й українця. 

Олесь Гончар — м’якість, ніжність, поетичність, витончена духов-
на аристократичність і водночас — бунтівливість, гнівність, войовни-
чість. Гончар — творець самобутнього індивідуального стилю, що ши-
роко розлився в його романах, повістях, новелах, які ніколи не стратять 
своєї мистецької привабливості, і Гончар, уже зрілий майстер, — обо-
ронець України й українства, український лицар, один зі стягів ниніш-
нього нашого національного випростання, котрий прислужився своїми 
творами, починаючи почасти з “Прапороносців” (є всі підстави сприй-
мати цю трилогію і як твір на захист українців від звинувачень їх Крем-
лем у колаборантстві й прислужництві фашистам — так бо аж пересе-
лив письменник цей свій роман образами українців, один від одного 
кращими, привабливішими), а далі — “Людиною і зброєю”, “Тронкою”, 
“Собором”. “Циклоном”, ‘Твоєю зорею” та багатьма іншими речами, 
вихованню кількох нових поколінь українських патріотів, власне, при-
швидшив прихід нашої державної незалежності. 

І коли Незалежність було проголошено, — Боже мій, як він їй радів, 
як переживав всі драматичні перипетії, пов’язані з її утвердженням, як 
мучився з невдач, непростимих прорахунків чи й свідомих кроків влад-
них структур, які цю незалежність ослаблювали чи й компрометували! 

Боже мій, та ж десь за місяць до свого відходу у вічність, казав 
він мені по телефону тривожні, сповнені трагічного сумніву слова: 
“Усе треба починати заново”... А ще до того неодноразово намагався 
пробитися на державницьку розмову до Президента і нарікав: “Хочу 
піти до Президента, але Табачник не пускає”. Варто вдуматися, яка то 
трагедія, адже то, власне, слід сприймати, як одне і те ж: чи то Табач-
ник не пускає, чи Президент не воліє приймати — не змогла бо проби-
тися на аудієнцію особа, котра є вищою і від табачників, і від найви-
щепосадовців, разом узятих. Власне, на прикладі Олеся Гончара по-
вторюється відома істина: духовні, інтелектуальні світочі, що є вельми 
незручними для власть імущих за свого життя, нараз стають зручними 
й навіть вигідними, як тільки вони відходять у вічність. 

Тож і не дивно, що по смерті письменника про нього широко за-
говорили всі, в тому числі виявили свою “любов” до нього і ті сили, 
які він ненавидів усім своїм єством як носіїв ідеології винищування 
України й українства. Найголовніший їхній “козир” — те, що в числі 
героїв Гончара є позитивно зображені комуністи. 
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О так, це правда — є, з тим хіба що застереженням, що все то — 
вифантазувані українолюбні комуністи, ті, які не зневажають ні Украї-
ну, ні її мову, ні національну історію. 

Були такі? Були. Де ділися? Ми знаємо: у переважній і переважній 
більшості вони були винищені, замордовані у в’язницях та концтабо-
рах. І коли сам Олесь Гончар до кінця це усвідомив, він постав проти 
українофобської ідеології усією пристрастю, усією вогненністю своєї 
творчості й національно-патріотичної діяльності. Тоталітарна система 
ще й ще намагалася його приручити, використовуючи як засіб досяг-
нення цього різні звання, премії та нагороди, одначе письменник вів 
себе, як гордий і непоступливий великий українець Олександр Довжен-
ко в гончаревому оповіданні “Двоє вночі”, де відтворено ідейний поє-
динок кінорежисера зі Сталіним. Це він, Олесь Гончар, першим загово-
рив ще в 1954 році про духовне браконьєрство, на яке захворіло “най-
прогресивніше в світі суспільство”, він у 1958–1959 роках написав пе-
рший значний антикультівський роман “Людина і зброя”, він у романі 
“Тронка” (1962) прозірливо передбачив фінал “хрущовської відлиги”, 
вклавши в уста “динозавра культівської доби” майора Яцуби слова про 
те, що “не спішіть Яцубу ховати! Рано!” , “ще покличете! Покличете! 
Бо так порозперізуються, що й ради не дасте. Боком ще вилізе вам ця 
демократія...”, він у І966 році написав П. Шелесту категоричну відмову 
взяти участь у т.зв. комісії з відомих творчих та наукових осіб, яка під-
готувала б гучний процес над такими шістдесятниками, як І. Світлич-
ний, І. Дзюба та іншими (резонансного процесу, подібного до процесів 
30-х років, так і не відбулося, і то головно з причини “поведінки” Олеся 
Гончара), він бризнув системі у 1968 році своїм знаменитим “Собором”, 
де найрізкіше викрив т. зв. радянський інтернаціоналізм, який на прак-
тиці означав люте національне нищительство... Тож коли стверджують, 
що Олесь Гончар є одним з батьків нинішнього національного відро-
дження, — ніяке це не перебільшення, свята це правда. 

Як, до речі, не згадати, що кадебістсько-компартійні органи ви-
ношували план заарештувати і його самого. Не посміли — надто вже 
резонансним було це ім’я, що його знав і кожен дорослий, і школяр, 
що широко було відоме й за кордоном. “Он все же “Знамененосцы” 
написал”, — поставив остаточну крапку на цих замірах той, хто міг би 
дати найверховнішу санкцію, — генсек Л. Брежнєв. 

“Ось якийсь знавець пише про мене: “...Весь час перебував на ве-
ршині системи”, — занотовував О. Гончар 20 травня 1991 року. — Так 
це декому уявляється. А хто ж був для тієї “системи” упродовж деся-
тиріч “білою вороною”? За чиїм життям постійно стежив, мабуть, ці-
лий взвод донощиків-сексотів? На кого пашіли злобою “ватченки” та 
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“щербицькі”, вважаючи, що “его пора сажать”. Вічне підслуховування 
телефонних розмов, вічний піднадзорний — нічого собі “на вершині 
системи”... Ворогові не побажаю такого комфорту. Коли ми приймали 
вдома Стейнбека та його дружину, в квартиру непрохано, нахабно на-
билося повнісінько сексотні, ціла зграя “соцреалистов в штатском”, 
очей не зводила, дуже, видно, кортіло їм не пропустити моменту, коли 
Стейнбек буде мене “вербувати”. Вкрали зі столу навіть “Грона гні-
ву”, підписані ним, — книжка так і не знайшлася... А що викоювала зі 
мною цензура, звичайно, за вказівкою зверху! Навіть нещасного “Кре-
сафта” та “Двоє вночі” чверть віку не пускали до друку. Таке-то було 
життя “на вершині”... Варто додати до цього, що вже і в час т. зв. пере-
будови, у 1988 році, було заборонене офіційне відзначення 70-річного 
ювілею письменника. 

Та попри це, стояв на схилі літ Олесь Гончар, як криця, усім по-
даючи взірець вірного, послідовного служіння своїй нації, Україні. 
Гортаю сторінки власної пам’яті — і щоразу неодмінно бачу його на 
трибунах тих найпам’ятніших зібрань, що відіграли особливу роль у 
наших україновідроджувальних прагненнях. Ось він у лютому t989 p. 
виступає з промовою на Установчому з’їзді Товариства української 
мови ім. Т. Шевченка (“Просвіта”, — отже, це і Гончарева “Просві-
та”), ось у вересні 1989 р. промовляє на Установчому з’їзді Народного 
Руху України, — отже, і Рух — не як нинішня партія, а як широка 
громадська організація українських патріотичних сил кінця 80 — по-
чатку 90-х pp., — це також і Гончарів Рух; ось на Софіївському май-
дані в Києві виступає на святі ланцюга єднання у день злуки УHP та 
ЗУНР; ось чуємо його голос з трибуни парламенту в день проголо-
шення державної незалежності України... 

І якщо відомі сили воліють нині спекулювати його іменем (мовляв, 
був комуністом), нехай би і те знали, як саме Гончар остаточно порвав 
свій організаційний зв’язок з цією партією. Кажу: організаційний, бо 
ідейного зв’язку з нею, ідейної згоди давно вже в нього не було, навпа-
ки — була багаторічна війна, дедалі безкомпромісніша конфронтація. 

У деталях пригадую, як саме те, про що кажу, відбулося. Була, от-
же, знаменита “студентська жовтнева революція” на столичному май-
дані Незалежності в 1990 p. Телефонує мені Олесь Гончар, про якого я 
за два роки перед тим видав одну зі своїх книжок, і каже, чи не склав би 
я йому товариство, аби разом піти до голодуючих студентів. Мовляв, 
іти самому якось не хотілося б, а ви все ж депутат міськради, — давайте 
підемо. 

І ось наступного дня зустрілися ми в Шевченківському паркові 
побіля Київського університету. Перш ніж піти до студентів, десь з 
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півгодини розмовляли в алеях цього парку, чекаючи машину, t ось са-
ме тоді я й поставив запитання, на яке вже довгий час не зважувався: 
чи не має він наміру вийти з КПРС, як то зробив вже ряд українських 
письменників, в тому числі і я (з парторганізації Київського універси-
тету вийшов першим — і то була неабияка бомба, що стривожила у 
цьому навчальному закладі багатьох) ще весною того, 1990 року. Пи-
тав я про це побоюючись, щонайобережніше, страхаючись якось об-
ра зити його неточним чи надто прямолінійним словом. 

Одначе Олесь Гончар сприйняв запитання довгим-довгим мов-
чанням, а потім щонайспокійніше, хоча це була тільки форма велико-
го внутрішнього хвилювання, заговорив: 

— Знаєте, я давно вже про це думаю. Я в цій партії давно вже по-
чуваюся дуже некомфортно. Але зрозумійте, що вам, молодшим, це 
легше зробити, ніж мені. Чому? Тому, що вступав я у партію на фрон-
ті, разом з іншими своїми друзями-солдатами. Писали ми заяви вночі, 
а вже наступного дня був бій, і багато з тих, з ким я писав заяви, у то-
му бої загинуло. Тому зрозумійте: є в мене якийсь моральний 
обов’язок перед отими однополчанами, який мене поки що й стримує. 

І продовжував: 
— Але то зрозуміло, що в партії цій, яка винищила Україну та ще й 

сьогодні не відпускає її на вільне життя, я вже не буду. От тільки не же-
ніть мене, не женіть! Ось Драч каже мені: “Вийдіть!” Ось Павличко: 
“Вийдіть!” Та що я сам не бачу, що мені в цій партії нема чого робити? 
То нащо ж підганяти мене, це ж тільки мене ображає і, власне, віддаляє 
цей дуже нелегкий для мене крок. 

— Але, — вів далі Олесь Гончар, — я ось раджуся зі старшими 
письменниками — з Підсухою, П’яновим, Сизоненком, Білоусом. 
Можливо, невдовзі ми вийдемо з партії всі разом. Ну, наприклад, на-
пишемо заяву, що переходимо з цієї партії в Демократичну партію. 

І сказавши це,запитує: 
— Як ви думаєте — така ось форма: переходимо до іншої партії? 

Звичайно, що в душі я усміхаюся, та, боячись у чомусь заперечити, 
відповідаю: 

— Ну так, Олесю Терентійовичу, я думаю так можна: ви не вихо-
дите, а переходите... 

— Ну, то, мабуть, чи не в такий спосіб я це й зроблю, — підсуму-
вав розмову Олесь Гончар. 

І ось під’їхала автомашина, і невдовзі ми вже на майдані Незалеж-
ності, де на холодному граніті голодуючі студенти розкинули свій та-
бір. Переступаємо через шворку, якою табір відокремлено від величез-
ного натовпу киян, що його обступили, підходимо до розкладачок і ма-
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траців, на яких лежать звитяжці. Тут і внучка Гончара Леся, і деякі мої 
студенти, і багато-багато незнайомих, і бліда, виснажена народна арти-
стка України Неоніла Крюкова. У таборі неабияке збудження — всі за-
ворушилися. Де не взялися журналісти — просять у Гончара інтерв’ю, 
у когось зі студентів знайшлася його книжка — підпишіть, будь ласка. 
Письменник відповідає журналістам, пише автограф, каже студентам: 

— Ви цвіт нації. Прошу, прошу: бережіть себе, ви так потрібні 
для майбутнього України. 

І чим більше перебуваємо ми в таборі, тим більше Олесь Гончар 
чорніє, чорніє, і я, пам’ятаючи засторогу його вірної берегині — дру-
жини Валентини Данилівни про те, що він дуже зле почувається, три-
мається на заштриках, намагаюся якомога скорше його провести через 
табір, щоб вийти з боку Інститутської, де чекала машина. Але пись-
менник раз по раз зупиняється, всміхається студентам, звертає до них 
найтепліші слова. 

І ось вже коли я піднімаю шворку на виході, підбігає ще одне ді-
вча — журналістка чи то з Миколаєва, чи з Кіровограда: і для мене, і 
для моєї газети що-небудь скажіть. 

Олесь Гончар, що вже ледь тримається, повертається до дівчини і 
каже: 

— Я вже не годен щось говорити, хіба що скажу одне: якби я був 
у вашому віці, я був би також тут — з ними, — і з гордістю за студен-
тів, які зважилися на мужній вчинок, які невдовзі домоглися відставки 
антинародного уряду, ще раз скидає поглядом студентське містечко. 

— Ну, а тепер до лікаря, — каже водієві, коли ми, нарешті, про-
билися до машини. 

Ввечері того ж дня телебачення показало пам’ятний сюжет про 
те, як депутати-комуністи підняли на сміх і глузи голодуючих студен-
тів, а один з них під дикунський регіт інших цинічно висловився на-
віть так: “Пускай голодают, нам останется больше”... 

І ось рано-рано наступного дня — було о пів на шосту, може, 
близько шостої — розбудив мене телефон. Чую: голос Олеся Гончара. 
Спершу аж злякавшись, запитую: 

— Що трапилося, Олесю Терентійовичу?  
А він у свою чергу: 
— Ви спали? 
— Спав, Олесю Терентійовичу. 
— А я не спав ні хвилини. І оце телефоную, щоб сказати: те, про 

що ми вчора в паркові говорили, я вже зробив: написав заяву про ви-
хід з компартії. Оце вам кажу, і людям усім про це скажу, бо передаю 
свою заяву до преси. 
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І підвищуючи голос, невимовне хвилюючись, вів далі: 
— Після того, що я побачив на майдані, після того, як почув тих 

циніків у Верховній Раді, — як можу я далі бути у цій злочинній орга-
нізації! 

Я всіляко заспокоював Олеся Гончара, розумів, як то непросто 
дався йому Рубікон, здолати який допомогли йому патріотичні україн-
ські студенти... А за пару днів заява письменника з’явилася у пресі, і 
прозвучала вона як найгнівніше звинувачення антиукраїнській кому-
ністичній системі, що його висловила високоавторитетна особистість. 

Як не зробити з цього епізоду висновку: дійової, наступальної, 
українорозбудовчої науки вчитися так, як треба, конче варто черпати і 
з життя Олеся Гончара, котрий, до речі, пристрасно ненавидів задог-
матизованість значної частини нашого суспільства, її нездатність за-
перечувати в собі ті чи інші збанкрутілі вчорашні уявлення. Ще раз 
нагадаю його вислів: “Людина — плинна речовина”, що його він не 
раз повторював, обстоюючи природність для людини еволюціонувати 
у своїх поглядах та переконаннях, відмовлятися від ідейної фальші, 
якій та чи інша людина віддавала данину, завжди ставати на захист 
передового, прогресивного, того, що відповідає правді та прагненням 
твого рідного народу. 

Особистість Олеся Гончара, його позиція раз по раз згадується 
мені й у зв’язку з численними листами, що надійшли мені з приводу 
підсумків парламентських виборів 1998 року та, я певен, надійдуть і 
після президентських виборів. Аналізуючи ці підсумки, я часто запи-
тую сам себе: а як би їх потрактовував він, Гончар? Добре знаючи пи-
сьменника, я смію вважати, що його ставлення до цих політичних ак-
цій могло б сконцентруватися у такому. 

По-перше, Олесь Гончар напевне сказав би так, як сказано одним 
київським журналістом: не треба бліднути від почервоніння парламе-
нту, як і з тієї причини, що обрано, скажімо, не того Президента. По-
друге, застерігаючи від будь-якого песимізму, він неодмінно підкрес-
лив би, що боротьба за утвердження нашої повновартісної державнос-
ті далеко ще не закінчена, триває. По-третє, він неодмінно закцентував 
би на тому, що існує напрям, де українцям треба, справді, все почина-
ти заново і негайно, а саме: боротьбу за згуртування, об’єднання в од-
не потужне ціле всіх національних, державницьких сил. (Чи перекона-
вся ти. читачу цієї книжки, як нас, тих, хто живе незалежною та силь-
ною Україною, багато?). 

А ще обов’язково закликав би Олесь Гончар: досить вже нам, 
браття, розбрату та взаємопоїдання, бо вище і всіх партій, і їх лідерів — 
Україна. 
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І в ім’я сучасного, і в ім’я майбутнього мусимо найактивніше дія-
ти, зорганізовуючись у єдино спрямоване та наступальне, ба й агреси-
вне супроти різного роду недругів українство. Усім нам слід перейня-
тися пристрасною вірою у широчінь історичних просторів, на які му-
сить вийти Україна в XXI столітті, у те, що наша національна місія і 
для самих себе, і для світу далеко ще не сповнена, у те, що, засвоївши 
свої численні історичні прорахунки, зрештою, таки “запануємо ми, 
браття, у своїй сторонці”, заживемо в добрі та повносиллі українсько-
го національного самовиявлення. Спасенна наука національної самос-
відомості, національної самоповаги, національної самооборони і наці-
онального наступу, національного самоутвердження хай прийде кож-
ному з нас, українців, в незаміниму поміч. 

Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба. — К.: Просвіта, 

2000. — С. 308—317. 
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