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У статті одного з найвидатніших державних, політичних і громадських діячів України,
багаторічного народного депутата, надзвичайного і повноважного посла України, автора
Акта Незалежності України Левка Григоровича Лук’яненка, що впродовж 27 років перебував
у радянських концтаборах, порушуються актуальні питання формування особистості
українця, природу і характер якого спотворила адміністративна система.
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Українська довідкова література подає три синоніми: особа, особистість,
індивідуальність. Особа – найуживаніше слово. Особистість означає те ж, що й особа, але має
канцелярський відтінок. Індивідуальність – слово іноземного походження. Воно знайшло
поширення в українській суспільно-політичній та філософській літературі.

Поняття особа (особистість, індивідуальність) означає окрему конкретну людину з усіма
її фізичними й духовними рисами.

Фізичні риси – це передусім раса, нація, зовнішність людини.
Духовні риси – це її здатність мислити, темперамент, характер, талант, освіта, світогляд,

віра, чесність, гідність, гордість, співчуття, жертовність, боязнь гріха, почуття сорому і т. ін.
Великі епохи в історії людства різняться тим, що сповідували різні основні моральні засади.

Дохристиянські язичницькі суспільства сповідували таку моральну засаду, як
справедливість. Вона сформувалася на зорі життя людського роду, і означає: не роби мені того,
чого б ти собі не хотів. Інші його формули: око – за око, зуб – за зуб, або: якою чашею ви
міряєте, такою і вам буде відміряно.

Ісус Христос приніс людям новий моральний закон – великодушність. Він промовляє: на
зло не відповідай злом. Прости кривднику. Закон великодушності не скасував закону
справедливості, але дав людству альтернативу для відповіді на зло. Чи зменшив він кількість
зла на землі, бозна, але явно сприяв пом’якшенню людських звичаїв.

Почалася гуманізація.
Вона протилежна спартанському світогляду і вихованню. Якщо в Спарті народжувалася

немічна, квола дитина, її викидали в урвище з надією народити життєздатну. Тепер вважають
за потрібне кволій, немічній, нежиттєздатній дитині зберегти життя, забезпечивши їй самій і її
родичам справжні муки на ціле півстоліття.  Це називають гуманізмом, а не слабодухим
страхом дивитися правді в очі.

Держава прирівняла боягуза зі сміливим, перебрала на себе право судити й карати,
скасувала конкуренцію між чоловіками й виховала з них таких, що й кроля не годен убити, а
не те що самостійно стати на прю з ворогом.

Дещо з життя наших дідів-прадідів.
Українська нація – це хліборобська нація. Упродовж тисяч років наші попередники жили

селами. Мешканці села становили сільську громаду. У селі була церква, прихідська школа (до
скасування шкіл Катериною ІІ), кузня, дзвін, гамазея. Сільська громада обирала Судну раду.
Дзвін був потрібний для скликання села на раду. Гамазея (склад) була потрібна для зберігання
запасів зернових та інших культур на випадок неврожаю чи якогось стихійного лиха.

Судна рада вирішувала суперечки в селі та всі такі злочини, які, на думку сільської
громади, можна розв’язати без звернення до державної поліції. (З тих часів маємо приповідки
„Громада – великий чоловік”, „Гуртом і батька добре бити” та інші.)

Селяни мали почуття сорому й боялися гріха. Не крали й не брехали. Ворота й хвіртки на
подвір’я, хатні двері й ковороти запирали різними засувами й клямками від худоби, а не від
людей. Вважали за гріх привласнення чужого і гордилися тим, що здобували власною працею.

Дітей виховували селом. Кожен селянин мав право і зобов’язаний, помітивши недобрий
вчинок чиїхось дітей (наприклад, підлітки зібралися палити тютюн), сам їх зупинити,



накрутити вуха й доповісти про це їхнім батькам.
Приватна власність робила людину незалежною, а нормальні достатки були підставою

для гордості. Ідеалом була заможність, адже вона означала вміння працювати.
Це робило людину цільною особою: вона не крала і їй непотрібно було брехати, вона не

прибіднювалася, чесно заробляючи собі на хліб.
Священик і батьки навчали дітей: над кожною людиною є Господь. Він бачить поведінку

кожного. Від нього не можна сховатися і йому не можна збрехати, бо він всевидющий і слідкує
за виконанням Божих заповідей. Погана поведінка є гріхом. За гріхи Господь карає.

Прагнення до справедливості в громаді виробляло в неї гостре засудження випадків
поганих вчинків: крадіжок, пиятики, вживання московської лайки.

Один із найбільших духовних отців української нації Митрополит Андрій Шептицький
сказав: „Коли б якійсь владі вдалося вбити в народі віру в Бога, вона сама вжахнулась би від
плодів своєї атеїстичної політики”.

* * *
Комуністи свій червоний терор виправдували, заявляючи, що до

нього вдалися у відповідь на білий терор. Це брехня. Правовірний
російський комуніст Бухарін повчав: „Пролетарський примус у всіх
своїх формах, починаючи від розстрілів... є методом випрацювання
комуністичної людини з людського матеріалу капіталістичної
епохи” [1, с. 47].

Міжнародні авантюристи В. Ленін (Бланк), Л. Троцький (Бронштейн), Г. Зінов’єв
(Апфельбаум), Володарський (Гольдшейн), Й. Сталін (Джугашвілі) та ін. захопили 1917 року
владу в Московщині і взялися царську імперію перебудувати на свій соціалістично-
комуністичний лад. А позаяк євреї – вічні вороги християнства, то атеїзм став їхнього
державною політикою.

Скориставшись падінням у Петрограді царату, українці в Києві створили Центральну
Раду. Наприкінці 1917 року більшовицька Росія розв’язала війну проти України. 22.01.1918 р.
Україна проголошує незалежність Української народної республіки. З Московської імперії
вийшли і проголосили незалежність Польща, Фінляндія, Литва, Естонія, Латвія. Вириваються
інші колонії з Московської тюрми народів. Це налякало царських офіцерів і 40 тисяч їх вступає
до лав Червоної більшовицької армії для порятунку імперії від розвалу. Більшовицький міністр
оборони Троцький проголосив: „Без України Росія існувати не може”. І в кінці 1918 року
Московія розв’язує другу агресивну війну проти України. У кінці 1919 року більшовики
організували ще більший похід проти України. Молода армія УНР не спромоглася захистити
незалежність і москалі поступово відновлюють окупацію України.

Українська нація не хоче єврейського атеїзму, соціалізму й колгоспів і продовжує
боротися проти червоних окупантів. У 1920 році боротьба з державного рівня переходить на
народний рівень – Україна вкрилася сотнями й сотнями великих і малих збройних загонів, що
затято продовжують війну.

Щоб послабити опір селянства, окупаційна влада 20.04.1920 р. затвердила „Краткую
инструкцию по борьбе с бандитизмом и кулаческими восстаниями”. Ця інструкція своїм
звірством перевершує найчорнішу уяву будь-якої цивілізованої людини. Так, стаття 38
встановлює: „В случае явно выраженной враждебности населения, укрывательства и упорной
невыдачи бандитов и повстанцев на данное население может быть наложена та или иная кара.
Такими карами могут быть: п.д) его полное уничтожение”! [2, с. 205].

З огляду на тему цієї статті наведу п.”е” статті 8, спрямований на руйнацію споконвічної
атмосфери довір’я членів сільської громади: /необхідно/ „обращение серйозного внимания на
практическую политическую работу по расслоению деревни” [2, с. 203].

Наступного року в постанові СНК 29.01.1921 року цю мету сформулювали ще ширше: „п.
2 ...обязать все военные и гражданские органы власти всемерно содействовать процессу
расслоения деревни путем увеличения числа комнезаможей, усиления и углубления их
работы” [2, с. 206].

Побіжні зауваження
Інструкція 1920 року і Постанова 1921 року зобов’язують займатися „расслоением” сіл.



Отже, це є визнанням, що села не були розколоті, що в них не було внутрішньої боротьби
на рівні непримиренної ворожнечі, а це означає що впродовж 70 років московська
комуністична пропаганда українцям брехала.

Слово „комнезаможі” означає комітети незаможних селян. Це була перша організаційна
форма для розколу сільської громади. Їх влада натравлювала супроти заможної частини села.
Цій переважно малесенькій групі сільських ледарів, галайстрі комісари навіювали думку, що
вони бідні не через ледачість та невміння працювати, а через заможних і багатших селян, і в
дусі Ленінського гасла „Грабуй награбоване!” навіювали їм ненависть до багатих і
підштовхували їх до грабунку.

Окупаційна влада засновує по селах сексотів (сексот – секретный сотрудник). Це гидотне
явище властиве для москвинського суспільного життя, але в Україні воно не існувало. Воно
існує там, де немає свободи слова і де влада карає за критику її діяльності, де в суспільстві
горизонтальні взаємини між вільними людьми замінені вертикальними відносинами підданих
кріпаків з владною бюрократією.

Діяльність сексотів мала жахливий вплив на українців – вони перестали довіряти один
одному. Сільська громада розпадалася.

Окупаційна влада не зупиняється перед порушенням норм міжнародного права та
найпершої вимоги справедливості, а саме: про індивідуальну кримінальну відповідальність:
голова РНК УССР Раковський інструкцією про боротьбу з так званим бандитизмом
запроваджує в Україні колективну відповідальність [2, с. 209].

Наступний у 1922 році злочинний крок тої ж влади – „Инструкция о заложниках”, якою
узаконюють арешт безвинних людей у заложники та страту їх за дії інших людей: „∑ 6...в
случае явного проявления в дальнейшем бандитизма в этой местности, ухода к повстанцам и
поднятия восстания, – заложники будут расстреляны” [2, с. 211].

Народ продовжує боротьбу супроти загарбників і вони для прискорення репресій
створюють трійки. „Инструкция о Чрезвычайных ТРОЙКАХ при отрядах, борющихся с
бандитизмом”.

∑10.”Бандитов, пойманых с оружием в руках и достаточно уличенных в их
принадлежности к активно действующей банде, Чрезвычтройке после полного опроса
предоставляется право расстреливать на месте”.

30 травня 1921 р. Київська окружна нарада по боротьбі з непокірним народом наказом №
1 запроваджує поняття відповідачів (ответчиков), на яких покладали відповідальність «за
проявление бандитизма в районе данного селения…»

„Примечание: 4) Ответчики в противоположность заложникам, остаются на месте
жительства и не имеют права отлучатся без разрешения местного Комнезама...

...В случае убийства или ранения в селе бандитами представителя Советской власти,
красноармейца или члена комнезама, расстреливается из ответчиков двойное число (вопрос,
кто именно, разрешается жребием, который тянут все ответчики и заменяющие
отсутствующих кандидаты)” [2, с. 215].

Російська саранча обсіла всю Україну. Вона рада поживитися в українських селах, на що
Ленін сказав: „Грабуй награбоване!”, то грабунок із злочину (яким завжди був в очах
українців) став політикою московсько-більшовицьких загарбників.

З огляду на деморалізацію московськими окупантами моралі українців цікавою є
„Инструкция к Приказу № 1 Окружного совещания по борьбе с бандитизмом о намечении
ответчиков”.

„п. 4) Вообще иметь ввиду, что главной целью создания института ответчиков является
отнюдь не немедленный разгром бандитизма путем репресий (что не осуществимо) а внесение
раздора и расслоения в село, создание атмосферы, когда бандит будет бояться что его выдадут,
ответчик, опасаясь репресии будет при случае выдавать бандитов, а затем, опасаясь мести с их
стороны, может быть использован, как старательный осведомитель.

...п. 7) Раздачей конфискованого имущества и штрафов незаможам и мерами
политического воздействия следует создать в селе обстановку, когда бандиты и ответчик будут
бояться доносов с их стороны. Незаможы же будут заинтересованы в выдаче тех или других.
При этом тайна сообщений со стороны незаможей должна соблюдаться полностью”.

Запровадження з 20-х років сексотів і натравлювання бідних проти заможних розкололо



село й посіяло недовіру один до одного.
Українська нація – хліборобська. Роботящих, чесних, заможних поважали. Ледачих і

бідних не поважали. Комуністи принесли в Україну інший ідеал: багатство – зло. Багатий,
заможний – це поганий. Бідність – це добре, бідний – це добрий. Совітський письменник Юрій
Смолич навіть написав роман „Мир хатам, війна палацам!”

Запровадження (примусове!) колгоспів зробило селян бідними. Голод примусив селян
красти в колгоспі.

Примушення красти в колгоспі змусило селян переступити табу, яке доти ніколи українці
не переступали, а саме: не вкради, не візьми чуже. Коли селянин узяв чуже (не має значення
чиє, важливо: не своє), він перестав бути моральною людиною. Він упав у власних очах. Досі
він поважав себе, був гордий. З людини з великої літери селянин опустився до того одного на
все село нікчемного чоловіка, який влітку лазив по сільських льохах і крав глечик молока, коли
господарів не було вдома, а працювали десь у полі. Усе село називало його презирливим
словом „злодій” і зневажало. Тепер він опустився до рівня цього суспільного покидька – це
моральна трагедія!.

Моральне падіння вибило з-під ніг ґрунт для гордості – це моральна трагедія.
Злодій, щоб уникнути кари, змушений брехати. Селянин разом зі священиком учив своїх

дітей не брехати, а казати правду, бути чесним у думках і словах, бо гріх брехати. Ба, щоб не
сісти до в’язниці за крадіжку в колгоспі піввідра картоплі, мусив брехати, що не брав картоплі.

Для пом’якшення докорів сумління замість слова „вкрав” вживає слово „взяв”.
Брехливість примусила принижуватися.
Війна проти палаців, проти заможних і утвердження ідеалу бідності привчила українців

прибіднюватися.
Прибіднювання не стримує від жебрацтва. Як проявляється жебрацтво на рівні депутатів

Верховної Ради України (!) видно з листа до мене Богдана Малини з Отави: „Я мав нагоду
через кілька років пересвідчитися в ньому (йдеться про Т-а.), коли він був в Оттаві і мав
зустріч з українською громадою. Лише просив гроші, і кожен раз запевняв, що то не для нього,
а на якусь добру (невідому) ціль. Свій виступ переривав раз по раз, підносив догори конверт, і
казав – то не для мене, але покладіть тут щось. І навіть передав його до слухачів, щоб поки він
говорить, то вони там щось поклали. Ніхто з українських діячів, котрі виступали перед
громадою, до того так не робив. Після цього так званого „виступу” (точніше жебрацтва) я все-
таки підійшов до нього (бо ми ж таки зналися з телефонних дзвінків і листування) і назвав себе
та нагадав про книжку, але він сказав, що мене не знає і не розуміє про що ходить. В цей
момент хтось з присутніх також підійшов з наміром пожертвувати якісь кошти на цю його
«добру ціль», і він відразу з тим жертводавцем чкурнув в коридор, тягнучи його за рукав із
залу. Після цього спілкуватись з ним мені більше не хотілось і я пішов геть”.

Ідеться про народного депутата, а не про бідну людину! Отже, жебрацтво як відсутність
гордості не витісняється з душі великою зарплатнею. Сором!!!

Злодій, брехун, жебрак не буває гордим!
Безупинна війна московських окупантів супроти української нації зменшує серед нас

кількість особистостей і збільшує відсоток безхарактерних істот. Видатна наша поетеса Ліна
Костенко, персоналізувавши плоди деспотії Сталіна, сказала про ламання людей вірно й
талановито:

О, Саваоф, старий дивак:
Із глини виліпив людину.
Оце так-так, оце мастак:
Перетворив її на глину.

Укажу ще на три Ґанджи, з якими українці вийшли з Московського колоніального ярма:
– втрата історичного мислення й національної гордості;
– ставлення до української держави як до чужої, боязнь влади й суспільна пасивність;
– невіра в національний розум і комплекс неповноцінності.
Україна стала незалежною, демократичною державою. Демократія дає можливість нації

вивчити й усвідомити хвороби й недуги, що були прищеплені українцям чужою владою.
Встановлення їх показує шляхи повернення до людини з характером, до людини з великої
літери. Дякуючи Богові, маємо багатющу козацьку спадщину, що дає поколінню вільних



українців взірцеві особистості українського типу і розвинуту педагогіку їх виховання.
Тож пізнаючи прищеплені нам, українцям, неволею погані риси, долаймо їх.
Сексоти потрібні диктаторській системі, щоб стежити за думками громадян і карати за

критику влади. Незалежна Україна заборонила цензуру. Їй не потрібні сексоти. Це відновить
довіру між громадянами і взаємини з вертикальних поверне до горизонтальних.

Творення громадянського суспільства означає перерозподіл влади між центром і
громадами зі збільшенням економічної влади останніх.

В умовах свободи економічної діяльності ідеалом є заможний громадянин, а не жебрак.
Приватна власність забезпечує громадянинові матеріальну незалежність, яка повертає людині
індивідуальну свободу й почуття людської гідності.

Свобода політичної діяльності дає право громадянам удосконалювати діяльність
державних органів влади. Самостійність України означає, що влада в Україні не чужа, а наша. І
якщо вона погана, то це обов’язок українських громадян зробити її кращою.

Як це зробити?
Коли ви, покоління, що виросло в умовах свободи, відчуєте особисту відповідальність за

долю вашої батьківщини України, тоді перед вами відкриються й методи боротьби за кращу
українську владу.

Шановне молоде покоління українців, коли ви усвідомите всю глибину знищення
української людської особи Московською деспотичною імперією, тоді ви зрозумієте причини
дотеперішнього 18-річного „ненормального” розвитку України в умовах юридичної
незалежності й побачите способи повернення українцеві особистості, а разом з тим і шляхи до
духовного й культурного відродження та слави української нації.

Шевченко сказав: в своїй хаті своя правда...
Моє покоління дало вам цю хату, а відродити національну особистість і навести лад у цій

хаті – це вже ваше завдання.
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The article of one of the most prominent state, political and public figure of Ukraine, standing
people’s deputy, extraordinary and plenipotentiary ambassador of Ukraine, author of the Act of
Independence of Ukraine by Levko G. Lukyanenko, who had been in Soviet concentration camp for 27
years, deals with acute issues of formative years of a Ukrainian’s personality, whose nature and
character were distorted by the administrative system.
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В статье одного из самых выдающихся государственных, политических и общественных
деятелей Украины, многолетнего народного депутата, чрезвычайного и полномочного посла
Украины, автора Акта Независимости Украины Левка Григорьевича Лукьяненко, который в
течение 27 лет находился в советских концлагерях, затрагиваются актуальные вопросы
формирования личности украинца, природу и характер которого исказила административная
система.
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