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УДК 821.161.2 – 31.09 + 929 Яворівський 

 

Олена Двуличанська  

„Що ж ми за народ такий?...”: у пошуках національної та 

історичної істини з Володимиром Яворівським 

Публіцистика формує громадську думку та суспільну свідомість, 

вона функціонує як розвинена система духовного виробництва. Значний 

вплив публіцистики на соціум зумовлений бурхливим обговоренням 

актуальних питань культурного та соціально-політичного життя 

суспільства після їхнього висвітлення у пресі. 

Володимир Яворівський не з тих, хто дотримується точки зору про 

те, що справжній письменник не може бути публіцистом. Навпаки, у його 

доробку художня творчість та публіцистика тісно переплетені. 

Публіцистику автора можна умовно поділити на 3 періоди: перший – 

„радянський”, другий – „постчорнобильський”, третій – „політичний” 

(сучасний).  Наразі зупинимо свою увагу на найновішому досягненні 

сучасного етапу, репрезентованого четвертим томом публіцистики автора, 

що вийшов наприкінці 2010 року у видавництві „Український письменник” 

та є своєрідним продовженням трилогії, жанрова своєрідність якої 

визначається самим В. Яворівським як „роздуми про Україну та 

українців”, що містять аналіз різних аспектів національного життя 

українців під назвою „Що ж ми за народ такий?...”, написаного за 

матеріалами радіопередачі „20 хвилин з Володимиром Яворівським”, яка 

почала виходити на Національному радіо з 2000 року. До складу 

четвертого тому ввійшли матеріали передачі за 2006 – 2009 роки, що 

мають підзаголовок: „Хроніка розчарування і надії”, який продукує 

відповідний загальний тон оповіді всієї книги, зумовлений тими 



загальними настроями та почуттями, що охопили український соціум 

наприкінці першого п’ятиліття після Помаранчевої революції. 

Подібно до попередніх видань публіцистичної трилогії, книгу 

структуровано за проблемно-тематичним принципом. Відповідно до чого 

автор висвітлює власні переживання й думки з приводу певної, окресленої 

проблеми. Уже у вступній частині („Необов’язкова передмова. Маятник 

без циферблата”) автор накреслює коло політичних проблем сучасної 

України, основною серед яких є політична безграмотність українських 

виборців, їхня довірливість зазначає, що проблеми політичної влади 

будуть розглядатися ним „без озирань на персоналії, висоту керівного 

сідала, цю хвилинну кон’юктуру”.  Метафора „маятника без циферблата” 

уособлює політичне життя в країні, яке є „зіпсованим”, непрацездатним, 

маятник його починає рухатися тільки періодично, під час чергових 

виборів різного рівня. І через це втрата можливості реального покращення 

рівня життя народу означає втрату українського часу, циферблат якого є 

мертвим, що стає, як справедливо зауважує В. Яворівський, трагедією всієї 

нашої держави та її соціуму.  Починаючи хронологічно відстежувати хід 

подій середини 2000-х років, таким бачиться письменникові та іншим 

громадянам (читачам) створення „помаранчевої” коаліції після Майдану, 

сповнене власне авторського  трактування подій як безпосереднього 

їхнього учасника та активного діяча, його першочергові надії та 

сподівання на позитивний результат того, що відбувалося. Політичні події 

подано ніби акти драматичної вистави, головними дійовими особами якої  

виступають найвищі представники українського політичного 

істеблішменту.  

У розділі „Антиукраїнство. Анатомія. Без хірургії…” письменник 

вдається до стислого аналізу коренів української національної трагедії, що 

полягає в „одикуненні” українців, в „інтелектуальній опущеності до рівня 

„хохла” чи малороса”, початок якій, на його думку, було покладено ще у 

ХVІІ столітті підписанням Переяславської угоди, та тієї антинаціональної 



політики, впровадженої віками з боку спочатку російського 

самодержавства, а згодом – більшовицького керівництва відносно України 

в післяреволюційний період (голодомори 1921 – 1922, 1932 – 1933, 1946 – 

1947 років, Велика Вітчизняна війна, Чорнобильська трагедія та ін.). 

Стверджувальним пафосом пройняте трактування попередніх та нинішніх 

національно-політичних втрат та досягнень: „Ми це мусимо знати! 

Мусимо! Бо не мали права раніше говорити про це вголос”.  

Наративна побудова, що виявляється в оповіді від першої особи 

(автора) в поєднанні з численними листами читачів (слухачів), які, в 

більшості своїй, були свідками тієї чи іншої гостро обговорюваної 

проблеми, поглиблює психологізм, сприяє встановленню діалогічних 

відношень у тексті. Авторське „ми”, виконуючи апелятивну функцію, 

надає відчуття емоційної та духовної єдності автора з народом. 

Характерним є те, що В. Яворівський залучає до опосередкованого діалогу 

як прихильників власних суспільно-політичних поглядів та національно-

культурних уподобань, так і безкомпромісних опонентів, людей, які мають 

подеколи діаметрально протилежні погляди з питань національної 

політики, влади, державності. Окрім усього іншого, побудова умовного 

діалогу з читачами спирається на непоодинокі факти недовіри до 

первинності та справжності озвучених ведучим-письменником історичних 

документів, цитат із документальних праць, а подеколи й листів своїх 

співвітчизників, що змушує автора вводити до тексту не редаговані листи 

читачів-опонентів і вказувати бібліографічні вихідні данні цитованих 

досліджень („Свобода і терор у Донбасі” Гіроакі Куромія, „Україна – земля 

козаків” Павла Халебського у перекладі Миколи Рябого та ін.).  При цьому 

чітко простежується намагання письменника озвучити листи з різних 

населених пунктів України (як Західної, так і Східної), що в цілому 

виявляє позицію, настрої і переживання народу всієї країни – що, власне, 

виконує консолідуючу роль національного суспільства. Розглядаючи 

питання значення ОУН-УПА у визвольній боротьбі („Бєндєровци? Ні! 



Особливі українці”), автор наводить листи-свідчення здебільшого 

мешканців східного регіону, в яких, що характерно, всупереч усталеним  і 

упередженим радянським теоріям, висловлюється позиція на підтримку 

визнання національними героями керівників згаданих організацій, а їхніх 

членів – героями війни. Таким чином виникають своєрідні умовні  

діалоги-диспути між слухачами, які супроводжуються авторським 

коментарем, домінуючими рисами якого є історіософічність у тісному 

поєднанні з автобіографізмом. Так, у розділі „Українська ідея. 

Несумісність із комуністичною” В. Яворівський торкається проблеми 

позитивних моментів та недоліків комуністичного минулого українців, 

переосмислюючи це на прикладі власної життєвої долі, висловлює чітку 

позицію й конструктивність погляду на нього: „… я не маю права, не маю 

бажання перекреслювати наше комуно-радянське минуле, бо це частка 

нашого життя, такого єдинорідного і дорогого для кожного з тих, хто там 

жив. Крапка. Однак ідеалізувати його, рюмсати по ньому, а то більше 

прагнути зробити неможливе, протилогічне – повернути його, 

реставрувати, загнати в нього наших дітей – це безглуздя, анти 

природність, фікція”.   

Та найбільш яскраво означена тенденція виявляється в розділі 

„Козацька країна. Вчора. А назавжди?”, в якому письменник окреслює 

загальний стан українських земель та народу за часів Козаччини. У цьому 

він спирається на працю „Опис подорожі патріарха Макарія” арабського 

архідиякона Павла Халебського, котрий разом із православним патріархом 

Макарієм ІІІ у 1654 році здійснив подорож до Московії через Україну. 

Переклад цієї праці зроблено письменником Миколою Рябим і видано під 

назвою „Україна – земля козаків”. У цьому він спирається на працю „Опис 

подорожі патріарха Макарія” арабського архідиякона Павла Халебського, 

котрий разом із православним патріархом Макарієм ІІІ у 1654 році 

здійснив подорож до Московії через Україну. Переклад цієї праці зроблено 

письменником Миколою Рябим і видано під назвою „Україна – земля 



козаків”. Зважаючи на час написання щоденника Халебського, письменник 

наводить коротку історичну довідку, що висвітлює соціо-політичний стан 

країни, найбільшим досягненням якого виявилася Національно-визвольна 

війна під супроводом Богдана Хмельницького.  

Неоднозначною як в сучасній науці, та і в поглядах автора є роль 

великого гетьмана в подальшій історичній долі свого народу. З одного 

боку, „гучні перемоги Богдана Хмельницького рішуче випростали 

український дух перед усім світом”, однак, не зумівши правильно цим 

скористатися задля прийняття статусу суверенної держави, підписавши 

Переяславську угоду, прирік Україну на декількастолітнє   перебування під 

владою Російської імперії, ставлячи в провину військовому стратегу 

„надмірну сентиментальність, м’якість, довірливість”. Автором 

проводиться своєрідна історична паралель між тими часами та українським 

сьогоденням, а головним чином, між державними керівниками, які, через 

власну поблажливість до ворогів, не реалізували покладені на них 

сподівання всього народу.   

Цитуючи подорожній щоденник Халебського хронологічно, 

В. Яворівський простежує, разом із поступовим просуванням мандрівника 

на північ, через Південну Вінниччину, зокрема рідне село письменника – 

Городківку, враження та спостереження араба за природою, побутом, 

звичаями, мораллю українців, особливостями їхнього соціально-

політичного стану тощо. Відзначимо, що при згадці назв навіть сусідніх сіл 

письменник емоційно передає власні внутрішні відчуття: „При слові 

„Дмитрашків” моя душа стрепенулася – це сусідній з моїм рідним 

районом! Це – поруч! Отже, так жили мої предки на тій землі, де я 

народився”. Посилена ліризація оповіді відзначається при безпосередній 

розмові про село Городківку, де жив і навчався В. Яворівський з десяти 

років. Перед тим, як перейти до записів іноземного мандрівника з приводу 

цього населеного пункту, автор експресивно викладає ключові моменти 

власної біографії, а також відомі йому та унікальні факти з історії цього 



села (довоєнний єврейський колгосп, краса природи та незборимий 

відчуття свободи в його мешканців, специфічна мова тощо). Умовно 

слідкуючи за подорожжю територією тодішньої України, В. Яворівський 

залучає свідчення Халебського про інші населені пункти та державні 

історичні пам’ятки: Київ з його сучасними районами та передмістям, 

Києво-Печерську лавру, Чигирин (тодішню гетьманську столицю).   

Чи не найбільше уваги в розгляді української історії ХХ  

століття В. Яворівський заслужено приділяє голодомору  

1932 – 1933 років, який лише нещодавно, на початку вже ХХІ століття, 

було визнано геноцидом української нації. Підзагаловок „Народний 

літопис” вказує як на характер використаної автором інформації, так і на її 

джерело, а також сприяє поглибленому й неупередженому засвоєнню 

трагічних сторінок нашої історії. На підтвердження  цього автор також 

традиційно залучає документальні факти та свідчення (вінничанина Якова 

Менакіра, опубліковані в американському журналі „Сучасність”; 

постанови ЦК КП (б)У стосовно означеного питання; розсекречені 

розпорядження та накази вищого керівництва СРСР тощо), що вповні 

розкривають антиукраїнську спрямованість політики тоталітарної держави 

в цей час. Основну причину геноциду В. Яворівський вбачає, схиляючись 

до думки більшості сучасних науковців, у тому, що український 

національний дух становив колосальну загрозу цілісності радянської 

системи. Одним із найбільш постраждалих від антилюдських заходів 

виявилися східні й південно-східні території України.    

Геополітичні та соціокультурні сторінки історії східного регіону 

письменник висвітлює в циклі радіопередач, що до четвертого тому 

ввійшли під назвою „Трагічна велич Донбасу”. У цьому контексті 

В. Яворівський широко цитує сторінки історико-публіцистичної праці 

„Свобода і терор у Донбасі” японського дослідника особливостей цих 

українських земель Гіроакі Куромія, який ґрунтує свою оповідь на безлічі 

документально підтверджених фактів і свідчень (дореволюційний стан, 



голодомор, репресії, Велика Вітчизняна війна та функціонування в цей час 

загальновідомої організації „Молода Гвардія”, післявоєнні гоніння, 

„холодна війна”, повстанські сутички в часи „відлиги”, участь місцевих 

жителів у ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС та проголошенні 

незалежності держави). Іноземець доходить висновку, що вони були 

споконвічним „краєм свободи і терору”. Автор подеколи  перериває „плин 

думок” японця з метою власне підкреслити й наголосити на певних 

аспектах цитованої книги (історично об’єктивний етнічний склад 

населення, бунтарський дух жителів, особливості поглядів на національне 

питання тощо). Особливості сьогоднішнього суспільно-політичного й 

соціокультурного стану Донбасу письменник вбачає в історичній 

спадковості, національній невизначеності, споконвічній духовній неволі, а 

також, що не менш важливо, важких умовах праці переважної більшості 

мешканців (шахтарів).  

Розглядаючи сучасний суспільно-політичний стан, В. Яворівський 

також приділяє увагу не менш значним аспектам: нагальному для багатьох 

мовному питанню та особливостям функціонування ЗМІ. Автором та 

читачами наразі спостерігається суцільне засилля національних газет та 

ефіру каналів російськомовним продуктом, а на мовному питанні 

відбуваються недолугі політичні спекуляції, зумовлені зусиллями здобути 

якомога більшу електоральну підтримку.  

Письменницький епістолярій представлено в цьому томі 

публіцистики двома листами автора, один з яких пройнятий ліричністю та 

побудовано у вигляді листа-монологу до одного з метрів української 

літератури, наставника В. Яворівського Павла Загребельного, який 

насичений біографічними ретроспекціями як із долі самого автора, так і 

його творчого вчителя, у нерозривній єдності з історичною долею всього 

народу. Другий лист має гострополітичний, викривальний характер – 

звернення до Президента В. Ющенка. Треба відзначити, що цей жанр є 

неновим у публіцистичному доробку письменника, оскільки попередні 



видання серії „Що ж ми за народ такий?...” містять чотири відкритих листи 

до Л. Кучми з гострою критикою існуючої соціально-політичної ситуації 

тощо. 

Отже, насиченість даної книги злободенними, найбільш 

дискусійними проблемами нашого історичного минулого й сьогодення, 

спроби неупереджено розібратися в найбільш гострих, а подеколи й 

трагічних питаннях національної специфіки роблять це видання  

В. Яворівського актуальним і потрібним для сучасного патріотичного 

читача.     


