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«Невігластво частіше народжує
впевненість, аніж знання». 

Чарльз Дарвін 
«Одна з неприємних властивостей

нашого часу полягає в тому, що ті, хто
відчуває впевненість, – дурні, а ті, хто
володіє хоч якимись уявою та розу-
мінням, сповнені сумнівів і нерішучос-
ті».

Бертран Рассел

Результати виборів зайвий раз під-
твердили, що з «гігієною голови»
в українців таки не все гаразд. Де-

путатами Верховної Ради 9-го скли-
кання стали зірки шоу-бізнесу, жур-
налісти, спортсмени, представники
культури та мас-медіа, артисти. Без ре-
путації, без переконань, без ідеології.
Понад два десятки безробітних нади-
бали прихисток під скляним склепін-
ням парламенту. 

У «слуг народу» далеко не найкра-
ща ситуація з освітнім рівнем. Звісна
річ, у ближчій перспективі в країні
з’являться нові юристи та економісти з
дипломами провідних вишів. Але це
буде згодом. Можливо. Але наразі ін-
тернет «на вухах» – у соцмережах
шквал обурень: «У слуги завжди най-
мали не найбільш освічених»; «Який
виборець – такі й «слуги»; «Це звичайні
кнопкодави. Раніше були коханки, охо-
ронці і водії, а зараз усі підприємці»;
«Це вже перебір! Невже люди не бачили
за що голосують? Без освіти, деякі без
роботи!», «Середняк у владу пішов», «А
навіщо вчитися, якщо навіть у прези-
дента освіта тільки на папері»; «Руїна
починається з парадного»… 

Чарівний дилетантизм лідера ко-
манди ЗЕ «розчулює». Повним ходом

йде «шпанізація» політики. Є всі ознаки
того, що парламент перетвориться у
своєрідний цирк-шапіто. Невігласи,
які там опиняться, розхитуватимуть і
руйнуватимуть державу. Бо недостатньо
лише добре співати, танцювати, бути,
скажімо, бек-вокалістом у лідера пар-
тії або другом дитинства чи артпобра-
тимом президента, щоб отримавши
прохідне місце в списку кандидатів у
депутати або місце під держсонцем,
творити праведні закони і не втілюва-
ти в життя персональні бізнес-політичні
проекти. Реванш совка стає можливим
через брак культури, знань, моралі.
Малороси цілком спроможні здійсни-
ти демонтаж державності. 

Чи можна уявити залюбленого в
«рускій мір» чорного піарника Олек-
сандра Дубінського, ведучого телеп-
рограми «Гроші» на чолі комітету зі сво-
боди слова? Цілком. Навіть не складно
передбачити, як він «уболіватиме» за
модернізацію вітчизняних ЗМІ та зміц-
нення інформаційного простору Укра-
їнської держави. Будь-які коментарі
тут зайві.

Не зовсім зрозуміло, чим займати-
меться в парламенті , скажімо, «Юзик»
з «95 кварталу» і де шукатимуть за-
стосування своїх визнаних світом та-
лантів наші спортсмени. В яких комі-
тететах пропишуться ресторатор і ве-
сільний фотограф, вчителька молодших
класів і донька продюсера, директор з
управління і розвитку цифрових про-
дуктів і сенарист? Помовчимо…

Свого часу Вацлав Гавел, перший
Президент Чеської Республіки, дозво-
лив собі заявити: «Краще 5 років по-
милок, ніж 50 років саботажу». Мож-
ливо, для мирної Чехії, однієї з най-
розвиненіших економічно країн так
званого соціалістичного табору така
ідея була слушною. 

В Україні ця ідея на початку 90-х
апріорі не мала жоднах перспектив. З
різних причин не могла бути реалізо-
вана і на початку XXI століття . А нині,
в умовах війни, новій українській вла-
ді робити помилки, діючи методом
«тику», навпомацки – неприпустимо,
злочинно. 

У партії-переможниці відсутня ідео-
логія. Немає кадрового резеру. Така собі
збірна солянка під популярним брен-
дом. Та добрих намірів замало. «Хотели
как лучше, а получилось как всегда».

Розумна людина визнає, що чим

більше знає, тим знає менше. З історії
відомо, що Сократ полюбляв приказу-
вати: «Я знаю, що нічого не знаю». Ці
особливості сприйняття світу гомо са-
пієнсом пояснює ефект Даннінга –
Крюгера (ефект профана). Йдеться
про спотворене сприйняття власних
здібностей і знань в тій чи іншій галузі.
Американські соціальні психологи Де-
від Даннінг Джастін Крюгер у резуль-
таті експериментів дійшли висновку,
що люди, які через низький рівень
знань некомпетентні в тій чи іншій
темі, не можуть усвідомлювати своїх
помилок. А отже не можуть давати про-
фесійні оцінки своїм судженням. Сво-
єю чергою це перешкоджає порівняти
власний рівень компетентності з рівнем
професіоналів. Інакше кажучи, не-
компетентні люди схильні переоціню-
вати власні здібності. 

Після позачергових виборів до Вер-
ховної Ради партія «Слуга народу»,
очевидно, ставитиме собі за мету пе-
ретворитись на «партію влади», яка
претендуватиме на «ум, честь и совесть
нашей эпохи». Для посполитих, В іс-
торії вже було таке. Разом з тим, ос-
кільки повнота влади буде зосередже-
на в одній політичній силі, ставлення
громадян до парламенту чітко асо-
ціюватиметься саме з президентом Зе-
ленським. У Верховній Раді може по-
стати своєрідне закрите акціонерне
товариство, яке визначатиме законо-
давче (і не тільки) майбутнє країни,
вдаючись до практики референдумів.
І всі недоладні дії та вчинки депутатів
од «Слуги народу» автоматично будуть
перенесені на президента.

Парламент не повинен перетвори-
тися на початкову школу законодавців.
У держави на це немає часу. Сьогодні
«нові обличчя» – це впереваж молоді
люди, які свято переконані, що можуть
щось зробити корисного для держави,
для країни. Але ж крім щирого бажання
та непогамовного ілеалізму має бути
житейський досвід і ґрунтовні знання.
Натомість дуже часто маємо нічим не
підкріплене марнославство, непрофе-
сіоналізм у вкрай делікатних справах. 

Так, Юлія Мендель заявила, що
«дуже часто українські військові по-
трапляють на провокації, коли стрі-
ляють із житлового будинку, з дит-
садка, зі школи, з лікарні, з будь-якого
місця, де перебувають цивільні люди,
і після цього починаються обстріли

ЧОМУ НЕВІГЛАСИ НЕ РОЗУМІЮТЬ
СВОЄЇ НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ
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цього будинку. Таким чином, гинуть
наші люди, наші українці». На думку
екс-начальника Генерального штабу
Збройних сил України Віктора Му-
женка, прес-секретарка президента
України таким чином виявила свою не-
компетентність або вчинила провока-
цію. В усякому разі до цієї журналіс-
тки Генеральна прокуратура має се-
рйозні претензії…

У часи СССР неабиякою популяр-
ністю у кіноглядачів користувався ху-
дожній фільм «Лічно ізвєстен» про екс-
пропріатора-авантурника С. Шаумяна
(большевицьке поганяло – «Камо»).
Йому В. Лєнін давав усілякі делікатні
партійні доручення, вручаючи при
цьому відповідний мандат. Ймовірно,
що призначення на посаду голови СБУ
Івана Баканова було обставлене ана-
логічним чином – друг дитинства, од-
нокласник Володимира Олександро-
вича, переступаючи поріг київського
будівлі за адресою Володимирська,
33, мав при собі мандат «Лічно ізвес-
тєн» за підписом В. Зеленського. 

Майбутній прем’єр – також «лічно
ізвєстєн» Президентові України?

Під час голосування на дочасних
виборах до Верховної Ради Володимир
Зеленський заявив, що хотів би, аби
майбутній прем’єрміністр був абсо-
лютно незалежною людиною, яка ні-
коли не була ні прем’єром, ні спікером,
ні лідером якоїсь фракції. І він, глава
держави, таку людину, мовляв, знає. 

Генеральний директор телеканалу
«1+1» Олександр Ткаченко – нардеп від
партії «Слуга народу» – розповідає про
дискусію в політсилі, яку представляє,
щодо об’єднання Міністерства куль-
тури, Міністерства інформаційної по-
літики та Міністерства молоді та спор-
ту в одне відомство. На питання, чи ба-
чить себе головою такої структури, від-
повів: «Ні, але я знаю хороших людей».
Дивна відповідь, бо узагальнена ха-
рактеристика кандидата на високу по-
саду – «хороша людина» жодним чи-
ном не означає, що вона професіонал
та ще й державницьки налаштований. 

Як відомо, Володимир Зеленський
видав указ про створення умов для роз-
витку і підвищення якості автомо-
більних доріг. Цей документ міністр ін-
фраструктури Володимир Омелян на
своїй сторінці у Facebook назвав «цир-
ком на державному рівні». За його
словами, у глави держави використо-
вували якусь суперечливу «аналітику».
Відповідно до неї, на ремонт доріг пе-
редбачено у три рази менше коштів.
«Це мені нагадало про зарплати вчи-
телям по 4000 дол/місяць. Не сором-
но?!». І міністр резюмує: «Не морочте
нікому голову і не ганьбіться. Просто
виконуйте державну стратегію з роз-

витку автошляхів України 2018-2022,
наповнюйте Дорожній Фонд 100%
акцизів з пального (до речі, вже виве-
ли з тіні 30% ринку пального? А це біль-
ше фінансового ресурсу на дороги!), бу-
дуйте якісно і прозоро! І не забудьте
про 50 млрд грн на п‘ять наступних ро-
ків для територіальних доріг».

Віталій Портников не без сарказму
пише: «Президент цієї країни хоче
провести Олімпійські ігри – захід, од
якого відмовляються жителі найба-
гатших міст світу. На референду-
мах, до речі». Відомий журналіст має
рацію. 2012 року українці пораділи, по-
гордились чемпіонатом Європи з фут-
болу, проведеного в Українській дер-
жаві. І що? З усіма боргами розраху-
вались?

Публічний конфлікт між очільни-
ком українського МЗС і президентом,
який звинуватив Клімкіна у завеликій
самостійності, засвідчує, що Зелен-
ський не є фахівцем у зовнішній полі-
тиці. 

Маємо продовження цієї історії.
Візит президента України до США
нині готує Офіс президента України та
Білий дім. Багаторічний досвід пра-
цівників українського посольства у
Вашингтоні та Міністерства закор-
донних справ зайвий? Інформація про
ситуацію на американському владному
Олімпі, якою володіє уже екс-посол у
Сполучених Штатів Валерій Чалий, для
Банкової недоречна?

Колишній очільник МЗС Павло
Клімкін стверджує, що президент Во-
лодимир Зеленський не попередив
партнерів про своє бажання провести
зустріч в Мінську у Нормандському
форматі. «У мене, звичайно, є занепо-
коєння. Що за нашими спинами хтось
збереться, і вони самі визначать за
нас те, як будуть виглядати параметри
майбутнього», – наголосив Клімкін.

Чи усвідомлює Володимир Зелен-
ський, що лише Будапештський формат
перемовин може бути ефективним, а не
нав’язані Москвою преговори в Мін-
ську.

До професіоналізму посадовця,
очевидно, належить і стиль спілку-
вання з посполитими, з підлеглими. На
оригінальну манеру діалогу нового
президента з громадянами журналісти
вже звертали увагу. Приміром, згідно
повідомлення УНІАН, після відомого
скандалу в Борисполі, коли з примі-
щення, де проходила зустріч прези-
дента України з активом Київської об-
ласті, Володимир Зеленський вигнав
секретаря Бориспільської міськради
Ярослава Годунка, президент сказав,
що хоче звернутися до СБУ з приводу
Годунка. Розмову через увімкнені мі-
крофони почули присутні: «Зараз по-

дзвоню Баканову з приводу цього чор-
та... Мені треба закінчити з цією лю-
диною»…

Віктор Янукович у такій ситуації,
напевно, згадав би про «казлов, като-
риє мєшают нам жить». Втім згадка
про «чорта» теж круто, одначе… 

Президент України Володимир Зе-
ленський осоромився через звернення
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до журналіста «Радіо Свобода» Ми-
хайла Ткача. Представник ЗМІ передав
в своєму Twitter коротку бесіду, яка від-
булася в Офісі президента, повідом-
ляють Патріоти України.

Зеленський: Де цей хлопчик?
Ткач: Я журналіст, а не хлопчик.
Зеленський: А журналіст, що не

може бути хлопчиком?
Ткач: Хлопцем може. Хлопчиком –

ні.
Зеленський: Ну добре. Як до Вас

звертатися?
Ткач: Михайло мене звуть, Воло-

димир Олександрович.
У той час, коли путінський олігарх

Павло Фукс цинічно обкрадає Україну
(про його багатомільйонну афера з
київським метрополітеном написано
чимало), президент України скасовує
військовий парад на День Незалежності
24 серпня начебто для економії коштів.
Хто йому дав таку пораду? Борис Ше-
фір? Андрій Богдан? КВН-івське ми-
нуле дається взнаки? Та час жартува-
ти минув. Хоча відомий телеведучий
Сергій Притула – №30 у спису партії
«Голос» – під час голосування кинув:
«Я буду голосувати за гарний настрій
українців». Помовчимо. Бо якогось
дня Володимир Зеленський може по-
чути: «А ти хто такий?» Військовий па-
рад, тим паче в умовах війни, – це не
лише інструмент патріотичного вихо-
вання громадян і прищемлення по-
чуття гідності, а й важливий інструмент
зовнішньої політики. 

Ніхто не знає до кого персонально
дослухатиметься Володимир Зелен-
ський і чиї поради сприйматиме. Це
може бути Вашингтон і Брюссель,
персонально Ігор Коломойський і Ан-
дрій Богдан, або найближче оточення
з числа ветеранів «95 кварталу», а,

можливо, і найкреативніші відвідува-
чі президентського інстраграма. Хто
його зна…

11 липня Зеленський та Путін про-
вели першу телефонну розмову. Під час
неї вони обговорили питання врегу-
лювання ситуації на Донбасі. Не мож-
на виключати, що заходило і про «особ-
ливий статус» цього регіону.

У цьому контексті Володимиру
Зленському варто було б переглянути
відео від 18 липня 2019 року. Так зва-
ний глава так званої «ЛНР» пояснює
представникам «народу Данбаса» сенс
їхнього «особливого статусу» у пер-
спективі: «Це не означає, що ми просто
увійшли до складу України. Це означає,
що у нас свій кордон, це означає, що у
нас своє військо, у нас свої судові ор-
гани, виконавчі органи, своя виборча
система. Ми абсолютно самостійні.
Ми нікого сюди не пустимо. Жодних
націоналістів. Ми визнані. Це єдиний
шанс припинити це безумство, при-
пинити цю війну. 

Треба сідати за стіл переговорів і
розмовляти на на цю тему... Ми йдемо
в російську федерацію. Ми вже само-
стійні. Ми ні від кого не залежимо. Ми
як самостійна держава. Тобто дер-
жава в державі. Ось це особливий
статус. Ми не змінювали курсу. Ми од-
нозначно рухаємося в Російських Фе-
дерацію».

То за такий «особливий статус»
голосуватимуть у Верховній Раді «слу-
ги народу»? Невже Українській державі
потрібна ця «Лугандонія» з її гопотою,
яку народ український утримуватиме
своїм коштом?.. 

Володимир Зеленський заявив, що
готовий дати відверте інтерв’ю росій-
ським журналістам. Але навіщо? Про
яку відвертісь можу йти мова? Які
радники таке придумали? Російські
пропагандисти справно виконували й
виконують свою місію з дескридитації
нашої держави. У чому хоче їх пере-
конати Президент України? У тому, що
сусіди мають жити дружно? Але після
того, що вони вчинили, чи є сенс йти
на поклон до ворога? Хай і озброєно-
го макрофонами й телеамерами. Вони
вже забули про скоєну трагедію під Зе-
ленопіллям та Іловайськом, у Дебаль-
цеві й Маріуполі?..

Невже президент України не розу-
міє, що точиться війна за ідентич-
ність? Путінський режим націлений на
знищення української державності.
Йдеться про реанімацію СССР. Мос-
ковити ніколи і нізащо не зупиняться.
Якимись поступками добитись миру не
можна. Для Путіна війна проти Украї-
ни має особливий, сакральний сенс. Це
війна за історію, за майбутнє. Якщо
вони не переможуть нас, то так і за-

лишаться вихідцями з улусу Золотої
Орди. Росіяни не є етносом і не є по-
літичною нацією. Це гурмище людей
без роду й племені. Тому й воюють за
Києво-Печерську Лавру. Це як іудеї та
мусульмани сперечаються і воюють за
Храмову гору. 

Перемога над Україною дає Мос-
ковії шанс утвердитись в світі як ок-
ремішній цивілізації. Недарма росій-
ський президент в інтерв’ю амери-
канському режисерові Оліверу Стоуну
повторив свою фальшиву тезу про те,
що «росіяни й українці – це по суті
один народ, одна нація». Він запевнив
американця, що Київ і Київська об-
ласть, а також ряд інших українських
територій у давні часи вважали себе ро-
сійськими і тому «приєдналися до Ро-
сії». Цитата: «Дивіться, адже коли ці
землі, які є ядром України, приєдну-
валися до Росії, це всього три області
були: Київ, Київська область, північні
області і південні. Ніхто не вважав себе
чимось іншим, окрім як російським.
Тому що в основі лежало що? Релігій-
на приналежність. Всі були правос-
лавними і називали себе росіянами».

Володимир Зеленський хоче пер-
конати російських пропагандистів у
протилежному? Взагалі будь-які ін-
терв’ю (тим паче в час війни) з пред-
ставниками російської пропагандист-
ської братії ними завжди будуть роз-
ціненні як підтвердження путінського
міфу про «братські народи». Тож вар-
то з’ясувати, хто саме порадив зіні-
ціювати таке сумнівне інтерв’ю. Це
вияв дилетантизму, невігластва, чи
щось інше?..

Немає відчуття, що в державі гря-
дуть радикальні зміни – Зеленський
веде перемовини з Рінатом Ахметовим
та Віктором Пінчуком про сприяння у
відновленні Донбасу. Чи про це зараз
треба думати? Чи потрібен зараз Ук-
раїні Донбас з його колаборантською
«ватою», яку Путін силоміць намага-
ється всадити в тіло Української дер-
жави?.. 

«По раскладкам Портнова-Зелен-
ского к осени патриотическое боль-
шинство украинцев, выступающих за
европейский вектор развития страны,
не только не будет представлено в
Раде, но и потеряет в результате об-
лав, задержаний и арестов всех своих
лидеров и активистов. В такой иде-
альной для нее ситуации Москва и ее
марионетки смогут делать с Украи-
ной все, что им вздумается. Кремль
уже не будет настаивать на феде-
рализации Донбасса. Какая, к черту,
федерализация, если всенародно из-
бранный Президент Украины ежед-
невно фирменно хрипит из всех ви-
деороликов по темничку Портнова,
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что с 23 февраля 2014 года по 19 мар-
та 2019 года правившие в Украине
преступники вели войну против на-
рода Донбасса. Это победивший Дон-
басс должен диктовать капитули-
ровавшей Украине условия ее даль-
нейшего существования в прочер-
ченных народом Донбасса кондициях.
Для начала, разумеется, восстанов-
ление в течение нескольких дней су-
веренитета Лугандонии над всей
территорией Донецкой и Луганской
областей бывшей Украины. А далее
восстановление попранной справед-
ливости везде на просторах исто-
рической Новороссии» (Андрій По-
ртнов, російський публіцит і аналітик).

Андрій Богдан, голова Офісу пре-
зидента України, визнає: «У нас немає
плану. Всі наші дії емоційні… ми самі
не знаємо, що ми робитимемо. Це… не
стратегічне планування». 

Тим часом є речі засадничі, стра-
тегічні, які досі втілені у життя. Йдеть-
ся про те, що в державі досі НЕ ЗМІ-
НЕНІ ПРАВИЛА ГРИ. Бракує чіт-
кого, зрозумілого суспільного дого-
вору. А для цього потрібне інше за-
конодавство, інше судочинство,
зрештою, інше суспільство. За чиїми
правилами гратиме український
парламент? Кремлівськими? Таку
ймовірність виключати не можна.

1991 року (та й впродовж наступної
чверті століття) так і не було втілене в
життя фундаментальне правило дер-
жавотворення: за докорінної зміни
державного ладу мають відбутися Ус-
тановчі збори (УЗ) – виборне тимчасове
зібрання представників народу, по-
кликане виробити або змінити кон-
ституцію держави і на правовій осно-
ві оформити новий державний і сус-
пільний устрій. Тож молодим «слугам
народу» і президентові України зок-
рема, варто нагадати основні принци-
пи скликання/функціонування Уста-
новчих Зборів, які надають владі легі-
тимності. Суспільна легітимізація цьо-
го парламенту буде надзвичайно низь-
кою – явка на позачергових виборах до
Верховної Ради є найнижчою за всю іс-
торію парламентських виборів.

Перше завдання УЗ – визначити
соціально-економічний устрій сус-
пільства. Цей устрій має забезпечити
умови зростання економічного до-
бробуту країни і її громадян, дотри-
мання свобод і соціального захисту.
Все це має передувати створенню
структур влади і визначатися через об-
рані народом Установчі Збори. Вони
(УЗ) мають визначити повноваження
та відповідальність кожної гілки вла-
ди, граничну кількість державних чи-
новників і розміри їхнього утримання.
Ці норми мають бути зафіксовані, й

надалі жодна гілка влади не може їх
перевищувати.

Сам принцип відсторонення чле-
нів УЗ від влади і неучасть їх у ви -
борних владних структурах у майбут-
ньому гарантує, що при встановленні
меж повноважень і привілеїв майбут-
ніх гілок влади вони створюватимуть
їх не «під себе». Це найважливіша
умова для будівництва ефективних
структур влади.

Головна особливість Установчих
Зборів полягає в тому, що їх члени
після виконання покладених на них
функцій уже більше ніколи не по-
винні займати виборних державних
посад.

УЗ повинні також строго розділити
гілки влади, заборонити так зване «де-
легування повноважень» від однієї
гілки влади до іншої. Саме через таке
делегування повноважень виконавча
влада звичайно підпорядковує собі
інші структури, у результаті демокра-
тія замінюється авторитарним режимом
і деспотією.

УЗ мають також чітко розділити гіл-
ки влади, заборонити так зване «деле-
гування повноважень» від однієї гілки
влади до іншої. Саме через таке деле-
гування повноважень виконавча влада
звичайно підпорядковує собі інші
структури, у результаті демократія за-
мінюється авторитарним режимом і
деспотією.

Та сумнівно, що «слуги народи» ро-
зуміють конечну актуальність гасла
«Вся влада Українським Установчим
Зборам!»? Або: «Україні – українську
владу!».

Бо наразі складається враження,
що в новій Верховній Раді критично
бракуватиме професіоналів, спромож-
них до стратегічного планування роз-
витку Української держави. Бо «при-
ставленный к Зеленскому куратор
Бондарь (юрист всех олигархов и
премьера Азарова) благополучно при-
вел в Раду по спискам «Слуг народа»
громадную кишку откровенных ка-
питулянтов. Для этого Зе еще неде-
лю будет иногда делать какие-нибудь
яркие патриотические заявления»
(Андрій Піонтковський).

Народ це інтуїтивно начебто розу-
міє. Але ж голосує…Бачили очі, що ви-
бирали – їжте, хоч повилазьте! «…А
мудреці сховалися у шпари, Як тарга-
ни, а на твоїм горбі, Мов коники в тра-
ві, без осороми Самозакоханні тан-
цюють гноми» (Дмитро Павличко.
«Ностальґія»).

Не впевнений, що «слуги народу»
і «прімкнувшиє» усвідомлюють, що в
країні, позбавленій національної ідеї,
економіка ніколи успішно не розвива-
тиметься. Бо не економіка керує ідея-

ми, а навпаки – ідеї стимулюють роз-
виток економіки, нації, породжують
рух суспільства у майбутнє. 

Сумніваюсь, що «слугам народу»
вистачить політичної волі для утвер-
дження Української держави, для про-
довження її руху в природному на-
прямі. Західному. «Куда идти? Толь-
ко на Запад, к стандартам Северной
Америки… На Россию оглядываться
не стоит. Будущее ее туманно…»
(Микола Амосов, етнічний росіянин,
великий українець, геніальний вче-
ний).

Олег К. РОМАНЧУК

Замість післямови
«Лихо, брате отамане, єй-богу, лихо.

Це правда, що окроме Бога і чорта в
душі нашій єсть ще щось таке, таке
страшне, що аж холод іде по серцеві,
як хоч трошки його розкриєш, цур
йому, мене тут і земляки, і не земляки
зовуть дурним, воно правда, але що я
маю робить, хіба ж я винен, що я уро-
дився не кацапом або не французом.
Що нам робить, отамане-брате? Прать
против рожна чи закопаться заживо в
землю...» (з листа до Я. Кухаренка, 30
вересня 1842 року). 


