
РЕЦЕНЗІЇ

‹ 3-4, 2015УНІВЕРСУМ54

ОЛЕГ К. РОМАНЧУК. Перезаснування України: подо-
лати ретросистемні загрози державності. – Львів.: «Уні-
версум», 2013. Незвично. На англійсько-німецький штиб. Па-
дає в око і спонукає замислитись оте «К». А з чого? Не ні-
мець бо, не англієць. Можливо, бажання не відставати від
життя, ставлячи себе, як багато хто тепер ставить, ев-
ропейцем. Можливо, бажання податися «геть від задри-
панки Москви», яка накинула холопське «по батькові» й нею
поневоленим...

Осиливши всю книжку (що не кажіть, а поза півти-
сячі сторінок!), убагнем, що Олег К. Романчук не під-
шивається під европейця. Він – істотне західній публіцист,
яких в Україні вдень із свічкою не найдеш. А тож його
незвичне «К» не є ані знаком політичних обставин, ані зна-
ком осучасненого хвильовизму. Воно – саморідне.

Західня публіцистика є публіцистикою опіній, а укра-
їнська, яка століттями зазнавала тлінних наплинків мос-
ковської однодумности, є публіцистика опінії. Скільки по-
колінь українських виплекано на есеях і статтях «по-
лум’яних борців»! Яких саме – Ярослав Галан чи Ярослав
Стецько – байдуже. Вся сила в тім, що слово палає!

Палає і в Олега К. Романчука, та хочякий спалах він га-
сить тією чи тією цитатою. Ну, чисто мокрим рядном. Як во-
гонь, що зайнявся від блискавки на Іллі. Початками така по-
жежобоязнь мене – а я ж повоєнне покоління – злила.

Не гасіть! Ідея перезаснування України запевне на
часі. Обстоюйте її, пане, мов правду святу, і впаде на ваше.
Посилатися на клясиків і не-клясиків – зайве. Та пан і далі
мостить своє: цитат не лічбою – від Анатоля Франса до Ана-
толя Погрібного... А кожна, утямимо вкінці, се інший
аспект тої самої ідеї, інший її нюанс, а завчасто і безапеля-
ційне її невизнання.

Отож маємо не опінію, а комплекс опіній, наслідком чого
пласка попервах ідея набуває об’ємности і стає аксіома-
тичною: або перезаснування, або неіснування.

України як держави, звичайно.
Синтетична, сказав би, публіцистика явище у нас по-

одиноке. Не те в наших західніх сусідів. Найближчим, як ви-
диться мені, сусідою Олега К. Романчука є славетний чесь-
киїй есеїст Фердинанд Пероутка (1895-1978).

Близькість не лише стильова, а й тематична. У чеха спра-
вою життя була і залишається кількатомна «Розбудова дер-
жави» (Budování státu), а в українця є і, я певен, залишить-
ся – «Перезаснування України» (вкупі з книжкою «У пошуках
універсуму»). Єднає українця з чехом й цілковита політич-
на незалежність: Фердинанд Пероутка мав часопис «Су-
часність» (Přitomnost), Олег К. Романчук має часопис «Уні-
версум». А більше, на жаль, нічого спільного.

«На жаль», бо есеї, що їх пускала у світ  Přitomnost,  бра-
ли на розум і чехословацький президент Томаш Масарик, і
його міністр закордонних справ Едвард Бенеш. А спогада-
ти, що «Універсум» читають помічники Петра Порошенка
(за Самого годі й говорити!), що, читавши, значать N. B. той
чи той есей... Помовчім! Зужию словечка, якого при такій
годині залюбки зуживає Олег К. Романчук. Мала надія й на
те, що львівський часопис читають помічники «українського
Бенеша» Павла Клімкіна, бо їхня мова, за влучним визна-
ченням Святослава Караванського, –  киянське койне, а мова
Олега К. Романчука – українська аж-аж-аж. У них на таке
читання толку не дотече.

Есеї, які увійшли до книжки «Перезаснування Украї-
ни», вийшли з «Універсуму». Називаю найбойовитіші,
найболючіші: «Анатомія моралі», «Влада contra куль-
тура», «Семіотика державотворення», «Голодомор як ге-
ноцид», «Про політичні спекуляції українофобів»... Хто
інший назве інші найбойовитіші і найболючіші, але чи-
тацтво як таке визнає за ідеал бою і болю есей «Укра-
їнська держава: «перезаснування», а не «перезаванта-
ження».

«Перезавантаження, перезавантаження», – цвірінькають
політичні горобці з-під усіх киянських стріх, але відлиги, за-
певняє Олег К. Романчук, вони не нацвірінькають.

Пояснення: «Спеціалісти з комп’ютерних технологій доб-
ре знають справжню суть терміна «перезавантаження» – re-
boot (перезапуск). Йдеться про рестарт (перезапуск)
комп’ютера через перезавантаження операційної системи,
тобто перезапис з вінчестера в оперативну пам’ять комп’юте-
ра незіпсованої версії раніше записаної на диск (про-
інстальованої) операційної системи. При цьому сама опе-
раційна система жодних змін не зазнає».  

Висновок: самé перезавантаження неефективної соці-
ально-економічної та політичної системи не поліпшить її яко-
сті; потребуємо перезаснування, себто кардинальної замі-
ни «операційної системи»; уможливити заміну мають від-
повідальний український провід та відповідальна українська
влада; і того, і того Україні бракує.

КНИЖКА ЖОРСТОКА, АЛЕ СПРАВЕДЛИВА

У жовтні 2014 р. збірку від значено Міжнародною
літературною премією Фонду Воляників-Шва бін ських

при Фундації Українського Вільного Університету 
в Нью-Йорку.
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Чому бракує та чи можна чекати, що незабаром не бра-
куватиме? Усякий свідомий українець знайде в синтетичній
публіцистиці Олега К. Романчука свою відповідь. Знайшов
і я свою.

Ниньки мало хто хоче пам’ятати, що наша батьків-
щина – колишня колонія, а в пору незалежницької
гульні й казати за таке було зась. Ну, хіба тільки по-
шептом. На повні груди не побоялася сказати антропо-
ложка Оксана Грабович. Вона ототожнювала Україну не
з Норвегією, яка скинула була не аж таке й тяжке
шведське ярмо, не з Чехією, яка легко зірвалася з ав-
стрійського налигача, а з такими країнами, як Ґана, Ні-
ґерія, Танзанія, Кенія, Замбія...

Оксана Грабович значливо нагадувала, що деколо-
нізація по Ґанах з Кеніями починалася вигнанням ко-
лонізаторів. Вигнати п’ятнадцять мільйонів росіян (то-
дішня статистика)?! Тих, яким «чорнобильський соло-
вейко» Володимир Яворівський уже наобіцяв медовії та
молочнії ріки в Україні? Е ж бо ні! У нас демократія...
Наче Франклін Делано Рузвелт, який схвалив у ста-
лінській Ялті повоєнне вигнання німців з Польщі, з Че-
хословаччини, з Угорщини, Словенії, Хорватії, Воєводини,
не був демократ... А демократію, на яку посилалися Яво-
рівські, Мовчани, Драчі та Павлички, чеський поет Ка-
рел Крил узивав демократурою.

Через демократуру залишилися в Україні мільйони
й мільйони росіян і не так собі залишилися, а – панів-
ною (ріки медовії та молочнії) нацією. Їхне молоко з ме-
дом – се іхня мова, яка панує по всіх усюдах. Російське
слово напасливе що аж, і його, стається, не годні поду-

жати й такі зважливі захисники слова українського, як
Олег К. Романчук.

У нього читаємо: «Львівський бізнесмен, з діда-праді-
да галичанин, простягає мені візитку. Напис зроблено ро-
сійською. Помітивши моє здивування, пояснює: «До нас на
фірму різні люди приходять. Часто спілкуються росій-
ською». А як на мій суд і смак, дивуватися нема чого: візитка
незнаного львів’янина й книжка львів’янина знаного чимось
схожі. Чим? У книжці російщини також хоч лопатою греби.
Маю на мéті численні цитати, що їх не перекладено укра-
їнською. На можливе запитання незнаного знаний міг би від-
казати: «Різні люди читають мої книжки».

Російські тексти в статтях українських публіцистів – по-
шесть. Зайвий доказ на те, що помосковщення стає то-
тальним. Через війну, яка точиться поки що лише в Донба-
сі, воно конче стане тотальним, оскільки українське військо
геть російськомовне, і його той чи той успіх несказанно під-
носить авторитет російщини. Українщина тим часом сходить
на пси. А нема мови – нема нації. З чого ж постане відпо-
відальний український провід та відповідальна українська
влада?

Ось таку маю науку з книжки Олега К. Романчука, книж-
ки жорстокої, але справедливої. Пасувало б їй мотто із при-
свяченої Україні поезії Евгена Маланюка: «Летиш, страш-
на й розхристана, на шабаш - своїх дітей байстрючу пити
кров...».

Микола ШАТИЛОВ (Прага)

http://varta.kharkov.ua/
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Презентація книжки «Перезаснування України»
30 березня 2015 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася пре-

зентація книжки головного редактора журналу «Універсум», кандидата філологічних наук, доцента кафедри української
преси Львівського національного університету імені Івана Франка Олега К. Романчука «Перезаснування України: по-
долати ретросистемні загрози державності» за участю автора. Модератором зустрічі виступив вчений секретар Науко-
вої бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка Григорій Чопик.

Як викладач, який упродовж кількох років читає в Університеті навчальний курс про «інформаційні війни», Олег К.
Романчук говорив і про те, чого бракує нашій нації, про
постійну боротьбу за самоствердження України на
міжнародній політичній арені та агресивну російську
експансію насамперед у медіа-просторі. Як видавець та
головний редактор журналу «Універсум» журналіст та-
кож презентував найновіші випуски цього журналу фу-
турології, економіки, науки і культури, закликаючи усіх
побільше читати і самостійно формувати свій світогляд,
щоб могти протистояти зомбуванню, та активніше
включатися до формування національно конструктив-
ного інформаційно-культурного простору.

Варто нагадати, що у стінах Наукової бібліотеки
ЛНУ ім. І. Франка Олег К. Романчук декілька років тому
презентував і перший свій збірник «У пошуках уні-
версуму» (Львів, 2011), який своєрідно підвів підсум-
ки двадцятиліття незалежності України й уже став ці-
кавою енциклопедією українознавства.

http://library.lnu.edu.ua/


