
Я людина військова і го
воритиму військовими тер 
мінами. Так ось, загальна 
воєнна диспозиція така, на 
фронті від Прибалтики, де, 
оточивши себе трьома сму
гами фортифікаційних спо 
РУД, намагаються маневру
вати своїми мізерними зас

-нами національні страте- 
Ландсбергїс і Горбунов, 

до далеких волзько - УРа" 
льських укріплень генерал- 
депутата Макашина. Доне
давна стояла насторожена 
тиша уміло замаскована 
камуфляжем загальносоюз
ної братньої згоди і тур
боти про захист держави 
складає слово СРСР.

Правда, на південному 
театрі «дружби ^народів» 
цю тишу ні-ні та й про
шивають автоматні черги, 
сповіщаючи про нові жерт
ви нашої' національної по
літики в Азербайджані, Вір
менії, Грузіії.

На звуки цих перестрілок 
жваво відгукуються бойові 
пости на Південно-Осетин
ській «Малій землі», гага
узькому п’ятачку, ошському 
плацдармі та інших гарячих 
точках. То ж, не так без
печно висовуватись у нашій 
дружній сім’ї республік- 
сестер, і дехто резонно за
ліг в окопах повного про
філю, чекаючи свого часу. 
В одних —  партії вірні си
ни в супротивних —  інако
мислячі. і Ті, і другі, вжив
ши тактику дрібних наско
ків і кравченкіівської «де- 
зи», терпеливо очікували, 
який генеральний план дій 
прийме всесоюзний голов
нокомандуючий і' ЙОГО ген
штаб. Цю тактичну паузу
протиборствуючі сторони
намагались також викорис 
■гати для нанесення превен
тивних ударів в парламент
ських баталіях, на мітинго
вій арені. Спішно розігру
валась армійська карта, де 
головним козирем був ко
роль пік Язов, котрий ні
коли не знає, хто і чому 
дає команду стріляти  ̂ в 
своїх, зате добре усвідо- 
мив, кому віддавати честь 
і перед ким ставати по 
команді «струнко».

Не дрімали і ті, кому 
маршали і генерали честі не 
хотять віддавати. Вони ^ще 
інтенсивніше почали об’єд-\ 
нуватися і роз’єднуватися, 
розмахувати жупелами су
веренітетів і бюджетів, стра
йків і пікетів.

Заметушились розвід-
служби. Одні законспірова
ні агенти доносили своїм 
хазяям, що Верховний .по
лівішав і незабаром від
дасть наказ знімати на
ручники з демократії і за
кувати антидемократію, Інші 
свідчили навпаки, що скоро 
кожного, хто косо гляне

навіть на вікна «білих до
мів», буде ліквідовано, як 
клащ для чого почались по
силені пошуки нового Бе̂ - 
рія замість радикального 
Бакатіна, нового Скрябіна 
замість сумлінного Шевард- 
надзе, нового Жданова, за
мість замріяного Яковлева 1 
т. д. і т. і. і

Але це була лише непе- 
ревірена інформація, тому 
і ті, І другі окопники. вис
тавивши з амбразур перис
копи і стереотруби з на̂ - 
садками, обмежувались ві
зуальним спостереженням за 
місцевістю, намічали вогневі 
рубежі і репери для важ-

противників. Наприклад, 
демблоківці несподівано ки
нули в атаку на хрещатиксь- 
кому напрямку у Києві сту
дентську піхоту, яка до 
смерті налякала групу «239» 
і привела до капітуляції 
прем’єра командно >- бю
рократичного опорного пу
нкту Масола.

На це опоненти відповіли 
шрапнеллю президентських 
указів проти гласності, су
веренності тощо. Врешті, 
збагнувши, що в обоймі Бо
риса Єльцина зосталися ті
льки Хазбулатов. Силаєв І 
ще невелика кількість по- 
повсько *- еобчаківських на
боїв, не інтерновані ще 
стражами радянського іс
ламу, верховоди партгвар- 
дії віддали наказ виходити 
з окопів: мовляв, пора вже. 
Цей клич луною покотився 
від ЦК до ЦК, зід обкому 
до обкому. Перегрупувавши 
на ходу свої сили і зміц
нивши їх за рахунок таких 
партійних асів, як Полозков, 
Гуренко, Янаєв, Дзасохов, 
Пуго та інших резервістів, 
армія «вірних» почала ге
неральний наступ на захис
ні редути Перебудови.

Майбутні військові істо
рики, напевне, відзначать, 
як майстерно учасники но
вого комуністичного походу 
оволоділи ситуацією. Корри- 
да була навальною і невід
порною, як в цирку гладіа
торів. Норовистого бика ба- 
гатопартійної демократії, 
спочатку вразили серією пре
зидентських указів про мі
тинги, загони міліції особ
ливого призначення, потім 
врізали грошовими купюра
ми в 50 і 100 карбованців, 
і, нарешті, створенням воє
нізованих патрулів, наче І 
справді, на вулицях міст 
з’явились анархісти чи ліві 
есери, які вже нападають 
на совдепи | вирізують ко
місарів. Щоправда, різати і 
грабувати у нас завжди 
вміли, на аматорів «народе 
ної хірургії» дефіциту ні
коли не відчувалось. То 
ж для такої братії посилені 
патрулі були б не зайві. Але

навіщо тут БТРи? Невже, 
щоб виловити мокрушника чи 
урку потрібна «броня креп- 
ка и танки наши бьютрьіе»?

Висновок напрошується і 
сам по собі: настане день —  
і зазвучить команда: «Ціль
номер один —  свої. Приціл 
постійний. Во гонці».

А хіба цей день ще не 
настав? Хіба вже не проли
лась людська кров після 
об’єднаних ударів десантни
ків Язова і «п’ятої колони», 
так званих, комітетів націо
нального порятунку у Віль
нюсі і Ризі?

То ж таки дорвались до 
затворів табельної зброї 
любителі канонади. Ось уже 
піднесено дорогим братам в 
Литві —  підполковник Під- 
коритов необачно скинув 
бомбу на село Пашкишки, 
ледь-ледь не розніс тва
ринницьку ферму. Випадко
вість? Можливо. Тільки на
віщо такі тренувальні бом- 
бометання над ' головами 
мирних селян? Як же це 
в’яжеться з нашою гуман
ністю і комуністичною мо
раллю?

А ось так: проваливши у 
перший день чергової се
сії російського парламенту 
засуджуючу заяву Б. Єльци
на з приводу литовських 
подій, півсотні депутатів 
партійної еліти виходили з 
залу засідань як найщасли- 
віші люди на землі. Що для 
них кілька сотень забитих, 
або покалічених прибалтів! 
нащадків тих самих литов
ських, латиських червоних 
стрільців, які разом з ро
сійськими, українськими, бі
лоруськими (більшовиками 
робили революцію, захища
ли країну від ворогів!

І якось нема віри в те, 
що хтось понесе покарання 
за пролиту кров, а всі про
курори і комісії, які туди 
наїхали, —  то черговий ка*- 
муфляж,, аби засліпити очі 
громадській думці. Ті, що 
вийшли з окопів, не вгомо
няться, поки не відберуть 
останній ковток свіжого по
вітря, здобутого народом в 
ході Перебудови, поки зно
ву не одержать усю пов
ноту влади, усі. дещо втра
чені, привілеї.

Де ж той екстрасенс чи 
віщун, який скаже, коли на
шу велику державу, славну 
раніше партію трудового на
роду очолять сили, які 
справді служитимуть ле
нінським ідеям свободи, 
рівності, справедливості, і 
братерства людей? Щоб ні 
один генерал чи полковник- 
яструб, висунувшись з око
пу, не скомандував: «ціль
номер один, приціл пос
тійний, по своїх. Біглий Во*- 
гонь!».

В. СМУГЛІЙ.

На засіданні, яке відбу
лося минулого четверга, рек- 
тер Б. І. Мокін проінфор
мував присутніх про стан 
справ з переходом ВПІ в 
технічний університет. Були 
обговорені питання про но
ві правила прийому в ін
ститут, про відкриття ва
лютного рахунку в банку, 
про представлення робіт на 
здобуття державних пре
мій У РСР.

Відповідальним за про
ведення в колективі ВПІ 
референдуму по союзному 
договору призначено про
ректора А. С. Васюру.

і

У мандри... 
зі скрипом
За традицією студентсь

кий профком щозими орга
нізовує цікаві туристичні 
поїздки і екскурсії.( Кар- 
скільки незабутніх вражень, 
зустрічей. Далеко не кож
ному вдавалось одержати 
путівку.
* ' В цьому році профком 
зумів закупити 20 путівок в 
Ленінград, 38 на гірськолиж
ну базу^ Яремче в Карпатах. 
Одержуй, вирушай! Але щось 
не дуже зраділи студенти 
можливості чудово Відпочи
ти під час зимових каніікул. 
Мало того, підійшов строк 
виїзду у місто на Неві, а 
група повністю не укомплек
тована, «горять» путівки. 
Так само з автобусною ек
скурсією в Карпати. Дове
лося її  відкласти.

В чому ж справа? Невже 
У наших студентів пропав 
інтерес до мандрівок, здо
рового відпочинку?

Причина до образливого 
банальна —  певна частина, 
так званих, туристів рвала
ся не до пізнання світу, не 
до краси міст, гір, річок, а 
до іногородніх магазинів, за 
«шмутками». Спорожніли ни̂ - 
ні полиці універмагів —  
зникло і бажання бути чле
ном племен,! романтиків- 
мандрівників. Отже. буття
визначає не тільки свідо
мість, а й відданість своєму 
захопленню.

Л. НОВІНСЬКИЙ.

Інтерзнання
До уваги вчених, аспіран- 

тів, студентів!
Вінницька обласна орга

нізація товариства «Знання» 
має можливість надати по- 
середницькі послуги в пошу
ках іноземних і союзних 
партнерів з метою співро
бітництва в різних галузях 
знань, реалізації і впро
вадження наукових відкрит- 
тів, винаходів і розробок.

Пропозиції приймаються 
до 15 лютого 1991 року.

Наша адреса: м. Вінниця, 
вул. Дзеожинського 15, кім
нати №№ 302, 305, 307.
Довідки по телефонах: 
2-20-32, 2-40-43, 2-18-63.

Обласна організація то
вариства «Знання».
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но російську мову, аж поки 
майбутні покоління, голос 
національного відродження 
не покликав би добровільно 
перейти на українську мову, 
і не треба жаліти, якщо на 
це, скажімо, піде 50 років 
—  в масштабах історії на
роду це —  мить. Але за 50 
років і росіяни, що жи
вуть в цьому краї без будь- 
якої натуги та внутрішньо
го опору, теж оволодіють ук
раїнською мовою і полюб
лять українську культуру.

До речі, на цю тему я 
нещодавно мав розмову з 
викладачем кафедри мате
матики нашого інституту, 
відомим поетом та бардом 
Анатолієм Секретарьовим, 
який вільно володіє, як ро
сійською, так і українською 
мовами, пише вірші та спі
ває авторські пісні на 
обох. І те, що в його особі 
я знайшов однодумця що
до поділу України на про
вінції або землі зі своїми 
законами, але при верхо
венстві невеликої кількості 
^республіканських законів, 
ще більше впевнило мене в 
тому, що чим раніше ми це 
зрозуміємо, тим спокійніше 
у нас на Україні будуть Іти 
процеси демократизації та 
перебудови економіки.

На завершення хочу ска
зати ще декілька слів від
носно перемоги лейбористів 
на виборах в парламент про
вінції Онтаріо. Сьогодні в 
К а н , 3 / Ц . з а к о д  —  
річний прибуток нижчий, 
ніж сімнадцять тисяч дола
рів, то уряди провінцій до
плачують з державного бюд
жету до цієї суми. Лейбо
ристи одержали перемогу 
саме тому, що пообіцяли 
підняти цю планку вище 
двадцяти тисяч.

і ось тут виникає —  хо
чеш чи не хочеш —  питан
ня: то де ж більше соціаль
ної справедливості, яка є 
стержнем соціалізму, —  у 
них чи у нас?

Далі буде,

М А Л Ю Ю  С О Н Ц Е
Двічі на тиждень —  у 

понеділок і середу —  два 
десятки малюків заповню
ють невеличку кімнату 
в інститутському клубі. 
Хоч якими неслухняними 
вони інколи бувають, сю
ди пустувати не йдуть. 
Тут —  тиша і зосередже
ність.

Діти люблять малюва
ти, усі без винятку. Один 
трудиться над обрисами 
квітки чи будиночку, ін
ший малює сонце, і кожен 
відає роботі всю енергію,

світлу дитячу фантазію.
Уже третій рік під ке

рівництвом досвідченого 
фахівця Галини Омелянів
ни Коломієць в нашому 
інституті працює дитяча 
студія образотворчого 
мистецтва, в якій навча
ються діти переважно 
співробітників вузу. Звіс
но, її  організатори не 
ставили собі за мету «ви
пускати» художників. До
сить вже й того, що хлоп
чики і дівчатка змалку 
прилучаються до худож

ньої творчості, пізнають 
красу, насолоду від про
цесу творення.

Втім, не такі вже й 
примітивні витвори юних 
студійців. Вони малюють 
етюди, натюрморти, роб
лять іграшки, розписи, че
канку, ліпні та інші ви
роби. Можна виділили і 
найбільш здібних. Ось, 
наприклад, Льоня Штур- 
ма, який тяжіє до живо
пису. У його картинах 
своя манера бачення сві
ту, своя фантазія. А  На- 
таша Мельниченко, якій 
пішов тільки восьмий рік, 
віддає перевагу декора
тивному мистецтву; Іра 
Червинська захоплюється 
копіюванням, підробкою 
з наступним власним тво
рчим переосмисленням.

Нещодавно члени сту
дії взяли участь у  місь
кій виставці юних худож
ників,, представивши ек
спонати, зроблені з при
родних матеріалів спосо
бом аплікації.

В, ІЛЬЧУК.

На знімку: йдуть за
няття в студії.

Фото С. Лісового-

П  ОПУАЯРНІСТЬ —  да
ма норовиста. Якщо у 

вісімдесят дев’ятому роЩ 
Анатолій Михайлович Каш- 
перовський був царем теле- 
баченя І його появи на ек
рані з побожним трепетом 
і надією ждали мільйони 
людей, то минулого року йо
го вже не було не тільки 
на телебаченні, а навіть в 
країні. Тріумф Кашперов- 
ського продовжився за ру
бежем, особливо в Польщі, 
де, говорили, Анатолій Ми
хайлович навіть збирався 
осісти назавжди.

Удома офіційна медици
на співала анафему «шарла
танові», «психофашистові», 
а влада довго не могла да
ти ради темній історії з 
маріупольською підстарку
ватою молодицею, любові 
якої начебто силою дома
гався чоловік, перед яким 
готові стати на коліна ти
сячі найвродливіших \ най
молодших.

Знайомий Почерк розвий 
нутого соціалізму, коли чо
ловікові треба зламати хреб
та. Переступив доріженьку 
цілому сонмові дипломова»- 
них нездар і шарлатанів від 
медицини, які в багатьох 
випадках могли б зостатися 
без пацієнтів, аби телеба
чення і далі продовжувало 
в тому ж дусі.

Але воно не продовжува
ло. А народ хвилювався. 
За минулий рік в різні ін
станції надійшло понад два 
мільйони листів і телеграм 
з проханням вернуті/] Каш- 
перовського. Правда, було 
серед них і дві сотих про
цента тих, хто виступав про
ти. Якщо ці голоси вважати 
критичними, то вони тонші 
комариного скрипіння.

Іншими словами, кампа
нія цькування Кашперовсь- 
кого організовувалась заці
кавленими особами. Але, їм
на. шасіа і — л-------- ^
народу почутий —  Кашп$- 
ровський вертається додому.

28— 30 січня у Києві від
булась і Українська респуб
ліканська конференція «Ду
ховний і психотерапевтич
ний феномен Кашперовсь- 
кого», в якому взяли участь 
З академіки, 20 докторів 
і 57 кандидатів наук різ
них профілів, близько 40 
найвизначніших практичних 
лікарів-психотерапевтів, ко
жен з яких відомий у Со
юзі, як автор оригінальних 
ідей, концепцій і відкрит
тів. Були також гості з По
льщі, Австралії, Швеції, Ін
ших країн.

З нашого інституту нц 
конференцію був запроше
ний професор, доктор тех* 
нічних наук В. П. Кожем’я- 
ко, котрий давно співробіт
ничає з Кашперовським. Він 
виступив з доповіддю. «Пав
уково-технічні аспекти фе
номена Кашперовського», у 
якій пояснював його діяль
ність з позицій сучасної 
інформатики. З погляду про
фесора в центральній нерво
вій системі людини від на
родження закладена інфор
мативна матриця здоров’я, 
яка за нормальних умов 
розвитку регулює і керує за 
принципом «В здоровому 
тілі —  здоровий дух». При 
порушенні інформпроцесів 
управління спершу хворіє 
«душа» (збивається код уп
равління) і тіло перестає 
бути здоровим.

Ми запитали Володими
ра Прокоповича, чи вірить 
Кашперовський у бога.

—  Відповісти однозначно 
не осмілюсь. Відомий астро
лог Павло Глоба назвав йо
го провідником космічної 
енергії, який вірить в над- 
силу земного Ідеала. Деякі 
релігійні діячі називають 
його феномен диявольським, 
але на противагу цьому са
му конференцію в Києві ос
вятив єпископ Хмельницький 
Іофан, Анатолія Михайло
вича приймав папа римсь

кий. Вище духовенство По
льщі надало йому амвони 
найвелелюдніших костелів. 
Більше того, Польща при
йняла нашого земляка, як 
духовного спадкоємця най- 
популярнішого католицького 
проповідника і священика 
Попелюшка, закатованого 
органами міліції в часи 
становлення «Солідарності». 
Від дня загибелі Попе
люшка нікому не ДОЗВОЛЯ1- 
лось промовляти з його 
кафедри. Це право було на
дане тільки Кашперовському.

На польському телеба
ченні Анатолій Михайлович 
визнаний людиною року і в 
лютому поїде одержувати 
престижну премію «Віктор». 
Це, до речі, перший інозе
мець в плеяді таких імен, 
як Кароль Войтила (папа 
Павло-Іоан III), Аех Вален- 
са та інші, удостоєні цієї 
високої відзнаки.

—  Кажуть, що Анатолій 
Михайлович активно займа
ється милосердям. Чи була 
на конференції якась інфор
мація з цього приводу?
н а 'а р ^ З Д ь ,  Ш Й е р ове б -  
кий вважає, що милосердя 
—  поле не для агітації і 
пропаганди, а для невтом
ної, негаласливої діяльності. 
Кашперовський не каже, скі
льки і куди пожертвував, 
але я запам’ятав одну його 
фразу: «Якщо після смерті 
хтось поцікавиться цією 
стороною моєї діяльності, 
то на тому світі мені чер
воніти не доведеться».

Якщо ж продовжувати те1- 
му, то стало відомо, що ще 
в жовтні 1989 року Ана
толій Михайлович привсе
людно вручив одній таш
кентській багатодітній вдові 
ключі і ордер на викуплену 
ним п’ятикімнатну квартиру, 
а тепер з гіркотою дізнав
ся, що ордера у жінки оді
брали і поширюють чутки, 
що нічого того не було. Це, 
мовляв, пропагандистський 
трюк лсихот:ерапевта|. 1

Таке можливе тільки в 
нашій «правовій» країні. 
До речі. на конференції 
Кашперовський виступив з 
пропозицією збудувати у 
Києві на честь знищення 
визначних духовних святинь 
України храм нового типу, 
де б люди будь-якого .віро
сповідання могли знайти 
розраду, підлікуватись, на
братися іздоров’'я. Мається 
на увазі створити такий 
грандіозний комплекс, у яко
му були б церкви, костели, 
синагоги, мечеті, пагоди, 
лікувальні центри, спортза
ли, басейни. Ця ідея при
йнята з гарячим схвален
ням. Єпископ Хмельниць
кий Іофан теж підтримав її 
і запропонував назвати іме
нем Кашперовського. Учас
ники конференції звернулись 
також у відповідні органи з 
проханням присвоїти Йому 
звання народного академіка 
СРСР, народного лікаря 
СРСР і висунути на здо
буття державної премії 
УРСР в галузі медицини і 
психології.

В результаті наукових 
дискусій конференція сфор
мулювала формулу відкрит
тя Кашперовського і встано
вила його пріоритет, який 
захищає найгуманніший і 
Наймасовіший спосіб ліку
вання людей, визначила ве
личезну суспільну, медичну, 
психологічну значимість від
криття І конкретні резуль
тати, зафіксовані в неза
лежних клініках і доведені 
соціальними статистично- 
математичними даними. Це 
гідна відповідь і відсіч тим 
офіційним службистам, яким 
діяльність Кашперовського
—  кісткою поперек горла.

Конференція стала фун
датором створення Всесоюз
ної асоціації психотерапев
тів по вивченню і запро 
вадженню методу Кашпс 
ровського. Виявляється, що 
уже створено Всесвітній 
клуб друзів Кашперовського 
зі штабом у Польщі і пре
зидент клубу виступав на 
конференції. Гадаю, що та
кий клуб не завадив би І 
Вінниці. Може вона нарешті 
віддала б належне знамени- 
Михайлович ставиться до 
Вінниці?

—  З любов’ю. Він часто 
повторює «моя Вінниця», 
«моя Вінниччина», І, від
повідаючи на деякі запи
тання, говорив, що ніколи 
не залишить Україну, бо це 
означало б залишиити в бі
ді хвору матір.

—  Чи скоро ВІН знову 
виступатиме з своїми толе- 
сеансами?

—  У січні було кілька 
виступів у найбільших залах 
Києва, готуються сеанси 
телеанестезії з кількома 
країнами Європи, а на Ук
раїні, вважає Кашперовсь
кий, треба готувати публі
ку, бо якщо її настроюють 
вороже, то не та віддача
—  ніхто не стромляє в ро
зетку вилку зіпсованого при
ймача.

Іншими словами, треба,, 
припинити цькування фено
менального таланту, який 
опинився в тій же ситуації, 
в якій свого часу побували 
наші генетика І кібернети
ка. Шахраї, шарлатани і 
пристосуванці від науки ро
били все, щоб убити їх, зни
щити, стерти з лиця зем
лі.

—  В одному з виступів 
Кашперовський говорив про 
свої творчі зв’язки з Він
ницьким політехнічним ін
ститутом...

—  Вони Існують І посилю
ються. Кашперовський під
тримує розробку ряду дат
чиків, які фіксують динамі
ку стану багатьох пацієн
тів під час сеансу. Демон
стрували ми також деякі 
прилади І досягли угоди, що 
будемо розробляти компакт
не інформтабло, яке дозво
ляло б під час сеансів для 
іншомовної публіки подава
ти слухову Інформацію Каш
перовського потрібною мо
вою.
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Вечеряв я в сім’ї Даре- 
вича, де і заночував. Про 
меценатство по відношенню 
до художників з України 
Дарії Даревич я вже розпо
відав. Додам тільки те. що і 
професор Даревич, його 
дружина Дарія та син Дани
ло—  студент університету 
—  дуже щирі люди, до того 
ж наділені почуттям тонкого 
гумору, що створює особли
ву сімейну атмосферу, на 
мій погляд, абсолютно не
сприйнятливу до невдач, де
пресії чи розладу.

І ще про одну подію цьо
го дня перебування в Кана
ді хочеться сказати декіль
ка слів. Вранці в Торонтсь- 
кому університеті відбулася 
церемонія приведення до 
присяги прем’єр - міністра 
уряду провінції Онтаріо. 
Нещодавно відбулися вибо
ри,на яких перемогли лей
бористи ,і їх лідер став но
вим прем’єр-міністром.

Приймав присягу в нього 
генерал - губернатор, якого 
призначає королева Англії. 
Він же дає згоду на кабінет 
міністрів, -запропонований 
прем’єр - міністром. Таким 
чином, в Канаді кабінет мі
ністрів затверджується пар
ламентом, але узгоджуєть
ся з генерал-губернатором.
Іншої влади та іншим . 
в’язків генерал-губернатор не 
має, тобто, він така ж 
декоративна фігура :в Ка-/ 
наді, як і сама королева 
в Англії. Офіційно ж його 
обов’язок полягає в тому, 
щоб не допустити в уряд 
осіб, настроєних вороже до 
Англії або фашистів. Оскі
льки ж Англія не втручає
ться ні в зовнішні, ні у вну
трішні справи Канади, а в 
Канаді немає грунту для роз
витку фашистських ідей, то 
і роботи у генерал-губерна
тора, крім участі у прийо
мах, немає.

Де речі, мені здається 
що для нашого Союзу су 
веренних республік в пере 
хідний період дуже добре 
підійшла б модель країь 
Британської спувдружності 
що утворилась на уламка> 
Британської імперії.

Нехай би І в нас на Украї
ні був якийсь представник 
Москви, який приймав бі 
присягу прем’єр - міністра 
нехай навіть узгоджуваЕ 
склад уряду, слідкуючи, щоб 
до нього не входили особи, 
які вороже ставляться де 
Росії, але щоб ні він, ні 
Росія, ні керівництво Сою
зу ні в чому іншому не об
межували права народу Ук
раїни, не втручалися ні в 
її зовнішню, ні у внутріш
ню політику —  і я певен, 
що саме на цих умовах у 
нас була б чиста і непохит
на дружба народів України 
та Росії, яка була б запо
рукою рівних прав росіян з 
українцями з суверенній Ук
раїні.

До речі, \ державний 
устрій Канади, на мою 
думку, теж міг би бути прий
нятним для України, Гадаю, 
було б доцільним замість 
двадцяти п’яти областей 
створити одинадцять про
вінцій (або земель, як у Ні
меччині): Г аличина, Волинь, 
Буковина, Закарпаття, Поділ
ля, Полісся, Крим, Таврія 
Східна Україна, Центральна 
Україна та Донецько-Інгу- 
лецький край. Кожна про-

парламент, свій уряд, свої 
провінційні закони, але. щоб 
Існували І республіканські 
закони, загальні для всіх, 
хто живе на Україні. Це 
вдвічі скоротило б кількість 
чиновників на обласному 
рівні, а головне —  зняло б 
міжнаціональну напругу, ад
же навіть українці у Дніпро
петровську —  це не одне і 
те ж, що українці у Львові, 
не кажучи про росіян в 
Харкові чи Криму. І нехай 
би українці в Донецько- 
інгулецькому краї чи Кри
му і далі вживали переваж*


