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Крутозламні перехрестя української демократії  
в житті і долі неординарної особистості 
 
На запитання головного редактора журналу «Проблеми іноваційно-

інвестиційного розвитку» Леоніда Шморгуна дає відповіді народний депутат 
України ХІІ (І) скликання, голова Комісії Верховної Ради України з питань 
законодавства і законності, член Президії Верховної Ради України, голова 
Комісії судової реформи в Україні; науковець: кандидат юридичних наук, 
доцент, професор, член - кореспондент Національної академії правових наук 
України; Заслужений юрист України, суддя Міжнародного комерційного суду 
ТПП України, секретар ЦК Компартії України, Генеральний суддя Міжнародного 
об’єднаного козацтва, голова правління Громадського об’єднання «Науково - 
дослідний інститут  верховенства права і правосуддя»  Олександр Павлович 
Коцюба.1 

 
Запитання 
Перелік звань, ступенів і посад засвідчує про нелегкий, довгий, складний і тяжко 

здоланий шлях Вашого трудового і творчого життя. Ви стали неординарним  сучасним 
українцем стародавнього козацького походження. Батько загинув на фронті Великої 
вітчизняної війни. Мати стала інвалідом колгоспної праці і померла в 47 років. Ви з 
братом, Коцюбою Борисом, зуміли зберегти і збільшити козацький рід, сімейні звичаї і 
традиції, виховати дітей, впливати на виховання внуків та правнуків. Хто і як Вам 
допомагав і що було основою у Вашому способі життя?  

 
Відповідь 
Без будь-яких перебільшень – це весь наш козацький рід, щирі в абсолютній 

більшості односельчани. З ними мені довелося ділити радість і щастя, важкі роки і 
трагедії, але завжди бути разом, свято дотримуватися визнаних козацтвом звичаїв і 
традицій, зберігати козацьку честь та гідність, допомагати і захищати один одного. 

Гостро вкарбувалося в пам'ять. Мати важко хвора. Від дощів і давнього накриття 
солом’яного даху в хаті впала стеля, промок і обвалився значний покров глинобитних 
стін. Ми з матір’ю перейшли жити в недобудовану меншу половину хати, що теж мала 
значні руйнування і там було мокро й прохолодно, бо не було ні груби, ні сільської печі. 
Найстарший брат батька, Григорій Коцюба, зі всіма своїми дітьми й інші дорослі родичі 
допомогли відбудуватися, випікати хліб та впоратися з господарством. А дядько 
Григорій навчив мене правильно змолотити ціпом жито, зробити з ним з житньої 
соломи околоти, сніпки та китиці, накрити дах, відремонтувати хату всередині й 
переселитися на зиму в її теплу частину. Я і тепер вмію виконувати цю та роботу 
стельмаха (теслі) і столяра. Остання за специфікою і професійністю виконання 
                                                      
1  При підготовці цього інтерв’ю були виконристанфі матеріали  Всеукраїнського 
громадсько-політичного і теоретичного часопису «Трибуна», № 7-8, 1997  
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допомогла влаштуватися та працювати в будівельному цеху і навіть отримати 
найвищий розряд столяра. Вмів виконати і роботу коваля. 

 
Запитання  
У перспективі у Вас були всі підстави отримати авторитетний козацький 

розвиток в рідному для Вас селі, районному центрі Тиврів, селищах Гнівань, Немирові 
чи навіть у Вінниці - обласному центрі і колишній козацькій фортеці. Ці землі 
прославили М.С.Грушевський, Іван Богун,Данило Нечай. Чому обрано науку?   

 
Відповідь 
Думаю, це мамині читання, потяг до книг, її настанови про глибину розуміння 

життя, що привила мати з дитинства. Це її любов до книг, розповіді про видатних 
людей і славетних козаків. Це і любов матері-козачки до рідних країв. Ось як про це 
написали журналісти: «Віра Іванівна, залишилася вдовою з малими синами… Біля 
матері, працьовитої, щедрої на добро і справедливої, ми зростали і під її впливом 
формувалися наші характери, вірність традиціям дідів і батьків. У сім’ї це стало 
святинями… Повага – це закон у відносинах. Доглядаємо могилу матері, постійно і 
щороку відвідуємо на проводи цвинтар і братську могилу в селі. Завжди з нами діти і 
внуки… Спокійно шумлять липи і берези, схиляють віти задумливі верби. Люблю свое 
село, де тополі та ліс завжди стоять на сторожі полів, козацьких могил і села. …Село 
продовжує жити, а люди передавати вічну естафету бутя дітям. Нехай щастить 
їм!»(книга «Україна і народовладдя…(с.12-13). 

Моя автобіографія і творчість опубликовані в академічних та інших джерелах. 
Про козацьке походжения – є суттєва  конкретизація в опублікованих матеріалах: а) 
Всеукраїнському суспільно-політичному і теоретичному журналі «Трибуна» (Київ. № 7-
8. 1997), що видавалась з березня 1965 року товариством «Знання» та Спілкою 
журналістів України; б) у книзі Асоціації народних депутатов України «Верховна Рада 
України дванадцятого скликання 1990-1994 роки». К. Видавництво «Кий». 1998, с. 
246,394-400; в) книзі «Україна і народовладдя: разом думати і діяти» (Київ, 1998.– 
С., 118, опублікованої в друкарні Південно - західної залізниці, Київ. вул. Лисенка, 6); г) 
довіднику Академія правових наук України. Київ. 2003,с.182-183, де також зазначено 
повідомлення про засновника нової науки–правології;  д) Юридичному журналі 
«Право України» №8. 2003 в статті «Правологія – наука третього тисячоліття, 
або новітня ідеологія прав, свобод і обов’язків людини». (с. 100-104) та 
літописних виданнях народних депутатів.  

 
Запитання 
 В дослідженнях заслужених журналістів України, опублікованих в книзі 

«Україна і народовладдя: разом думати і діяти», задовго до сучасних подій в 
Україні  (1998), коли Вам доводилося боротися на три фронти: 1) проти узурпаціїї 
влади президентами України (Кравчук і Кучма), 2) засилля партократії не тільки з боку 
скомпрометованого колишнього керівництва КПРС-КПУ і їх догматизму щодо 
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пріоритетів класової боротьби замість мирних шляхів боротьби за справжню 
демократію, 3)  самовидуманою так званою «демократичною народною радою» в 
парламенті, якої не обирав народ і не уповноважував виступати від його імені  й 
заодно з агресивним крилом Народного Руху. Ви ж завжди боролися за Декларацію 
про державний суверенітет України і за Козацтво України. Боролися з названою 
президентською владою і з прислужницькою іншим владам пресою. Які у Вас були 
наукові підстави? Яких принципів козацтва та  аргументів Ви дотримуєтесь і тепер? 

 
Відповідь 
По-перше, це збереження родословного древа сім’ї і суспільства, способу 

та образу засад козацького демократичного життя в Україні. Бо  цей спосіб 
життя, з урахуванням принципів і положень Декларації про державний суверенітет 
України, а також з сучасними досягненнями відновить й стане фундаментом 
громадянського суспільства і його виконавчого органу–структур правової держави. А 
нині все поставлено з ніг на голову: умови народу в державі диктуют чиновники. 

По-друге, Україна 1989-1990 років заклала ідеологічні основи народовладдя, 
а саме: а) Верховна Рада України ХІ скликання, на основі проекту Альтернативного 
Закону України про народовладдя (1989); б) внесла позитивні зміни і доповнення у 
виборче законодавство про трьохступеневий відбір (від претендента, кандидата і 
до  обрання народним депутатом України), в) виборами сформовано депутатський 
корпус для представницької і парламентської роботи) в інтересах людини і народу. 

По-третє, Верховна Рада ХІІ(І) скликання 16 липня 1990 р. прийняла 
конституційною більшістю (357 голосів) Декларацію про державний суверенітет 
України (див. AVE, UKRAINA! Декларація про державний суверенітет України. 1990-
2010.Т.1-П.Київ.«ОсвітаУкраїни». 2011.-С., 945-948), закріпивши в преамбулі:  

а) щодо «всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи 
національні права всіх народів»,які народ на Майданах не раз зобов’язував державу 
виконати;  

б) «дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і 
духовний розвиток народу, визнаючи необхідність побудови правової держави»; 

в) «маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу 
України», що на ділі осначає відродити в Україні сучасні умови розвитку козацтва; 

По-четверте, в Декларації сформовано конституційні положення розділу ІІ-го 
НАРОДОВЛАДДЯ, яке є обов’язковим закріпленням в нормах Основного Закону 
України і так здійснено в країнах ЄС, Литві, Латвії, Естонії, США, Франції й інших: 

а) Проте народовладдю в суспільстві і державі протистоять корумповані 
чиновників і вони здійснюють реалізацію влади на свій розсуд і лад, а статус, що 
«Народ України є єдиним джерелом влади в Республіці» ігнорується, включаючи 
обман, підкуп тощо.Держуправлінці, в значній мірі науковці, враховуючи і юристів, 
реалізацію цих повноважень вважають не правом народу і суспільства, а держави; 

б) Це політичний нонсенс, бо «Повновладдя народу…реалізується на основі 
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Конституції… як безпосередньо, так і через  народних депутатів, обраних до 
Верховної і місцевих Рад», що є  повноваженням народу і його суспільства. Проте 
діями президентів з 01 грудня 1991 року, а місцевих Рад - з  періоду введення інституту 
представників президента, представницькі органи народу паралізовані; 

в) «Жодна політична партія, громадська організація, інше угрупування чи 
окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України». Насправді 
ж, узурпацію влади доповнила діяльність партій під олігархами. Це засвідчили факти 
створення технічних партій і їх покупка. Трагічну роль тут зіграли регіонали. 

По-пяте, ідеологія і основи Декларації підготовлені з національних істроичних 
надбань у поєднанні з світовим досвідом значення і ролі Всезагальної декларації прав 
людини, прийнятої 10 грудня 1948 року ГА ООН у результаті проведених грунтовних і 
життєво визнанних інтелектом людства досліджень та їх висновків:  

а) головними наслідками людських втрат у війнах і військових конфліктах є 
порушення прав і свобод людини і громадянина, бо матері всіх націй і народів, 
незалежно від їх світогляду і переконань, втрачають найдорожче – рідних дітей, 
народжених для життя і щастя, продовження роду, а кинутих нелюдами на смерть; 

б) кинутих жорстоко і підступно в ім’я нерозумної слави агресорів, захисту ними 
награбованих цінностей, захоплених територій, завойованих силою і насиллям народів 
для рабства й неповірянь та інших принижень людської гідності та честі. Ці особи, 
спотворені багатством і деформовані морально, знають чим їм загрожує Декларація. 
Тому в розділі Х МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ народ, автори Декларації, абсолютна 
більшість народних депутатів України закріпили норми: Україна «визнає перевагу  
загальнолюдських цінностей над класовими» (с.948).; 

в) нелюди лицемірять та не бажають визнати й інші загальнолюдські цінності, які 
перевірені історією народів, мають ознаки загальнолюдських цінностей, проявлених ще 
Київською Руссю у відносинах з Візантією та Європою (князі Володимир перший, Юрій 
Довгоруков, Ярослав Мудрий, його донька Анна, княгиня Ольга й інші), коли всупереч 
історичним фактам вперто не бажали визнавати «пріоритет загальновизнаних 
норм міжнародного права перед нормами внутрішнього державного права» (с. 
948), яке спотворювали, щоб відтягнути час для прикриття чорної олігархії, 
пограбування національного багатства і таємного використання мільярдних 
заощаджень громадян (від 132 до 140 мльяр. доларів США) після розпаду СРСР і їх 
привласнення та використання.   

 
Запитання 
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року є 

результатом проявленої волі народу, включаючи і референдуми. І саме так закріплено 
законодавчою владою України та офіційно зазначено в публікаціях, що це доленосний 
документ в історії України. Виконуючи рішення ВО «Майдан» про дотримання 
державною владою законів, громадська рада здійснює перевірку щодо виконання 
положень Декларації та їх реалізації в новій Конституції України. 
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Зокрема, як організовано її виконання науковими та освітніми закладами. Вже 
на початку виявлено. Парламентська бібліоте на вітринах немає ні Декларації, ні 
інформації про її реалізацію державними структурами. Немає Декларації для змоги 
доступно користуватися її виданнями в залах бібліотеки. Відсутня інформація про 
популяризацію Декларації. Її заховано в підвали фондів. Така ж ситуація в 
Національній бібліотеці ім. Вернадського В. І. В обидві бібліотеки було передано 
літописні твори: Декларація про державний суверенітет України (Житомир. 2010);  
AVE, UKRAINA! Декларація про державний суверенітет України. 1990-2010 в 
трьох томах (дві книги: Т.1-ІІ і Т.ІІ–ІІІ, Київ. 2011), які стали бестселером.  

Зокрема в анотації книг зазначено: автор проекту, головний редактор Зайко Яків 
Якович, наукові редактори - Коцюба Олександр Павлович і Шульга Микола 
Олександрович. Є і закріплена редакційна рада й названо авторів. Вони боролися в 
1989-1994 роках за демократію і незалежність України як активісти, а згодом як  
народні депутати України ХІІ(І) скликання. До Вас ставилися як ідеолога розвитку 
народовладдя. Що ж сталося і чому Декларація, усупереч волі народу України, не 
реалізована в новій Конституції і законах України й так цинічно кинута в забуття? І як 
нам зараз допомогти Президенту України Порошенку П.О. побороти цю кризу?  

 
Відповідь 
Поставлені запитання-проблеми про Декларацію не тільки складні (для мене 

осо-бисто глибоко  болючі), бо вони є однією з тих головних причин кризи і трагедій, які 
переслідують Україну. Партократична ненародна влада і псевдодемократи боролися 
про-ти моїх наукових напрацювань і зусиль, щоб не реалізувати Декларацію. 
Найперший - це колишній Президент України Кравчук Л. М. (не перший, бо таким був 
М. С. Гру-шевський). На місцях - такі як представник президента у Вінницькій області 
Микола Дідик з їх командою. А в парламенті так звана «народна рада», яка не 
представляла ніяким чином народ України, але прислужувала, окрім Януковича, всім 
президентам. Їй сприяли Кравчук і Плющ І.С. та вели жорстку боротьбу проти мене і 
моїх однодумців у Верховній Раді України, на виборчому окрузі та по всій Україні, 
оскільки мені як голові парламентської Комісії (тепер–Комітети) приходилося 
займатися питаннями, що стосувалися всієї України. Як докази достатньо оглянути їх 
виступи на сесіях в парламені, різних форумах, публікації наклепів в засобах масової 
інформації. Напр.,«Вісті з України». 

З цього приводу, я пропоную опублікувати інтерв’ю Заслужених журналістів 
України Меншун В.І. і Сизаревої В.І. тих часів ще по свіжих фактах. Матеріали були  
охарактеризовані в книзі «Україна і народовладдя: разом думати і діяти» (1998), в якій 
дано оцінку цим й іншим подіям та деталізовано факти, включаючи і судовий розгляд 
справи проти семи редакцій газет та представника президента М. Дідика.     

Уточнюю, що це була чітко спланована система психологічного тиску, 
організованого цькування не тільки мене, але і сім’ї. Після того, коли судовими 
рішеннями на основі представлених мною доказів було визнано хто і яким чином 
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організовував наклепи, влада під впливом президентських структур змінила тактику і 
почалося замовчування порушень щодо зупинення реалізації Декларації. 

Більше того, за їх впливом законодавча влада розпочала тяганину і під різними 
приводами не приступала до розгляду опублікованого в засобах масової інформації та 
вже обговоренного проекту нової Конституції України. Зроблено це не тому, що 
ідеологія народовладдя втратила актуальність чи вагомість, а через боягузство 
правовідступників про притягнення їх до відповідальності за узурпацію влади, 
створення корупції, обкрадання народу, держави, приниження честі людей і України. 
Майдани, розкривають цей стан влади і це було, є і тепер, боротьбою українського 
суспільства за перемогу народовладдя над владою коруції в державі. 

Висновки про правову закономірність громадянської єдності народу в 
суспільстві і державі через системи співвідношення об’єктивного діалектичного зв’язку 
та формулювання положень декларацій для розвитку норм конституцій в країнах 
світу  в регулюванні соціальних відносин людина-суспільство-держава: 

1) Україна – це євразійська місія Київської Русі, що відкрили шляхи обміну 
культури з Візантією і країнами Європи, зупинила монголо-татарську навалу на Європу 
та захистила європейські народи. І цій величній історії Київської Русі та України, 
складного й досить важкого розвитку козацького руху на полі визвольних дій та ідей 
свободи. Це і сучасна Україна, де народ виборює свободу, проголосив та прийняв 
Декларацію народовладдя.Захищаючи Україну, народ не стане на коліна.  

2) Проте і дотепер догматичні партократи  захоплень влади будь-якою 
ціною бояться козацтва і роблять все, щоб козаки і козачки не отримали козацького 
статусу і тому супроти розгляду  та  прийняття Закону України про козацтво.  

3) Настає звершення ідеології народовладдя, розбудженої та оновленої 
Майданами України. Інтелектуальна Україна знову починає діяти та сприймати 
Декларацію як ідеологію народовладдя і як вищу правову і політичну форму її 
відродження з реальним розвитком козацтва. Народ реалізовує її з 1989-1990 років.  

4) Цей розвиток відповідає духу національного розвитку України за змістом 
історичних пам’ятників: «Руської Правди» (ХІ століття); договірної основи між 
Козаками і Генеральною старшиною - Конституції Пилипа Орлика (1710); судової 
практики на основі «Прав, за якими судиться малоросійський народ» (1728-1807 - 
1917), ІУ Універсалу Центральної Ради України і Конституції УНР (1918).  

5) Споріднений суспільний розвиток виявленої дослідженнями правової 
закономірності громадянської єдності народу має зарубіжна історична спадщина: 

а) Це Декларація незалежності США, якій передували дослідження і науковий 
висновок О. Гамільтона в 1775 році. Це розгляд варіанту «суспільного договору» як 
угода між тими ким управляють і керівництвом держави (така ідеологія вже була 
закріплена в Конституціїї Пилипа Орлика за 65 років до цього). 

б) Проте досвід і наукова думка США здійснила глибинні процеси пізнання 
розвитку умов для становлення народовладдя в трьох основоположних напрямах. 
Перший – про рівність природних прав людини, що дало сформувати теорію 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
10 

 

верховенства права, яка стала сучасним ідеологічним досягненням людства. Другий 
- розширення поняття, змісту і призначення  «суспільного договору» як джерела 
формування політичної влади в суспільстві і державі і це стало науковим 
досягненням для політичних доктрин сучасного розвитку на прикладах створення і 
діяльності Ліги Націй, ООН, Ради Асамблеї Європи та Європейського Союзу. Третій – 
про право народу на  здійснення революції для повалення деспотичного режиму, 
що і сталося в сучасній Україні зі створенням й остаточно завершеним Януковичем і 
його злочинною командою деспотичним режимом. 

 
Уточнююче запитання 
Як у цій ситуації саме зараз допомогти Президенту України Порошенку П.О. і не 

тільки відновити престиж президенської влади, а як главі держави - об’єднати 
позитивний досвід всіх гілок влади, зрівноважити їх діяльність на основі Декларації та 
основаній на ній Конституції України, сприяти проведенню реформ, про які  говорять 
керівники партій та їх чи «самостійні» політики, а на ділі вчиняють інше? 

 
Відповідь 
Розумію актуальність й нагальність пошуку вирішення цього питання. Його 

складність у тім, що на данному етапі за період 23-х років (1991-2014) формування 
політичної влади в Україні не досягнуло рівня усвідомлення, а тим більше – 
правоусвідмлення, що, окрім вчинення насилля, існують ефективніші та правомірні 
способи демократичного виборювання влади. Як це було в 1989-1990 роки з 
прийняттям Декларації про державний суверенітет України, справжнім Днем 
проголошення незалежності України, який офіційно та публічно народ відзначив 
двічі - 16 липня 1990 і 1991 років - до того часу влада і її політичні сили будуть 
продукувати протистояння і розбрат між виборцями та основними політичними силами 
партій скрито чи відкрито. Тому завжди і поєднують дії лише після виборів.  

Епіцентр їх енергії на передвиборчих перегонах та під час виборів зводиться не 
до розяснення громадянам і народу прав, не до пізнання складнощів проблем для їх 
вирішення в інтересах народу і країни, а до підняття іміджу політичних сил, сприйняття 
їх лозунгів, обіцянок покращити життя людей, а на ділі – обман і підкуп виборців тощо. 
За 23 роки все зведено до того, що за цей період жодна партія не вийшла за 
ідеологічні окови ленінізму-сталінізму - насильницького або будь-якого іншого силового 
чи способу маніпуляцій захоплення влади в суспільстві і державі. 

Насправді, незалежно від кольорів політиків, хочуть чи не хочуть ці партійці як 
утриманці олігархів, вони творять і продовжують класову політику ленінського 
більшовизму, суть якої - протисталення людей один одному за матеріальними, а 
потім вже ідеологічними інтересами. На цій стартовій основі виборів протистоять вже 
не просто певні категорії людей і населення, а організаційна діяльність партій з їх 
прихильниками в масштабних регіонах: Схід –Захід й, навпаки, Захід - Схід. 

Жоден з президентів з 1991 року не бажали встановити стабідбність політики 
виборчого права партій згідно з Декларацією. Такою залишалася і його ідейна 
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незмінність з 1994 року, де не громадяни і народ України з їх повноважними 
виборними представниками є основою демократії, а профінансовані олігархами 
партії для реалізації виборчого права і виконання ними ж прийнятого законодавства з 
грошовими й матеріальними цензами та за їхніми ж партсписками. 

Тому новобраний Президент України Порошенко П. О., в силу скасування 
виборчого права 1989-1990 років, поки що не зміг і не мав і не має можливості суттєво 
змінити зміст виборчого права та здійснення народного виборчого процесу на користь 
народовладдя. Він правильно зупинив повноваження корумпованого парламенту і 
сприяв проведенню виборів. Але це тільки початок очищення суспільства і держави від 
корупційних завалів, створених узурпацією влади, розкраданням національного 
багатства, вивезенням капіталу за межі України, таємним привласненням і скупкою 
землі, іншої нерухомості, а також видиме й невидиме прстосування управлінських 
державних схем до нових умов на, поки що, старій ідеології розвитку України. А в 
дійсності цієї ідеології як такої немає, бо політика сучасних партій – це КПРС в роздріб, 
а сааме: керівник партії як вождь чи новоявлений фюрер з командою. 

 
Запитання 
Що треба зробити в даній ситуації, коли в сучасній системі створення «нової» 

парламентсько–президентської форми правління в Україні треба здійснити реформи? І 
чи допоможе тут люстрація і те законодавство, що має її забезпечити? 

 
Відповідь 
Президенту України Порошенку П. О., за моїм глибоким переконанням, не треба 

зупинятися чи відхилятися від реформ ні на найменший термін і під будь-якими 
мотивами чи підставами. Докорінні реформи та їх ефективність, за  які  стане весь 
народ, також знесуть на узбіччя і військові конфлікти та неоголошену війну.   

Реалії виборчої демократії народовладдя. В 1989-1990 роках як результат  
проведення могутньої освітньо-розяснювальної роботи серед виборців, надано  
пояснення правової ідеології народовладдя, достовірну історію її розвитку в  
підготовці знань виборців до зміни політичної системи. Лише тоді вся Україна отримала 
від народу довіру до всіх тоді існуючих політичних сил від Народного Руху України до 
прогресивного крила Компартії України, які стали або ставали на шлях демократичного 
розвитку України. Це було єднання політичних сил України, незважаючи на 
розбіжності у світоглядах їх досягнення. І це була основа для створення 
демократичних перемін, бо це були наші українці, наш народ і наші спільні дії за 
Україну. І саме так була проголошена і прийнята Декларація та розпочався процес 
становлення незалежності України і формування на її основі нової правосвідомості та 
народовладдя. 

Давайте уважно  прислухаємося до науковців та крупних спеціалістів у справі 
оновлення, а точніше відродження в Україні національних засад народовладдя через 
громадянське суспільство, правову державу з метою гарантій і захисту прав та свобод 
людини і громадянина. Тобто, як це було притаманно в козацтві України. Тут важливою 
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є колективна праця авторів під егідою Інституту законодавства Верховної Ради України 
– Коментар до Конституції України (Київ. 1996. – С., 178): 

1. «Зауважимо, що ця робота розпочалася набагато раніше, відразу ж після 
проголощення Декларації про державний суверенітет України… Уже 24 жовтня 
1990 року Верховна Рада прийняла постанову «Про Комісію по розробці нової 
Конституції Української РСР»  …Перед Президією Верховної Ради було поставлене 
завдання внести на розгляд сесії Верховної Ради в грудні 1991 року Концепцію нової 
Конституції» (див. Коментар до Конституції… Київ. 1996, с. 3-4). 

2. Фактично через 6 днів «1 листопада 1990 року на першому засіданні Комісії по 
розробці нової Конституції, яке вів тодішній Голова Верховної Ради Л. Кравчук, було 
наголошено, що новий Основний Закон на конституційному рівні закріпить основні 
положення Декларації про державний суверенітет України, стане надійним 
фундаментом розбудови суверенної правової держави» (там само, с. 4). 

3. «Відповідно  до Концепції Конституція мала грунтуватися на Декларації про 
державний суверенітет України, розвивати і конкретизувати її положення. Україна, 
зокрема, визначалася як суверенна держава, суть якої – становлення вади народу. 
Повновладдя народу мало здійснюватися на основі Конституції як безпосередньо, так і 
через депутатів, обраних до Верховної Ради України, а також через Ради місцевого 
самоврядування» (там само, с. 4. Зауважимо, що останнє речення дослівно взято 
авторами з розділу Декларації – НАРОДОВЛАДДЯ).  

4. «З Концепції також випливало, що Конституція покликана підтвердити волю і 
рішучість народу України забезпечити гідні людини умови життя, утвердити 
справедливее демократичнее суспільство, - вільну, суверену, миролюбну правову 
державу, відкриту для міжнародного співробітництва… створити міцну державу, де 
були б сильними законодавча, виконавча і судова влади, спрямовані на забезпечення 
і захист прав людини і громадянина»(там само, с.5). Такі є факти. 

Слід зауважити, що вже в лютому місяці 1991 року Конституційна комісія 
Верховної Ради України вже приступила до розгляду проекту Концепції нової 
Конституції України з урахуванням зауважень і пропозицій, що були висловлені 
народними депутатами України та мною особисто як ідеологом і автором проекту 
Альтернативного Закону України про вибори органів народовладдя в Україні.  

5. Окрім цього, на мою пропозицію про оприлюднення проекту Концепції та її 
обговорення з виборцями на мажоритарних округах в усіх областях України й 
підведення підсумків Президією Верховної Ради України, Президією Верховної Ради 
України мені було доручено організувати науково-практичну конференцію. Автори 
Коментаря нової Конституції зазначають ці події: «З метою широкої і всебічної 
апробації розробленого проекту нової Конституції Президія Верховної Ради… 
прийняла постанову від 18 березня 1991 року «Про проведення республіканської 
конференції на тему «Концепція і принципи нової Конституції Української РСР». 
Конференція відбулася 18-20 квітня 1991 року, виробила ряд цікавих і конкретних 
рекомендацій» (там же,с.6). У названому творі вони зазначені. 
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6. Їх значимість і актуальність визначена Верховною Радою України, яка 21 
травня 1991 року розглянула Концепцію нової Конституції України, одобрила її, 
визначивши основні принципи і доручила Конституційній комісії доопрацювати 
Концепцію з урахуванням обговорення та винести на остаточне обговорення 
Верховною Радою 19 червня 1991 року, яка ухвалила її з  шістьма принципами:  

«Перший - нова Конституція повинна грунтуватися на Декларації про 
державний суверенітет України, закріпити, розвинути і конкретизувати її 
положення. Через всю Конституцію мають бути проведені ідеї правової держави. 

Другий - в центрі уваги нова Конституції  має бути людина як соціальна 
цінність, її права та свободи та їх гарантії. Основним об’єктом конституційного 
регулювання є відносини між громадянином, державою і суспільством. Регулювання 
Конституцією цих та інших відносин спрямовувалося на забезпечення умов життя, 
гідних людини, формування громадянського суспільства. 

Третій – Конституція має визначати пріоритет загальнолюдських 
цінностей, закріпити принципи  соціальної справедливості, утвердити 
демократичний і гуманістичний вибір народу України, чітко показати прихильність 
України загальновизнаним нормам міжнародного права. 

Четвертий –норми нової Конституції повинні бути нормами прямої дії. 
Встановлювалося, що неприпустимо відмовлятися від їх застосування внаслідок 
відсутності конкретизуючих законів або інших нормативних актів. 

Пятий – нова Конституція має бути стабільною. Для цього передбачався 
жорсткий механізм її змін і доповнень… 

Шостий – для забезпечення стабільності та ефективності Консти-туції має 
бути запроваджений  інститут конституційних законів, по-силання на які 
міститимуться в тексті самої Конституції» (там само с. 6-7). 

7. Реалізовуючи принципи Концепції нової Конституції, на підставі проведеної 
науково-практичної конференції з участю представників зарубіжних країн, додаткових 
досліджень та зауважень, мною як членом Конституційної комісії, було подано 
пропозиції про ідеї і структуру нової  Конституції, які були розглянуті на Конституційній 
комісії та позитивно сприйняті нею в остаточно обговореній та уточненій редакції, що 
отримала досконалу завершальну структуру, зокрема, перший розділ «Засади 
конституційного ладу», розділ другий –«Права людини і громадянина», розділ третій 
– «Громадянське суспільство і держава». 

На цих розділах необхідно зосередити особливу увагу, оскільки після «Засад 
конституційного ладу» (розділ І) як основоположних принципів формування змісту 
нової Конституції на основі Декларації, на першому місці конкретизованих статей було 
визначено конституційне регулювання головних надбань демократії в Україні, 
відображених в Декларації. Це гарантії і захист прав і свобод громадян та статусу і 
взаємодії  громадянського суспільства і держави, де пріоритет має суспільство. 

Думаю, що настав час сформувати Президенту України Порошенку П.О. не 
тільки план мирних дій. Як талановитий політик, він здобув заслужений високий 
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рейтинг і  досягнення в зовнішній політичній діяльності, але його ще очікують не менш 
головні завдання- становленням як державного діяча в українському суспільстві 
і державі, щоб суспільство стало громадянським, демократично-самоврядним і 
соціальним, а держава – правовою з історичними надбаннями Київської Русі, Козацтва 
України і сучасних національних дадбань. Це рівновелике до зовнішнього 
співвідношення спокою  всередині країни, гарантій і захисту право та свобод людини і 
громадянина. Мудрість державного діяча –  це вклад в історичну спадщину 
величі  народу України.   

Треба без емоцій і своєчасно та ефективніше усувати помилки такі як 
поверховий закон про люстрацію, бо не можна мільйони людей ставити під підозру й 
можливостей розправ або помсти ні з політичної, ні юридичної точок зору. Така 
відповідальність має бути конкретизована, мотивована і відповідати Резолюції ПАРЕ, 
Вказівкам ПАРЕ та судовій практиці як по національному законодавству і 
міжнародному праву, так і Європейському праву.  

 
Запитання 
Я знаю, що Ви співпрацювали з відомим журналістом, письменником і народним 

депутатом України Зайко Яковом Яковичем. Що Вас об’єднувало - професійного 
літератора і професійного юриста? Як він став мужнім учасником Майдану і Небесної 
Сотні, яка увійшла безсмерттям у вічність за Україну та її народ? Яке значення 
мають літописні книги як колективна творчість депутатів? 

 
Відповідь 
Доля абсолютної більшості народних депутатів України ХІІ(І) скликання, 

відданих народу України, книги засвідчують труднощі становлення незалежності 
України та її народу. Ми і романтично, і з реальними труднощами тодішнього життя 
побачили і відчули новий світогляд для майбутнього України. Теж саме було з 
громадянами. І вони, і ми, як колись в козацтві, вільно були обрані вільними виборцями 
й не залежали від класових партій, встановлених ними цензів та черги в їх 
проплачених списках. Цей процес показував Зайко Я. Я. через свої аналітичні, іноді 
емоційні, на мою думку, репортажі з усіма категоріями громадян: простими людьми, 
депутатами всіх рівнів, керівниками держави (колишніми й сучасними до початку 2014 
року),  в яких брав інтерв’ю незалежно від їх оцінки подій.  

Моя ніша – це інший вимір досліджень. Це співпраця і протистояння із 
заполітизованими керівниками, державними діячами, включаючи секретарів ЦК КПРС, 
Компартії України, Київського міському партії та райкомів партії, секретарів парткомів і 
партійних організації, а також  з їх співробітниками.  

Окрема тема – керівники радянських органів влади на місцях і в регіонах з їх 
ввласним та співробітників партіотизмом. Але, основа-основ,- це звичайні люди, 
козацькі нащадки! Відкриті, задушевні, щирі почуттями і серцем, сильні духом, рішучі 
допомогти і захистити. Якщо покарати, то справедливо. Я багато бачив, знав і знаю 
через професійну діяльність, участь в тисячах справ у якості слідчого прокурора, судді 
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загальної юрисдикції та міжнародного суду..  
З Яковом Яковичем нас познайомила творчість в пошуках істини і встановлення 

справедливості: його критично-епосна літературна з цих вічно актуальних питань і 
проблем, а моя – наукова та педагогічна й дослідницька діяльність з порівняльними 
аналізами історії права народів багатьох віків, від стародавнього права первинних 
суспільств, козацьких звичаїв і традицій, до сучасного права та первинних і теперішніх 
основ юстиції в так званих класичних і ординарних суспільствах і державах, а також в 
порівняльному пізнанні змісту законотворчості народу та законопроектній роботі і 
законах держав різних епох, розвитку і боротьби за демократію. 

Ця різноманітність професій не розєднувала нас, не протиставляла в 
переконаннях, але досить вдало поєднувала наші зусилля й наміри пізнати й 
депутатську істину та їх статус. Це допомогло осмислити «мадридський двір» та  ще 
чимало таємниць відкритої і підпільної столиці Києва й зробити свої висновки: 

1. Чому саме в першій половині 1994 року маніпулятори і політики держави та їх 
влада не просто припинили повноваження Верховної Ради України, а цинічно 
познущалися над народом і абсолютною більшістю депутатів всіх рівнів? 
Аналіз подій засвідчує. Ми стикнулися з системою «айсбергів» зла, де їх підводна 
частина постійно більша за їх поверхню, блискуча на Сонці, але смертю загрожує  
зіткненням з підводною частиною. Долею «Титаніка» нищать Україну. Не вийде!!! 

2. Хто, чому і за чиєю вказівкою організував виключення з проекту нової 
Конституції України такої основоположної її  глави як «Громадянське суспільство і 
держава», а  заодно і дев’яти конституційних статей з деталізованими нормами 
регулювання відносин між суспільством як первинною історичною cоціальною 
основою народу і державою, яка історично виникла набагато пізніше і має бути 
виконавцем волі людей, народу і суспільства. Історично- це додержавні часи і таким 
буде майбутнє.  

Саме для цієї глави підготовлено і передбачалося закріпити конституційне 
визначення правового статусу козацтва та регулювання козацьких суспільних 
відносин. Історія досліджень і їх висновки засвідчили, що спочатку диктатори з 
прибічниками і спадкоємцями, а потім партократія з вождями завжди ставили свої 
інтереси в державі над суспільством і людиною. Це вони підступно, протиправно й 
всупереч людським цінностям та природному праву, змінили ситуацію на користь 
держави. Звідси є очевидним, хто і на якому рівні та яким чином сприяв цим 
перемінам. В Україні такі ж особи, лише з іншими назвами і титулами, давали керівні 
вказівки підлеглим виключити з проекту нової Конституції України названу главу і статті 
Основного Закону України. Мотив — позбавити людину і народ конституційного 
захисту. 

3. Бо диктатори, незалежно від історичних періодів, назв і посад, зоологічно 
боялися козацтва як найбільш самоврядного і самодостатнього  та адаптованого 
соціального формування. Ті державні діячі або їх оточення, які розуміли саме таке 
значення і роль козацтва знаходили з ним шляхи співпраці та заохочення, але знали і 
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те, що козацтво в основі, за своїм образом життя і способами діяльності виконувало 
охоронну, захисну та миротворчу місії. Тому козацькі військові формування залучалися 
до охорони кордонів, військової служби. Вони лише в певних умовах були елітним 
військом і брали участь у війнах. Козацтво України має  і безцінний досвід більше 
позитивного, але є випадки і негативного характеру.  

4. У цілому, як підтверджують дослідження історичних події, козацтво було і є,  
за віковими традиціями та призначенням, основою українського суспільства. 
Козацтво історично зберегло суспільні й військові надбання Київської Русі у найважчі 
часи міжусобиць і монголо-татарської навали і лише в силу обставин змушено було 
вести бойові дії. Найяскравіший приклад – національна визвольна боротьба за часів 
Богдана Хмельницького, коли цей визначний полководець відновив кордони України і 
не направляв війська на захоплення країн інших народів.  

5. Окремо зазначу, що дослідження правової історій козацтва, гетьманських 
універсалів, Конституції Пилипа Орлика 1710 року, «Прав, за якими судиться 
малоросійський народ», універсалів Центральної Ради України (насамперед, 4-го й 3-х 
попередніх), порівняння з Всезагальною декларацією ООН (1948), історичними 
матеріалами для проекту Альтернативного  Закону України про вибори органів 
народовладдя тощо. Всі вони пов’язані з пізнанням розвитку козацтва України та його 
суспільства. Про це засвідчує і назва мого авторського проекту - Декларація «Про 
народовладдя і суверенітет України», який був представлений Верховній Раді 
України (див. літописний твір AVE, UKRAINA! Декларація про державний суверенітет 
України. 1990-2010. Київ. «Освіта України». 2011. Т. І-ІІ, с. 417-420).  

6. Упродовж 1989-1990 років за ідеологію народовладдя в Україні, іншими 
словами – систему ідей про практичну передачу влади народу України, розуміння 
повноважень народу як джерела влади, суверенітету суспільства та його пріоритету 
над державою, велась гостра інтелектуальна боротьба за розуміння цих історичних 
понять та їх реального змісту. В  результаті тривалих дискусій вдалося об’єднати 
абсолютну більшість в кожній з цих груп і, в цілому, всіх політичних опонентів й на цих 
умовах було прийнято остаточну назву історичного документа – «Декларація про 
державний суверенітет України», наповнивши, все-таки, в головних положеннях  
Декларації необхідний зміст,  надіючись на те, що в новій Конституції названі та інші 
поняття отримають його відповідне історії розкриття. 

7. Яків Зайко був безстрашною людиною в намірах досягти справедливості, 
вияснити обставини й причини вчинення протиетичних або протиправних дій від 
посадовців чи політиків. Це він домігся отримати інтерв’ю в колишнього керівництва 
КДБ про проникнення і вербовку КДБ серед письменників і журналістів, про негивну 
роль Кравчука Л.М., дії Д. Павличка, І. Драча та інших таких демократів.Бажання 
розібратися  в реальних умова привело його і на Майдан. Цінність книг-літописів у тім, 
щоб сказати правду людям, відтворити достовірність історичних подій, опублікувати 
архівні документи та причини їх втрати тощо. 
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Запитання 
Ознайомлення з Концепцією нової Конституції і варіантом опублікованого  

проекту нової Конституції України, публікаціями проведених наукових і науково-   
практичних конференцій, виступами науковців і спеціалістів та новоприйнятою 
Конституцією України в 1996 році виявлено, що з її Преамбули виключено навіть згадку 
про посилання на Декларацію, в положеннях якої закріплено, що Декларація є 
основою нової Конституції України та її принципи будуть реалізовані. Проте цього 
не сталося і тепер не пояснюють чому. Така ж сама ситуація з розбудовою 
громадянського суспільства, відповідно і з закріпленням статусу козацтва. 
Також знищено главу про взаємодію громадянського суспільства і правової  
держави та регулюванням цих необхідних для демократіїї відносин. Чому саме так 
сталося? Які цьому причини? 

 
Відповідь 
Основна причина злодійського знищення в тексті проекту нової Конституції 

України посилання на Декларацію не тільки в тім, що не просто не бажали, а цьому 
протистояли: Кравчук, Плющ, Кучма, Мороз з їх однодумцями. Вони всіма силами 
намагалися прискорити приватизацію (в народі правильно перефразували – 
прихватизацію) і такими способами, з допомогою злочинних схем, ці протиправні дії 
вчинялися ще в ході підготовки проекту нової Конституції України. Політика небагатьох 
активно реалізовувалася і завершив її Янукович в 2013 році. Ось чому ці «патріоти» 
створювали корупцію, тіньову економіку, «команду» валютних  мільярдерів і 
мільйонерів, здійснювали рейдерство в промисловості та сільському господарстві,  
вивозили капітал в офшорні зони, підпільно торгували землею і т. ін. 

Тут діяли не тільки вищі керівники держави, тут запровджували і розвивали 
системну корупцію, чинили злочини, включаючи і державні. Реально - це  було 
вчинення злочинів проти народу і демократії. Якщо прийняті на основі Декларації 
закони закріплювали норми про збереження народно-господарських комплексів і, 
зокрема, Закон України про економічну самостійність України прямо «визначає 
економічний статус і страегію соціально-економічного розвитку в інтересах 
народу України» (ст. 1), то зрозуміло, що такі основоположні засади повинні були бути 
прямо закріплені в новій Конституції України, оскільки  «Декларація є основою для 
нової Конституції України, законів України і визначає позиції Республіки при 
укладені міжнародних угод» (AVE, UKRAINA! Декларація… с. 948). Це означало, що і 
при прийняті статусу козацтва ці вимоги сприяли б його розвитку. 

Звідси стає очевидним, що виключення Декларації з норм і положень 
Конституції України є одним і тим же ланцюгом правопорушницьких дій ще не названих 
й названих вище осіб. Звернемося до одного з противників народовладдя. Ось що про 
це пише теоретично підготовлений і неординарний прибічник президентської влади 
Медведчук В.В. в своїй монографії «Громадянське суспільство: Український вибір». 
Київ.2012.–С., 568. В розділі другому зазначено, що «У проекті Конституції України, 
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винесеному Верховною Радою України на всенародне обговорення в редакції від 1 
липня 1992 року, третій розділ мав назву «Громадянське суспільство і держава» і 
містив у собі вісім глав (загальні положення; власність; підприємництво; екологічна 
безпека; сім’я; освіта; наука і культура; громадські об’єднання; свобода інформації). 
Потім цей розділ (з певними змінами) був перенесений у проекти Конституції в редакції 
від 27 травня 1993 року та від 26 жовтня 1993 року. Зрештою, цей розділ не потрапив 
до тексту Конституції України 1996 року. Насправді, він зник ще у проекті Конституції в 
редакції від 15 листопада 1995 року, який був схвалений Конституційною комісією 
України 23 листопада 1995 року»(див.розд. 2, параграф 2.1. Громадянське 
суспільство…с.198). 

Цей заступник Голови Верховної Ради України і після «бархатної революції» - 
глава адміністрації Президента України у цій же праці побічно визнає і робить науково 
важливий висновок, «що вже у той час науково та юридично громадскістю 
усвідомлювалась роль і значення громадянського суспільства як однієї з 
фундаментальних категорій вітчизняної науки. Ця тенденція збереглася й нині».  

Нам же залишається лише уточнити й доповнити, що тексти вищеназваних 
редакцій до 15-23 листопада1995 року розроблені і сформульовані Верховною Радою 
України ХІІ(І) скликання і затверджені Конституційною комісією України за моєї участі, 
членом якої я був. 

Тому маю всі підстави стверджувати, що за період наукових досліджень до 1989 
року проблеми суспільство-держава і її обгрунтування та розкриття в 
законотворчому формулюванні норм і положень проекту Альтернативного Закону 
України про вибори органів народовладдя з його публікацією у вересні 1989 року 
головна роль відведена саме громадянському суспільству з його традиціями часів 
Київської Русі і розвитку Козацтва України як продовження кращих тенденцій розвитку 
українського громадянського суспільства. Про це в певній мірі, згідно меж 
персоніфікованої, з метою відродження козацтва, тематики твору було зроблено мої 
висновки в анотації, а в співавторстві з науковцем Р. Коцюбою опубліковано статтю - 
«Антична Київська Русь і Козацтво України – єдине історичне явище» (Козацьке 
братство. Лицарі України. Братіслава. 2014, с. 2-21).  

Таким непростим у тих умовах був процесс формування ідеології народовладдя, 
історичним зразком, життєйською геніальною простотою якого є і було громадянське 
суспільство козацтва.Це те козацьке громадянське суспільство, яке забезпечило і 
зберегло основи Київської Русі з народами України, Білорусії та Росії й інших країн, де 
існувало та існує козацтво. Тому таке   козацтво нещадно і знищувалося ідеологією 
більшовизму. Особлива активізація фізичного знищення розпочалася з періоду 
підписання Ульяновим-Леніним і Я. Свердловим  декрету РНК РРФСР від 24 
листопада 1917 року «Про знищення привілейованих станів і громадянських чинів». 
Процес нищення козацтва охопив період з 1917 по 1953 рік. А з цього часу в Україні 
відбувається процесс замовчування козацтва. 
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Запитання 
У книзі «Україна і народовладдя: разом думати і діяти» є чимало питань про 

Ваше козацьке походження (с.7-14). Вказують прізвища родин:  Козак (прапрадідів), 
Литвиненко (прадіди і діди), Коцюба (прапрадіди, діди, батьки), Дубинські. Чому? 

 
Відповідь 
У прадідів були сімейні документи про їх козацьке походження. Про них знали 

мати і батько. На жаль, ці й інші документи знищила велика пожежа влітку 1932 року, 
коли в козацькому селі сухим й жарким літом згоріло больше 15 будинків, де 
проживала козацька рідня на Вінниччині в селі Іванківці. Село велике і з охоронними 
башнями й дуже високою вежою, бо його місце  в окрузі мало, скажімо, стратегічне 
розташування. Це значна височина, яка оточена річками з трьох сторін: сходу,півдня і 
заходу. Тому, з давніх часів, була охоронна служба, а згодом - козацькі варти. Про моє 
родове древо публікації містять й такі факти: 

-з розповідей та спогадів Литвиненко Степаниди (бабуся по материнской линії), 
записів найстаршого в роду Омеляна Коцюби, розповіді моєї матері Коцюби 
(Литвиненко) Віри та її рідних – старшого брата Бориса и сестри Надії й інших родичів, 
а також найстаріших людей села. Їх загальна думка, що після жорстокого знищення 
Запорізької й інших Січей, в селі Іванківцях поселилися козацькі сім’ї, а серед них і сім’ї 
родів Коцюбів и Козаків (дівоче прізвище бабусі Степаниди). Заміж вона вийшла за 
Литвиненка Івана, рід якого за походженням теж козацьий. Прадід  Филимон Коцюба з 
козаків Запоріжської Січі. У козаків був священний звичай. Як бы не розкидала їх доля 
в різні місця чи краї – вони завжди підтримували родинні зв’язки та родичалися між 
козацькими родами. Про це сказано в публікаціях відомого письменника, родом із 
Запорізької Січі письменника Олександра Гіляровского (дядя Гіляй) про своїх родичів. 
Це ще одне свідчення: діяв неписаний суворий звичай-берегти і продовжувати рід 
козацький; 

- прадід Степаниди  Козак – Іван Козак поселився за декілька кілометрів від села 
Іванковець, на березі красивої річки і на відведеній ему землі великого громадського 
масиву з могутнім дубовим лісом для домашньої садиби. Землю йому виділили за 
козацькі бойові заслуги (очевидно, як видно зі спогадів про його знання мов, окрім 
рідної української, - польської, російської, татарської (спогади членів батьківського і 
маминого роду, прадід був сотником особливої сотні знаменитих запорізьких козаків). 
На виділеній для садиби землі  з дубовим гаєм він побудував велику добротну хату, 
камінний льох, кузню, змонтував молотилку для зернових та вибудував господарські 
будови і споруди (баню, млин, комори тощо). Йому за все це господарство і за 
поєднання назв: «козак» за походженням, «Козак» за прізвищем і проживання в 
дубовому лісі в селі дали прозвище «Дубинский». Тобто, він не походив за соціальним 
станом від Дубинських і в їх козацькому роду таких не було. Вони в селі та по всій 
окрузі були заслуженими козаками. Очевидно, що всі вони поважали своє родове та 
соціальне походження і слідкували за дотриманням родових традицій, бо за цими 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
20 

 

назвами їх записували і в козацьких реєстрах і зберігали відомості в реєстрових 
документах, хоча памятали і прозвища. 

 - з часом син прадіда, також Іван (за звичаєм старшого сина, із-за поваги до 
роду і уставлених традицій старшиго сина называли именем діда або батька), з сім’єю 
(очевидно збільшився рід за рахунок новоутворених сімей переселился в центр села). 
Нові сім’ї з родичами побудували будинки і займалися сільским господарством. 
Вирощували і коней, відбираючи верхових та навчаючи їх для бойових дій під сідлом з 
виконанням  рухів козака і його голосових наказів. Там завжди шанували і зберігали та 
охроняли козацкий спосіб життя–свободолюбивий і  незалежний, одночасно 
дотримуючись поваги до односельчан і влади. Але довго в селі  передавали с вуст у 
вуста, що козак Дубинский за нанесену йому від  попа образу (той не хотів здійснити в 
церкві обряд шлюбного вінчання його доньки, козачки с козаком, допоки вона не 
відпрацює в полі на жнивах встановлену ним кількість днівй), підняв левою рукою 
огрядного батюшку за бороду, бережливо переніс його через вулицю до церкви і 
сказав священнику: «Тут ти маєш свою власду та господарюєш, але не в коазацких 
звичаях».Ніхто не осудив цей поступок; 

- суть такої поведінки в тім, що козаки були вільними, а тому не мирилися з 
підневільним трудом або експлуатацією (добровільно помогти могли завжди). Через це 
бувалий воїн і був обурений про підневільний труд. Не помогло батюшці і звернення до 
місцевого начальства і до царського пристава. Коли той приїхав у село (заодно 
привозив і «жалування» — гроші за заслуги за захист «отечества»), то Іван Козак 
одягнувся в святкову козацьку одежу, взяв зброю та поїхав в ліс на друге село, 
повернувшись лише після від’їзду пристава. Таким чином, гордий козак не підкорився 
ні попові, ні вступив у спір з царським  приставом, а гідно зберіг незалежною 
поведінкою свою козацьку честь і повагу до його сім’ї і козацьких традицій. А батюшка 
зрозумів, що пристав і козак знали один одного як відносно честі, так і служби. Він дав 
згоду на проведенння церковного вінчання доньки без відробітку на його полях. Так і 
примирилися козак, козачка і церковний служитель. 

 
Запитання 
Враховуючи, що наш діалог ведеться і в зв’язку з Вашим 75-річним ювілеєм, 

бажано було б, щоб Ви детальніше відтворили зібрані Вами і козацькими родичами 
відомості про козацьке родовідне походження, бо так багато втрачено в родинах, 
суспільсті й державі про козацтво України. Які Ваші думки з цього приводу? 

 
Відповідь 
Дякую за таку увагу до козацтва і до мене особисто. Це, якщо розглядати такі 

питання у перспективі відродження козацьких звичаїв, традиції, національної історії 
України, то тут всенародна соціальна громадянська проблема майбутнього України. Бо 
без правдивого минулого і його достовірного відтворення людьми в персоналіях родів і 
сімей не можна передбачити перспектив ідеології майбутнього. Це і культура людини, 
духовна спадщина сім’ї, народу, суспільства  та їх держави. 
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Щоб відновити довіру між людьми, і народу до влади, треба запропонувати 
кожному громадянину, особливо громадським об’єднанням чи іншим утворенням, 
разом з місцевими органами самоврядування (державні органи поки що зайняті 
політичними розборками), зайнятися своїм минулим для свого та України майбутнього. 
Це і внесе психологічний перелом у відновлення довіри до всіх. А факти потребують 
вияснення. Чому сталося цинічне нищення  Декларації,  хто організовував і вчинив такі 
ж маніпуляції з підробки розглянутого й затвердженого Конституційною комісією 
Верховної Ради проекту нової Конституції України? Хто саме і як здійснював злочинні 
дії в законопроектній діяльності самого парламенту? Хто в лютому 1992 р. 
сфальсифікував Постанову Верховної Ради України про скасування всенародного 
свята  - Дня проголошення незалежності України. 

 
Запитання 
 Ситуація дуже тривожна в Україні і думаю, що це важливі пропозиції. І все ж,  

давайте завершимо питання про Вашу родословну, щоб люди  відчували були   
впевнені в собі як Ви особисто. Тому і ведете постійну боротьбу з козацькою твердістю 
і переконаннями за наше майбутнє. Є незаперечним, що наше козацьке минуле спасло 
Україну, духовно спасає і зараз, але з проголошенням незалежності керівники держави 
партійного  гатунку захопили владу, отримували гетьманську булаву як символ 
козацької влади, але нічого не зробии і не всі знають козацький гімн. Не виконують 
історичної місії відродження та розвитку козацтва. Правда, сучасні  вже почали співати, 
але ще не згадують про козацтво і не виконують обов’язку. А Янукович скасував 
президентські укази, створив унтер-офіцерське управління козацтвом і кишеньково-
послушну координаційну раду. Як далі діяти?   

 
Відповідь 
Тут два основних питання. Спочатку дам відповідь на перше, точніше, продовжу 

відповідати про власну родословну. Ви правильно ставите питання, що кожному треба 
подивитися у своє козацьке минуле, замислитися над поступками своїх козацьких 
батьків і дідусів. Задуматися для сьогоднішнього і майбутнього, оцінити  якою 
духовною силою вони володіли, щоб зберегти нам українську природу, плодючу 
землю, чисту воду і повітря та встановити такі порядки, щоб ми своїм дітям 
забезпечили здоровий спосіб життя, благодатну навколишню природу.  

На зустрічах з досвіченими козаками й козачками вони щиро й відверто говори 
про нашу родову традицію бути разом і в єдності. Не раз життя підтверджувало ці 
істини, це підтвердили старі казацькі родичі прапрадідовских сімей села та їх 
родословна з материнської лінії, що пов’язана  з походженням козаків зв 
Чертомлинської Січі (очевидно створилося дальнє козацьке родство), оскільки рідна 
сестра моєї матері, Надія Литвиненко, після шлюбу - Видишко, коли взнала, що 
проявлено інтерес до історії наших козацьких родів та сімей, то перед тим як зустрітися 
в хаті мого брата, прийшла в святковій  українській ручної роботи одежі, старовинній 
чудово вишитій сорочці, старовинній плахті і в квітчастій шерстяній хустині з довгими 
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тороками. Три дні вона так приходила  до хати брата й розповідала нам про наше 
козацьке походження, про великий рід, великі козацькі сім’ї. Надія Видишко мала 
феноменальну пам’ять і її  недаром козаки в селі називали домашнім архівом за 
знання гілок і коріння козацьких родів. Вона із захопленням розповідала, що їх прадід 
захищав кордони, відстоявав Україну в боях та ходив у визвольні  козацькі походи на 
татар і турок. Воював і під командуванням знаменитого Івана Сірка. У боях і походах 
прапрадіди були невтомними, мали поранення, але не полишали козаки ні шаблі, ні 
коня, ні козацької люльки. 

Все більше ставало відомо, що козаків з прізвищем Коцюба по батьківській лінії 
було дуже багато за походженням із запорізьких козацьких ковалів-зброярів часів Б. 
Хмельницкого. Вони і воїни, і ковалі (особлива козацька каста). Захист землі козацької, 
походи на татар, турок, боротьба с поляками (ляхами) була звичним їх ремеслом, 
козацькою славою і священним обов’язком захисту. Коцюбами їх звали за вічно 
необхідні ковльскі справи. Зброярі-воїни завжди мали справу з похідною кузнею на 
Запорізькій Січі і вони звично були засмаглі (темношкірі від сажі та кіптяви) й 
загорілими. Так їх і прозивали «коцюбами» (засіб  вигортати жарини) і з таким 
прозвищем записували в реєстр. Запорізьку Січ залишили, як і багато тисяч козаків, у 
1775 році після її зруйнування. Наші родини козаків спочатку поселилися в селищі 
Дерепчин, тепер Шаргородського району Вінницької області, а після перебралися в 
село Іванківці, Тиврівського району. 

Друге. Ми показали приклад виданням книги - Козацьке братство. Лицарі 
України, як звернення і запрошення до громадян приєднатися до відродження 
сімейних і родинних козацьких історій  та пізнання козацького родоводу. Мета - це 
відродження історії та сучасності козацького суспільства, яке в теперішній час з 1990 
року є безправним, а козацтво без правового статусу. Таке становище ще більше 
погіршилося з підступним знищенням в проекті розділу Конституції «Суспільство і 
держава». Козацтво України такими діями принижено і такі дії є підступним ударом, 
спрямований на політичне і психологічне продовження ленінсько-сталінського 
геноциду козацтва, який більшовики розпочали в 1917 році й продовжували до 1953 
року, припинивши його зі смертю Джуашвілі-Сталіна.  

Фактично і юридично козацтво знищувалося фізично і десятки мільйонів козаків 
загинуло в революціях, повстаннях, громадянській війні, голодоморах. В Україні 
здійснювався масштабний плацдарм і територія після геноциду, що планувалася 
виконати комплексно, через підневільну працю, голодомори (1921-1922), (1932-
1933),(1946-1947) років, військові конфлікти й участь у війнах. Якби сталінські ресурси 
дозволили, то Україну чекала б доля татарського народу. Факт, що до цього часу 
достовірно не підраховано, скільки ж козацького народу, як і українців у цілому,  
загинуло в наполеонівській, першій та другій світових війнах. 

 
Запитання 
Як Ваші козацькі родини виживали у ці страшні періоди життя в Україні, як 
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зуміли берегти свої козацькі звичаї і традиції, спосіб козацького життя? Що зберегло 
Вашу єдність протягом віків і в родині, і в сімях, і навіть в сучасному розмитому, як Ви 
назвали, нелюдами суспільстві? 

 
Відповідь 
Стосовно нашого козацького роду старійшини (бабуся Степанида, дядько 

Григорій, Омелян, Петро і тітка Видишко Надія розповіли, що тільки в одній сім’ї з 
родини Козаків загинуло у першій світовій війні з чотирьох братів – троє. В цілому 
родина втратила більше десяти козаків, не рахуючи поранених з каліцтвом. Я ще не 
вивчив рідні Токарчуків, які теж були козаками і дід Павло Токарчук одружився з 
Оксаною, мабуть, доньці або внучці когось з Іванів роду Козака.Буду досліджувати. 

Перед другою світовою війною батьки проживали в селі, займалися сільским 
господарством. Батько, Коцюба Павло Филимонович, закінчив у Жмеринці курси 
машиністів паровоза. На початку війни в одному з рейсів эшалон разбомбили, батька 
було поранено. Загинув на фронті в 1944 году. Могилу батька ми розшукали з братом 
(розпочав саме він) через 25 років після війни. Мати працювала в колгоспі, стала 
інвалідом праці 2-й групи, важко хворіла і померла в 47 років. Ми з братом навчалися і 
працювали. Жили дружно, брат працював трактористом на  цілинних землях 
Казахстану, мав урядові нагороди. Ми завжди допомагали один одному.  

 
Запитання 
Як Ви стали науковцем-правником, чому вирішили зайнятися історичними 

правовими дослідженнями, а потім пройшди неординарний законотворчий шлях  
політика-науковця, який неодноразово виступав проти обидвох основних політичних 
сил як правих, так і лівих або захищаючи їх представників. Чому так? 

 
Відповідь 
Ви не знаєте, але мені такі ж самі запитання ставили неодноразово, особливо 

редакція журналу «Трибуна», зцікавившись моєю особистістю та діяльністю  
(змушений повторитися) як народного депутата України, голови Комісії Верховної Ради 
України з питань законодавства і законності, члена Президії  Верховної Ради України, 
кандидата юридичних наук, професора Национальной юридичної академії ім. 
Ярослава Мудрого, професора Академії муніципального управління, члена-
кореспондента Національної академії правових наук України, Генерального судді 
Міжнародного об’єднаного козацтва в серії «Политичні портрети іннтелекту 
України». Тоді представники редакції «Трибуни» провели зі мною  інтерв’ю і дали 
публікацію (№7-8,1998), попередньо «ознайомившись с офіційними документами, 
зустрівшись з депутатами, науковими працівниками, друзями, сусідами та 
родичами», а також «використавши власні спостереження, наукові і парламентські 
матеріали, публікації в періодичній пресі…» (див. книгу «Україна і народовладдя..., с. 
4). Журналісти редакції журналу зауважили, що офіційні джерела як присвячені, так і 
не присвячені Коцюбі О.П., дають цікаву неординарну оцінку його діям,  новаторству у 
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важливих досягненнях громадского, наукового і політичного життя. 
Щодо «лівих», «правих» і захисту тих чи інших представників, то тут відіграють 

роль не мої симпатії чи антипатії до  прибічників цих світоглядів, а рівень знань та їх 
ідеологічна підготовка. Представники названих ідеологій тут не відіграють політичної 
ролі. Це, як правило, люди, які є їх прибічниками, але за непослушання партійним 
«босам» чи власні думки їх переслідують. Я ж, захищаю. Ну, скажімо, при чому тут 
«комуняки», лікар чи тракторист, до теорії ленінського більшовизму або В. Шлемко– 
противник «комуняк» до діяльності «народної ради»? 

Інша справа - політичні сили. Перші  або «ліві» стали рабами більшовизму з 
ульяново-ленінською теорією класової боротьби, видаючи його за діалектику 
суспільного розвитку, що немає нічого спільного ні з вченнями стародавніх греків, ні з 
працями Канта, Гегеля, Локка, Маркса, Енгельса чи російського марксиста Плеханова, 
якого знищили. А Ульянов-Ленін, проповідуючи класову боротьбу, авантюрно видав 
себе за марксистаХХ-го віку, для підняття на боротьбу обездолені народні маси проти 
імущих як класу. Сам же, зі спільниками в цій спровокованій класовій боротьбі, 
здійснював захоплення влади насильницькими способами, організовуючи: терор, 
повстання, революції, репресії до своїх же - інакомислячих. 

Другі або «праві» – крайні прибічники приватизації та приватної власності і, як 
представники скривджених верств,  стали непримиренними супротивниками лівих сили 
і почали трощити все, що було створено навіть позитивного при політичній владі лівих. 
Наприклад, кооперативи (колгоспи) як спеціалізовані господарства знищили, а Східні 
німці зберегли всі кооперативи, дали нові технології, скоротили адмінперсонал й 
успішно розвиваються. Цих фактів безліч!     

 
Запитання 
Яким власним досягненням і надбанням Ви приділяєте найбільшу увагу для 

забезпечення перспектив нинішнього і майбутного розвитку України? Чому саме ці 
надбання мають бути сприйняті громадянами та нашим українським суспільством?  

 
Відповідь 
У відповідях на ці складні запитання, для мене особисто, відповідаю, що я 

керуюся не мріями чи задумами реально не здійсненних побажань, а результатами 
виконаних науково-практичних досліджень та їх реалізацією в життя. Спочатку 
посилаюсь на ті факти і події та їх оцінку досвідченими й прискіпливими журналістами. 
Вони з редакцією розпочали оцінювати мої надбання і зазначили, що Олександр 
Коцюба впровадив у  складні часи політичної боротьби за незлежність нашої держави 
основи виборчого права громадян, сформульованого в проекті Альтернативного 
закону про вибори органів народовладдя в Україні (ред.-1988). Він є співавтором 
Декларації про державний суверенітет України, Акта незалежності України, Концепції 
нової Конституції Украиїни (с.2) та найважливіших правових актів становлення 
незалежності нашої держави, а сьогодні–один з головних разробників найбільш 
важливих законів України (там само с. 2). Дозволю собі зауважити, що журналісти 
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значну увагу приділили поняттю незалежності «держави», тобто так, як названо в 
Декларації «про державний суверенітет», а мої дослідження стосувалися в основі прав 
і свобод людини, суверенітету українського народу і суспільства, в середовищі яких 
формується і держава. На це я дам відповідь окремо, що лише доповнить інтерв’ю.  

Журналісти, провіши своє дослідження, зробили і такі висновки: «Оцінюючи з 
висоти нинішні подій, які здійснювалися в Україні під час здобуття її незалежності 
та суверенітету, розглядаючи такі події спокійніше і більш виважено через вісім 
нелегких років становлення держави, ми роздумували над фактами й поступками 
людей різних рангів, звань і посад – хто та яким чином себе поводив, які здійснював 
поступки в найбільш критичних небезпечних і невідкладних ситуаціях. І зовсім по 
іншому розглядається роль і значення особистостей, котрі взяли на себе 
відповідальність вистояти, не втратити людської гідності та порядності, 
захистити людей, зберегти людські якості, допомогти іншим, а головне, 
продовжити наши українські найстародавніші святині – звичаї і традиції, щоб 
український рід відкрив власне обличчя, свій авторитет у великій сім’ї народів» (там 
само с.,3). Такими були вивсновки досвідчених і професійно відомих журналістів, 
виважених та розсудливих людей. 

Оскільки на початку відповіді було моє запевнення «я дам відповідь окремо» про 
суверенітет народу і суспільства, то виконую свою доповнюючу обіцянку.  

Думаю, що з часом і розглядом на відстані здійсненого політичного блуду:  
б) жорстоких лівих з ідеологією більшовизму в СРСР, на власне збудованій 

ідеології на базі ленінізму-сталінізму, або надуманих ідеях та обмежених переконаннях 
вічних класових революціонерів, особливо політичних «вождів-мрійників» про кроваву 
світову революцію з перемогою диктатури пролетаріату;  

б) ідеологічно малограмотних правих, спритних до захопленнях влади і посад, 
якими не вміють користатися на єдність. Показовий приклад Л.Кравчука, який 
лицемірно і цинічно: відрікся від КПРС-КПУ; зрадив мільйони ні в чому не винних 
рядових однопартійців і перекинувся до правих із закордонною підтримкою; використав 
посади Голови Верховної Ради, голови і співголови Конституційної комісії України з 
метою відмови від реалізації Декларації і встаноновлення в Україні народовладдя; 
зловживав посадою Президента України, прийнявши 19 указів для створення 
незаконного збагачення сумнівними ділками і розпродажу Чорноморського 
пароходства, санація якого триває і до цього часу;  вчинення чергової зради всього 
українського депутатського корпусу незаконним і неконституційним достровоким 
розпуском Верховної Ради України; умисга неповна реалізація положень Декларації 
для конкретизації в нормах конституційних статей нової Конституції України; створення 
тяганини з прийняттям нової Конституції України і сприяння виключенню з її проекту 
розділу «Суспільство і держава», що привели народ до загрозливого для людей 
зубожіння, а Україну до корупції і кризи, розвалу Збройних Сил України і розгулу 
злочинності.   
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Запитання 
Які емоції, оптимізм чи песимізм викликало у Вас інтерв’ю  доскіпливих 

журналістів про стан справ ще тоді в Україні, про причини не тільки замовчування 
козацтва, але і протистояння йому у вищій владі держави, неприйняття Закону?  

Відповідь 
Безумовно приємно, коли про людей і про мене кажуть і пишуть щось позитивне 

і хороше. Так, в інтерв’ю є вислови журналістів: «Серед таких людей ми визначили 
Олександра Павловича КОЦЮБУ, врівноваженого і розсудливого наукового 
працівника та політика. Він завжди зі своїм родом, друзями, сосідами, завжди серед 
людей. Думка про нього: «Це наша надійна і порядна людинак!». А в цілому на душі 
боляче і дуже тривожне враження, бо журналісти, сконцентрувавши матеріали, 
розкрили не тільки панораму бід в Україні, не через наш працьовитий і талановитий 
народ, а хаос і прихватизацію, корупцію і хабарництво, безвідповідальність керівників 
влади державі. Саме вони тримають народ без інформації, без належної правової 
освіти, знань про права і свободи, належний порядок виконання зобов’язань, 
створюють умови для корупції і безвідповідальності, поставили в залежність від влади 
правоохоронні органи і суди. 

 
Запитання 
Головний редактор «Трибуни» присвятила Вам віршовані рядки. Звідкіля у цієї 

солідної за віком людини такі емоційні до козацтва враження? 
 
Відповідь 
Меншун В.І. - принципова і відповідальна людина, займала високі державні 

посади, має міцну сім’ю, виховала доньку і внуків. Вона проводила бесіди з 
депутатами, науковцями, була у моїх сусідів і ця козацька єдність, мабуть, вразила її 
жіночі та чисто людські, чесні та  серйозні переосмислення. Дійсно, як творча 
журналістка і головний редактор журналу «Трибуна» зі своїх власних бачень 
присвятила мені невеликий вірш про козацьку стійкість і мужність, про пошуки істини і 
справедливості, про правдолюбність, а також продовжила про загальне переконання, 
що такі мої риси характеру: «…точно разкривають внутрішню суть героя нарису, 
якого поважають як батька доброго сім’янина, спеціліста та порадника, стійкого 
політичного бійця і вірного товариша, глибинного дослідника і хорошого 
організатора» (там само с., 3). Я безмежно вдячний цим журналісткам, Валентині 
Іванівні Меншун і Валентині Іванівні Сизарєвій, за розуміння козацької сутті життя, 
козацької честі та гідності, єдності в родині та суспільстві. 

 
Запитання 
Стосовно Вас далі йшов активний перехресний діалог і ініціативу взяла 

журналістка В. І. Сизарєва – оглядач солідних видань і гостросюжетної преси, учасник 
спостережень за багатьма парламентськими «битвами» у Верховній Раді України та за 
її межами. Ще 16 років тому назад вона далекоглядно перевела діалог в 
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гостросюжетну тематику про громадську і політичну ситуацію не тільки в Україні і 
сформувала запитання «Чому Україна поставлена в таке важке становище?»   

 
Відповідь  ’ 
Тоді я дав відповідь: «Причин багато. Головна – це втрата для народу 

демократичних завоювань 1990 року. Здійснювалися (продовжуєтся і тепер) всі ці 
відхилення і порушення Декларації та Конституції України проти волі народу за 
жорстоким зовнішнім та внутрішнім сценарієм. Ті процеси, що привели до розпаду 
СРСР були його об’єктивным історичним процесом, котрий співпав з протестним 
волевиявлення українського та інших народів, коли народ безправний проти партійної 
влади, яка несе лише політичну відповідальність – не виберуть на новий термін 
владарювання,- а фактичні наслідки правопорушень повністю лягають на громадян. 
Юридична відповідальність повиння застосовуватися до всіх без винятку владних 
структур. Так було в козацтві, так сформульовано і в проекті Альтернативного Закону 
України про вибори органів народовладдя (ст. 48). 

 
Запитання 
Що слід розуміти під зовнішнім та внутрішнім сценарієм і кого він стосується 

безпосередньо? Чиї це сценарії? 
 
Відповідь 
Політична кухня зовнішньої сторони сценарію – це складна система відносин 

за наслідками протистояння СРСР - США в роки холодної війни, ядерної збройної 
гонки тощо. Наслідки, не могли не сказатися в Україні, яка була другою лінією ядерного 
щита. Територія України та розміщення об’єктів військово-промислового комплексу 
створили умови, що Україна стала третьою ядерною державою світу. 

Непокоїла закулісна тяганина з Будапештським меморандумом по умовам 
роззброєння України від ядерної зброї, статусом держав-гарантів, з якими небхідно 
було укласти конкретизовані договори на гарантії та захист України і її територіальної 
цілісності. Особливо з Російського Федерацією, яка включала в ядерне озброєння  
промисловості й інші системи України з її мирним потенціалом. 

Було і залишається проблемним американо-канадське виконання сприяння 
Україні, де одна з головних умов і ролей припадає на діаспору, котра діяла в Україні 
через І. Драча, М. Гориня, В. Чорновола, Д. Павличка, В. Яворівського та інших. 
Стратегічно названі особмстості не мислили і не мислять. Окрім цього, абсолютна 
більшість діаспори, хоча і налаштована патріотично і готова допомогти Україні, але 
вона далеко ще не знає ідеологічної суті українського народовладдя і теж 
остерігається козацтва, обмежуючись лише минулим бойового козацтва. 

Тут необхідні більш глибокі контакти, творча співпраця. Така, наприклад, як це 
здійснював Леонід Білецький (козак з Кіровоградщини) стосовно досліджень «Правди 
Руської» або колективу авторів і співробітників літописного твору «Хрестоматія 
літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть» у 2-х томах за редакцією 
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професора Василя Яременка, упорядників Василя Яременка і Оксани Сліпушко та 
Редакційної видавничої ради (Київ. Вид-во «Аконт». 2002). 

Це лише штрихи. Тут не потрібні крайнощі, щоб формувати негативне 
ставлення, наприклад, до системи Рад лише як до більшовистських «Совітів» (ходячий 
вислів ворожнечі), оскільки Ради в Україні мають історичне значення: Ради старійшин, 
Ради князів, Козацькі Ради, Ради народних депутатів та інші.  

 
Запитання 
При характеристиці головних причин сучасного стану в Україні Ви назвали 

знищення в проекті Конституції України розділу «Суспільство і держава» та глав і 
сформульованих конституційних норм. Хто у цих законодавчих злодіяннях винен? 

 
Відповідь 
Прошу звернути ще раз увагу на перебіг подій 1993 року (між травнем і 

жовтнем). Це як перший етап нищення розділу проекту Конституції «Суспільство і 
держава». За ним послідовно й цілеспрямовано здійснюють другий етап, що 
злочинно 15 і 23 листопада 1995 року знищують опрацьовані авторами й схвалені 
двома Конституційними комісіями України – до І-ї половини 1994 року (травень-
жовтень 1993) та до 15 листопада 1995 року, коли владою зловжили Кучма-Мороз.  

Високопосадовець, виконуючи керівну роботу у Верховній Раді України і в 
президентській адміністрації зазначив: «…цей розділ (з певними змінами) був 
перенесений у проекти Конституції в редакції від 27 травня 1993 року та від 26 
жовтня 1993 року. Зрештою, цей розділ не потрапив до тексту Конституції 
України 1996 року. Насправді, він зник ще у проекті Конституції в редакції від 15 
листопада 1995 року, який був схвалений Конституційною комісією України 23 
листопада 1995 року». Є очевидним, що  маніпуляції здійснили після незаконного і 
дострокового антиконституційного розпуску Верховної Ради ХІІ(І) скликання, 
здійснюваного під час дій керівників держави (Кравчук - Плющ, Кучма - Мороз). Два 
перших з них були співголовами Конституційної комісії України. Друга пара 
організовувала і сформувала новий склад Конституційної комісії України, активно 
спіпрацюючи не тільки з цією комісією, а після з парламентом в червні 1996 року.  

Приведені факти дають можливість і абстрагувати, і конкретизувати зв’язок  між 
всіма цими подіями: а) абстрагувати круг організаторів незаконних маніпуляцій; б) 
абстрагувати масштабність задумів  про виключення Декларації з преамбули 
Конституції і розділу «Суспільство і держава» з ухваленого проекту нової Конституції 
України; в) конкретизувати замовників і виконавців здійснених фальсифікацій з метою 
зупинення формування статусу громадянського суспільства і козацтва та їх взаємодії з 
державою. Їх діяльність - це умови створення корупції, пограбування народу, 
встановлення без контролю суспільства авторитарного   (Кучма) і деспотичного 
режимів (Янукович). Узурпація влади призвела до широкомасштабної кризи по всій 
Україні, обвалу економіки й спроб знищити ідеологію народовладдя, за яку нині 
бореться і захищає народ на Майданах і в АТО. 
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Запитання 
Виникає логічне запитання, яке вже визріло і його можна почути з екранів 

телевізорів різних програм: у кого вища свідомість, у керівництва української держави, 
чи в народу України який виходить і бореться на Майдан за права людей? 

 
Відповідь 
Поступово факти і події все розсталяють на свої місця. Народ на обидвох 

Майданах виступив проти влади і, перш за все, проти президентської. Згадаймо 
виступи людей: «Україна без Кучми!» і проти президентської форми правління, 
урочисто встановленого з допомогою так званого кучмівсько-морозівського 
«конституційного договору». Народ правильно не стерпів узурпації влади. 

Люди вийшли на Помаранчевий Майдан. Після цього пройшли роки «любих 
друзів» та  президентсько-урядових розборок (Ющенко-Тимошенко). Дві ведучі партії 
влад домовились: Тимошенко і Януковича чи Янукович і Тимошенко. Ці суперники В. 
Ющенка оганізували примітивну зміну Конституції України усупереч Декларації та 
змінили таким чином і настільки, щоб корупційний авторитаризм Кучми мав всі 
перспективи перетворитися в середньовічну деспотію з їх рівнем свідомості й 
сучасною підробкою забарвлення під їх розуміння, їх демократії крадіїв, з осліпленням 
цивілізованого світу в кінці ХХ на початку ХХІ-го століття. 

Так і настав час Майдану Гідності в нестерпному для народу - кінці 2013 з 
кривавим початком 2014 року. З втечею Януковича в Росію Путін розпочав війну проти 
народу України, що спричинило жертви і в Росії. Європа і світові країни підтримують 
Україну. Народ знову бореться за незалежність України і знов постає нагальна 
проблема реалізації Декларації народовладдя щодо приведення у відповідність з нею 
Конституції. Влада, поки що і як завжди, не має для цього часу.  

Це саме з тією Конституцією України, зміст якої буув опублікований, 
обговорений з народом. Остаточно, після Кравчука і Плюща, спотворили її Кучма і 
Мороз підлими способами і цинічно відірвали її від волевиявлення народу та 
природньої народовладної основи – Декларації про державний суверенітет України. Це 
названі ті керівні особи, які в боротьбі за президентську владу навмисними діями 
сприяли спрямуванню на небачену в країні корупцію. Справа дійшла до  вбивств: 
(журналіста Г. Гонгадзе) та дивних «самовбивств» (державних діячів -   Ю.Кравченка і 
В. Кирпи). Це також результат неконституційного способу і проти волі власного  народу 
зміни парламентського правління в Україні на президентське, що дало тривожні 
симптоми і трагічні наслідки та масові протести - «Україна без Кучми!». А діяльність 
Януковича та його команди завершила розвал держави. 

 
Запитання 
Як же сталося, що в державі з її системою влади та структурами виник такий 

хаос, беззаконня і свавілля? Які сфери вражені цими корупційними метастазами? 
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Відповідь 
На перше питання відповім просто і по суті. Все починається з прав і свобод 

людини та її правосвідомості, яка формує ідеологію суспільства і діяльність 
держави. Для демократії – це виборче право і забезпечення його реалізації. Хаос, 
беззаконня і свавілля є антиподами порядку і сприятливими умовами для зміни 
конституційного ладу в інтересах олігархії та злочинного світу, аматорів в науці та 
освіті, а потім і в політиці. Коли мені в 1998 році задали не менш гостре питання: «Цей 
політичний сценарі мав цілеспрямовану систему?», то я для того часу дав 
аргументовану відповідь: «У сукупності цихэтих діючих осіб існує режисура з  
послідовністю виконання: 1) Проігнорування основами народовладдя під впливом 
крайніх правих і таких же крайніх лівих сил - антиконституційний відхід від 
принципів та положень Декларації про державний суверенітет України, 
схваленої на референдумі абсолютною більшістю народу (ред. - 01.12.1991 року), а 
також протиправне неконституційне перетворення парламентської форми 
правління на президентську (президенство Л. Кучми), який узурпував владу і народ ще 
більше був позбавлений даржавотворення і самоуправління в суспільстві». 

Приведу наглядний приклад з науково-осітньої практики. Донька професора 
П.П. Заворотька – Надія Заворотько (нині професор права в одному з університетів 
Чехії) звернулася до мене відтворити події щодо репресій її батька як науковця та 
заслуженого освітянина.Я підготував статтю з фактами, яку надаю для публікації: 


