Лев ТРОЦЬКИЙ,
революційний діяч XX століття,
один з організаторів Жовтневої революції 1917 року,
засновник Червоної армії, член першого радянського уряду.
З настанови агітаторам, які їхали на Україну, 1920 рік (витяг)
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Троцький про українців
«В украинцах в условиях войны проснулся спавший сотни лет вольный дух
запорожского казачества и гайдамаков. Это страшный дух, который кипит, бурлит, как
сам грозный Днепр на своих порогах и заставляет украинцев творить чудеса храбрости.
Это тот самый дух вольности, который давал украинцам нечеловеческую силу в течение
сотни лет воевать против своих угнетателей и одерживать над ними блестящие победы.
Только безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие сознания
необходимости постоянной, крепкой спайки всех членов государства не только на время
войны — каждый раз губили все завоевания украинцев (тут і далі виділення наше – Ред.).
Потому они рано утеряли свою «самостійность» и живут то под Литвой, то под Польшей,
то под Австрией и Россией, составляя собой очень ценную часть этих держав. Эти
бытовые особенности характера украинцев необходимо помнить.»
Від редакції:
Колонку «Реформування середньої освіти. Думки і висловлювання» починаємо в
новому році зі слів головного будівничого нової радянської держави на початку XX
століття. Чому ми звернулися до знаної особистості? Відповіддю слугує потреба у
встановленні причин наших тривалих і часто безуспішних зусиль на шляху розбудови
своєї держави, у тому числі й у вирішенні проблеми реформування освіти. Почуймо цікаві
думки про себе збоку!
За виразом Л. Троцького «…без Украины нет России». Україна мислилася
фундаментальною складовою майбутньої держави. Вже в ті далекі часи, шукаючи шляхи
і засоби повернення України до складу імперії, цей діяч звертається до особливостей
характеру українців, намагається віднайти в них ті слабинки суспільної поведінки, які
підірвуть спротив українців, їх державотворчу наснагу. Отже, свідомість українців
ставала центром прискіпливої уваги ворогів, підносилась до рівня одного з головних
об’єктів впливу в завойовницькій війні. І пізніше історія неодноразово доводила, що війна
за душі і свідомість людей значно ефективніша від збройного насилля.
За словами екс-президента В. Ющенка після Революції гідності активізувався
процес самоідентифікації українців. Це надзвичайно важлива теза. Ми маємо нарешті
усвідомити себе українцями, єдиним народом, зрозуміти ті чинники, які утворюють
націю і роблять її державною. Якраз на цій платформі має здійснюватися повноцінна та
ефективна побудова молодої держави. Процес самоідентифікації стає реакцією
українського суспільства на оцінки Л. Троцького.
А поки цей процес проходить великі випробування. З початку незалежності України
і до сьогодні триває боротьба за душі і свідомість українців. Нині ця боротьба набула

форми інформаційної війни. Не лише в Україні, а й у всьому світі приходить усвідомлення
небезпеки, яку несе інформаційна зброя - зброя майбутнього.
Найбільш уразливою верствою населення є молодь, а вплив на неї здійснюється через
освіту. Ось чому реформатори мають постійно тримати інформаційний чинник впливу в
центрі уваги всіх перетворень в освіті.
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