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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Якщо хтось знає все,

чого він хоче, той

або мало знає, або ж

мало хоче.
Багатовікова боротьба нашого народу за свою незалежність

завершилася двадцять років тому назад створенням НЕзалежної

Української держави. І це є головний здобуток українців після

падіння і руйнації України — Руси.

Але підсумки державотворчої роботи за 20 років є дуже

скромними. Більше того, сьогодні, як ніколи, існує реальна

загроза чергової втрати незалежності України як держави.

За великим рахунком, стан справ у нашому суспільстві та

державі визначили декілька десятків страшних НЕ в різних

проявах:

не усвідомили, не вміли, не змогли, не зупинили, не

сформували, не забезпечили, не захистили, не стали, не

досягли, не хотіли, не зуміли, не відстояли, не очистили, не

написали, не створили, не збудували, не об’єдналися, не

прозріли, не піднялися, не оцінили, не знайшли, не спішили, не

працювали, не співчували, не відмічали, не згуртувалися, не

ліквідували, не подолали тощо.

Наведемо декілька прикладів того, як працює оце страшне

НЕ: 

• не зуміли реалізувати Декларацію про державний суве-

ренітет України, яка є основою для нової Конституції в частині

самоврядування і народовладдя;

• не змогли впровадити у життя громадян України вер-

ховенство права;

• не збудували громадянського суспільства і правової

світської держави;

• не забезпечили належного — справедливого й неупере-

дженого — правосуддя;

• так до кінця і не написали самі свою власну історію;

• не домоглися визнання Голодомору 1932–33 рр. як гено-

циду українського народу;

• не створили високорентабельну вітчизняну ринкову еко-

номіку і, відповідно, належних умов життя своїм громадянам;
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• не подолали шалений розрив у прибутках бідних і богатих;

• не стали членом Європейського Союзу через політичні

партійні чвари;

• не позбулися втручання США і РФ у внутрішні справи Ук-

раїни;

• не захистили своєї території біля острова Зміїний у міжна-

родному суді;

• не розкрили жодного із резонансних вбивств (Ґонґадзе,

Гетьман, понад трьох десятків журналістів тощо);

• не відстояли своє право на володіння атомною зброєю;

• не навели ладу із землекористуванням і довели до повного

краху сільське господарство — колишня житниця Європи (та

й не тільки!) тепер завозить гречку із Китаю, картоплю — із

Єгипту, а сало — із Польщі;

• не організували використання найбільш кваліфікованої

частини суспільства та найбільш талановитих і динамічних вче-

них для розбудови своєї країни — в результаті приблизно 8 млн

робітників, майже 200 тис. інженерів, вчених примножують

багатство чужих країн. І цей перелік можна продовжити.

Так, багато не зробленого із того, що можна було зробити! Це

обумовлено в першу чергу тим, що нами правили некомпетентні

нездари («скажіть, яку Україну ви хочете побудувати і я її вам по-

будую», або «маємо те, що маємо», замість того, щоб зламати

і виправляти це «маємо»), НЕдержавники і НЕпатріоти. Знову

це зловісне НЕ. А така ситуація є наслідком того, що українське

суспільство ні політично, ні економічно НЕ структуровано. За

великим рахунком, в Україні є три сили, які визначають її долю:

проукраїнська, проросійська партії і партія олігархів. Із проук-

раїнською партією все ясно — між собою чубляться і луплять

одне одного, щоб чужі боялися. Проросійська партія – це, одно-

значно, п’ята колона у нас в тилу [10]. Її мета – поглинання

України. Анатомія русифікації і мета – підпорядкувати еліти

й привести до єдиного ціннісного і змістовного простору

суспільства країн, чиї ресурси необхідні для реалізації політич-

них, економічних і геополітичних планів російського

керівництва.

Засоби здійснення: підтримка в сусідніх країнах політичних

сил, які виступають за консервацію «радянського» способу жит-

тя (авторитарної влади, «єдності з Росією», «протистояння Захо-

ду»); лобіювання збереження трансляції російських телевізійних

– 5 –



каналів, розповсюдження газет, літератури тощо; поширення

міфів «руского міра», зневаги до цінностей свободи, грома-

дянських прав і вільного підприємництва; спекулювання на

антизахідних стереотипах; лобіювання через «зацікавлених»

посадових осіб необхідних рішень щодо вступу російської сто-

рони до ринків та інформаційного простору країни-цілі, або

країни-жертви; запровадження  інтеграційних об’єднань (СНД,

ЄврАз ЕС, Митний союз тощо); пропонування знижок на

ресурси (насамперед, енергетичні) в обмін на контроль російсь-

кої сторони над стратегічними підприємствами та галузями

й/або передачу частини економічного суверенітету країни «над-

національним» органам, де контрольний пакет голосів має РФ;

перешкоджання інтеграції країн колишнього СРСР чи соціа-

лістичного табору на засадах природних економічних інтересів;

експансія державних монополій та пов’язаних із російською

владою (підтримуваних нею) олігархів та бізнесменів на ринок

сусідніх країн; упровадження податкової системи за принципом:

бідні платять за багатих; лобіювання вивчення й використання

російської мови, збереження та розширення  шкіл, ВНЗ, де нею

викладають; пропагування засобами масової культури «російсь-

кого способу життя»; протиставлення його західному, паразиту-

вання на відчутті «спільної радянської минувшини», кепкування

зі здобутків культури, історії, визначних діячів країни-жертви,

підтримка діяльності церковних, культурних, «казачіх» та інших

проросійських організацій; систематична висадка десанту

російського «секонд-хенду» від поп-культури тощо.

Є ще одна дуже галаслива партійка — комуністична. Дема-

гогії щодо турботи про народ хоч відбавляй, а справи практичні

зводяться до обману свого електорату, щоб ще якийсь час про-

довжити собі безбідне життя біля владного корита. Уже всі дав-

но засвоїли й історичний досвід підтверджує, що люди, які

стають репрезентантами тоталітарної ідеології, частіше за все

втрачають зв’язок із національною культурою, з культурою вза-

галі і стають заручниками ідеології, для якої фундаментальна

цінність цивілізації – життя людини – цінністю не є. 

Яскравим прикладом цього є партії, які були уражені бацила-

ми двох найстрашніших ідеологій – нацизму (фашизму)

і комунізму.

Поєднання дій і комбінацій наслідків оцих НЕ можуть разом

привести до катастрофи. Ми отримаємо найжахливіше НЕ –
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втратимо НЕзалежність. Тому, любі мої українці, досить скигли-

ти і на когось кивати! Кожен із нас повинен усвідомити, що

держава — це він, і нація – це теж він. І тому в паспорт громадя-

нина треба повернути графу щодо національності. Я іден-

тифікую себе українцем і цим пишаюся. Хто ж не хоче, хай запи-

шеться громадянином України, як це зроблено у Франції. І як-

що ми — проукраїнська партія, то стаємо до роботи! Та так, щоб

аж із чубів і носів капало!

Підмітивши закономірність із цими роковими НЕ, мені за-

хотілося всією душею загнуздати оце імпотентне НЕ і заставити

його працювати на нас, а не проти нас. Так народилася назва

цього метелика (брошури): «НЕзалежність  України, як і власну

гідність, громадянам необхідно захищати, навіть НЕ уміючи!»

Цей обов’язок  стосується всіх простих громадян. А щодо наших

провідників, то вони зобов’язані захищати НЕзалежність

уміючи, а інакше, — вони НЕ поводирі!

Цією назвою я хотів відсікти нерішучість тих громадян, які

кажуть, що вони чогось хочуть, але не вміють, і підсилити

впевненість, що все, чого хочеш, повинен робити кожен грома-

дянин, починаючи з того, що він поки що не вміє це робити.

Усвідомлення того, що це треба робити, але я не вмію, формує

дію, що треба навчитися цьому, — робити! А рефрен «якщо

хтось знає все, чого він хоче, — той або мало знає, або ж мало хо-

че», — лише підсилює рішучість до дії.

Хочу щиро подякувати авторам матеріалів, список яких

додається, за прекрасні ідейні публікації, які я використовував

або цитатами, або навіть цілими сторінками. Прошу авторів не

ображатися за це на мене, — я переслідував ту ж мету, що і вони:

треба, щоб якомога більше людей почули — саме почули! —

викладені там думки. А оскільки є намір цю брошуру вручити

кожному студентові – першокурснику Університету «Україна»,

то поставлена мета буде значною мірою досягнута. Авторство

ж їх збережено завдяки включенню їх до списку використаної

літератури.

Матеріал цієї лекції торкається актуальної, практично вічної

для українців теми державотворення і підібраний на основі

гострого відчуття автором реальності і безкомпромісного фор-

мування аналітичних узагальнень.
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ДЕКІЛЬКА  ФАКТІВ  ІЗ  НОВІТНЬОЇ 

ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ

16 липня 2011 року виповнився 21 рік з часу проголошення

і прийняття Декларації про державний суверенітет України

абсолютною біьшістю голосів народних депутатів України

[Відомості Верховної Ради УРСР, 1990, № 31, ст. 429]. Статис-

тичні показники стенограми: «за» — 355, «проти» — 4, «утрима-

лись» — 0,; «не голосували» — 26, з яких 19 подали заяви «за»,

оскільки були відсутні з поважних причин. Верховна Рада в цей

самий день прийняла і постанову «Про День проголошення неза�
лежності України» [Відомості Верховної Ради УРСР, 1990, № 31,

ст. 430], який урочисто відзначали двічі — в 1990 і 1991 рр. Після

московських подій (спроба державного перевороту в СРСР

19–21 серпня 1991 року) 24 серпня 1991 року на позачерговій

надзвичайній сесії Верховна Рада України прийняла Акт прого-

лошення незалежності України, а на початку 1992 року — поста-

нову «Про День незалежності України». Тому 24 серпня 2011 року

Україна урочисто відзначила 20-річчя Дня Незалежності

Української держави.

Президент України В. Янукович у зверненні до читачів

ювілейного видання книги, присвяченій 20-річчю Декларації,

зазначив, що «Декларація стала першим актом Верховної Ради,
який визначив демократичні цілі та принципи українського держа�
вотворення, знаменувала собою початок новітнього етапу історії
нашого народу» і що «Вона стала основою Акта проголошення не�
залежності України», підтвердженого переконливими результа-

тами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року [Януко-

вич, В.  Звернення до читача / у книзі: Декларація про держав-

ний суверенітет України. — Житомир: Рута, 2010. — С. 5–8].

Історія розвитку всього людства знає небагато таких при-

кладів, коли потужний етнос створює спочатку могутню

імперію, з якою рахується світ і домагається її прихильності

Європа, потім втрачає свою велич, а згодом і державність.

Настає Велика Руїна і відразу ж зароджується непримиренна

боротьба цього ж таки етносу за своє відродження та формуван-

ня держави нового типу на засадах захисту прав людини і грома-

дянина на свободу й верховенство права.
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Так історично виникла ідеологія правової держави, принцип

верховенства права, які формуються не на підкоренні народів,

тотальній залежності й насиллі, а в умовах поступового розвит-

ку співдружності народів і держав. Такими сьогодні є Рада Євро-

пи, Європейський Союз, реформується Організація Об’єднаних

Націй. Але боротьба триває. Вона запекло точилася впродовж

багатьох століть. Її наслідки відчутні і сьогодні. Це Ірак, Єгипет,

Лівія й інші країни. 

Давайте разом пригадаємо, як все починалося в нашій історії,

як розвивалося і як воно було.

Отже, погляньмо у глибини нашої української сивої пра-

давньої минувшини [Таланчук, П. З думою про Україну. [Текст]/

П. Таланчук. – К.: Університет «Україна», 2008. – 480 с.].
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РОЛЬ ІСТОРІЇ У  ФОРМУВАННІ

УСВІДОМЛЕННЯ НАРОДОМ

НЕОБХІДНОСТІ ПОБУДОВИ

ВЛАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Вивчення питання походження будь-якого народу належить

до найважливіших у його історії. Без його об’єктивного вирі-

шення неможливо побудувати міцний фундамент національно

об’єднаного суспільства і могутньої держави. І ця історія має

бути правдивою, побудована на результатах досліджень та

відповідати історичним фактам розвитку всіх народів та їх

суспільств і формування держав.

Водночас надзвичайно важливим є те, щоб нашу історію, як

писав Тарас Шевченко, розповіли не іноземці під диктування,

а ми самі: адже історія — це самопізнання народу. «Народ, що не

знає свого минулого, не має майбутнього». Отже, визначальним,

консолідуючим фактором будь-якого етносу є національна

самосвідомість. Стрижнем останньої є історична свідомість,

тобто розуміння народом своєї неповторної історичної долі.

Коли народ забуває свою історію, він перестає усвідомлювати

свою відмінність від сусідніх етносів, розчиняється в них і зни-

кає з арени історії.

Яскрава, героїчна історія консолідує, згуртовує і зміцнює

народ, робить його стійкішим до асиміляції сусідами. «Щоб
підкорити народ, мало його завоювати, треба написати за нього
історію», — так афористично формулювали цю проблему

античні мислителі. Тому за українців здавна писали історію

поневолювачі, відмовляючи народові в його власному історич-

ному бутті. Польське панство вважало Україну окраїною

Польщі, а українців (щоб не бунтувалися), навіть разом із поля-

ками, — русинами. Мову українську — діалектом польської.

Імперська Москва століттями (і навіть сьогодні) дивиться на

Україну, як на південний край Росії, а нашу мову зве наріччям

російської.

У відповідь на таку агресивну й цинічну політику видатна

українська поетеса сучасності Ліна Костенко з національною

гордістю написала:
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Украдене ім’я до злодія не  звикне.

Якби не ми, то як вас величать?

І Русь, і Рось, і Либідь ані скрикне.

І на вуста віків покладено печать.

Містерії німої пантоміми

І Русь, і Рось, і Либідь ледь жива.

Імператив імперії незмінний,

Лише вдягнувся у нові слова!

Пізнання історії Ліною Костенко посилило її патріотичну

аргументацію у зверненні до громадянської свідомості та пра-

восвідомості й поваги до національних почуттів та мови:

Вони вважають мову нашу бідною,

А нас вважають темними людьми.

Але ж це диво — найпершу в світі Біблію

Слов’янську — миру появили ми.

Всі люблять Польщу в гонорі і славі. 

Всяк московіт Московію трубить.

Лиш нам чомусь відмовлено у праві 

Свою Вітчизну над усе любить.

Вдумуючись у сказане, треба беззастережно на майбутнє

знати, що завойовники завжди намагалися позбавити гноблені

народи їхньої історії, привласнюючи найяскравіші її сторінки.

Так, офіційна російська, імперська історія проголошує Київську

Русь першим етапом російської національної державності,

відсуваючи витоки українців у пізнє середньовіччя.

Абсурдність цього й інших тверджень очевидні. Як же могла

виникнути в IX столітті держава російського народу, який, за

одностайною думкою самих російських дослідників, з’явився не

раніше XII століття?! Або ж — хто заснував Москву, як не

великий князь київський Юрій Довгорукий, який активно роз-

вивав Київську Русь і був князем ростовським і суздальським,

що створило умови для започаткування й формування Мос-

ковської Русі завдяки високій культурі Києва як «Матері міст
руських»?!
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НАШІ КОРЕНІ — У ГЛИБИНІ ТИСЯЧОЛІТЬ

Нові історичні, правові, археологічні, лінгвістичні факти

підтверджують ранньослов’янську (можна досліджувати і пра-

давньослов’янську) концепцію формування українського наро-

ду, започатковану українцем М. Грушевським, його вчителем

В. Антоновичем, татарином А. Кримським, російським філоло-

гом О. Шахматовим. Її сутність полягає в тім, що коріння

українського етносу сягає V ст., коли слов’янська спільнота роз-

палася на окремі гілки. У ІХ–Х ст. праукраїнці творять нового

типу державу — Київську Русь, у сприятливих умовах якої відбу-

лося подальше формування етнічних особливостей українців.

Розвиток слов’янської гілки на українських етнічних тери-

торіях Придніпров’я, Київщини, Поділля, Волині, Прикарпаття

простежується вченими від трипільської культури до нової ери,

празької людності V–VІІ віків тощо. Досліджуються історичні

умови стосовно започаткування Києва, якому набагато більше,

ніж 1 500 років. Але настав час досліджувати різні концепції та

гіпотези стосовно більш раннього розвитку народу України і це

має дати нові результати та висновки для відтворення правди

про нашу Україну.

А поки дослідники вважають, що наприкінці V ст. на Волині

та Прикарпатті, внаслідок великого переселення народів

постає перша достовірно слов’янська етнічна спільнота, відома

археологам під назвою празької культури, а візантійським

хроністам — склавинів. У VI ст. празька людність просувається

на Середню Віслу. Тут вона дає початок пращурам поляків —

дзєдзицька група. З Волині та Прикарпаття долинами Дністра та

Пруту склавини пішли у Подунав’я та на Балкани, давши поча-

ток південному слов’янству. Піднімаючись по Дунаю, дійшли до

витоків і зайняли басейн Лаби. Так почалася історія лужицьких

сербів. Пращурами словаків теж було празьке населення, яке

у VI–VII ст. прийшло в Центральну Європу з українського При-

карпаття.

На українських землях між Середнім Дніпром, Прип’яттю

та Східними Карпатами у VIII ст. празька культура трансфор-

мувалась у культуру лука-райковецьку. Її пам’ятки залишили
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праукраїнські племена літописних волинян, хорватів, древлян,

полян, уличів, тиверців. Ця людність була безпосереднім

підґрунтям Київської Русі в ІХ–Х ст. Безперервність історично-

го розвитку від найдавніших склавинів Волині до сучасних

українців дає підставу корінню українського етносу сягати кінця

V ст. від Р. Х. Отже, археологічно простежується розселення

слов’ян VI–VIII ст. зі своєї прабатьківщини, обмеженої на сході

Середнім Дніпром, на заході — Карпатами, на півночі —

Прип’яттю, на півдні — середніми течіями Дністра та Південно-

го Бугу. Єдина слов’янська спільнота, як вважав російський

філолог О. Шахматов, разом із єдиною праслов’янською мовою

розпалися в VI–VIII ст. у процесі розселення слов’ян. Тому, ко-

ли в IX ст. Стародавній Київ почав об’єднувати в єдину державу

Русь навколишні землі, на них проживали споріднені, але вже

різноетнічні племена. 

Згадайте Нестора Літописця: «Усі племена мали ж свої звичаї

і закони предків своїх, і заповіти, кожне — свій норов». Інакше

кажучи, слов’яногенез слід розглядати як відгалуження окремих

слов’янських народів від праукраїнського генетичного дерева,

яке лише з кінця V ст. розвивалося на етнічних українських зем-

лях із центром на Волині. Сучасні археологічні дослідження

свідчать про те, що внаслідок просування праслов’ян із Київщи-

ни вгору по Дніпру у V–VII ст. у Верхньому Подніпров’ї фор-

мується балто-слов’янська спільнота, відома археологам під

назвою колочинської культури.

З VIII ст. вона відома під назвами літописних кривичів та

радимичів, які були пращурами білорусів. Міграція цієї люд-

ності в північно-західному напрямку започаткувала псково-

новгородців VIII–XIV ст. Що ж до формування російського

етносу, то його історія  розпочалася дещо пізніше, у ХІ–ХІІ ст.,

коли слов’яно-балти Верхнього Дністра (кривичі, радимичі)

разом із переселенцями з Південної Русі просунулися на схід

у басейн Оки та Верхньої Волги, споконвіку заселені фінно-

уграми. Унаслідок експансії Московського князівства на Заході

в XV–XVI ст. псково-новгородський субетнос був асимільова-

ний російським.

У процесі колонізації балтських та угро-фінських земель

вихідці з Київського Подніпров’я зазнали суттєвого впливу

місцевого, неслов’янського населення. Це відчутно змінило код

їхнього етнокультурного комплексу і призвело до появи
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окремих своєрідних, хоча і споріднених східнослов’янських на-

родів. Такі історичні процеси притаманні й іншим народам.

Порівняно з українцями, в етнокультурному комплексі біло-

русів значну роль відіграють балтські елементи. На формування

росіян, крім балтів, значно вплинули фінно-угри, а також тюр-

ки (татари). Етнічна специфіка українців, білорусів, росіян

пояснюється також своєрідністю історичного шляху, пройдено-

го кожним із цих народів, до насильницького їх об’єднання

в Російській імперії. Також кожен із вищезгаданих східно-

слов’янських народів має окрему історичну долю з моменту ви-

ходу на історичну арену, що сталося ще до розпаду Київської

Русі у XIII ст. Іншими словами, сучасні наукові дані підтверджу-

ють думку академіка М. Грушевського: «Общеруської історії не
може бути, як немає общеруської народності».
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ЗАСВОЇТИ  НАУКУ  ПРО  СЕБЕ

Створити і засвоїти науку про себе нам треба сьогодні з тим,

щоб формувати громадянське суспільство і будувати правову

державу в мирних цілях з метою цивілізованого співробітницт-

ва. Це треба робити не на бездоказових історичних міфах похо-

дження українців, що теж є небезпечним політичним заняттям.

Слід врахувати сумний досвід наших східних сусідів, які будува-

ли велику Росію на історичному міфі про Москву, як третій Рим,

або Івана Грозного, як нащадка римо-візантійських імператорів.

Це була політика проголошення династичного права московсь-

ких князів на всі землі Київської Русі та Візантії, яка виправдо-

вувала імперську експансію на Білорусію, Україну, Балкани.

На жаль, цей міф дожив до наших часів і дорого коштував не

тільки Україні, а й усій Європі. Згадаймо, що однією з причин

Першої світової війни були претензії Росії на володіння Босфо-

ром та Дарданеллами. Або ж полум’яна любов сучасної Москви

до сербських братів по вірі є реліктами того ж імперського міфу.

За допомогою сербів Москва робить останню відчайдушну

спробу втриматися на омріяних багатьма поколіннями російсь-

ких імперіалістів Балканах.

Очевидна неправдивість та імперська спрямованість цієї

псевдоісторичної концепції є однією з причин ідеологічної кри-

зи та неодмінного й логічного розпаду Російської імперії, озна-

ки якого проявилися в останніх десятиліттях на тлі реальних дій

Росії — ведення війн у Придністров’ї, Чечні, Грузії тощо.

Насправді це означає, що і зараз «Імператив імперії незмінний»
і він дійсно «лише вдягнутий у нові слова». Тому жодні такого

роду «патріотичні» почуття не можуть бути виправданням істо-

ричної міфотворчості для поневолення інших народів.

Для нас — народу України — сучасний історичний період

є епохою Відродження нашої справжньої історії і ми зобов’язані

йти шляхом правди до української істини. Тільки правдива
історія може бути надійним підмурком міцного українського
суспільства, незалежної України та її правової держави, які забез�
печать нам права і свободи, що притаманні часам козацької бо�
ротьби за наше майбутнє і майбутнє прийдешних поколінь.
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Нам необхідно потурбуватися про створення умов розвитку

української науки, особливо в галузях історії, права, економіки,

археології, природничих і технічних наук. Треба забезпечити

здійснення порівняльних досліджень, оскільки надбання нашо-

го народу та відомих світу українців мають величезне значення

для становлення незалежності України, а вони вкраплені

в історію інших народів і держав, що потребує вивчення та

визначення їх внеску в європейську й світову культуру.

Кожен, навіть практично бездержавний в силу незалежних від

нього умов, народ має і знає науку про себе або її витоки, та

володіє процесами такого розвитку, нерідко не завжди відкрити-

ми для офіційної політики. Мудрість заглиблена у сприйнятих

народом перемінах, індивідуалізована в інтелектуальних особис-

тостях і її треба пізнати. Причини закритості можуть бути різні,

а суть одна: вони мають бути досліджені й об’єднані в єдине істо-

ричне надбання України. Інакше — це не народ. Допоки історич-

на українська наука не завоює собі престижного становища

у світі, як це має місце з американістикою, англосакством, по-

лоністикою тощо, доки українська історична наука не братиме

участі у світовому науковому процесі й не стане наукою для світу,

доки світ не просто прагматично пізнає, а й почує голоси

мільйонів як застереження для їхньої долі, доти забавлятимуться

шарлатани-месії й різного роду нувориші у своїх вигадках, що

український князь Дір, «відомий у західних джерелах як Аттила

Гунський», завоював Рим (ніби немає в українців більше проблем,

як отримати сатисфакцію від італійців за знищення культури).

Оскільки українознавство має своїм завданням ширити

й поглиблювати інформацію про Україну, як унікального за інте-

лектом та історичною культурою, авторитетного й важливого

члена людської родини, йому самому треба вивчати світ, і щоб

світ розумів справжні наміри й бажання України від неї самої, а не

з подачі інших. Тоді наш народ будуть вивчати в контексті євро-

пейської та світової цивілізації. Праці іноземних українознавців

мають бути перекладені й надруковані в нашій країні, нашими

фахівцями і у співдружності, а не протистоянні ідеологій.

Є ще одне важливе завдання у сфері формування національ-

ного самоусвідомлення — вивчення українським народом своєї

правдивої, не викривленої політичними деформаціями історії.

Українську історичну науку довгий час викладали і пропагували

так, що значна частина населення сприймає її як чергову пропа-
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ганду, як політичне шоу або агітації з приводу тих чи інших

важливих, з позиції влади, питань.

Право у практичній площині застосовувалося ще гірше — як

воля пануючого класу й основа насилля та знаряддя держави, як

правило, проти громадян — і про це свідчать численні репресії.

Тому до пропаганди сьогодні вироблено стійкий імунітет

несприйняття. Можна взяти за приклад політику більшовицької

влади, точніше, її початок та розвиток. Багато людей не знають

або ж не вірять, що Ленін всю свою політику будував на крива-

вому терорі, на сакраментальному: «Повесить, обязательно пове�
сить не менее 100 кулаков!» Він наказував брати заручників або

прошурувати весь Харків, щоб з’ясувати, чим займаються там,

наприклад, українські письменники або інші інтелігенти, по-

закласові верстви.

Вони, люди, не знають, що один із перших декретів вождя був

про висилку в окраїнні райони РСФСР української інтелігенції.

«С хохлами можно не церемониться», — сказав великий комуніст

України О. Шліхтер. Якби українці все це знали, то хіба терпіли

б, що в усіх містах і селах Центральної, Північної, Східної та

Південної України на центральних площах стоять пам’ятники

черговому кривавому катові українського народу — Леніну; або

хіба гіди в музеї Полтавської битви розповідали б із таким за-

хопленням про перемогу Петра І, у тому числі і над українцями?!

І якщо ця історія України була б написана правдиво і ми її

знали, то хіба б терпіло наше суспільство опозицію чи діючу вла-

ду, які домагаються зміни політичного ладу в Україні і тягнуть

Україну в лоно тієї ж таки Російської імперії, хоч відверто про це

не говорять?! Вони тихенько захоплюють командні місця у влад-

них структурах, щоб у слушний час здійснити свій задум. Треба

знати, що історія України значною мірою є також історією пора-

зок, про які не слід забувати.

Тому необхідно, щоб українство сформувало розуміння, що

«поразка — це наука, жодна перемога так не вчить». Особливо

сьогодні, вже в незалежній Україні, коли вона стоїть перед

обставинами, що можуть призвести до останньої поразки, якщо

не вжити заходів з боку громадян стосовно конституційного

впливу на владу через використання виборних представницьких

органів та застосування безпосередньої влади для здійснення

реальних шансів і механізмів (демонстрацій, референдумів, пе-

ревиборів). Щоб не допустити цієї жахливої поразки!
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Виходячи з історичного досвіду, слід наголосити на одній ду-

же важливій проблемі — сприйняття України світом, ставлення

до її долі, прагнення інтегрувати її у свою спільноту з урахуван-

ням наших національних інтересів тощо.

Слід визнати, що і Європі, й Америці була байдужою доля

України та її проблеми. Куди престижнішою, вигіднішою була

тема СРСР і Росії, тому що СРСР — прямий спадкоємець царсь-

кої Росії, а на Заході вирішували проблеми, які виникали з 1/6

частиною світу, через діалог із Москвою, Петербургом, через

послів до царів Бориса, Петра, до Катерини, до В. Ульянова...

і знову — до Бориса, Путіна, Медведєва… І вигідніше, і ефек-

тивніше, і радикальніше. Історик, який написав про Леніна, Бу-

харіна, Троцького, Рикова, незалежно від його симпатій, потрап-

ляв в абсолютно гарантовану сферу особистого успіху. Історик,

який досліджував історію Грузії, Вірменії, Бурятії або України

(особливо України), автоматично потрапляв у розряд провін-

ційних науковців, у яких не було зацікавлення ні в наукових ко-

лах, ані у політиків, які визначали стратегію розвитку держави.

Так було. Західні історики, політологи, державні діячі дуже добре

знали і про Голодомор 1933 року, і про репресії проти української

інтелігенції тощо. Будь-хто, вивчаючи карту Радянської імперії,

у першу чергу впирався поглядом у велетенську територію під

назвою «УРСР», від якої віяло духом смерті. Знали, але нічого

серйозного не робили, аби змінити становище на краще.

Так, на жаль, є і сьогодні. Спільними зусиллями західні держа-

ви разом із американцями та росіянами виготовили дипломатич-

ну ляльку і дали її нам (особливі стосунки України з НАТО,

пріоритетні стосунки із США та «стратегічні» відносини із Росій-

ською Федерацією), аби ми бавилися, а взамін віддали добро-

вільно ядерну зброю. Хіба ж могла амбітна Франція примирити-

ся з тим, що з’явилась якась там Україна, більша за територією та

приблизно рівна їй за населенням, але зі значно могутнішим, ніж

у неї, ядерним потенціалом? Звичайно, ні! І щоб про нас — не до-

веди, Господи — ці ядерні хижаки не подумали, що в нас проси-

нається національна гордість, і ми вже маємо своє бачення, то ми

до ядерної зброї додали ще й уран. А ми такі, ми можемо... Або

хіба ми не бачимо дедалі зростаючого, відвертішого тиску та бру-

тального втручання з боку США і Росії у внутрішні справи ще

слабкої України? То коли ж ми всі, включаючи владу, зробимо

серйозні висновки і вживемо необхідних заходів?!
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«ЯКБИ  ХОЧ  ТРОХИ  ГЛУЗДУ  ПІД  ЧУБИ»

Так із сарказмом каже Ліна Костенко. Усі держави мають

конкретну етнічну належність. Етнічна належність національ-

них держав, межі яких збігаються з кордонами етнічних тери-

торій державотворчого етносу і міжнародних угод, — такий

визнаний світом підхід є очевидним для Франції, Німеччини,

Польщі, Речі Посполитої, Чехії тощо. Післявоєнні Потсдамські

угоди стали законом для Організації Об’єднаних Націй, для всіх

її членів та міжнародного правосуддя при вирішенні тери-

торіальних спорів.

Тому встановлений світовий порядок після Другої світової

війни має неухильно дотримуватися. Однак імперії, що охоплю-

ють землі різних народів, також є державами не кількох, а яко-

гось одного — панівного, імперського етносу (Грецька, Римська,

Візантійська, Перська, Османська, Китайська, Велика Бри-

танія, Російська), не завжди враховують інтереси непанівних

етносів і, на жаль, через це продовжують палати військові вогни-

ща конфліктів у різних частинах світу і навіть у Європі.

Не є кращим винятком у царині історичних агресій Російська

Федерація як так звана правонаступниця СРСР. Якщо її ідеологи

з мисленням минулого продовжують віщати, що поневолені

народи «сплотила навеки Великая Русь» і нею є Росія, то постає

запитання історичної ваги — хто ж тоді консолідував ранньосе-

редньовічну імперію — Київську Русь? Це є складна і делікатна

проблема історичної спадщини, яку необхідно вирішувати

цивілізовано і з розумінням історії княжого Києва, щоб дотриму-

ватися поваги до народів, міжнародної етики й співробітництва.

Означена проблема є головною для всієї історії Східної Європи

взагалі. Для історії України та Росії — особливо.

Українська історіографія, яка виросла з етнічного само-

усвідомлення українцями свого генетичного зв’язку з Південною

Руссю, традиційно вважала княжий Київ українським (див. ви-

дання царської Росії «Исторія Русовь», 1846). Імперські ж істори-

ки, забезпечуючи ідеологічне підґрунтя експансії Москви на ук-

раїнські землі, проголосили з далекими намірами людність

Київської Русі росіянами (концепція М. Погодіна) тощо.

Це не тільки не відповідає історичній правді, але спотворює

численні неспростовні факти, які заперечують цю вигадану
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нашвидкоруч і на сміх версію. Адже росіяни як етнос відомі лише

із XII ст., а держава Київська Русь активно діяла й процвітала уже

в IX ст., що видно із договорів із Візантією та міжнародних зв’язків

із іншими країнами. Російська ідеологія, щоб не визнавати

Київську Русь праукраїнською державою, формувала й офіційну

більшовицько-комуністичну історичну науку під назвою «ра-

дянська». Саме тоді була висунута концепція «давньоруської» на-

родності, яка нібито і створила державу Русь, а в ХІ–ХІІ ст. під уда-

рами татар розпалася на українську, білоруську та російську гілки.

Використовуючи такі хитросплетіння, названі й інші ідеоло-

ги намагаються всі аргументи звести на користь існування єди-

ного давньоруського етносу фактично до двох основних:

1) етнополітичної єдності Київської Русі як держави, 2) єдиного

Кирило-Мефодіївського мовно-культурного комплексу. Проте

останній складався із книжної церковно-слов’янської мови та

православної культури. Окрім цього, цей комплекс був пошире-

ний не тільки на Русі, а й у Болгарії, Трансільванії, Молдові;

отже, зараховувати всіх його носіїв до єдиного етносу абсурдно.

У Західній Європі в той же час був повсюдно поширений єди-

ний латино-католицький культурний комплекс. Тоді всі народи

західної частини континенту писали і читали латиною і були

носіями римо-католицької релігійної культури, однак ніхто не

стверджує, що від Польщі до Іспанії у середньовіччя мешкав

єдиний народ. Отже, поширення у княжій Русі єдиного Кирило-

Мефодіївського мовно-культурного комплексу не є аргументо-

ваним доказом російської ідеології про існування на цій основі

окремої давньоруської народності.

Під етнополітичною єдністю Русі, яка нібито свідчить про

існування давньоруської народності, зазвичай мають на увазі

єдину державу з конкретною назвою Русь, якою правила

династія Рюриковичів, а також загальноруську свідомість прав-

лячої верхівки та вищого духовенства, що відбилося у давньо-

руській літературі.

Однак усі такого роду й видів показники властиві політиці

всіх імперій, визначальною рисою яких була якраз не моноет-

нічність, а насильницьке утримання під деспотичною владою

метрополії поневолених народів. Класичний приклад демонст-

рує Російська імперія, яка зібрала під єдиним дахом деспотичної

держави 130 народів і народностей. Вона теж була єдиною

політичною країною, якою правила династія Романових,
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а правляча верхівка у провінціях мала москвоцентричні погля-

ди. Отже, політична єдність держави не свідчить про її етнічну

єдність та монолітність, отже, і з цих підстав не може бути ваго-

мим доказом існування єдиної давньоруської народності.

Щось подібне відбувалося і на нашій пам’яті, коли в СРСР

(більшовицький етап Російської імперії — М. Бердяєв) розроби-

ли відому псевдонаукову «Концепцію нової етнополітичної

спільноти — радянського народу», яка була своєрідною спробою

створити сучасний аналог давньоруської народності. Коли

в 1990–1991 роках розпався імперський режим, то виявилося,

що ніякого «радянського» етносу немає, а є численні народи,

землі яких були колись загарбані імперією.

Те саме сталося і в XIII ст., коли під ударами татар ранньосе-

редньовічна імперія Київська Русь остаточно розпалася, на її

місці не виявилося ніякого давньоруського етносу, а численні

народи зі своєрідною культурою й окремою долею: українці,

росіяни, білоруси, ятвяги, лити, лати, ести, чудь, весь, меря та

багато інших.

Посилаючись на колись нібито єдиний давньоруський народ,

сучасні прихильники «єдиної та неділимої» намагаються відно-

вити імперію за рецептом О. Солженіцина, бодай у межах

слов’янського ядра. Чому, починаючи історію міста Києва

з кінця V ст., ми відмовляємо в такому ж глибокому корені його

споконвічним мешканцям — українцям? Якщо вони з’явилися

у столиці Русі значно пізніше, то слід визнати факт зміни

етнічного населення міста в післятатарські часи. Тоді чому ж так

по-українському звучать літописні київські топоніми Печерськ,
Довбичка, річки Либідь, Киянка, урочище Угорське?

Як зазначалося, безпосереднім генетичним підґрунтям

Київської Русі були південноруські племена — древляни, поля-

ни, волиняни, хорвати, уличі, тиверці, які залишили архео-

логічні пам’ятки лука-райковецької культури VІІІ–ІХ ст. У той

же час на території Польщі розвивалася схожа на неї культура,

що носить назву прапольської. Унаслідок консолідації її люд-

ності постало найдавніше Польське королівство ІХ–Х ст. Якщо

європейська історична наука вважає слов’янську людність тери-

торії Польщі VІІІ–ІХ ст. праполяками, то чому аналогічну

прапольській лука-райковецьку культуру України та державу, що

на ній постала, ми не маємо права вважати праукраїнськими?

Українці є великим європейським народом, історичний розви-

ток якого відбувався паралельно із загальноєвропейським — то
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випереджаючи його, то відстаючи від нього внаслідок понево-

лень. Як відомо, європейські етноси (іспанці, французи,

англійці, чехи, поляки) з’явилися на історичній арені після

катаклізмів, пов’язаних з великим переселенням народів та

падінням Римської імперії в V ст. Із VI ст. ці народи проходять

етап націогенези, що завершується в ІХ–Х ст. виникненням їх

перших національних держав нового типу.

Перші незалежні Французька та Німецька держави виникли

у 843 р. внаслідок розпаду імперії Карла Великого на французь-

ку та німецьку частини. Найдавніше Англійське королівство

утворилося в IX ст. У цей самий час засновано Празьке

князівство чехів. У ІХ–Х ст. починаються державні історії

поляків та мадярів. Аналогічні процеси відбувалися з перефор-

муванням середньовічної держави на українських етнічних

землях. Тому є надуманими теорії невизнання Київської Русі

праукраїнською державою і вони суперечать логіці всього євро-

пейського історичного процесу державотворення.

Іншими словами, кияни Х–ХШ ст. були українцями тією

мірою, якою можна вважати поляками мешканців першої

польської столиці Гнезно X ст., а сучасних їм парижан, лондонців

чи пражан — відповідно французами, англійцями, чехами.

Оскільки останнє твердження не викликає сумнівів у фахівців, то

і мешканці княжого Києва вочевидь були праукраїнцями.

Отже, маємо вагомі наукові підстави вважати, що Київську

Русь як державу консолідував не міфічний давньоруський етнос,

а праукраїнці на давньоруському етапі свого історичного

розвитку. Людність Південної Русі поєднує з козацькою та

сучасною Україною антропологічний тип, мова, духовні та

матеріальні цінності. Культура козацької України безпосередньо

виростає з поєднаної культури Південної Русі та Київської Русі.

Це стосується традиційної української кераміки, житло-

будівництва, церковної архітектури, одягу. Етнографи дійшли

висновку, що український народний одяг бере свій початок

навіть не від одягу Русі, а від давньослов’янського. Його

регіональні особливості простежуються від одягу племінних

об’єднань, а його опис часів VIII ст., про які пише Нестор Літо-

писець, підтверджує таке історичне походження. Уявлення про

народний одяг Південної Русі дає реконструкція жіночого

вбрання з поховання X ст. — слов’янської полонянки м. Бірка

у Південній Швеції тощо.
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НЕПЕРЕРВНІСТЬ  РУХУ  ІСТОРІЇ

Наукові джерела переконливо заперечують перерву в куль-

турно-історичному розвитку між Південною, Київською Руссю

та Козацькою Україною. Державна традиція княжої Русі обри-

вається в Галичині в 1340 р., а в Києві — лише в 1471 р., за ска-

сування Литвою Київського князівства. Однак уже в 1490 р.

маємо першу писемну згадку про українських козаків на

Нижньому Дніпрі, що символізує початок відродження нової

козацької доби в історії України. Головні культурні політичні,

духовні, економічні центри Південної Русі — Київ, Чернігів,

Переяслав, Володимир, Галич, Львів та інші — стали центрами

козацької України, міцно зв’язавши два послідовних періоди

української історії.

Підводячи підсумок, слід ще раз підкреслити, що історичні

коріння українського народу сягають тисячоліть. Вони дослі-

джувалися і будуть досліджуватися. Багато слов’янських народів

фактично є відгалуженням від праукраїнського етнокультурного

дерева. Для науки, яка у минулих століттях визначила понад

1,5 тис. років Київської Русі, є лише певним орієнтиром для

пошуків історичних вимірів пізнання нашої історії. Тільки

привідкритими сторінками є трипільська культура, скіфська,

розвиток етносів Подніпров’ям та між Прип’яттю й Східними

Карпатами, а також їх взаємозв’язок із Київським періодом

української культури.

Поряд із іншими дослідницькими напрямками пізнання

нашої історії цікавими пошуками є узагальнення про безпе-

рервний історичний розвиток або етногенез українців щодо

започаткувань на землях Поділля, Волині, Прикарпаття кінця

V ст. Як уже говорилося раніше, його пов’язують із формуван-

ням тут празької археологічної культури. У VІІІ–ІХ ст. вона

трансформувалася в культуру лука-райковецьку, пам’ятки якої

належать літописним древлянам, полянам, уличам, тиверцям,

білим хорватам, волинянам. Автори цієї концепції переконані,

що ці народи були у числі засновників першої української дер-

жави — Київська Русь. І як імперія ранньосередньовічного типу

Київська Русь підкорила інші народи: прабілорусів, псково-

новгородців, праросіян, різні балтські, угро-фінські, тюркські

племена.
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Такі пошуки мають право на існування і їх треба продовжува-

ти в порівняльних аспектах, аналізуючи стародавні пам’ятки

культури нашої історії — такі як «Повість минулих літ», «Руська

Правда», «Слово о полку Ігоревім» — з іноземними джерелами

та узагальненнями світового масштабу. 

Підлягає уважному дослідженню період у часи і після татаро-

монгольської навали на Київську Русь. Падіння й нищення

Києва татарськими ордами не зупинило розвиток українського

етносу і він у тих умовах продовжував розвиватися на своїх спо-

конвічних землях Південної Русі. У важких несприятливих

політичних умовах продовжувалася боротьба за незалежність.

Знесилений безкінечною кривавою боротьбою з войовничими

степовиками народ виступав проти поневолювачів, агресивних

сусідів, хоча його етнічні землі грабувалися татарами, розподіля-

лися між Угорщиною, Польщею, Литвою та Московським

князівством.

На нашу думку, саме на цьому етапі боротьби народилося

українське козацтво, в яке входили різні верстви населення

й представники різних народів, включаючи високоосвічених

і підготовлених у військових справах. Невипадково більшість ко-

заків були грамотними і грамотою володіли жінки, що свідчить

про традиції Київської Русі і, зокрема, таким прикладом є княж-

на Анна — дочка Ярослава Мудрого і дружина короля Франції.

Козацтво — це історична епоха і в українській історії, козаць-

кий рух перетворився на безперервну національно-визвольну

боротьбу проти поневолювачів за побудову самостійної україн-

ської держави. Під проводом Богдана Хмельницького Козацька

держава була створена в результаті визвольної війни 1648–1657 ро-

ків. За різними обґрунтуваннями, козацтво захищало і відстою-

вало інтереси України від 300 до 750 років (дослідження

тривають).

Тобто, історія українства показує, що повноцінне життя будь-

якого народу в минулому і сучасному світі можливе лише

у власній незалежній державі. І тепер ми всі стали свідками того,

що багатовікові устремління українців здійснилися — Україна

стала незалежною. І це є головне досягнення, бо, здобувши не-

залежність, український народ заклав передумови побудови

власного суспільства з історичними традиціями і звичаями, су-

часної правової держави, яка зобов’язана забезпечити громадя-

нам цивілізовані права та свободи на основі верховенства права

і здійснення справедливого й неупередженого судочинства.
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СТАРТОВІ  МОЖЛИВОСТІ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ТА  РЕЗУЛЬТАТИ  РОЗВИТКУ

Цілком природно в цій лекції оцінити: а з чого ж ми розпочи-

нали Незалежність України, що робили, які були стартові умови

самостійного розвитку України, як їх використали та які маємо

результати?

Ще напередодні розпаду колишнього Радянського Союзу

наші власні вчені, зарубіжні експерти, фінансові установи

(зокрема Дойчебанк) прогнозували, що Україна із всіх союзних

республік, маючи найкращі показники, найшвидше почне

розвиватися і дуже швидко досягне блискучих результатів

у своєму як демократичному розвитку, так, відповідно, й еко-

номічному поступі. У цілому були прогнози, що за своїм інте-

лектуальним та виробничим потенціалом Україна наростить по-

тужності і увійде в десятку розвинутих країн світу.

Чому ж так не сталося, як гадалося і прогнозувалося? Більше

того, ціла низка колишніх республік, зокрема Прибалтійські,

випередили за основними показниками благополуччя Україну.

Причин такого відставання багато, серед них є як об’єктивні,

так і суб’єктивні. Про них ми уже говорили раніше і будемо го-

ворити нижче. А зараз я хочу навести деякі останні дані щодо

відтворення людського потенціалу як вирішального чинника

ефективного розвитку суспільства і держави.

Так, у 2008 році за світовим індексом людського розвитку

Україна посіла 82-ге місце серед 179 країн, за якістю життя —

68-ме місце серед 104 країн.

За оцінками Світового банку, Індекс економіки знань, який

розраховується за показниками розвитку інноваційної системи,

освіти і людських ресурсів, інформаційно-комунікаційних тех-

нологій та економічного режиму і державного управління, для

України становить 5,55. Для провідних країн світу він переви-

щує 8,21 (Швеція, Сполучені Штати Америки, Фінляндія,

Ірландія, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Японія

та Нідерланди).

Частка України на світовому ринку наукомісткої продукції

є меншою за 0,1%, питома вага обсягу виконаних науково-

технічних робіт становить біля 1% ВВП України, інноваційна

активність промислових підприємств залишається надзвичайно
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низькою, матеріально-технічна база наукових організацій швид-

ко старішає. Як наслідок, за даними глобального індексу конку-

рентоспроможності 2007 року серед 131 країни Україна, посіда-

ючи за рівнем вищої освіти та фахової підготовки 53-тє місце, за

технологічним розвитком посіла 93-тє, а за інноваціями — 65-те

місце.

Кількість науково-технічних статтей, надрукованих українсь-

кими вченими у провідних світових наукових журналах у 2006 р.,

становила 4 044 (проти 96 449 — вченими Великобританії, 23 033 —

вченими Росії, 14 240 — вченими Ізраїлю). Українські універси-

тети практично не представлені у світових і європейських

рейтингах.

І це при тому, що в міжнародному рейтингові щодо таланови-

тості молоді Україна посідає 19-те місце і є прогноз, що ми

піднімемося на 17. Проте, маючи талановиту молодь, ми нею не

займаємося як слід, а тому в рейтингу підтримки талантів ми

посідаємо 29-те місце.

Можна було б продовжити сумний перелік того, що у нас не

зроблено, упущено і таке інше, але конструктивніше буде поди-

витися на окремі наші проблеми зблизька і накреслити заходи,

що вирішуватимуть ці проблеми.

Корінь зла, якщо так можна сказати у даному випадку,

лежить у неспроможності держави та її системи управління

забезпечити виконання низки взятих перед суспільством на себе

зобов’язань. Розвинуті світові демократії чітко структуровані:

громадянське суспільство плюс держава є двома невід’ємними

складовими соціуму. Такий поділ соціуму на громадянське

суспільство і демократичну державу спостерігається певною

мірою і в сучасних умовах перехідного розвитку України. У цьо-

му тандемі громадянське суспільство тією чи іншою часткою

виступає основою держави, його розвиток спричинює в ній

необхідні зміни. Але питання тут у якості співвідношення цих

процесів і впливу суспільства на державу. Сьогодні у владному

середовищі в Україні створено дуже зручний для корупції

порядок владних взаємовідносин із дубовою вертикаллю,

міжсобойними домовленостями можновладців, фінансовими

відкатами й голосуванням за диригентською паличкою десятків

депутатів замість сотні відсутніх своїх колег на засіданнях Вер-

ховної Ради.
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Українська влада, зокрема Верховна Рада України, не

перестають дивувати весь світ взагалі і Європу зокрема своїми

причудами. На цей раз мова йде про те, що за назвою «народні»

обранці, а фактично за партійними списками, намагаються про-

демонструвати «чудесний розтин» депутата, коли його тіло

перебуває в одному місці, а голос — в іншому. Рада ухвалює

закони завдяки одиноким нардепам, які стрибають між рядами

і голосують за своїх відсутніх колег. І це при тому, що в Консти-

туції України записано, що кожен депутат повинен голосувати

особисто. В європейських же країнах — Німеччині, Великобри-

танії, Польщі, Фінляндії тощо — така практика неприпустима,

оскільки вона не відповідає ні духу закону, ні демократії.

А в Польщі, зокрема, голосування за другого депутата вважаєть-

ся шахрайством. Так що і на цей раз ми знайшли чим здивувати

не тільки Європу, а й світ.

Тому сьогодні кожний громадянин і суспільство у цілому

повинні значно посилити свій вплив з тим, щоб держава

ефективніше мобілізовувала ресурси суспільства на здійснення

реформ, прагнула стати відкритішою до співпраці з інститутами

громадянського суспільства і усвідомлено пішла на модер-

нізацію системи державного управління в напрямі становлення

публічного управління. Такий підхід вимагає якісних змін

у самій парадигмі структуризації суспільства і державного

управління, необхідність формування їх нової моделі, яка б ба-

зувалася на національних особливостях та відповідала світовим

демократичним стандартам. Національне забарвлення суспільс-

тва зумовлене одвічними традиціями, українською менталь-

ністю, духовними і моральними цінностями, самобутнім світо-

глядом українського народу.
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МЕНТАЛЬНІСТЬ  НАРОДУ 

ТА  МАЙБУТНЄ  ДЕРЖАВИ

Поняття «ментальність» пов’язане з такими латинськими

аналогами, як тепtalis, тens, тепtis — «розумовий», «розум»,

«думка» або «інтелект». В англійській мові слово «тепtality»

означає «розум», «інтелект», «розумові особливості», «міра інте-

лектуальної енергії», «напрямок мислення», «характер» або

«спрямування інтелекту». Отже, виходячи із самої етимології

слова, зміст ментальності міститься в когнітивній сфері та ви-

значається, насамперед, тими знаннями, якими володіє певна

спільнота. Разом із віруваннями знання створюють уявлення

про довкілля, яке є ґрунтом ментальності, задаючи разом із

домінуючими потребами та архетипами колективну позасвідому

ієрархію цінностей, яка характеризує цю спільноту (людина

у сфері гуманітарного пізнання).

З погляду політології, ментальність означає певний рівень

індивідуальної і суспільної свідомості, а також пов’язаний із нею

спектр життєвих позицій, культури і моделей поведінки, які

претендують на незалежність від офіційно визначених ідео-

логічних установок і політичних орієнтацій, спільних для членів

суспільно-політичної групи чи організації своєрідного політи-

ко-психологічного тезаурусу. Він дозволяє однозначно сприйма-

ти існуючу соціально-політичну реальність, оцінювати її і діяти

в ній згідно з певними усталеними у суспільстві нормами і зраз-

ками поведінки, адекватно сприймаючи й розуміючи при цьому

один одного. Вживання термінів «менталітет», «ментальність» —

то є пошуки тієї межової основи, що має стати підґрунтям, на-

самперед, прогнозів щодо майбутнього нації.

На відміну від ідеології чи масової психології, ментальність

неможливо виміряти й описати в чітко визначених параметрах,

вона не підлягає вичерпному соціологічному аналізові. Неда-

ремно її ототожнюють із народною душею, животворною

силою, чимось невимірним, невловимим, але реально існуючим

на рівні духовної даності. Дослідження архетипів та ментальних

структур, конкретного етносу дають змогу створити реальні

прогнози його майбутнього, певним чином вималювати

унікальне обличчя нації на тлі історії. Трагічні повороти знач-

ною мірою обумовлюються ментальністю спільноти.
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Для виявлення особливостей розвитку українців та їх

відмінності від інших народів, як правило, проводиться аналіз

не тільки об’єктивних характеристик, закодованих в економіці,

соціальному, політичному та громадському устрої, а й у суб’єк-

тивних характеристиках, духовно-психологічних особливостях.

Як правило, такий аналіз розпочинається з виокремлення та

опису рис характеру, особливостей психологічного складу

українців.

Національний характер (чи більш узагальнено — широкона-

родний характер) — це певна абстракція від реалій існування

етнонаціональної спільноти, узагальнення найпоширенішого

соціально-психологічного типу, що існує в Україні. Опис і ви-

окремлення конкретних характерних рис українців не означає,

що саме ці риси, саме цей набір характеристик притаманний

кожному українцеві. У певному розумінні, це створення «ідеаль-

ного типу українця». І лише в такому сенсі подібне дослідження

виправдане, оскільки може стати основою для поглибленого

аналізу історичного розвитку спільноти та прогнозів її май-

бутнього.

Етнонаціональна спільнота не є раз і назавжди усталеною

структурою, а є результатом як біоеволюційного (етнос), так

й історичного процесу (нація). Національний (народний) харак-

тер доцільно розглядати як деяку цілісність і результат впливу

цілої низки чинників. Серед них можна виокремилити ряд

основних: географічний, расовий, соціально-історичний, соціо-

психологічний, культуроморфологічний.

Психіка, сформована під впливом певних чинників, від-

повідає динаміці, психологічному процесові розвитку внаслідок

зміни впливів та їх інтенсивності.

Аналіз статичних структур української ментальності до

певної міри дозволяє виявити особливості історичної долі наро-

ду та перспективи його розвитку. У той же час динамізм обумов-

лює формування нових можливостей поступу, обґрунтовуючи

існування етнонаціональної спільноти як живого організму, що

розвивається відповідно як до зовнішніх реалій існування, так

і внутрішніх духовних чинників.

Аналізуючи дослідження української ментальності, бачи-

мо, що є серйозні напрацювання у виявленні його компо-

нентів, визначенні основних рис, обґрунтуванні складових

національного характеру. Водночас ми маємо дуже мало
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праць, у яких би вивчалися взаємовплив, переплетіння окре-

мих рис, їх комбінації і бачення того, як це може вплинути на

подальший розвиток українського народу через формування осо�
бистості — сучасного громадянина України.

На його формування негативно впливають відсутність

єдності, злагоди в суспільстві, різночитання стародавньої та

сучасної історії України, протистояння законодавчої та вико-

навчої гілок влади, більшості та меншості в парламенті, під-

силення суперечностей та стан незавершеності й недоскона-

лості діяльності судової влади, елементи штучного загострення

політичного протистояння західного і східного регіонів країни.

Звичайно, ці фактори значною мірою заважають Україні вийти

з тяжкого економічного, соціального та політичного стану,

успішно проводити реформування всіх сфер життя українсько-

го суспільства.

Водночас, стійкі самоврядні потенції української менталь-

ності, традиційний природний демократизм українського наро-

ду, психологічне несприйняття ним деспотичного характеру

центральної влади можна і треба об’єднати в єдиний рух до

єдності громадян, до переосмислення ролі та значення суспільс-

тва й участі кожного українця в соціально-політичному житті

й державотворчій практиці становлення та розвитку України.

Отже, нашій правлячій еліті за допомогою науки необхідно

ретельно проаналізувати складові українського менталітету,

вибрати передусім саме суспільно- й державотворчий потенціал

народу і спрямувати його на повну реалізацію національної ідеї

з максимальною віддачею. Терплячість українського народу,

орієнтація пересічного українця на свої власні сили, вміння

пристосовуватися до змін середовища при бажанні забезпечити

сімейний та особистий добробут дають, вже вкотре, шанс владі

впроваджувати українські модернізаційні проекти на стабільний

розвиток України.

Дослідження, висвітлення й осмислення особливостей

української ментальності пов’язані з нагальною потребою досяг-

ти переломних зрушень у державотворчих процесах та форму-

вання «образу» держави як цивілізованого об’єднавчого утворен-

ня сучасності — правової держави, в якій буде правити закон

і верховенство права на благо людини і громадянина. Тоді всі

особливості нашої української вдачі, внутрішні прагнення і по-

тенційні можливості ментальності українського народу гаранто-
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вано реалізуються. Політична еліта, пропонуючи реформи,

повинна в такому розвитку подій усвідомлювати важливість

названих факторів і спрямувати зусилля держави на модерні-

зацію єднання суспільства за безпосередньою участю громадян.

Але не слід забувати, що існує небезпека переступити поріг

максимально допустимого потоку інновацій, коли суспільство

через самобутність своєї культури просто не в змозі осягнути,

переосмислити і включити у свій світогляд незбалансовані нова-

торські ідеї, оскільки вони не узгоджуються із громадянами

і викликають несприйняття у переважної більшості населення.

Глибоке знання базових рис української вдачі має сприяти

(разом із іншими чинниками) осмисленню напрямків творення

і розвитку вітчизняного державного процесу з урахуванням

європейської та світової практики й самобутності історичного

досвіду українського народу.

Наскільки правильна теза, що минуле треба знати, настільки

неправильним і необов’язковим є його сліпе копіювання.

Суть — в оцінці й порівнянні обставин та конкретних дій. Спо-

чатку треба виявити помилки, виправити їх, а не тільки дошку-

ляти критикою й наріканнями. Потрібно по-науковому, з ураху-

ванням світового досвіду з’ясувати суть реального становища,

щоб чинити краще, ніж попередники, щоб нащадки не мали

підстав дорікати нам. Майбутнє слід планувати з перспективою.

«Мудрість наша полягає не в пам’яті про наше минуле,
а у відповідальності за наше майбутнє», — стверджує Бернард

Шоу. Але ця відповідальність може бути вихована на основі

добротного аналізу минулого, історії в ім’я правильних дій для

сучасного і майбутнього. 

– 31 –



ЯКІ  МИ  Є  –  УКРАЇНЦІ?

Більшість дослідників феноменологічного напрямку до

найусталеніших рис українського національного характеру

відносять: індивідуалізм, гуманність, демократизм, волелюб-

ність (що часто переростає в анархізм), толерантність та миро-

любність, милосердя, щирість та духовність, хазяйновитість,

оптимізм, честолюбство, інтровертність тощо. Ось як точно

і водночас мальовничо висловився відомий науковець С. Таран:

«...українці  не є сонячною нацією дня. День з його буденністю,
процвітанням, суєтою не є нашою суттю. Ми не є нацією глупої
ночі. Ірраціональна дика ніч для нас теж чужа. Ми і є якраз нація
«вечорова». Лірична краса вечора, поетичні сутінки — це сутність
української душі. І так приємно помріяти увечері, під світлом
ясних зорь та вибудувати в голові сотні гарних планів на майбутнє
та... так і залишитися мріяти далі...» У той же час, серед найти-

повіших рис визначають нестабільність і суперечливість вдачі,

брак колективної волі, національної солідарності та згоди.

Особливості психічного типу, національного характеру знач-

ною мірою зумовлюють специфіку світогляду українського

народу.

Спектр компонентів українського менталітету досліджували

чимало авторів. Різними є оцінки рис українців у цих досліджен-

нях: від різко негативних, глузливих, зневажливих до позитив-

них, романтично забарвлених. Хоч би як там було, зрозуміло

одне — українська ментальність, визначаючись сама протягом

віків, вона має свою специфіку: сформувала здатність до хоч би

й стихійного, спонтанного, та все ж стійкого протесту й непоко-

ри пригноблювачам. Але найбільше український народ потерпав

від власного бездержав’я. І зараз, коли ми відзначили двадця-

тирічний ювілей нової української держави-юнки з більш ніж

півторатисячолітньою історією, нас не можуть обминати питан-

ня для суворої відповіді: а чому, власне, так сталося?

Тут, за нашими переконаннями, причина не в накопиченні

кількості історичних фактів про підтвердження так званого

анархічного індивідуалізму українців чи відсутності згуртова-

ності та єдності або взаємопідтримки. Тут виміри іншої глиби-

ни історичних наслідків. Насамперед — це прагнення до
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особистої свободи, що особливо проявилося і притаманно

козацтву, навіть тоді, коли суспільство перебувало у стані без

належного статусу державності. Треба усвідомити й перебороти

себе психологічно, що Україна не зі своєї волі втрачала власну

державність, що тривалий час нав’язуваний їй спосіб форму-

вання державності був чужорідним — татарським, турецьким,

польським, російським, з насильницькими інститутами гноб-

лення й приниження, які, до того ж, обмежували індивідуальну

свободу людини, національну честь та гідність і господарську

ініціативу.

Тому природно, що такий досвід викликав у суспільній

психології та свідомості реакцію відторгнення, неприйняття

державності. Перевага практично соціальних інстинктів над

політичними нав’язувалася українському народу впродовж

величезного історичного періоду замість суспільного порядку на

рівні компактних спільнот – родини, братства — громадяни, які

поєднані почуттями. Спільнота формується під впливом

почуттів, а не розуміння необхідності чи інтересу. Тому значно

слабшим є розуміння потреби єдності великих спільнот, яке

є певною мірою абстрагованим.
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ГРОМАДЯНИН  І  КЕРІВНИК: 

МЕНТАЛЬНІСТЬ  ЧИ  ПРОТИСТОЯННЯ?

Найбільша трагедія України полягає в тому, що тут майже

мертвими пластами лежить потужний інтелектуальний потен-

ціал, який ніяк не може зрушитися на політичний, економічний

та соціальний прорив. Бо звик до вказівки «куди» і наказу «як».

А в самого не вистачає ні творення духу, ні самоорганізаційної

волі. І тому досі ніяк не народить ні провідної еліти, ні народно-

го провідника. Влада ще закрита від народу, не підзвітна йому,

а діє через партійні системи замість безпосередньо обраних

представницьких органів, які повинні бути підконтрольні наро-

ду, звітувати та відповідати перед ним.

Нерідко йде протистояння між громадянином і керівником

через полярність підходів до укладу життя та створеної різниці

в матеріальному забезпеченні, можливостях реалізувати себе

тощо. З усіх сторін нинішнього буття та нашої ментальності

треба осмислити сказане в романі Ліни Костенко: «Святкуємо
10�ліття президентства нашого президента. Хоча, що святкува�
ти? З тринадцяти років омріяної Незалежності десять років
забрав цей фактично випадковий у нашій історії чоловік, який
навіть не знав, яку державу будуємо, за правління якого Україна
увійшла в смугу принижень і нестатків, корупції і ганебних скан�
далів, занепаду й переродження. Однак преса оцінила цей період як
епоху великих звершень» [3, 348].

Тривога патріотичної людини і громадянина за такі події

в державі є закономірним явищем для виховання українця як

громадянина, так і керівника. Тому письменниця із громадянсь-

кою відповідальністю полемізує з політиками і владою, які

допустили порушення основ рівноправності та демократії, що

призвело Україну до такого стану: «У законодавчому органі може
засідати кримінальний авторитет. У виконавчій владі угніздити�
ся корупція. У православному монастирі оселитися тамплієри ...
вигулькнули у Кам’янець�Подільському» (там само, с. 356).

Ми повинні зрозуміти, що відтворити модерну українську

націю, а відтак і національну ідею, можна лише на основі

сучасної науки за допомогою національно-свідомої українсь-

кої еліти та патріотично налаштованих громадян з усвідомлен-
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ням ними відповідальності за створення справедливих умов

рівноправності на умови життя, особистого вкладу в розбудову

України.

Українська спільнота не повинна допустити згортання інсти-

тутів громадянського суспільства, ущемлення прав і свобод гро-

мадян і реставрації авторитарного режиму так само, як консер-

вації існуючого стану громадянського суспільства і підтриму-

вання хиткої рівноваги між ним і державою, порушення якої

призводить до встановлення напівавторитарного, а то й автори-

тарного режиму. Це призведе, як відомо з історії, до важких

наслідків у суспільстві й державотворенні.

Можна стверджувати, що зародження сучасних тенденцій

розвитку суспільства можуть привести нас до зміцнення грома-

дянського суспільства європейського типу з активізацією участі

громадян у вибраних ними структурах влади та удосконалить

і спростить процеси їх участі в прийнятті управлінських рішень,

а також контролі за виконавчою діяльністю. Це справді так, але

цьому треба навчитися через участь в управлінському житті

суспільства і держави із знанням своєї справи та активно діяти.
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СТРАТЕГІЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  ІДЕЇ

Зауважимо, що національна ідея повинна бути довгостроко-

вою стратегією, але в той же час мобільною — як і в цілому, так

і в окремих своїх проявах на виклики життя. На сьогодні голов�
ною складовою національної ідеї, яка може об’єднати, згуртувати
та гуманізувати українське суспільство, має стати розбудова
суспільства і держави, які спроможні подолати бідність та пов’яза�
ну з нею корупцію. Ніщо так не принижує людину, як злидні!

«Приниження робить нас безпорадними. Приниження робить нас
ізгоями. Я взагалі думаю, що й державу свою цей народ не може
й досі побудувати, бо пережив велике історичне приниження» [3].

Українському соціуму, його відповідним інституціям слід

добре напружитися, щоб розробити і втілити в життя політич-

ний проект майбутнього нації. Йдеться про формування та

усвідомлення української національної ідеї як основи розвитку

об’єднаного консолідованого українського громадянського

суспільства, демократичної держави і, відповідно, модернізації

системи державного управління під контролем народу. 

Національна ідея повинна дати привабливу перспективу для

всіх громадян країни як смисложиттєвий модерний проект

суспільного розвитку, який базується на національній спадщині

та сучасній системі цінностей українського народу, спроекто-

ваній на спільні духовні та матеріальні інтереси і потреби всієї

нації, та довгострокову стратегію сталого розвитку України.

Сутністю національної ідеї має бути стратегічна мета, що зумов-

люється глибинними внутрішніми зв’язками і тенденціями роз-

витку суспільства, є конкретно-прагматичною і змінюється

залежно від обставин, у яких розвивається країна. 
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КУЛЬТУРА  І  ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Ключовим чинником у подальшому розвитку українського

суспільства і держави постає культура [12].

Формування та розвиток культури – складний, суперечливий

процес, зумовлений певними закономірностями. Культура знач-

ною мірою віддзеркалює стан суспільного виробництва,

соціальну структуру країни. 

Розуміння умов виникнення будь-якої культури передбачає

погляд на неї зсередини, тобто осмислення тієї особливої

внутрішньої взаємодії, яка безпосередньо визначає її уні-

кальність. Структура культури є досить складним і багатогран-

ним явищем. Усі її складові елементи взаємодіють між собою,

утворюючи єдину систему культури. У широкому розумінні,

культура – це феномен, створений людиною. Саме через культу-

ру пізнається людина як суспільна і соціально-діяльна особа,

реалізується людське «Я».

Незважаючи на зіткнення вельми різних культурних ціннос-

тей та тенденцій, можна виокремити критерії прогресу людської

культури в цілому. Йдеться про два взаємопов’язаних критерії:

а) зростання загальнолюдського; б) розвиток унікальності.

У структурі національної культури треба виокремити такі

складові, як матеріальна, побутова, політична і правова, як

наука, освіта і філософія. До особливостей національної культу-

ри належать мова, звичаї, традиції народу, релігія, художня куль-

тура, національний характер, національна свідомість, почуття

національної гідності.

На різних ступенях розвитку народи живуть окремо і від-

повідно створюють власну культуру. Посилення контактів між

державами, зближення народів, обмін досягненнями культури

зумовлює спільність культурних цінностей і засвоєння їх

людством. Це, безумовно, позитивна сторона цих процесів. Але

вразливість інформаційного простору щодо зовнішніх впливів,

слабка орієнтованість на задоволення суспільних потреб, низь-

кий рівень присутності у глобальному медіа-просторі, висока

інформаційна і технологічна залежність від іноземних держав та

їхніх медіа-структур створює низку реальних загроз національ-

ній безпеці України. 
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Культурний простір продовжує продукувати у громадян Ук-

раїни істотні відмінності у світоглядних, ціннісних орієнтаціях,

поглядах на минуле і майбутнє країни, на шляхи її подальшого

розвитку. Присутність у національному культурно-символічно-

му просторі рудиментів імперсько-радянської тоталітарної доби

дезорієнтує національну свідомість українців. Низька конкуре-

нтоспроможність та затребуваність національних культурних

індустрій зумовлює домінування у мовно-культурному просторі

України зарубіжної культурної продукції, що породжує низку

економічних та соціокультурних проблем. Українська культура

повільними темпами інтегрується в європейський та світовий

культурний простір [2].

Постіндустріальна доба розвитку людства, в яку ми вже

ввійшли, вимагає нового розуміння культури як феномену, що

потужно впливає на розвиток нових технологій, на кваліфікацію

працівників, на ефективність менеджменту, соціальні та

політичні практики членів суспільства, мотивацію економічної

діяльності людини, національну ідентифікацію людини і грома-

дянина тощо. Розвинена, динамічна та доступна культура є жи-

вильним середовищем, у якому формується і реалізується креа-

тивний (творчий) потенціал людини – головна рушійна сила

науково-технологічного та суспільного прогресу [2].

Спираючись на національні еліти, Українська держава

покликана осучаснити національну модель культурної політики,

а саме:

1) українська національна культура має стати модерною

й конкурентоспроможною, утвердитися як у межах фольклор-

но-поетичного простору, так і поза колом традиційних жанрів та

стилів, засвоїти новітні сфери творчості та культурних практик;

українці мають зберегти своє неповторне культурне обличчя,

засвідчити оригінальний, пізнавальний образ української куль-

тури у свідомості світового співтовариства;

2) об’єднавчий потенціал української культури має стати

потужним чинником національної ідентичності та єдності.

У суспільній свідомості має утвердитися сприйняття української

культури як сукупності культур всіх національних меншин та

етнічних груп, інтегрованих у єдиний культурний організм.

Основними завданнями у цій сфері є:
• формування цілісного національного мовно-культурного

простору, що має ґрунтуватися на утвердженні української мови
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у всіх сферах суспільного життя, на забезпеченні присутності

національного культурного продукту в духовному житті наших

громадян;

• збереження та розвиток культурного різноманіття мовно-

етно-релігійних складових сучасного українського суспільства

як потужного ресурсу гуманітарного розвитку, культурного зба-

гачення націй;

• визнання пріоритетності розвитку, підтримки та поширен-

ня сфери функціонування культури титульного етносу – інтег-

руючого чинника національної ідентичності, основи сталого

розвитку Української держави;

• забезпечення динамічного розвитку національних культур-

них індустрій як важливої складової розвою творчого потенціалу

людини та потужного потенціалу економічного розвитку

країни, створення повноцінного ринку якісних та доступних

культурних послуг через запровадження податкових пільг для

українських виконавців, видавців, кінематографістів тощо; фор-

мування сприятливого інвестиційного клімату у сфері культур-

них індустрій; використання культурних цінностей у розвитку

регіонів має стати джерелом притоку інвестицій та фінансових

надходжень, створення робочих місць, активізації культурного

життя;

• розширення доступу до надбань культури, культурно-мис-

тецьких послуг всіх верств українського суспільства, особливо

мешканців малих міст і сіл;

• поповнення фондів публічних бібліотек українськими

книжками, пропагування книжки і читання серед дітей та мо-

лоді; сприяння виробництву і широкому прокату українських

фільмів, запису та популяризації вітчизняної академічної та су-

часної музики, розвитку мережі книгарень та кінотеатрів; розви-

ток професійного мистецтва, всіх його напрямів і жанрів, зокре-

ма, заснованих на новітніх технологіях; пошук та впровадження

інноваційних моделей позабюджетного фінансування мистець-

кої творчості;

• відновлення історичної пам’яті українців, подолання

імперсько-радянських стереотипів щодо оцінок українського

минулого; унормування переліку державних свят, топоніміки,

які б не суперечили національній традиції, сприяли утверджен-

ню української ідентичності;
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• актуалізація та збереження національної культурно-істо-

ричної спадщини, створення системи її електронного обліку,

перетворення історико-культурної спадщини на ключовий чин-

ник національної ідентичності, освіти та патріотичного вихо-

вання дітей та молоді, реалізації творчого потенціалу українсь-

кого суспільства;

• розгалуження системи публічних бібліотек, зокрема і елект-

ронних, поповнення їх фондів українськими книжками, пропа-

гування книжки і читання серед дітей та молоді;

• розвиток і модернізація мережі музеїв та заповідників,

зокрема через залучення недержавних інвестицій та меценатсь-

ких коштів, які здатні дати поштовх розвитку галузей економі-

ки, що ґрунтуються на культурній спадщині (художні промисли,

культурний туризм, туристична інфраструктура); завершення

культурно-мистецьких проектів «Мистецький Арсенал», «Геть-

манська столиця» в Батурині, розвиток історико-культурних за-

повідників «Хортиця» та «Чигирин» тощо;

• сприяння розвитку національних культурних потреб

співвітчизників, які проживають за кордоном, шляхом забезпе-

чення доступу до національного культурного надбання України;

• популяризація української культури, просування націо-

нального культурного продукту поза кордони України через роз-

ширення творчих контактів українських митців із закордонни-

ми мистецькими центрами, підтримка їх участі в міжнародних

мистецьких програмах, фестивалях, конкурсах, виставках тощо,

а також використання можливостей  закордонного українства,

яке є потужним ресурсом гуманітарного розвитку нації.
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УКРАЇНСЬКА  ДЕМОКРАТІЯ 

ТА  ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ПРОСТІР

Подальше утвердження свободи слова, яка має стати реаль-

ним здобутком української демократії, вимагає модернізації
національного інформаційного простору. В умовах значної інтен-

сифікації інформаційних впливів та застосування високоефек-

тивних технологій маніпуляції свідомістю психологічно стабіль-

на особистість, яка поділяє цінності свого соціуму та є лояльною

до держави, яка ці цінності реалізує, розглядається як один із

ключових чинників національної безпеки держави.

Основними завданнями у цій сфері є:
• прискорення реформування національної медійної систе-

ми, модернізації її стандартів, створення системи суспільного

теле- та радіомовлення;

• відновлення цілісності загальнонаціонального культурно-

комунікаційного простору, порушеного внаслідок нав’язаної

тривалої культурної асиміляції.
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ОБЕРЕЖНО!  

П’ЯТА  КОЛОНА В УКРАЇНІ  ДІЄ!

П’ята колона в Україні — проросійські сили знахабніли

і пішли широким фронтом у наступ на українство.

Нам продовжують імплантувати у свідомість, що ми не окре-

мий народ, а якийсь осколок не то поляків, не то кацапів, що

ми не маємо гордості, упосліджені, самі стали і все ще стоїмо на

колінах і ніяк не можемо піднятися. Нас позбавляють права жи-

ти у повноцінній країні, розмовляти національною мовою і га-

рантувати це право нашим дітям на майбутнє.

Стає дуже серйозною загроза ліквідації правової підстави ук-

раїнської національної ідентичності: у паспорті громадянина

України це вже зроблено, залишилося ще тільки в паспорті дер-

жави — Конституції України — національну ідентичність

підмінити громадянською ідентичністю [13].

Такі політичні авантюри не нові.

У Конституції СРСР аналогічною тезою декларували форму-

вання «радянського народу» — політичної нації як конгломера-

ту всіх національностей, які проживали на території Радянсько-

го Союзу.

Імперія, маючи відповідну великодержавницьку ідеологію —

систему політичних орієнтирів, заснованих на імперській докт�
рині захоплення території і підкорення населення, — сама формує
своє так зване інтернаціональне суспільство.

А самостійна нація з відповідною державницькою ідеоло-

гією — системою духовно-соціально-правових орієнтирів,

заснованих на національній традиції культурної самоор-

ганізації, — сама творить власною політичною волею націона-

льну державу. У цьому — принципова різниця між інтернаціо-

нальною імперією й національною державою.

Як не намагалися у великодержавному ідеологічному тиглі

Радянського Союзу виплавити нову безетнічну політичну

націю, та розпався умовний «радянський народ» на самодо-

статні природні народи, хоч і зазнали вони певних соціально-

політичних деформацій світогляду, відомих під назвиськом

«совковість».

Що ж тепер загрожує Україні?
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У паспортах громадян України вже немає запису національ-

ності, тобто відсутні правові підстави для національної само-

ідентифікацїї. Тепер завуальовано хочуть прибрати із паспорта

держави — Конституції України — саме поняття корінного

народу. Лишилося винародувати українців, а на їхній кореневій

основі нащепити пасинків від інших народів і вивести гібрид

українських космополітів, які вміло пристосовуються до

політичних умов і яким байдужі доля української землі й доля

культурної традиції корінного народу, сам український народ

і його національний дух. Не вдався затяжний експеримент

зробити з механічно змішаного суспільства великодержавну

політичну націю, може, вдасться на пні корінного народу під ти-

тулом держави з його іменем швидко вивести гібридним мето-

дом механічно змішане суспільство з недозрілою свідомістю,

дезорієнтованою партійно-конфесійними догмами. Руйнівний

процес змішування вже розпочався: з України витурено близько

8 млн соціальних вигнанців-нелегалів на заробітки у світ, а в Ук-

раїну запущено майже таку саму кількість нелегалів із цілого

світу. В нинішній Україні соціальне єство неповне, й відсутній

саме середній клас, який мав би бути джерелом самостійної сили

суспільства, здатного творити національну державу. Натомість —

несамостійна, компрадорська влада в задекларованій «суве-

ренній і незалежній, демократичній, соціальній, правовій дер-

жаві» проводить соціальний експеримент: формує збайдужіле

суспільство — безетнічну політичну націю під уніфікованою

назвою «український народ».

Дефініція «Український народ — громадяни України всіх
національностей» задекларовує «український народ» як етно�
політичний конгломерат і одразу вилучає з політичного життя
«український народ» як етнокультурно�духовну спільноту, ти�
тульну, корінну українську націю.

Отже, політичний чинник одразу починає превалювати над

культурним чинником. А незріла політична свідомість руйнує

духовні засади культурної самоорганізації. Культура — це систе�
ма самоорганізації, саморозвитку, самореалізації (другого, духов�
ного, народження) індивіда й народу (нації) як збірної особи. І тіль-

ки на засаді національної культури можливий розвиток націо�
нальної політики — системи забезпечення суспільного ладу.

Існує застереження видатного українського вченого-еко-

номіста й політичного діяча Михайла Туган-Барановського
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(1865–1919): «...Політика ніколи не може бути вищою від рівня
культури». Політизація культури призводить до профанації

всього розмаїття виявів культурного життя, заснованого на

самоорганізації.

Японці в ось якій філософемі сформулювали принцип тво-

рення національної держави на основі культурної самооргані-

зації: «Душа народу створює державу». А перший і найвидатні-

ший український  філософ права Памфіл Юркевич (1826–1874)

створив цілісну філософську систему національного державот-

ворення  на засаді національного права як явища національного

духу: «Право — явище національного духу, історичного характеру
народу та одвічної ідеї правди... Національний дух є джерелом пра�
ва і вищим законодавцем». П. Юркевич обґрунтовує надзвичайно

актуальне нині переконання, що «дух народу виявляється в його
законах через моральність влади». Отже, якщо влада аморальна,

то «дух народу» не виявляється в законах.

Український народ був, є й буде корінною етнокультурно�духов�
ною спільнотою на своїй рідній землі й основним державоутворю�
ючим чинником України як національної держави, хоч би які
політичні експерименти над ним проводили. Іншому на цій хлібо-

родній землі не бувати, хоч би як комусь хотілося змінити духов-

но-природно-історичний процес. Суть народу визначає Всеєди-

ний Дух через його збірне серце й природа рідної землі через

його продуктивну діяльність. Саме сакрально-природне най-

мення Україна визначає психотип і духовний тип та ідею

суспільного ладу (національну державницьку ідею) корінного

народу, який живе із власної праці на цій землі, й, незважаючи

на всі історичні деформації, зберігає й примножує самостійну

силу своєї самоорганізації за законом Усеєдиного Життя.

Українці є домінантним титульним етносом в Україні, вони
становлять 78% українського суспільства. Корінний український
народ (нація) — об’єднуючий чинник для представників інших

народів. На засадах культурної традиції корінного українського

народу й на загальнолюдській моральній основі формується

соціально�політично�правова спільнота — українське суспільство.

Українське суспільство — різноетнічне, соціально�політично�
правове самоутворення із громадянською й етнічною ідентичністю
(кожна національна меншина має, крім громадянської ідентич-

ності, й свою етнічну ідентичність).  
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Український народ (нація) — моноетнічне етнокультурно�духов�
не ядро цілісного українського суспільства з національною й грома�
дянською ідентичністю.

Суттю української національної ідентичності є духовний тип

української людини з первинністю серця як провідним чинни-

ком морального життя. Моральність і духовність — основний
зміст життя українців на засаді рідної природно�культурної
національної традиції. Бо саме духовність наповнює вищим

сенсом індивідуальне життя людини й весь життєвий простір

народу. Абстрагування від моральності й духовності призводить

до винародовлення. Причиною нинішньої суспільної кризи

в Україні стала відірваність людей від духовної традиції культури

й імітація фінансової цивілізації. Фінансова цивілізація, засно-

вана на первинності меркантильного розуму, зосереджується на

зовнішній формі буття й призводить до руйнування духовної

традиції культури, заснованої на первинності серця. Передусім

зазнає руйнівних цивілізаторських впливів система традиційної

етнопедагогіки й освіти — джерельна основа самоідентифікації

народу. Національна ідентичність в Україні перебуває не тільки

під уніфікаційним натиском ліберальної космополітичної

фінансової цивілізації, а й під нівеляційним тиском агресивної

російської імперської «православної цивілізації».

В українського народу, як і в інших народів, своя етнічна

(національна) ідентичність із осердям духовного типу, хоч би де

вони жили. Як правило, кожен народ на планеті є етнічним

соціумом, основна частина якого живе на рідній землі, а решта

розпорошена за межами етнічної території. Але етнічний соціум

завжди лишається духовно-природною, етнокультурною, мов-

но-психологічною реальністю, й представники його через
етнічну самоідентифікацію відчувають і усвідомлюють себе
невід’ємною частиною свого народу. Кожен представник титуль-

ної нації й етнічної складової українського суспільства повинен

мати право вільно підтверджувати свою національність записом

у паспорті громадянина України. А держава зобов’язана гаран-

тувати це право кожному громадянинові й на цій підставі –

представництво в органах державної влади разом із титульною
нацією всім національним меншинам у рівних пропорціях.

Розгляньмо тепер ту частину українського етнічного со-

ціуму — українського народу як етнокультурно-духовної спіль-

ноти, яка живе за межами України, з огляду на хибну тезу
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«Український народ — це громадяни України всіх національностей».

Де тепер місце українцям, але негромадянам України?

Об’єктивно лишаючись частиною українського етнічного

соціуму, закордонні українці (їхній статус визначено відповід-

ним Законом України) в такому разі не належать до «українсь-

кого народу», бо не є громадянами України, Де�юре вони

справді не належать до соціально-політично-правової спільно-

ти українського суспільства, але до українського народу як

етнокультурно-духовної спільноти вони належать де�факто, бо

етнічної природи й духовного типу людини не заперечити

ніякими законами. Це так само безглуздо, як прийняти,

наприклад, закон, що зобов’язує місяць не світити щотижня

з 0:00 годин до 6:00.

Тож який сенс етнічним українцям за межами України іден-

тифікувати себе з конгломератним «українським народом» чи

з абстрактним «народом України»? Хіба не простіше й прак-

тичніше адаптуватись у світі до нових умов і стати національною

меншиною чи асимілюватись, розчинитись у суспільствах країн

їхнього перебування? А чужинцям у нас варто тільки набути

українського громадянства, як вони одразу стають «українським

народом» або «народом України».

Етнічна чи національна ідентичність (тотожність) — це
волевияв самостійної сили духу народу, нації як збірної особи через

індивідуальні волевиявлення людей. Осердям етнічної, націона-

льної самоідентифікації є духовний тип людини як сукупність
стабільних етнопсихологічних якостей — провідна сила духу особи
є в її серці. Серцем людина єднається з усім рідним — землею,

родиною, родом, народом. Тим самим вона знаходить природно-

моральну основу для прагнення душі жити. А розумом, надто

позбавленим сердечної основи, людина спрямовується у світ

і переважно пристосовується, адаптується до чужого, шукаючи

задоволення потреб організму.

Особливо глибоких деформацій під впливом глобалізаційних

тенденцій зазнає молоде покоління українців, надто мігрантів,

яке масово губить етнопсихічну ідентичність українського

духовного типу, а натомість набуває характерних космополітич-

них ознак адаптивного типу — пристосовується до кращих умов

виживання будь-де.

Тепер постає риторичне питання щодо задекларованого

в Конституції України «збереження генофонду українського
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народу» як обов’язку держави. Виходить, держава зобов’язана

зберігати генофонд конгломерату за рахунок винародовлення

корінного народу?

Зупинити винародовлення українців і політичні спекуляції

на мовно-національних питаннях, переорієнтувати формування

абстрактного громадянського суспільства в Україні на конкрет-

не українське суспільство та забезпечити відтворення українсь-

ким суспільством власної самостійної сили і його саморозвиток

на цій основі можна лише узаконивши в Конституції України

ключове правове поняття:

українське суспільство – різноетнічна громадська цілісність,
сконсолідована довкола моноетнічного ядра корінного українсько�
го народу, титульної української нації.

Основоположне поняття традиційного українського права:

воля — мудре рішення, яке усвідомлено приймають усі громадя�
ни і яке стає дієвим законом для  кожного  громадянина в єдності
його  прав та обов’язків, — правова основа владованого життя
українського суспільства.

Світоглядне поняття:

українська державницька ідеологія — система духовно�соціаль�
но�правових орієнтирів уладованого життя українського
суспільства на засаді духовної традиції українського народу, пра�
вовій основі громадянської волі й загальнолюдської моральності.

Суть моральності — в досягненні людиною моральної

зрілості у триєдності істинного думання, правдивого висловлен-

ня й праведного діяння, на основі чого й відбувається друге,

духовне, народження людини в системі своєї рідної культури.

Кожна людина й народ повинні мати власну моральну опору

в духовній волі свого серця й моральній дієвості свого розуму.

Воля духу — мірило самостійної сили людини й народу. Збірна

особа народу, як і людська особистість, забезпечує собі гідне

життя самостійною силою душі, серця і розуму. «Будьте самос�
тійною силою, а не знаряддям чужої сили», — цей моральний

імператив П. Куліша є ключем до осягнення суті людського жит-

тя. Людина має самостійну силу, коли керується прагненням

душі жити й здійснює свою життєву програму досягненням ду-

ховної мети. А коли послуговується тільки потребами організму,

вона приймає засіб за мету й легко стає знаряддям чужої сили.

Люди, які залежать від шматка хліба у прямому й переносному

значенні, стають залежними й від чужої сили, вони гублять
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самостійну силу й життєву програму своєї душі. Життєва

програма закладається від народження в живій душі людини

й збірної особи народу та реалізується у триєдності істинного ду�
мання, правдивого висловлення й праведного діяння. І тільки жива

душа силою духу в серці ідентифікує себе зі збірною особою

рідного народу, а мертва душа, не маючи духу в серці, не здатна

ідентифікувати себе ні з яким народом.

Українське суспільство різноманітне за своїм етнічним скла-

дом, а за морально-духовною суттю свого соціального єства

передбачає спільність інтересів усіх його складових в ім’я вищої

життєвої мети — здійснення програми душі кожної людини

заради щастя, яке «всередині нас» і «залежить від серця» (Г. Ско-

ворода), а досягається спільною волею. Цю вищу індивідуально-

спільнотну мету концентрує в собі ідея суспільного ладу
(національна державницька ідея) — програма життя українського
суспільства на основі культурної (духовно-господарської) тра-

диції корінного українського народу й на правовій основі грома-

дянської волі та загальнолюдської моральності з провідними

світоглядними орієнтирами національної державницької ідео-

логії.

Жодна політична або релігійна ідеологія не може бути визна-

на державою як обов’язкова, бо всі вони представляють партійні

чи конфесійні інтереси окремих соціальних груп і є корпоратив-

ними. І тільки національна державницька ідеологія забезпечує
ціннісні духовно�соціально�правові орієнтири для кожного грома�
дянина й цілого українського суспільства у здійсненні життєвої

програми індивідуальної й збірної душі в системі національної
політики — управління суспільством і державою. 
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СОЦІАЛЬНО"ПОЛІТИЧНА 

КОНСОЛІДАЦІЯ  І  МОВА

Українське суспільство здатне досягти соціально-політично-

го порозуміння й згармонізувати своє життя із природним сере-

довищем України тільки через мову корінного народу. Мова
корінного народу — це система природно�акустичних і духовно�
смислових вібрацій, які уладовують соціальне середовище цілого
суспільства. Кожна етнічна група користується своєю рідною

мовою у власному культурному житті. Та тільки вся система мо-

ви корінного народу у статусі державної забезпечує міжетнічне

громадянське порозуміння й творення політичної системи
суспільного ладу — національної держави.

Держава повинна забезпечувати всебічний розвиток і пов-

ноцінне функціонування української мови як державної й між-

етнічного спілкування в політичній та всіх інших сферах

суспільного життя на всій території України й гарантувати віль-

ний розвиток і культурне функціонування мов усіх національ-

них меншин.

Та функціонування мови, крім культурно-політичного аспек-

ту, має ще й моральний аспект. Захоплюючись ідейно й теоре-

тично правильними словами, люди схильні втрачати відчуття

реальності життя, а отже слова їхні гублять дієву силу своєї

істинності — розходяться з ділом. Тільки державницька ідео-

логія, дієва державна мова й воля (дієва правова свідомість)

сконсолідованого українського суспільства здатні об’єднати всіх

українських громадян на батьківщині й за кордоном в інтересах

України.

А на збірну особу українського народу з його консолідуючою

волею національного духу покладається висока місія об’єднати

все українське суспільство в цілісну соціально-політично-пра-

вову спільноту, яка й витворить власною громадянською волею

рідну політичну систему суспільного ладу — Українську державу.
Політика держави має ґрунтуватися на ідеї консолідації усіх ук�

раїнців, незалежно від місця проживання, походження і покоління,
з метою забезпечення загальнонаціональної консолідації на

принципах зміцнення української національної ідентичності,

об’єднання світового українства навколо ідеї національного
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відродження і гідного утвердження української нації в сучасно-

му світі, посилення ролі закордонних українців у процесах євро-

атлантичної інтеграції України.

Державна політика має базуватися на безумовному визнанні

та високій оцінці заслуг наших закордонних співвітчизників,

сприяти налагодженню постійного зв’язку між українцями

всього світу зі своєю історичною батьківщиною. В умовах без-

державності українська діаспора активно репрезентувала інтере-

си національної спільноти у світі, зберігала традиції української

культури, мову, пам’ять про історичне минуле свого народу. Зу-

силлями еміграції створювались і нині діють інтелектуальні та

українознавчі наукові осередки, бібліотеки, встановлювалися

пам’ятники героям та провідникам нації. Завдяки нашим закор-

донним співвітчизникам, світ пізнав правду про Голодомор

1932–1933 рр., про долю в’язнів совісті, які відстоювали

національну і людську гідність у боротьбі з тоталітаризмом.

І сьогодні активність українських громад, їх патріотична пози-

ція, не в останню чергу, спонукали уряди і парламенти багатьох

країн визнати український Голодомор геноцидом.

Цей досвід унікальний у світовій історії і дає право українцям

вважати себе зрілою національною спільнотою, пишатися

своєю волею до свободи і самоствердження. Сьогодні він має

послугуватися справі відновлення української ідентичності,

засвідчити тяглість національної історії, сприяти утвердженню

позитивного іміджу України у світі.

У переліку завдань, які необхідно вирішувати молодій Ук-

раїнській державі у процесі своєї розбудови, не можна обійти

освіту та науку.
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ОСВІТА  І  НАУКА  ЯК  БАЗИС 

МОБІЛЬНОСТІ  НАСЕЛЕННЯ 

Створення дієвої системи доступної неперервної освіти як бази�
су соціальної і професійної мобільності населення є стратегічним
завданням. 

Освіта є необхідною умовою та основним засобом перетво-

рення людського потенціалу в якісний людський капітал і від-

повідає потребам суспільства на ринку праці, відіграє потужну

роль у гуманітарному розвитку, оскільки дозволяє сформувати

у кожної людини здатність швидко адаптуватися до соціально-

економічних реалій та забезпечувати собі належну якість життя. 

Основними завданнями у цій сфері є удосконалення практи-

ки формування державного замовлення на підготовку фахівців

вищими навчальними закладами із числа представників со-

ціально уразливих верств населення та глибоке реформування

основних складових освітньої сфери. Зокрема:

• необхідно ліквідувати різні державні підходи до державних

і приватних ВНЗ у сфері державних замовлень на підготовку

фахівців. Тут слід поєднати можливості держави і приватного

бізнесу, створивши окремий соціальний інститут комунікацій,

який безпосередньо, обминаючи державну машину, що погли-

нає все на шляху розвитку бізнесу і практикує т. зв. «відкати» за

рахунок державних фінансувань, – такий інститут зміг би за до-

помогою відповідальних людей і досвідчених бізнесменів про-

контролювати цільове використання відповідних коштів;

• забезпечення рівного доступу до якісної безкоштовної

освіти представникам різних соціальних верств населення,

регіонів тощо;

• заохочення громадян щодо здійснення витрат на отриман-

ня освіти для себе та членів сім’ї через створення відповідних

кредитних, страхових програм, системи податкового кредиту;

• застосування децентралізованого підходу до професійної

підготовки з метою врахування потреб регіональної економіки

та задоволення освітніх потреб місцевого населення;

• запровадження гуманістичного характеру освіти на основі

вільного розвитку особистості, виховання соціальної активності

та патріотизму;

• здійснення якісних змін у системі підвищення кваліфікації

та підготовки кадрів, забезпечення їх відповідності тенденціям
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розвитку ринку праці та потребам людини удосконалювати свій

освітній та кваліфікаційний рівень упродовж усього життя;

• впровадження європейських стандартів якості освіти, розви-

ток системи зовнішнього незалежного оцінювання знань як по-

тужного чинника рівного доступу до освіти, підвищення її якості;

• остаточний повсюдний перехід на два цикли навчання – ба-

калаврський і магістерський;

• запровадження європейської системи трансферу кредитів

(за зразком ECTS) як ефективного засобу забезпечення широко-

масштабної мобільності студентів та викладачів;

• удосконалення порядку присвоєння наукових ступенів та

системи атестації наукових кадрів з урахуванням європейських

традицій;

• диверсифікація джерел фінансування освіти, залучення по-

забюджетних коштів до фінансування наукової та освітньої

діяльності;

• інтеграція стратегій розвитку освіти і науки, посилення на-

укової складової в діяльності університетів;

• урегулювання на законодавчому рівні питання автономії

університетів;

• надання всебічної державної підтримки міжнародному

освітньому та науково-технічному обміну;

формування нового покоління української наукової еліти. 

Створення сприятливих умов щодо розвитку інтелектуального
капіталу потребує:

• дотримання встановлених законом норм фінансування

освіти і науки як фундаменту забезпечення конкурентоспро-

можності країни та наближення норм фінансування до євро-

пейських стандартів;

• децентралізації та посилення гнучкості професійної підго-

товки;

• реалізації концепції «освіта протягом життя»;

• удосконалення трудового законодавства відповідно до

двоступеневості вищої освіти;

• забезпечення відповідності рівня доходу рівню професійної

кваліфікації;

• інвестування у розвиток науки;

• встановлення державних соціальних гарантій для наукової

самореалізації молодих вчених і підвищення престижу наукової

кар’єри в Україні з метою запобігання відтоку молодих на-

уковців за кордон. 
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ПРАВО  І  ДЕРЖАВА:  ЩО  Є  ПЕРВИННИМ?

Важливим аспектом демократичного державотворення є ви-

значення пріоритетності таких понять, як «право» та «держава»,

тобто що є первинним.

Як зазначає член-кореспондент НАЮН Коцюба О. П., у по-

всякденному житті часто доводиться зустрічатися із ситуаціями,

коли людина впевнена: у неї з власними правами та юридичним

статусом все гаразд, вона знає, що на її захисті стоять Консти-

туція і закони України, а тому права, свободи та умови виконан-

ня обов’язків гарантуються на рівні міжнародного права, яке

визнала Україна як суверенна і незалежна держава. Разом з тим,

стан розгляду звернень громадян органами державної влади,

вирішення судових справ та виконання їх рішень свідчать, що

у житті не все так добре, як за нормами проголошених законів,

особливо коли їх не дотримується влада. 

Наприклад, сьогодні Україна на першому місці в Раді Європи

з невиконання судових рішень. Україна на другому місці після

Росії по зверненням до Європейського Суду за захистом пору-

шених прав і свобод громадян. Тоді як можна переконати грома-

дянина вірити державній владі, коли на практиці органи влади

чи посадові особи не захистили прав і свобод громадянина, не

виконали судового рішення?

Інша важлива обставина. Конституція України закріпила

право громадян на безоплатну медичну допомогу у державних

і комунальних закладах охорони здоров’я (ст. 49) або право на

доступність і безоплатність вищої освіти у навчальних закладах

такої ж категорії (ст. 53). Насправді майже 50% студентів

України навчається за власний рахунок, а медицина перетво-

рюється на платну шляхом платежів за ліки, медичні інструмен-

ти, матеріали, операції, медичні маніпуляційні процедури тощо. 

Виходить, що громадяни, віддавши свої голоси на виборах

депутатів і президента за їх передвиборчі програми, далеко не

завжди можуть реально отримати гарантії їх виконання, щоб

реалізувати конституційні права на освіту, охорону здоров’я

тощо. 

Відсутність зворотних механізмів виконання конституційних

норм обраними державними особами, які діють від імені народу,
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не забезпечують повноцінних умов реалізації прав і свобод

громадянам, що призводить до негативів – нехтування громадя-

нами своїми обов’язками. У цілому це замкнуте коло невід-

повідності між правами та обов’язками приводить до правопо-

рушень, а від них – до беззаконня, підвищення рівня злочин-

ності, корумпованості влади та інших згубних наслідків [4]. 

У демократичному суспільстві центральне місце посідає

людина і громадянин та їх взаємодія із суспільством і державою.

Знаково це окреслюєтся формулою «людина — суспільство —
держава»: людина, як суб’єкт права і її діяльність, є базовим

елементом; суспільство як соціум виступає об’єднуючим

елементом їх умов існування; держава — орган виконання со-

ціальних замовлень та приписів людини і суспільства, гарант

безпеки їх життєдіяльності.

Широкі наукові дослідження в галузі права з використанням

багатющої юридичної спадщини нашого народу дозволить роз-

винути в Україні справжню демократію, яка забезпечить всім

громадянам гідне людини життя. 
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ПІСЛЯМОВА 

Ідея незалежності може бути реальністю за умови виконання

принаймні двох вимог: вона повинна стати спільною ідеєю всієї
нації, а її носії готові обрати шлях свого розвитку від егоїзму до са�
мовіддачі, перерозподілити турботи про себе і служіння Україні

на користь останнього. При цьому права, свободи і обов’язки

людини і громадянина повинні бути збалансованими і гаранто-

ваними.  

Формування демократичних засад державотворення має

ґрунтуватися на історичних реальних документах і матеріалах та

базових правових принципах: верховенства права, справедли-

вості, рівноправності, добропорядності, чесності, гідності

у діяльності суб’єктів правових відносин у суспільстві. 

Життя нації, її духовний стан і добробут залежать, у першу

чергу, від рівня національної свідомості. Тому нам необхідна не

тільки незалежність, — до цього слід додати українське держав�
ницьке мислення і відповідну поведінку кожного громадянина. 

Такі вимоги обумовлені агресивною поведінкою північного

сусіда, корені якої входять у далеке минуле, коли було створене

Московське царство, і ще не оперившись, почало відкушувати

спочатку шматочками, а потім і добрими куснями від сусідів,

особливо від України, землю, історію, культуру тощо. Це наочно

видно на прикладі шахрайського маніпулювання з назвою на-

шої держави. 

Назва «Україна» упродовж ХVІІ–ХІХ ст. пройшла приблизно

той самий шлях, що назва «Русь» упродовж ХІ–ХІІІ ст.: від

локальної території довкола Києва (що є епіцентром державо-

творення нашого народу як у часи раннього середньовіччя, так

в козацьку добу) до позначення цілої нашої країни. Наше давнє

ім’я поступово було узурповане сусіднім народом і використане

для того, щоб знищити саме право на існування українців

(русинів) як окремого народу.

Така зміна хоч і була політично необхідною й, урешті, дозво-

лила українцям (русинам) зберегти власну тотожність, проте ма-

ла суттєві негативні наслідки для історичного самосприйняття,

коли Русь і Україну, русинів та українців почали розглядати як

щось окреме одне від одного, а не різні назви тієї самої країни

й того самого народу на різних етапах їхнього історичного життя. 
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Останнім часом такі негативні тенденції не лише не долають-

ся, а, навпаки, відчутно поширюються. Приміром, в україно-

мовних текстах тих ЗМІ, що орієнтовані на Кремль, робляться

спроби послідовно замінювати «російський» на «руський» або

взагалі ототожнювати їх (цього не було навіть за радянських

часів). Чи не найяскравіший приклад – піар нового кремлівсь-

кого проекту «Русский мир», особливо потужний під час приїзду

Патріарха Кіріла в Україну. «Інтер» та інші телеканали перекла-

дали цю новоязівську конструкцію тільки як «руський», а не

«російський світ». 

Отже, навіть в україномовному просторі відчутним є нама-

гання позбавити Україну руської спадщини, оголосити її «спіль-

ним», а то й суто московським надбанням. У такий спосіб у на-

шого народу намагаються відібрати ціле тисячоліття його історії,

а нашу державу представити як історичне непорозуміння, без

ґрунту і традиції. 

Очевидно, що нині, як ніколи, варто прислухатися до думки

одного найвизначніших українських істориків ХХ ст. Ярослава

Дашкевича: «Україна нині не має можливості … повертати своє

загублене ім’я – Русь. З іншого боку … вона мусить культивува-

ти своє первісне ім’я, оточуючи його пошаною, пієтетом, та

відверто говорити про те, що його вкрали і загарбали. Як вкрали

і загарбали все те, чим визначався зміст поняття Русі». 

Сьогодні кожен українець, громадянин нашої країни пови-

нен визначатися і зайняти активну позицію у розбудові демо-

кратичної України. Відсиджуватися більше не можна.

«Потреба в чесних, виразних, талановитих голосах нині особли�
во велика. Надто гучним є тотальне безголосся. Усе, виявляється,
можна перетворити на бездарне шоу. Особливо деморалізує
суспільство владна «еліта», політикум, для якого вже давно немає
нічого святого. Дрібні біси. Паяци зі злодійкуватими очима, наду�
тими щоками й широко розчепіреними кишенями. Маріонетки
в руках чужих ляльководів... Утім, «соціум» також норовить не
випасти з воза: он стільки тих, хто підігрує бісам, пристосо�
вується...

Але так не може тривати вічно, має бути якась критична
точка, коли ми з вами, нарешті, втомимося від абсурду і цинізму.
Тому вже тепер таким гострим є попит на особистості, моральні
авторитети й просто нормальні, самодостатні, нескурвлені голо�
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си. Вони — запобіжник від суто ж українського божевілля» (Воло-

димир Панченко) [8].

Якщо вже так сталося, що український народ відзначений

у біблійній Таблиці серед приблизно ста п’ятидесяти етносів із

восьми тисяч [5], які будь-коли жили і зараз живуть на землі, то

невже це було помилкою? Може наш народ втратив здатність

об’єднуватися на переломних критичних етапах історії, прояв-

ляти масовий героїзм, готовність до подвигу, жертовності в ім’я

великої мети?

Ні, це не помилка. Наш народ не втратив національної ідеї,

яку він сприйняв як утвердження себе у всіх проявах української

(етнічної) сутності. І зараз ця ідея, хоч і нелегко, починає втілю-

ватися в життя. Таке самоусвідомлення дано не кожному, а лише

історичному народові, великій нації.

Тож будьмо гідними тієї високої місії, яку відведено

нам Історією, і нехай добірні зерна засіву українськості

дадуть потужні сходи на національній ниві!
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