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Катехізис Українського Відродження

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Чим глибше я занурююсь в аналіз причин нинішньої нещасли-
вої долі України і українців, тим переконливішими для мене ста-
ють думки, що основною причиною наших бід є ми самі, наш укра-
їнський загал.

При цьому дуже важко розділити міру вини між простим лю дом
і його елітою. Одне лише не викликає сумніву, що низький рівень
освіченості народу не міг сформувати пасіонарний вибух розвитку
як суспільства, так і держави. І сьогодні необхідно усвідомити, що
нас можуть привести до успіху три кити: наука, яка генерує необ-
хідні знання; освіта, яка їх тиражує і доводить за призначенням до
суб’єктів; виховання, яке переплавляє знання, вміння і навички
у практичний інструмент, що змінює наше життя і світ у цілому.

Разом усе це створить необхідні світоглядні засади і закладе
основи відповідної ментальності. І тоді наші модернізовані грома-
дяни, об’єднавшись, створять диво: на місці розтоптаної і прини-
женої України постане квітуча держава, яка буде першою в Європі
за територією, третьою за населенням, а її економіка дихатиме
в потилицю німецькій, і входитиме у першу десятку найрозвинуті-
ших країн світу. Арійський корінь пращурів українців не зачах
і починає проростати. А як прискорити ці процеси, читай «Ка -
техізис…», основні ідеї якого сформовані на основі матеріалів двох
попередніх публікацій автора [1, 2]. Стрижнем цього відродження
чи навіть нового народження української держави повинно стати
усвідомлення всіма українцями, що Богом дана людям найвища
цінність — Свобода. Це є право кожної нації на своїй етнічній зем лі
жити вільним життям у справедливому міжнародному правовому
полі. Сильні духом народи виборюють свободу ціною життя, а не жит -
тя ціною рабства. Тому мир українцям потрібен не ціною поразки. 
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БЕЗ ДОВІРИ І ЛЮБОВІ 

СВІТ ЗАХЛИНЕТЬСЯ

Дивне це явище — історія людства, яке саме її творить і саме ж не
відає, навіщо це все робиться. Або якщо вже і зробить якісь вис -
новки, то тільки після того, як воно (людство) наступить на одні і ті
ж самі граблі декілька разів. Наразі це не означає, що все людство
загалом так чинить. Скоріше так діють окремі етноси або їх групи
чи, навіть, союзи. Та оскільки це має місце в різних точках Землі
і в різні часи, то ці явища зливаються у всесвітню історію або за галь -
ний досвід людства, який включає у себе як позитив, так і негатив. 

У цьому контексті ми маємо чимало зафіксованих прикладів
як у стародавній, так і в новітній історії.

Якщо прийняти за істину, що Всевишній Творець і Еволюція
Буття на найвищий щабель ієрархічної драбини Природи постави-
ли Людину, то природно виникає питання, чому мають місце такі
нерівномірності у розподілі людських якостей, що виокремлюють
людину від усього живого, чому так розбалансовані у неї (людини)
духовні і плотські початки. 

Вочевидь, що шлях людського розвитку вирішально визнача-
ється ціннісно-смисловими вимірами світоглядної бази, етно-
моральними нормами і співмірністю потенціалу з досягненнями
інтелекту й технічного прогресу. І сьогодні ми спостерігаємо, як
процеси глобалізації, солідаризації і спільності відповідальних дій
часто поєднуються з егоцентричними діями окремих держав,
інтересами керівних особистостей, громад і народів, перетворив-
шись у цивілізаційну суперечність.

Спробуйте охопити своїм розумом всю планету і ви побачите
таке, що мимохіть у голові зародяться думки: що це за життя, кому
воно таке потрібне; і взагалі, що таке щастя та чи існує воно
насправді ?! Ось як сумно, але відверто сказав про це знаменитий
актор Ален Делон: «На схилі літ я піду із життя без жалю… Я уже
все бачив, все пережив. Але головне полягає в тому, що я ненавид-
жу цей час, мене від нього нудить. Все підробка, всі почуття обра-
жені, в світі не залишилося ні поваги, ні уміння тримати слово,
важливі тільки гроші, цілодобово тільки й чути про кримінал». Такі
невеселі думки виникають неспроста, оскільки мільйони людських
життів знищено самими ж людьми. Замість боротьби із хворобами
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Катехізис Українського Відродження

та за продовження людського життя ними ж ведеться безперервний
процес удосконалення і нарощування засобів знищення, замість
об’єднання зусиль людства для подолання страшного голоду ви -
трачаються шалені кошти на предмети розкоші, розваги тощо.
Людст во як загал — безсиле, ООН перетворилася на порожню
говорильню; крім констатації «глибокої стурбованості і ще більшо-
го занепокоєння» з приводу воєн, тероризму та конфліктів, вона не
може ухвалити жорсткі рішення через недолуге правило ветування.
Для прикладу, Московія, хапнувши Крим і шматок Донбасу,
повинна була б уже давно бути поставленою на належне місце, але
не сталося… Ухвалюйте найгрізніші рішення, а нахабні московити
накладуть… «Вето»! От і маємо у XXI столітті у стосунках між дер-
жавами, народами та й і між самими людьми сварки і розколи,
міжетнічну колотнечу і міжсусідську ворожнечу. 

Як наслідок, бродять по світу мільйони нещасних людей-бі жен -
ців, сотні тисяч знедолених загинули на дорогах у пошуку по ря -
тунку, а у водах морів і океанів десятками виловлюють тіла мертвих
маленьких дітей.

Боже! А вони в чому винні?!
Наразі образ сучасної цивілізації являє клубок суперечностей,

у якому переплелися найвищі досягнення інтелекту, науково-тех-
нічного прогресу з найбезглуздішими способами марнотратства.
І все це замішано на жорстокій і цинічній байдужості до нещасних
голодних і хворих, припудрено намаганням високим мистецтвом
діставатися до найпотаємніших закутків людської душі, а водночас
породжувати жорстокість, агресивність та нетерпимість. 

Цей шлях веде в нікуди, вірніше, до катастрофи. Понад те, світ
упевнено рухається в бік збільшення населення до 8 млрд. чоловік.
Отже, якщо не почати вживати необхідних заходів уже сьогодні, то
етнічні особливості, культурна різноманітність та різні світоглядні
підходи людей будуть впливати на загальнокультурний розвиток
і слугуватимуть джерелом суперечностей і протистоянь. Це є оче-
видним, оскільки збільшується кількість джерел і чинників впливу
на формування людини, націй та народів, як і спроб нав’язування
іншим чужих для них ціннісно-світоглядних установок. Додає
напругу до цих процесів висока емоційність бажання розгадати
загадку і вказати на тих на Землі, хто є найбезпосереднішими
нащадками найпасіонарнішого в історії людства й архікультурного
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народу. Все це причинно-наслідкова множина подій, яка, як відомо
із практики, ніколи не сприяла локальній чи планетній стабільності.

Отже, сьогодні людство конче потребує формування нової плане-
тарної свідомості щодо збереження природи і себе. Необхідно змінити
свідомість людей з дикої жаги перемог у конкуренції* і отримання
надприбутків на розумне обмеження і припинення хижацького приро-
докористування.

Розглянемо детальніше деякі аспекти озвучених проблем [3].
Кількість накопиченої в глибинах світової народної підсвідо-

мості енергії саморозвитку не знаходить простору для свого про-
дуктивного поширення в існуючому типі буття й управління ним
і тому починає формувати можливість руйнувати старе, віджите
та створювати фактори для появи і зростання нового.

Звільняючи духовно-творчу енергію народів і забезпечуючи її
продуктивне використання, ситуація ставить людей перед необхід-
ністю створення нових інститутів публічної влади, адекватних
потребам розвитку каналів доступу до природних і суспільно-куль-
турних ресурсів для реалізації власного народного проекту майбут-
нього, який дає розвиток собі та іншим, не тільки розширюючи
громадську свідомість, але й формуючи простір нових, ширших
і відкритіших можливостей.

Зрозуміло, що для цього вимагається й відповідний масштаб
су б’єкта, здатного до глобальної морально-відповідальної творчої дії.

Для формування нової еліти та організаційної сили, щоб змі-
нити ситуацію, у нас бракує відповідної критичної маси інтелек-
туалів. А загалом річ у тім, що актуальність і життєва необхідність
формування особистості, еліти, здатної до ноосферно-онтологіч-
ного мислення і розумно-творчої життєдіяльності з метою органі-
зації історичного еволюційного переходу від епохи дикунства і вар-
варства до цивілізованого світопорядку, є дуже гострою для не
тільки українців, а й для всієї світової спільноти, для всіх землян
без винятку.

Якщо раніше сфера відповідальності окремого суверенного суб’єкта
обмежувалась успішним національним соціально-економічним і куль -
турно-політичним розвитком своєї країни, то в умовах глобалізації
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добре виписано у книзі «Стратегія блакитного океану», автори В. Чан Кім,
Рене Борн. — Харків, 2016. — 384 с.



Катехізис Українського Відродження

йдеться про взаємоузгоджені системні міжнародні дії в інтересах
стійкого розвитку всього людства.

Саме тому на рубежі другого та третього тисячоліть відбуваєть-
ся зміна рушіїв світової історії, — на місце, яке раніше займали
суверенні нації, приходять нові і масштабніші творчі цивілізації.

Через нездатність трансформувати ідеологічно-управлінський
суб’єктно-об’єктний характер відносин у так званому «радянському
соціалістичному суспільстві» (де-факто — вульгарному, не науко-
вому розумінні законів суспільного розвитку) і стати на правиль-
ний шлях мобілізації внутрішньої енергії суб’єктно-орієнтованого
розвитку викликів глобалізації, так звані «Радянський Союз», а ра -
зом із ним і «світова система соціалізму» під впливом множини
викликів глобалізації в 1991 році рухнула. У той же час такий розвал
старої системи не означав автоматизму у створенні нової. В умовах
розпаду загального економічного простору і руйнації кооператив-
но-інтеграційних механізмів виникла стихійна деіндустріалізація,
декапіталізація, а також спад сукупного масштабу національних
економік, які були створені на базі фрагментів колись єдиного
народногосподарського комплексу «СРСР».

Тому сутність цієї конфліктної ситуації полягає в тому, що фі -
нансово-керована глобалізація закінчилась, так і не змігши забез -
печити стійкого розвитку; знадобилося повне перебалансування
світової економіки. А разом із цим — перехід до принципово ново-
го типу глобалізації, яка базується тільки на розвитку. Розуміння
цього означає закінчення цілої світоглядної епохи класичного політи-
ко-економічного мислення і об’єктно-орієнтованого підходу до проек-
тування всебічного розвитку суспільства і завершення конкуренції,
яка була головною рушійною силою в епоху індустріалізації. А разом
із тим, — необхідність переходу до координації, як традиційної, так
і до інноваційної. Це, у свою чергу, передбачає нове бачення перебудови
самого життя у суспільстві.

Розвиток — це, передусім, зміна внутрішнього середовища та
узгодження всіх його складників із новим баченням перебудови
самого життя в суспільстві. У цьому полягає інноваційний характер
викликів «нової глобалізації», поставлених часом перед людством.
Успіх можливий тільки за умови успішного формування загально пла -
нетарного суспільного розвитку всіх народів, створення нових його
інститутів та народження нових суб’єктів — носіїв еволюції на всіх
рівнях суспільного життя — від сім’ї і громади до нації і цивілізації.
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І тут для всього людства непочатий край роботи, неоране поле.
Для цього необхідно, щоб суверенні нації об’єдналися і ство-

рили єдиний духовно-креативний простір Всесвіту. Необхідно оду-
хотворити суспільний прогноз, бо тільки така дія відкриває для них
шлях в Океан нових спільних можливостей у розвитку кожної з них.

Із цього випливає необхідність створення нових цивілізацій-
но-культурних форм безпосередньої взаємодії народів, а також
і но вих суб’єктів глобального розвитку цивілізацій. Ці ж фактори
формують радикальну потребу міжнародної співпраці.

Необхідна передумова цього — усвідомлення кооперації народів
світу.

Кооперація народів — це спільна їхня воля і їхня рішучість подола-
ти всі рифи і небезпеки та відстані, які розділяють нації, в ім’я єднос-
ті, спільного розвитку і створення нового цивілізованого буття.

Кооперація народів — це міжнародна платформа, концентратор
енергії саморозвитку народів світу (єдність у різноманітності). Можна
сказати, що це — шлях із минулого у майбутнє.

У контексті цього дуже пророчими звучать прекрасні слова Нель -
сона Мандели: «Освіта — це найсильніша зброя, яку можна вико-
ристати, щоб змінити світ».

Отже, вчитися необхідно нам усім без винятку, бо поставлене
завдання є надскладним.

Вищою метою цивілізаційного об’єднання народів світу має ста -
ти спільна Еволюція Людства, Природи і Суспільства. Досяг нення
її силами одних тільки держав і навіть міждержавних об’єднань
неможливо. Для цього необхідні міжнаціональні зусилля і загальна
воля всіх сущих на Планеті. Через об’єднання можна досягти роз-
витку і кращого майбутнього для всіх.

Цим романтичним закликом ми і завершимо контурні думки про
майбутнє нашої Планети та її Людей і перейдемо до бачення місця
і ролі України у цих складних процесах та визначення шляхів, якими
слід рухатися до поставленої мети. Наразі слід мати на увазі, що
окремі складові моделі світової цивілізації повинні стати граничними
умовами й додатковими обмеженнями, які визначатимуть область
існування компонентів національної моделі успішної України.
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Катехізис Українського Відродження

ТАК У ЧОМУ Ж ВСЕ-ТАКИ ЗЛО 

ДЛЯ УКРАЇНИ? 

Сьогодні значну частину суспільно-політичного і громадсько-
го життя українців займають клопоти про надзвичайно важке їхнє
повсякденне життя, обумовлене передусім жебрацьким рівнем
забезпечення їхніх матеріальних потреб їжею, одягом, житлом, лі ка -
ми тощо. Як наслідок цього — різке скорочення чисельності насе-
лення України, що є основною загрозою для її соціального й полі-
тичного розвитку. Факт, що на кінець 2016 року чисельність
населення України зменшилась на 9,5 мільйонів чоловік у порів-
нянні з еталонним показником 1993 року, коли кількість населен-
ня перевищували 52,0 мільйони, а на 1 жовтня 2017 року чисель-
ність населення України склала 42 млн. 620 тис. осіб. Тенденція
зменшення триває. У І кв. 2017 року в Україні народилося 116 тис.
907 осіб, що на 10,3 % менше, ніж у відповідний період минулого
року, або на 100 померлих — 64 новонароджених.

І що є особливо загрозливим для України, то це розрив у три-
валості віку чоловіків і жінок: 66 і 76 відповідно. При цьому на
100 українок припадає 86 українців, у той час, як цей середній показ-
ник у світі є 101,8 чоловіків на 100 жінок при різниці тривалості життя
4,5 роки. Одним із основних факторів, що визначає тривалість люд-
ського життя, є розмір заробітної плати. Порів няння середньої щого-
динної зарплати після вирахування податків таке: найкраще у Данії —
менеджер середньої ланки — 23,9 дол.; ІТ-спеціаліст — 25,1 дол.; ро -
бітник — 15,1 дол. Найгірше — у Пара гваї — 2,2 дол.; 2,9 дол.; 1,0 дол.
відповідно. Другою серед найгірших іде Україна: менеджер —
2,4 дол.; ІТ-спеціаліст — 2,2 дол.; робітник — 1,1 дол.

І вся ця убивча статистика руху незалежної України до погибе-
лі розчинена у тумані безмежної корупції, цинічно відлагодженої,
фальшивої і продажної юриспруденції, що захищає злодійську
владу, і дрімучої безвідповідальності «недоторканих слуг народу»
перед сувереном, справжнім господарем — народом.

Ситуація склалася такою, що національна совість українства
не може більше відмовчуватися.

Ось як її оцінює Іван Марчук — один із найвідоміших худож-
ників України. У 2007 році він був включений у рейтинг «100 гені-
їв сучасності», який склала британська газета «The Daily telegraph».
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«Йде до гіршого і до гіршого. Ми навіть не уявляємо, в якому боло-
ті сидимо…

Мене пригнічує те, що влада робить із нашим народом. З найкра-
щої країни в Європі зробили смітник. Тут панують зло, глупота,
чорна заздрість, здирництво… Люди дуже розхристані, не люблять
один одного. Нема того, що об’єднує.

Україна стане райською землею, коли її не будуть грабувати».
Думаючи про майбутнє, сьогодні необхідно знайти відповіді на

питання:
Що нас, українців, не влаштовує сьогодні у нашій же власній

державі?
Чого ми врешті-решт хочемо?
Як цього досягти?
Але для того, щоб відповісти на ці запитання, а задумане було

втілено у життя, необхідний фундаментальний проект, належні
ресурси (ідеологічні, матеріально-технічні, фінансові та ін.) і від-
повідний кадровий корпус. Усе це разом повинно бути сплавлено
в єдиний потужний рух, який, коли вже розпочнеться, долає всі
перешкоди на своєму шляху. На цей раз для нього не повинно бути
нездоланних перешкод. Бо скільки живуть українці після падіння
Київської Русі, стільки й хотіли змінити свою долю. «Українська
нація — це реальність, яка має під собою врешті-решт тисячу років
аутентичної історії. Жоден народ не боровся так відчайдушно, як
українці, щоб здобути свою незалежність; українська земля наскрізь
просякнута кров’ю», Л. Лоутон. У цій боротьбі полягли мільйони
патріотів, а успіху так і не було досягнуто аж до 1991 року. Фор -
мально маємо незалежність, а по суті — злиденне, безправне існу-
вання. Це спонукає пошукати в історії хоча б головні причини
наших невдач та усвідомити їх наслідки.

Наразі буде доречним нагадати один урок історії. Восени 2017 ро -
ку очамрілі московити святкують 100 років від дня комуністично-
більшовицького перевороту. У 1917 році в результаті розвалу мос-
ковської імперії Україна і Фінляндія оголосили себе незалежними.
Захист незалежної суверенної Фінляндії очолив генерал Карл Ман -
нергейм, а на чолі України певний час стояв генерал П. Скоро -
падський. Генерали були однокашниками, обидва служили царю
в генеральному штабі московської імперії.

Маннергейм об’єднав фінів, створив національну армію і зброєю
захистив від більшовиків свою державу. В результаті восени 2017 року
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Катехізис Українського Відродження

Фінляндія заслужено святкує 100-річчя своєї незалежності. Ми ж
через нездатність наших лідерів об’єднатися самим і об’єднати
українців цього зробити не змогли. Україна ж крешеться зі своїми,
брат на брата нападають з часів гетьмана Виговського. Ба, навіть
ра ніше Україна рубалася люто, героїчно, сама в собі, розділившись
на армії під різними знаменами — червоним, чорним, біло-синьо-
червоним, жовто-блакитним. Чому не надбала єдиного прапора?
Тіло її було дужим, душа — широкою, вільною. А голова? І випа-
дає, що найбезпечніший ворог для українця — українець? Важко
собі уявити, якою була б доля України, а через те й Росії, якби
прапори махновців батька Махна об’єдналися з прапорами гай-
дамаків Петлюри. Це були найбоєздатніші українські війська,
спроможні разом розтрощити любого ворога. Не судилося. Вожді
не домовилися. Вожді в Україні на постійно не приживаються.
Кожен українець — сам собі вождь. От Махно з Петлюрою і про-
грали. Переможені вожді. Або — вожді переможених. Два вели-
ких українці не спізналися [4]. В результаті Україна втратила
свою незалежність і більше 70 років існувала у більшовицькому
полоні.

Такі різні долі цих країн обумовлені передусім етнічною єдніс-
тю фінів та хронічною роз’єднаністю українців. До речі, фіни після
розвалу Московської імперії відразу навіть не мали своєї армії. Та,
об’єднавшись навколо генерала Маннергейма, вони її швидко
створили, і це допомогло їм відстояти свою незалежність, хоч част -
ково території все-таки були загарбані більшовиками.

Українці ж, маючи близько 3 млн. вишколених вояків у цар-
ській армії, відстояти свою землю не змогли. Вони розбіглися по
домівках, керуючись тим міркуванням, що нам, мовляв, байдуже,
якою буде та влада, бо нижчих посад, які ми споконвіку обіймали, —
землероби, свинопаси, пастухи тощо — нам не дадуть. І нижче нас
уже опускати нікуди.

Помилилися, ще й дуже!
Бо у 1932–1933 р.р. комунофашисти «опустили» на декілька

метрів у траншеї, братські та індивідуальні могили. Голодом вимо-
рили більше 15 млн. українців (насправді точної цифри поки що не
встановлено).

Відомий український історик Стефан Томашівський, шукаючи
відповіді на питання, чому такою трагічною є доля України
в боротьбі за власну державність, виокремив дві основні причини.
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Перша — це небажання вчитися на помилках минулого. А це
свідчить, що «ми — споконвічні неуки, і нема найменшого сумніву,
що в неуцтві головна причина сучасного становища нашого народу».

І це неуцтво, продовжимо ми, призвело до того, що ще й сьогод-
ні українці не мають повної, створеної на науковій основі, власної іс -
торії. Безпам’ятство ж наше нам ніколи не дозволить вибратись із не -
во лі. Переконливо про це сказав великий патріот України П. Штепа:

«Наші історики не дали нам справжньої історії, і заплатили ми
за її незнання (і незнання народу) пекельно жахливу ціну. За незнання
власної історії і власного народу, а також за незнання московської
історії і московського народу. Заплатили і ще заплатимо, якщо не
викорінимо з наших душ наше фелагство; якщо не підемо хрестонос-
ним походом проти всіх чужих теорій нашої меншвартости; якщо не
повикидаємо з нашої науки (особливо з історії та археології) чужої
тер мінології; якщо не створимо свої власні, українські, теорії і термі-
нологію; якщо не розкриємо політичного змісту і політичної мети
чужих теорій про нашу націю; якщо самі не напишемо справжньої
історії (не каталог) нашої нації; якщо самі не напишемо справжньої
історії московської нації. І мусимо зробити це якнайскоріше, бо годи-
на великого порахунку нашого з москвинами надходить, а багато
наших інтелігентів мають ще почуття національної меншвартости,
що його набралися в чужих школах і з чужих теорій. Особливо в тра-
гічному становищі наша інтелігенція, що народилася і виросла
в тюрмі на ім’я СССР, бо ж москвини вщіплювали їй від колиски і кін-
ськими дозами те почуття української меншвартости, нижчости,
безсилля».

Відновити правду про корені українського народу, його вито-
ки, вік, історію, мову і внесок у світову скарбницю культури всіх
народів є першочерговим завданням. Врешті-решт нам необхідно
написати свою історію силами українських істориків. Не можна не
бачити, що часто-густо українська історія розглядалася лише при-
чіпкою шматочків нашого героїчного минулого то до польської,
особливо москвинської, чи литовської, австро-мадярської та ін ших
історій. Це є злочином проти багатомільйонного українсь кого на -
роду, його страшним приниженням.

Багаторічне гноблення українців зайдами як із Сходу, так і За -
ходу здеформувало поведінку багатьох українців, внаслідок чого
вони воліють бути задкуватим охвістям двоголового московського
або одноголового польського орла?!
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У нас удома бути українцем некрасиво [4]. Жоден народ, ма -
буть, не має такої приказки «ми — не люди, але й Хома — не чоловік».
У нас тільки євреї люблять себе. Але не тому, що євреї, і не тому, що
в нас, а через те, що одностайні. І змушують увесь світ любити
і жаліти себе. Спробуйте відповісти, чому це так?

Поясніть наприклад: чому українця можна називати хахлом,
француза — жабоїдом, італійця — макаронником, німця — сосис-
кою з квашеною капустою і навіть пердуном, румуна — мамалиж-
ником, поляка — пшеком, а єврей обурюється, навіть почувши
тотожне визнання його національності? Ніби його спіймали на
чомусь підозрілому і бридкому. Велика досконалість нації — вста-
новити для всього світу заборону вирізняти і називати цю націю.
А хто нагадає, що єврей — це єврей, той не гідний вважатися
порядною людиною. Може, вони й справді обраний народ, і їх так
само зась називати на ймення, як і Бога? Євреєві слід тільки віри-
ти і довіряти, в ньому не можна сумніватися, щоб тебе не спіткав
найстрашніший гріх людства — антисемітизм. Та це ж геніально.
Це справді велика нація. Всесвітня. Без своєї країни, без влади, без
держави. Всі країни світу — спільні! Багатства кожної землі спіль-
ні! Яка пречудова ідея [4].

Задумайтеся чому українець не думає, що Румунія — його, Поль -
ща — його, Німеччина — його, Франція — його. Та ж і в Україні
сьогодні він відчуває, що його батьківщина — не його. Для росіян —
вона їхня власна, для євреїв також, для мадярів, румунів, поляків,
ще чортзна для кого — їхня… Згадайте галас навколо «мовного»
Закону і рекомендації Венеціанської комісії, яка не побачила
у цьому Законі ущемлення прав румунів, мадяр та інших націо-
нальних меншин. 

А хіба не про це свідчать заяви окремих, самозакоханих у свою
Європу іноземних чиновничків, що Україна, яка є найбільшою
країною за територією і п’ятою за населенням у Європі, корені якої
сягають аж у пласти Арати, а мова нараховує більше 10-ти тис.
років, може бути (а може й не бути) прийнята до Євросоюзу десь
через років 20-30! Дехто забув, «де була б ти сьогодні, Європо…»,
якби не десятки мільйонів загиблих радянських та мільйони, зок-
рема, українських вояків. У деяких європейських високопосадов-
ців зачамріли від ординського газу голови і просякли корупційни-
ми нафтовими доларами мізки. Невже Захід так і не зрозумів, що
його намагання вплинути на нахабні агресивні дії Москви педаго-
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гічними закликами щодо дотримання прав людини або ж вислов-
ленням стурбованості, чи навіть заклопотаності стосовно її пове-
дінки дають нульовий результат. І вони ніяк не втямлять, що
Україна сьогодні — найміцніший форпост Європи від ординської
Московії. Чим скоріше Україна буде інтегрована до ЄЄ, чим скорі-
ше вона отримає необхідну оборонну допомогу, тим більше буде
шансів, що Московія зачахне, а з часом і зовсім через низку плане-
тарних процесів згине або стане нормальною демократичною краї-
ною у багатьох національних виявах. Ось чому нам необхідно
написати і якомога швидше видати мінімум сім книг:

1. Історія України для дошкільнят;
2. Історія України для учнів початкової школи;
3. Історія України для учнів базової середньої школи;
4. Історія України для учнів старшої школи;
5. Історія України для студентів ВНЗ;
6. Поглиблений курс історії України для всіх тих громадян,

кого цікавить рідна історія (за скороченим курсом — всеобуч у тру -
дових колективах);

7. Фундаментальний курс історії України для зарубіжного читача.
Наклад цих книг повинен бути таким, щоб потрібна з них була

у кожного громадянина України, а на рівні держави організувати їх
масове вивчення.

Було б дуже корисним, щоб усі українські казки, які були у свій
час по вказівці ЦК КПРС перелицьовані на московинський лад
і подані як народні російські, повернути українським діткам.

Наразі ми сьогодні серед народів світу не перші, але й не ос танні.
Так само, ми не ліпші у Бога, але й не найгірші. Ставлення до нашо-
го народу оцінюється тим внеском, який він зробив у світову скарб -
ничку культури. Вклад українців у світову цивілізацію достойний, але
він у нас украдений і зарахований іншим народам. Він повинен бути
достойно та об’єктивно оцінений. Передусім нами самими, а згодом
і світовою спільнотою. Ми повинні стати рівними серед рівних.

Чимало солідних авторів — відомих археологів, істориків,
філологів Європи, Азії, Америки — присвятили свої фундамен-
тальні праці захистові пріоритету праукраїнців у розбудові найдав-
ніших наукових галузей медицини, математики, історії, філософії,
релігії, астрономії, ремісництва, металургії та рільництва.

У той час, коли наша преса писала про те, що трипільці не знали
ні колеса, ні коня, газета «Нью-Йорк таймс» 19 січня 1973 року

П. М. Таланчук 15



Катехізис Українського Відродження

зазначила: «Історики встановили, що на території України вперше
на планеті Земля люди освоїли коней, корів та інших свійських тварин.
Археологи на Вкраїні розкопали первісні городища біля сіл Дереївка,
Лука-Врублівська, Усатове, Маяки, Євміївка, де знайдено кістки
людей, вози, що були зроблені 5500 років тому».

У книзі «Воля у стародавньому світі», котра вийшла у Нью-
Йорку 1961 року, автор Герберт Мюллер каже: «Вчені тепер вважа-
ють Україну найбільш правдоподібною батьківщиною індоєвропей-
ців». Професор Сорбонського університету пан Гіршмен був
головою археологічних експедицій, які робили успішні розкопки
в 1941—49 роках. У книзі «Іран», виданій у США 1965 року, він
писав: «Материнською землею індоєвропейських народів є простори
на північ від Чорного моря».

Французький історик пан Бовле у книзі «Людина у віках» пові-
домляє: «Арії вийшли з території України». Пізніше інший дослід-
ник Мішель Буль аргументував тезу, що «арії принесли всю старо-
давню арійську культуру в Європу з території України».

Один із найвизнаніших дослідників стародавнього світу віце-
президент Дакка-університету пан Маюмдар у своїй книзі «Історія
та культура індійського народу» пише: «Україна більше, як усі інші
держави Європи та Азії, може претендувати бути землею аріїв.
Германська домашня теорія дуже популярна в багатьох європейських
школах для расового виправдовування». Усіх цих учених не звинува-
тиш в українському націоналізмові.

Не знаю зараз, скільки томів знадобиться, щоб описати цей наш
внесок, але я точно знаю біля сотні славних українців, які залишили
свій яскравий слід на цій землі, починаючи з першого комп’ютера
на європейському континенті і першого словника у світі з кіберне-
тики, написаного українською мовою у м. Києві, і закінчуючи роз-
рахунком траєкторії польоту на місяць та відкриттям радіоактив-
них променів, так несправедливо названих іменем Рентгена. І це
також необхідно якомога швидше довести до відома як україн-
ських громадян, так і світової спільноти. Це виб’є основу з постій-
них намагань наших недругів всіляко зробити нас другосортними,
представляти нас як відсталих селюків. 

Наша земля приховала «могутні запаси культурної енергії, ар -
хеологічних та фольклорних нашарувань», які ще необхідно на -
лежним чином нам самим дослідити. Бо чужі, але чесні мужі це вже
роблять. Англійські вчені Р. Макрам, В. Крен, Р. Макнійя в «Історії
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Англії» (1986) пишуть про походження всіх індоєвропейських мов
(і англійської) з мовного середовища середньої Наддніпрянщини.
Р. Вілсон також заявив, що англійська мова та більшість індоєвро-
пейських мов походять із прамови, якою розмовляли десь 5 тисяч
років тому на території сучасної України. 

За що нас, мабуть, і нищать... І водночас тихенько досліджують
німці, описують англійці, американці, канадці...

І не треба боятися в пошуках своїх коренів заглиблюватися
в минувшину на тисячоліття, в тому числі у трипільську, арійську,
а то й у більш ранні цивілізації. А тим «чистоплюям», дуже «об’єк-
тивним» дослідникам, які бояться, щоб нас, українців, не звинува-
тили у зазіханні на древність, хочу нагадати, що майже всі іноземні
джерела, подаючи історичні факти, завжди плекали свої національні
інтереси і підходи, свою пам’ять. І, відповідаючи тим скептикам, які
говорять, що якщо ви, українці, такі давні, то чому сьогодні ви такі
захланні, я хочу сказати, що саме тому, що, не засвоївши під забо-
ронним тиском окупантів своє героїчне славне минуле, свою
неповторну історію, ми стали ізгоями на своїй рідній землі. Тому
ситуацію слід негайно і рішуче виправляти.

Наш етнос пережив тисячоліттями різні навали та загарбання.
Але ні монголо-татарська кормига, ні литовська зверхність, ні
польське етнічне розчинення, ні австрійська м’яка дифузія, ні мос-
ковська жорстка займанщина не змогли повністю витравити нашу
національну свідомість.

Ми, українці, що вберегли у свідомості історію свого поход-
ження, роду й народу, переконані, що написання самими україн-
цями своєї історії, глибоке вивчення і засвоєння її уроків дасть
можливість вгамувати спрагу на пізнання української етноминув-
щини, відродити свій етнос, який міг би уже сьогодні нараховува-
ти понад 120 млн. осіб і відродити свою мову, якій не менше 10
тисяч літ (О. Потебня) та розбудувати власну Українську державу
без ворожих чужинців і пройдисвітів. 

Перед українцями стоїть надважке завдання — відтворити
невідомі та перекручені сторінки історії українського народу.
Розірвавши пута наукової обмеженості, ми зможемо глибоко пере-
осмислити своє минуле. Під впливом все нових фактів і археоло-
гічних знахідок все більше дослідників усвідомлюють, що українці
ведуть свій рід із не менш глибокої давнини, як греки та єгиптя -
ни, як увічнені в Біблії ізраїльтяни. На жаль, ми маємо дуже мало
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пи сем них свідчень про доісторичні часи. Вони були, зокрема,
в бібліотеці Ярослава Мудрого, яка невідомо куди щезла. А ще збе-
рігались у цер ковних сховищах. Багато з них були знищені Петром
І та Катери ною ІІ, щоб зліпити великодержавницьку історію Росії.
У своєму шизофренічному бажанні надати москово-ординській
державі ім перського блиску московити втрачають всілякий глузд.
Букво спо лучення [рс] діє на них, як червоне на севільського бика.
Все похідне від нього переростає в «рос», а затим трактується
як «руське» у значенні «російське», читай московське. В голови
міль йонів людей вбивається одне й те ж: історія Північного
Причор номор’я, Придністров’я і Подунав’я — «руська» в розумін-
ні «російська». 

Наша тисячолітня етнічна культура зберегла багато ознак
Київської Русі для правонаступниці — теперішньої України.
І з часом історичної біографії нашої держави необхідно терміново
визначитись. Є різні думки істориків щодо точного календарного
часу її народження: одні пропонують називати 947 рік, інші — 852.
Вирішальне слово за вченими, істориками. Але ясно одне: україн-
ській державі разом із її предтечою уже понад 1000 років. І тому
святкувати в наступному році треба було б 1071 або 1166 ро ків
української державності і відмічати 27-му річницю її третього від-
родження. Повторюю, нам сьогодні конче потрібно написати
і вивчити правдиву історію, щоб не жити імперською брехнею.

Протягом багатьох століть після першої втрати нашої держав-
ності (Русі) у товщі нашого народу неперервно нуртувала сила
і воля, які періодично виливалися у визвольні змагання і коштува-
ли нам багато десятків мільйонів людських життів. Молитва за
вільну, незалежну, заможну, квітучу Україну і боротьба зі зброєю
у руках ішли поруч із двох рук і плече в плече. Ці мрії та думки і сьо-
годні полонять наші серця й душі. Мабуть, буде логічним, щоб їх
трансформувати у модель успішної України і на їх основі розроби-
ти технічне завдання для створення проекту і розбудови модерної
України. Іншими словами, необхідно вироблення технічного зав-
дання на зміну пострадянської системи управління на сучасну, яка
відповідає кращим європейським принципам демократії. Такий
підхід логічно випливає із подій історії.

Бо, як тепер відомо, велике переселення народів, яке відбува-
лося у III–VII ст., перетасувало народи Центральної Європи. Цей
рух розпочали германські племена Балтійської зони на південь
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і схід, назустріч їм ішла могутня хвиля тюркомовних племен на
захід. Обидва потоки, наче в киплячому казані, змішувалися з міс-
цевими племенами. Історія зберегла для нас їх назви: це хунни
(гуни), германці, слов’яни, угри, тюрки, алани, сармати, гетофра-
кійці, готи, росомони та інші. Вони утворювали нові етнічні маси-
ви, єднаючись між собою і з місцевим населенням. Ці події склали
і сформували сучасну картину Європи, безпосередньо позначили-
ся також на українській історії та історії культури. Так само на
європейські справи значний вплив мали русичі. Із хрещенням Русі
у 988 р. і розповсюдженням християнства на східноєвропейських
територіях було створено єдиний духовно-культурний простір пра-
вославної цивілізації з центром у м. Києві. Завдяки цьому Русь
більше тисячі років тому стала цивілізаційним ядром слов’янсько-
го світу, однією з потужних держав Євразії. Об’єд на ний християн-
ською вірою цей цивілізаційно-культурний кокон не тільки поро-
див велике князівство Русь, але й перетворив Київську Русь у жваве
міжнародне перехрестя. Саме там перетиналися дороги «із варяг
у греки» з Великим Шовковим Шляхом, на яких із давніх віків зу -
стрічалися, співіснували, взаємно збагачували одне одного пред-
ставники різних народів і цивілізацій. Тому і сьогодні природне ево-
люційне призначення української нації — стати сучасним духовним
перехрестям світових цивілізацій. Перехрестям виникнення і співроз-
витку нового світу. Дорога до цього перехрестя веде до створення
і спільного розвитку нового світу.

Дорогу ж до реалізації цієї місії відкриває Всесвітня коопе ра ція
народів, яка вже набирає обертів.

Викладені фундаментальні бачення перебудови Всесвіту, які
визріли у кращих головах багатьох поколінь інтелектуалів, дають
захоплюючу перспективу для подальшого щасливого розвитку
людства. З іншого боку, вони дозволяють розробити універсальну
модель майбутнього щасливого життя Вселенської Землі і на цій
основі розробити конкретні заходи, дії і кроки, що дозволять втіли-
ти цю модель у реальне життя практично в повному обсязі з ураху-
ванням специфіки у кожному регіоні. 

Другою причиною трагічної долі України п. Томашівський вва-
жає допуск громадянами «неуків, дилетантів й авантюрників» до
політичного керівництва. На жаль, пише він, «у нас завжди переважа-
ли хаотики і шкідники, які десятки літ безкарно гарцювали і вщеп лю ва -
ли в суспільство та в його молодь найшкідливіший розвал найгіршими
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способами і нічого їм за те не було. Навпаки, вони виростали в очах
народу на «провідників» і вміло дискредитували тих, хто їм суперечив.
Не забуваймо, що не тільки наші «провідники винні, але й ті, які
мають змогу не дати авантюрникам руйнувати останки наших сус-
пільних сил і надій на будучність».

А тими, «які мають змогу не дати»…, є український народ, осві-
чений і згуртований, який добре знає свою історію та її уроки ( текст
і виділення моє — П.Т.).

На диво далекоглядний п. Томашівський. Діагноз — в яблучко.
104 роки тому назад це було сказано, а воно один до одного є і сьо-
годні. Хіба що нові прізвища треба повписувати. Їх тьма тьмуща!
Згадайте тільки про електронні декларації статків «діячів». Або
подивіться вечірні телевізійні передачі.

Так що, український народе, не дай себе одурити на чергових
виборах. Розбуди свої громадянську зрілість і совість!

Окрім того, в силу комплексу причин має місце традиційне
упередження провідних держав світу до українських національних
інтересів.

Україну, «волелюбну й бунтарську землю, було з усіх боків
щільно затулено від усього світу непроглядними напиналами тих
чи інших імперій» (А. Сірик), бо вона має дуже давню й самобутню
історію, яку в неї нахабно і цинічно вкрали. Особливу шкоду нашо-
му руху продовжує наносити зараз Московія. І тому передусім нам
необхідно вийти із силового поля ординської Москви, причому
вийти по всіх компонентах людського буття: духовне життя, ідео-
логія, економіка, історія тощо. Всі наші стосунки зі «старшим бра-
том» необхідно помножити на нуль. Всім українцям треба засвоїти,
що одночасне існування незалежної України і Московської імперії
є неможливим. Тому, замість плачу щодо втрат від згортання торгів-
лі, кооперації тощо з Московією, слід енергійно віднайти нові
ринки, встановити добрі стосунки з іншими державами і ставати на
ноги самостійно. В московському ярмі у нас немає майбутнього.

Ця потреба нагадує біблійний вихід євреїв із Єгипетського
полону: це передусім повернення до своїх витоків, до своїх коренів,
до своїх святинь, тобто до своєї національної ідеї. 

Вимагає також негайного унормування поняття «громадянин».
Насамперед необхідно повернути в паспорт громадянина ідентифі-
кацію його національності. І не просто повернути, а й добре пере-
сіяти. Мабуть, громадянами України не можуть бути люди з п’ятої
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колони, вороги (приховані і явні) українського народу та ін. «при-
липлі» до України перевертні. Не побоялась же маленька Че хо -
словаччина після Другої світової війни вислати 3 млн. німців, ма дяр,
румунів та інших, щоб укріпити національний дух своєї держави. 

А у нас ситуація набагато складніша: декілька мільйонів етніч-
них росіян, що проживають в Україні, свідомо не хочуть, щоб
Україна стала абсолютно незалежною від Росії.

В цьому протистоянні: ми й вони, яке не може закінчитися для
нас поразкою, виникає потреба ще раз повернутися до розуміння
проблем щодо нації та національної ідеї з тим, щоб добре усвідоми-
ти їх роль у нашому майбутньому. І не допускати вульгарного розу-
міння на зразок: «Національна ідея не спрацювала». Почнемо
з думки відомого політичного і громадського діяча, науковця
Василя Куйбіди (газ. «Слово просвіти», число 50 за 2017 р.) [5]:

«…щодо твердження про національне як продукт нового часу і,
відповідно, недопустимість застосування цього поняття до попередніх
історичних епох. Звісно, модерні нації постають тоді і там, де на зміну
становому феодальному суспільству приходять буржуазні суспільства
із загальним виборчим правом; коли підданий стає громадянином.

Але ця істина зовсім не дає підстав стверджувати, що націо-
нального до того не було. Бо нація є наслідком тривалого процесу
історичного розвитку, а не миттєвого народження з нічого…

Український вчений-медик В. Б. Монастирський, ніби заочно
дис кутуючи з постмодерністським розумінням «націй як уявних
спіль нот» говорить, що «нація не є випадковим, штучним витвором
тільки людського розуму — це категорія передовсім генетична, а тому
універсальна, досконала та вічна. А це, своєю чергою, дає підстави
говорити про генетичну теорію походження нації…» (Володимир Мо -
нас тирський. Націоналізм: чим він є, або Чому українцям конче по -
трібно бути націоналістами: короткий посібник з лікбезу для україн-
ської еліти і не тільки /Львів: Каменяр, 2012. — 122 с. Серія Акценти).

…доктор біологічних наук Олег Балановський (Інститут за галь -
ної генетики і Медико-генетичний науковий центр) — генетик-до -
слідник додає: «Нас здивувало, що український генофонд виявив-
ся досить гомогенним на великій території України, тобто західні
українці генетично близькі до східних».

Прислухаймося до московита, доктора філософських наук Ігоря
Чубайса (книга «Сила м’якого знаку або Повернення Руської правди»,
К.: ПрАТ «Українська прес-група», 2012. — 800 с. — Стор. 512–514).
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«…особливість національної ідеї полягає в тому, що її, як і за -
кони природи, не можна вигадати, але можна виявити. Закони фі -
зики не створені самими фізиками, вони лише ними відкриті…

Національна ідея розчинена у всій тканині національної куль-
тури, у соціальних стосунках і традиціях будь-якого народу. Тому
не можна винайти її на політичній кухні й укинути в суспільство,
як це в нас неодноразово робили високопосадові держкерівники.
Її «обчислює» і виявляє соціальна наука з породжуваних і збереже-
них суспільством культурно-духовних носіїв.

Перейдемо до дефініції. Національна ідея (далі ми будемо
говорити про російську ідею (так у І. Чубайса; причому слово
«національну» опущено. — Авт.)) — це сукупність граничних
(тобто не виведених із інших підстав), глибинних норм і правил,
які характерні для даного суспільства і відрізняють його від інших
суспільств; це норми і правила, що існують об’єктивно (незалеж-
но від того, чи усвідомлені вони кожною окремою людиною), що
тривалий час передаються з покоління в покоління; це такі
норми, на яких вибудовуються інші норми та правила даного сус-
пільства.

Знання національної ідеї дозволяє адекватно зрозуміти історію
даного народу й держави та ефективно прогнозувати майбутнє. Спра -
ведливим є і зворотнє — нерозуміння націдеї тієї або іншої краї ни
не дозволяє вибудувати концепцію минулого й унеможливлює ви -
бу довування адекватного стратегічного прогнозу. Відсутність нац -
ідеї або її деградація веде до руйнування країни.

І ще: нав’язування штучної, псевдонацідеї породжує нарос -
таючу соціальну кризу. Нав’язування протиприродної націдеї при-
зводить до її краху або до краху держави, якій вона нав’язується,
або до краху і ідеї, і держави».

Бачимо в розмислах І. Чубайса універсальну дефініцію націо-
нальної ідеї. А те, що він, говорячи про «російську» ідею, а не про
«москвинську національну ідею», свідчить про те, що він розрізняє
злочинну «імперську ідею» і національну (якщо сприйняти згурто-
ваний Чингізидами в основній масі угро-фіно-татарський хвороб-
ливо-агресивний симбіоз у московському улусі Золотої Орди за
націю певне наймолодшої країни — Московії).

Нижче (за матеріалами книги Г. Климов. Божий народ. —
Крас нодар: «Советская Кубань», 1999) в оригіналі продемонструє-
мо для українців приклад боротьби за Ідею (і то навіть не за свою
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рідну святу національну, бо учасники протиборства свої національ-
ні державницькі ідеї успішно реалізували, а за ідею злочинну —
ідею зверхності над іншими націями). 

«И если Германия за 6 мифических миллионов до сих пор
содержит государство Израиль, то кто же заплатит за 60 миллионов
русских, истреблённых евреями в России? Кто обеспечит старость
одиноких и беспомощных стариков?», стр. 236.

«Больше всего возлюбил Христа русский народ. Именно за это
иудеи и ненавидят русских. Уже больше тысячи лет! Главная цель
иудаизма — уничтожить Россию и её коренной народ. Вот где при-
чина всех нынешних зол и несчастий России», стр. 450.

А ось нижче покажемо із розділу книги під назвою «О еврей -
ском фашизме» (стор. 469–501) особливо важливі абзаци для укра-
їнців (і владних, і пересічних!), бо, читаючи, маємо задумуватись
не лише про стосунки московитів з євреями, а також про стосунки
євреїв та московитів з українцями, тож — УВАГА!

«…когда один народ изводит национальный дух другого наро-
да, национальное сознание другого народа, навязывает ему чужую
для него культуру, чужие и чуждые ему цели, противные его духу
нравственные ценности, навязывает воспитание и образование, ни -
чего общего не имеющие с национальными традициями, с нацио -
нальным характером — это и есть фашизм». 

«Еврейский капитал, созданный на крови и уничтожении рус-
ского народа, других коренных народов России, истребляет рус-
ский дух, национальный дух других коренных народов России.
Я русский, и потому пишу о русских бедах от жидов. Татарин рас-
скажет своё, чеченец — своё, башкир — своё. У всех нас, коренных
народов России, один враг — еврейский фашизм».

«…им надо изничтожить русский дух, русское национальное
сознание — вот во что они целят».

«Евреи хорошо понимают, что суть сбережения нации от поги-
бели не в физическом сохранении народа, это слишком мало для
непотраты, — нацию определяет прежде всего национальный дух,
национальное сознание. Может статься, что и числом народ велик,
и породой отличен, да оскудеет духом, иссякнет в нём националь-
ное сознание, такой народ уже не представляет нацию, такой
народ объединяет только корыто, и это уже не националисты, это
однокорытники, которых без труда развеет, рассыплет первая же
буря, первое потрясение. Народ без национального духа, без
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национальной скрепы все равно что печь без огня, корабль без вет-
рил, бочка без обруча, — толкни и рассыплется».

«…нам, русским, как никогда важно, необходимо растить из
наших детей русских националистов, горячо и преданно любящих
свою нацию … школа должна не просто учить … школа непремен-
но должна воспитывать русских, должна учить быть гражданами
России, защитителями, обережателями своей нации, наследника-
ми великой нации с прочувствованной тяжестью ответственности
за свою нацию. Для такой работы … учитель сам должен быть прежде
всего русским националистом, иметь дар жертвенной любви к сво -
ей нации».

«Законом жизни России должно стать — ни грамма власти
жидам … русские не командуют в Израиле, нечего евреям командо-
вать в России…».

«…надо не бить жидов, надо не голосовать за жидов… Пусть
лучше рука отсохнет, чем за жида голосовать».

Або наведемо інший приклад [6].
У листопаді 1998 року, коли майже день у день відзначається

60-річчя так званої «кришталевої ночі» у Німеччині, себ то велико-
го погрому у 1938 році (убито понад сто євреїв, спалено сотні сина-
гог, зруйновано тисячі магазинів і жител), і 65-річчя Великого го ло -
ду в Україні (близько 10 млн жертв, тисячі мертвих сіл; знищення
найпродуктивнішої й біологічно найкра щої верстви народу). 

Світові мас-медіа буквально захлинались на тему «кришталь-
нахт» і — ані пари з уст про Голодомор. Не інакше, або мас-медіа
дуже вміло прихоплені для створення фантомів та фігур умовчання,
або українські жертви нічого не варті. Так, з приводу Голодомору до
українського народу звернувся президент Білл Клінтон, але то про-
сто потонуло в єрихонському реві на тему Моніки Левінської.
Звичайна курва стала народною героїнею! Тим часом на вулицях
Львова молодики роздають листівки з написами: «Ісус любить
євреїв». А кого ж ще любити, як не тих, хто його зрікся?! А ви каже-
те, що «несть ні еліна, ні юдея!» Знай, кого любити!

Є щось симптоматичне в тому, що до творення фантому про
голокост спричинився відомий фізик Альберт Ейнштейн (який
спробував застосувати загальну теорію відносності до проблеми
космології, себто світобудови) і на той час перша леді США Елео -
нора Рузвельт. Вони спонсорували видану 1942 р. у Нью-Йорку
«Чорну книгу польських євреїв», де сказано, що саме у липні 1941
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німці за мордували у Львові 50 тис. євреїв і що звідси почалась «епо -
ха печей». Єврейські джерела тезу під хопили й дуже своєрідно роз-
винули у бік химери. 1990 року в Єрусалимі і Нью-Йорку видано
«Енциклопедію голокосту», де фантазії згаданих діячів замовчані,
а кількість жертв у Львові зменшилась більше як у десять разів.
Але, згідно енциклопедії, виявилось, що убивцями були вже не
німці, а укра їнці, які масакрували євреїв «киями, сокирами й но -
жами». Відповідно й голокост начебто започаткували українці,
і вони ж несуть відповідальність за «найбільший злочин в історії
людст ва», і можна лишень подивуватись, чому українські націо-
нальні лідери сиділи по німецьких концтаборах, розстрілювались
гестапо або вели боротьбу у підпіллі, і чому в Нюрнберзі судили не
українців, а німецьких злочинців Третього рейху!

Може, я скажу категорично, але, видається на те, що теорія
відносності повністю запанувала (чи так було завше?) й у соціальній
сфері. Себто — істина залежить не від фактичних обставин, а від
того, кому вона служить й кого обслуговує. Відповідно реальний
історичний простір як завгодно викривляється, казуальні зв’язки
зміщуються, час тече у будь-якому напрямку й залежностях, події
обертаються на свою протилежність, а істина прямує до абсолют-
ного нуля (як щільність матерії, згідно А. Ейнштейна, дорівнює
зерові). Наголосимо, що тема голокосту стала не спонтанною реак-
цією жаху на трагічні події, а свідомим маніпулюванням числом
жертв і, сказати б, якостями знищення, сфабрикованими через
десятиліття і навіть століття після самих подій. Видається, що есха-
тологічно-месіанська традиція канонізована у Біблії, Талмуді й ін -
ших доктринальних повчаннях у своїй спрямованості й цинізмі.

Відомо, що українцям часів Богдана Хмельницького за ки дають
різню півмільйона (і навіть 600 тисяч) євреїв, і саме відтоді дехто
з професійних українофобів починає відлік єврейського голо косту.
Астрономічна цифра жертв явно повинна розпалювати уяву. Не
береться до уваги, що під час Визвольної війни XVII ст. були вели-
чезні жертви (і жорстокості) з усіх сторін, що сповідувалась колек-
тивна відповідальність, помста, нищення. Мають до українців свої
жалі й поляки, як і вони ж мають свої фантоми. А скільки і в який
спосіб загинуло українців? Невже Визвольна війна почалась із ні -
чого, невже українські маси завирували просто так?! 

З приводу подій XX століття історик Ярослав ДАШКЕВИЧ ска -
зав на Конгресі міжнародної асоціації україністів у серпні 1990 ро ку:
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«Єврейські асимілятори спеціально для європейського вжитку (для
культивування ідей помсти) опрацювали фальсифікацію про ніби-
то понад 1 млн жертв українських («петлюрівських») погромів, тоді
коли сучасні нам єврейські підрахунки свідчать про 70 тисяч жертв,
із яких близько 90 відсотків на сумлінні білих росіян, анархістів,
зелених банд і червоної армії. Однак велику брехню про українців-
погромників поширили по цілому світі». У такому самому плані
згадані польські історики-«очевидці» твердять, що українці вимор-
дували в 1943 році 500 тисяч поляків на Волині, хоча ще до війни їх
там було не більше 300 тисяч і з них близько половини в 1940 році
депортовано у Сибір. Але ж треба створити фантом, з од ного боку,
власної жертовності, з іншого — нелюдськості українців, і заради
того навіть годиться вибачити злочини «Імперії зла», жертвами
якої стали десятки мільйонів українців! Я не наділений пророчим
даром, але, гадаю, завдяки викриттям «ревізіоністів» і взагалі здо-
ровому глуздові, який мусить перемогти (бо інакше життя не пов -
ноцінне), розвіється «теорія відносності» і щодо числа жертв голо-
косту, і щодо «богообраності», і щодо космогонічних спекуляцій.

І таких прикладів подвійних стандартів у ставленні до україн-
ців з боку представників інших народів можна навести дуже бага-
то. Одним із таких є роль Бронштейна (Троцького) — цього вирод -
ка і бандита — у знищенні сільського українського населення. Це
він і його однодумці «кальоним желєзом» випалювали в Україні
селянський опір, поголовно винищували села. Всі більшовицькі
газети в Україні тиражували погромну антиукраїнську стратегію
головного військового комісара, нацьковували на селян усіх, кого
могли, авансом виправдовуючи будь-які погроми. Маси україн-
ців — темні маси — «долой».

Коли йшлося про штучний голод в Україні, Троцький сказав:
«Це ще не голод. Коли Тіт брав Єрусалим, єврейські матері їли
своїх дітей. Ось коли я примушу ваших матерів їсти своїх дітей, тоді
можете прийти й сказати: ми голодуємо». І, як знаємо, примусили.
Наїлися діточок досхочу. Троцький діяв згідно священної книги —
Біблії, Старий завіт якої у багатьох місцях присвячений техніці
масового знищенні й «остаточного вирішення» етнічних питань....
Саме у Старому завіті є висхідні позиції для нацизму, фашизму,
геноциду і т. п. Троцький та і же з ним мислили й чинили у дусі біб-
лійного етнічного нацизму. Тільки кровопускання, тільки прасува-
ти Україну ще кілька разів, щоб їй «нєповадно» було. «Нєповадно»
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що? Жити. Посідати місце на Причорномор’ї і Приазов’ї — «самиє
хлєбние губернії». А хто ж то житиме тут після «утюженія» україн-
ців, винищення їх, темних, на цих благодатних землях? Біля само-
го Чорного моря? Там, де народився на Херсонщині сам Лейба
(Лев) Давидович Троцький. Там, де вже проживало майже 30 тисяч
його одноплемінників — колоністів, серед яких зростав. Троцький
знав, що їм тут подобається. І не просто знав, а через своїх довірни-
ків провадив таємні, а опісля і відкриті переговори з багатою
і незрідка владною єврейською діаспорою про утворення окремої,
територіально автономної єврейської республіки на півдні Украї -
ни — Україно-Юдеї [4, 6].

«Справді національна еліта зобов’язана створити конституцію
України, в якій би не урівнювались у правах патріоти України і її за -
пеклі вороги, як то є тепер; мала б переконати Європу і вільний світ,
що для відродження після багатовікового вбивства Україна має право
і необхідність у перехідний до демократії період провести м’яку сана-
цію напханих окупантами в громадянство України для руйнування її
зсередини ворожих до української державності елементів. Для цього
необхідно здійснити переоблік громадян із використанням інструмен-
ту цензів осілості, знання державної мови, лояльності до української
національної держави у визнаних світом її кордонах. Для претенден-
тів на владні посади окрім названих вище цензів і професіоналізму —
ценз активної біографії в боротьбі і праці на благо української націо-
нальної держави. Нажите незаконно майно владними особами усіх
рівнів з 1991 р. має бути конфісковане і такі особи засуджені. Ці захо-
ди необхідні як початковий етап для морально-психологічного оздо-
ровлення суспільства в Україні та створення базису для всіх інших
реформ задля путівки в сім’ю цивілізованих народів Європи» (із пода-
ного в кінці книги листа «уважного осмислювача реалій»).

У мононаціональній державі, якою є сьогодні Україна, титуль-
на нація (українці — творці національної держави) захищає права
представників кожної іншої нації на своїй етнічній землі і плекає
мир та злагоду між народами, адже кожна нація-держава матиме
таке право і нестиме національну відповідальність за поведінку
у міжнародному правовому полі. 

Як відомо, захоплення влади в Московії єврейською національною
меншиною в добу більшовизму (1917–1937 рр., за даними проф. Ана -
толія Кіндратенка, книга «Етнічні війни проти українців». Асоціація
дослідників голодоморів в Україні. — 314 с.) призвело до глобальної
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трагедії з винищенням тільки в московській імперії 100 млн. людей (за
деякими джерелами більше 110,0 млн.). До цих пір не визначена роз-
кладка вини між московитами і єврейською національною меншиною
Московії за цей жахливий глобальний злочин. А що вона — ця вина — є,
свідчать хоча б такі факти: «ЦК більшовицької партії, а то була вища
влада в країні, складали троє росіян (якщо таким можна вважати
В. Леніна) й дев’ятеро євреїв. Наступний за значенням урядовий ор -
ган — Центральний виконавчий комітет складався із 42 єв реїв
і 19 ро сіян, латишів, грузинів та інших. Рада народних комісарів на ра -
ховувала 17 євреїв та 5 осіб іншої національності. Московська Над зви -
чайна комісія (ЧК) керувалась 23 євреями і 13 ін шими. Серед 556 вищих
більшовицьких керівників, імена яких були офіційно опубліковані
в 1918–1919 роках, було 448 або 80% євреїв» і т. п.

Аби розповісти про всіх і згадати про нижчі чини, не вистачить
і обсягу талмуду. Ні, ні. Ми не кажемо, що «російський комунізм» —
то «єврейські штучки», змова «жидомасонів» і т. п. Але саме євреї
зробили вирішальний внесок в організаційну розбудову «імперії зла» та
створення високоефективної системи тоталітарного терору» [6].

Наразі є й інші проблеми, не вирішені до кінця у стосунках між
Україною та Ізраїлем.

Як на мене, у нас повинні бути добрі стосунки. У багатьох ви пад -
ках доля ізраїльського народу була такою ж важкою, як і українського.
Але ізраїльський народ вистояв і нам, українцям, є багато чому
у нього повчитися. Він успішно будує незалежну національну дер-
жаву, відродив практично забуту рідну мову, успішно тримає оборону
на два фронти та ін. У той же час Ізраїль так і не визнав геноциду
українського народу. До цих пір він є «тепленьким» при хистком
для тих діячів із України, які, прокравшись у нас на високі держав-
ні посади, тікають до Ізраїлю. Там їх приймають як «потерпілих»
земляків разом із мішками грошей, золота та інших цінностей,
повертають їм їхні справжні прізвища, імена (наприклад, україн-
ський міністр Ставицький перелицювався і став громадянином
Ізраїлю Розенбергом). І вони за украдені в українців статки спокій-
нісінько жирують.

Навряд чи такі дії уряду Ізраїлю можна назвати дружніми щодо
України. Стосунки між Україною та Ізраїлем повинні бути рівни-
ми, чесними, з високою взаємною повагою. Намагання однієї зі
сторін домінувати над іншою ні до чого доброго не приведуть.
І взагалі, слід перестати шукати винних серед народів і карати їх за

28



провини. Залишим ці проблеми історикам, а політики хай шука-
ють шляхи консолідації для розв’язання планетарних проблем
успішного сталого розвитку.

Наразі «матерью родной» для політичних українських покидь-
ків стала й Московія, і тому там сьогодні зібралося величезне кодло
паханів, пройдисвітів із України, які всіляко, включаючи і теро-
ризм, шкодили і шкодять Україні.

Це ж яким цинізмом треба бути просякнутим, щоб забути про
ту непоправну шкоду, яку наніс нам «старший брат», щоб у нього ж
таки шукати захисту?! І яку ціну платять ці негідники?

Одвічне рабство підданих московитів (підданих ханові, цареві,
генсекові, президентові) сформувало у них на основі історичних
процесів їхніх безперервних загарбань ідею великодержавного
панування над світом та бачення ними свого буття лише в рамках
імперії. Врощена в гени ця ідея урівноважується їхньою мовчазною
згодою бути підданими рабами своїх власних ханів, царів, генсеків,
президентів. Ці обставини сформували у них надзвичайно жорсто-
ке ставлення як до своїх соплемінників, так і до загарбаних народів
особливо.

У цьому контексті цікаве спостереження реакції чеченців на
поневолення їх московитами зробив Л. Толстой у своїй повісті
«Хаджі Мурат»:

«О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое
испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненави-
сти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак
людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед неле-
пой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как
желание истребления крыс, ядовитых пауков или волков было
таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».

А почуття самозбереження для українців, коли московські ор -
динці нахабно топчуть нашу землю і нищать наш народ, є питан-
ням життя і смерті. І в цій ситуації для нас є надзвичайно актуаль-
ним розділення понять «тероризм» і «відплатна акція».

Якщо один народ, поневолений численнішим і економічно
сильнішим (потужнішою державою), не маючи для визволення
відповідних сухопутних, повітряних, морських і космічних сил має
моральне право (Богом дароване) винаходити будь-які доступні
йому способи боротьби з насильством. Якими б ці способи не
були, вони є моральними, бо ставлять за мету припинити проти -
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правне насилля, поневолення (найтяжчий із усіх можливих злочи-
нів) і здобути Свободу. І такі дії з боку поневолених називають «від-
платною акцією на відміну від дій загарбника (поневолювача), які
називають «Актом тероризму» [6].

У нашій ситуації квартиранти — московські ординці чинять
терор проти господаря-українця в його хаті.

І коли українці, обурені такими діями, починають протестува-
ти, то їм чіпляють ярлики націоналістів, фашистів, бандерівців,
петлюрівців, махновців та ін. Із їх чорного рота з особливою нена-
вистю вилітає «бандеровец». Наразі ми всі повинні засвоїти назав-
жди, що це не ярлик, а похвальна назва українця за його свідомість
і героїзм. Оцим «борцям» за рівні права і демократію хочу постави-
ти запитання: як сталося так, що за 50 років радянського раю
(йдеться про порівняння результатів двох переписів населення
у колишньому СРСР) українців зменшилося з 81 мільйона 195 ти -
сяч (1929 р.) до 42 млн. осіб (1979 р.), тобто майже на 40 млн. осіб.
У той же час за згаданих півстоліття «московитів», «росіян» (корін-
ної нації імперії) збільшилося майже вдвічі (в 1,76 рази). Було
близько 78 млн. чоловік, а стало 137 млн. Хіба московити розмно-
жуються, як кролі?! В цілому усе ХХ століття було трагічним для
українців. Загальні втрати, якщо підходити до питання з наукових
демографічних позицій, можуть сягати 80 млн. осіб. 

Наразі проблеми стосунків із Ізраїлем необхідно вирішувати
негайно, а з Москвою — в комплексі з питаннями закінчення її
агресії проти України.

Причин нашої недолі названо чимало, перелік можна продов-
жити.

Але закінчити цей розділ я хочу гірким зізнанням: «Біда
України в тому, що нею керують люди, яким вона не потрібна»
(М.С. Грушевський). І оскільки у 2019 році будуть чергові вибори,
то, може, ми зробимо все-таки належні висновки. Не можна ходи-
ти вічно в дурнях.
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СПРОБУЙМО ЩЕ РАЗ

І все-таки життя бере своє. Український люд у своїй масі чогось
чекає, сподівається на краще. А в його товщі формуються сили, які
не хочуть миритися із жалюгідним становищем України та її наро-
ду. Але їх поки що критично мало. Наразі всі нібито все розуміють,
чортихаються та ефективного руху вперед не відчувається.

Те, про що йдеться у попередніх двох розділах, говорено-пере-
говорено різними людьми сотні разів. Ніби й насіння якісне кида-
ють, а воно не проростає, або ж прокльовуються окремі чахлики.

Декілька прикладів.
У грудні 1940 р. ОУН ухвалила Маніфест, в якому писалось: 
«Закликаємо всіх Шумскістів, Хвилєвістів, УПАкістів, 
закликаємо всіх українських комуністів, членів і прибічників на -

ціо налістичної опозиції,
закликаємо всіх комсомольців-націоналістів, 
закликаємо членів і прибічників усіх колишніх українських партій,
закликаємо всіх українців-самостійників стати в одному револю-

ційному фронті в боротьбі за незалежність і соборність України і за
незалежність усіх народів, пригноблених Москвою, — яку організовує
і здійснює ОУН під керівництвом Степана Бандери».

Наміри прекрасні, емоцій теж достатньо, але єдиного фронту
не вийшло.

Другий приклад.
На зборах Української Всесвітньої координаційної Ради

(УВКР) 15 січня 2009 року прийнята заява, яка закликає: «Ми по -
винні об’єднати українські патріотичні сили, партії та громадські
організації, сформовані на національно-патріотичних засадах…
у Всеукраїнську громадську організацію, про необхідність якої ми
заявляємо сьогодні». Необхідність так і залишилася, а діючої органі-
зації немає.

Третій приклад.
Називається робота «План развития страны». Автори: І. Бо го -

словська та ін.
Збірник намірів і декларацій. Наразі, як це впроваджувати у ре -

альне життя, не виписано. А це повинно бути квітесенцією плану.
Іншими словами — які саме покрокові заходи приведуть нас до роз -
будови успішної України. Один раз нас уже тягнули на нашийниках
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до комуністичного раю, в результаті чого було знищено понад
100 млн. людей. Виходячи з того, що вже написано у цьо му доку-
менті, а саме: «Русский язык должен иметь статус официального
языка в Украине», тобто «язык», який був весь час одним із найбез-
жальніших інструментів знищення українців, їх мови і культури,
а сьогодні є ще й мовою агресора, що повинна в незалежній укра-
їнській державі стати офіційною! Виникає питання — а де ж межа
цинізму? Якщо ж до цього додати ще й те, що цей план написаний
мовою московитів, то стає очевидним, що автори плану пропону-
ють побудувати майбутню Україну … без українців!

Їм потрібна прекрасна земля, а милозвучна її назва — Україна
з часом стане називатися Малоросією, а за тим «Юго-Западом» Ро -
сії. Без фундаментальної державної програми відродження вжитку
української мови в усіх сферах, без протекціонізму у ЗМІ, з наяв-
ністю того засилля москвинського «языка» скрізь і всюди говорити,
що «украинский — государственный язык Украины, являющийся
обязательным условием и инструментом создания новой украин -
ской нации и идентификации украинцев в мире» і що він «…обеспечит
сохранение и развитие исторических кодов Украины и украинцев
в мире» — є наївна утопія, або підлий обман. Гора народила мишу…

Наступний приклад.
Микола Маломуж видрукував 27 жовтня 2017 року в газеті

«Сільські вісті» статтю «Чи не застоялися ми на колінах?», в якій
накреслено стратегію єднання, розвитку та оборони України.

Зокрема автор вказує, що «… мусимо визнати: сьогодні ми стої-
мо на межі економічного та соціального колапсу. Українські політики
і найвище керівництво за 26 років незалежності не виконали надзви-
чайно важливої місії — визначення стратегічного курсу держави».

Аналізуючи причини такої ситуації, неминуче доходимо вис -
новку: «старі» і «нові» керманичі займалися не формуванням сис-
теми пріоритетів та побудовою сильної держави, а створювали нові
тіньові олігархічні системи відносин, які ґрунтуються на корупції,
кланових домовленостях та криміналі (порівняй зі сказаним М. Гру -
шевським — в кінці другого розділу — П.Т.).

Щоб подолати ці негаразди, «нам, українцям, необхідно об’єд-
натися і самим зміцнити своє життя та захистити країну».

Автор упевнений, що в Україні визрів величезний потенціал
для здійснення змін. Він наводить приклад громадської організації
«Народних зборів України», які згуртували навколо себе сотні
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фахівців найвищого державного рівня і багатотисячний актив
в областях. Розроблено план системних змін та стратегію розвитку
держави. Цей план передбачає передусім консолідацію всіх патріо-
тичних сил України, формування єдиного координаційного центру
під управлінням авторитетних представників суспільства у різних
сферах діяльності. 

Сказано все правильно, навіть дуже. Але як це зробити?! Про -
блема практичної реалізації залишилася відкритою. До об’єднання
закликають усі, а воно у всеукраїнському масштабі щось не йде. Це
історичне «щось» маємо викорчовувати внутрішнім зусиллям —
«Україна понад усе!».

І ще один приклад.
Цікава й оригінальна стаття на трьох сторінках формату А4

пас тора Стеценка Святослава Олександровича «Що робити, з ким
робити, як робити», розміщена в інтернеті 21 лютого 2017 року.

Стаття коротка, як постріл, але надзвичайно ємна за пробле-
матикою, написана на високій духовній хвилі й патріотичній емо-
ційності. Ось його окремі бачення. 

«Наразі на заваді нам ворог зовнішній і ворог внутрішній. Ворог зов-
нішній — Московія. Ворог внутрішній — олігархат і державна влада,
яка працює на них. То підлі, підступні, жорстокі істоти, які згуртова-
ні проти нас, які створили систему здирництва, поневолення, внутріш-
ньої окупації, які руйнують нашу країну і нашу націю зсередини. На -
голошую, нашим внутрішнім ворогом є водночас і конкретні люди, і вся
система їхнього панування. Вимагати від них будь-чого безсенсовно.

…Чи будемо, живі і ненароджені, на нашій землі далі, чи ні, зале-
жить від нашої спроможності діяти разом, а певний час як один.

…Ми маємо просто зараз відсікти все, що може розділяти нас,
і залишити лише те, що нас згуртує. Згуртує заради величної мети.
Мета — нова цивілізація, народжена на нашій землі. Республіка як спіль-
на справа вільних відповідальних громадян замість держави як примусу.

…Нам потрібен потужний цілеспрямований рух.
Особисто я готовий бути і на вістрі списа, і на вістрі лемеша.

Таких людей серед нас достатньо. Жити в успішній країні серед успіш -
них, заможних, гідних людей, то набагато більше досягнення і набага-
то більший успіх, ніж особисті здобутки серед руїни або в чужій землі.
Якщо вам це не до снаги, то емігруйте або готуйте набої».

І тут сказано дуже правильно. От тільки об’єднатися, практич-
но взяти і зробити це, поки що ми, українці, не можемо!
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ПРО ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ

ПІДХОДІВ ДО ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ

Інтелектуально-емоційні, щирі й патріотичні заклики до єд нан ня
позитивних результатів не дали. Причин тут багато. Спробуємо визна-
чити головні, щоб, врахувавши їх, все-таки створити потужний загаль-
ноукраїнський національний рух, який приведе нас до перемоги.

На превеликий жаль, моноліт українського етносу не встиг сфор-
муватися до кінця у своїй непроникливій формі до того, як сусіди-
хижаки розшматували нашу територію на шматки. Поділив ши її між
собою, держави-загарбники зробили упродовж століть все для того,
щоб українці не відчували себе єдиним народом і не могли об’єднати-
ся. Більше того, зокрема Московія взяла курс на його знищення
у май бутньому. В хід пускалося все: фізичне знищення, етнічна асимі-
ляція, трансформація етнічної свідомості, ідентичності, ментальності.
Було заборонено і знищено культурно-освітні, інформаційні, соціаль-
но-виховні явища, процеси, які відтворювали й розвивали українство
й українськість. Завдяки цим процесам відбувалося — де більше, де
менше — зближення українського етносу з титульними націями
і знач не ослаблення національного імунітету, асиміляція і перехід ук -
раїнців в «іншу» (передусім москвинську) етнічну групу; появи знач -
ної кількості громадян, які свідомо ігнорують українські цінності,
історичну пам’ять свого народу, замінивши рідну мову на чужинську.

Тривале бездержав’я в Україні спалило нашу душу і безжалісно
спотворило обличчя нації. Відтак і живемо в постійному відчутті
меншовартості, негараздів, психологічного дискомфорту викривле-
ної істини. Отже, на часі завершення формування або, скоріше, корекції
української нації. Це дуже важливе, якщо не першочергове завдання.

Ясно, що за таких умов важко сподіватися на громадянське
об’єднання, не говорячи уже про створення справжніх політичних
союзів, в яких стрижнем є ідеологія. 

Здавалося б, усе це позаду, ми незалежні вже 26 років і можемо
починати будівництво заможної України так, як роблять сьогодні
успішні країни світу. Звичайно ж, треба розпочати з усвідомлення
фундаментальної істини, що політичні партії є основним інстру-
ментом впливу на державну машіину та досягнення тієї чи іншої
суспільно значущої мети. І ми рвонули. На сьогодні в Україні 350 по -
літичних партій і ще більше різних громадських рухів. За невели-
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ким винятком усі ці структури працюють тільки на себе. Доказом
цього є сьогоднішній стан нашої держави. Україна так і залишила-
ся на старті партійної демократії. Ситуація нагадує мені один анек-
дот. У колі молодих людей ведеться мова про шлюб, сімейне життя
та щастя, яке воно приносить, тощо. Один із них і каже: «Сімейне
життя мені нагадує бочку меду, в яку покладено ложку дьогтю».
«Ва-й», — викрикнув інший. Здається, я відкрив бочку не з тієї сто-
рони». Нічого не поробиш, у нас вийшло так само. Становлення по -
літичних партій в Україні відбувалося примусово, з ініціативи олігар-
хів та за їх участю з метою вирішити власні проблеми через створення
політичних організацій на корпоративно-бізнесових засадах та мате-
ріальній зацікавленості. Так, новоявлені в перші роки незалежності
України «бізнесмени», добру половину яких, якщо не більше, склада-
ли колишні партійні бонзи, директори великих підприємств, інше
компартійно-радянське чиновництво, намагалися відійти від радян-
ської однопартійності та одночасно зберегти всі звичні ділові форми
управління народом і відшліфовані методи його обдурювання.

Програмні засади багатьох політичних партій виходять із іс -
нуючих політичних ідеологій як систем поглядів щодо основних
принципів організації суспільства, його цінностей та місця в ній
людини. А насправді більшість партій лише спекулюють задекларо-
ваними цінностями та дезінформують і дезорієнтують населення.

Позбувшись тоталітарної ідеології, політичні еліти на початку
1990-х років виявилися не готовими запропонувати систему дієвих
принципів державотворення на засадах верховенства права та
демократії. І навіть сьогодні політичні сили держави не можуть
чітко сформувати державницькі орієнтири.

Наявні партії влади роблять усе можливе для консервації ви -
борчого законодавства, законодавства про партії з тим, аби існую-
чий стан речей не змінився. Це пов’язано передусім із тим, що партії
не є самостійними у виробленні власної політики, а орієнтуються
на своїх засновників.

Однак, за часи незалежності визначено ще одну яскраву вітчизня-
ну тенденцію. Всі партії під час виборчих кампаній стають лівішими,
а дорвавшись до влади, вдаються до заходів, властивих правим партіям.

Крім того, аналіз програм вітчизняних партій засвідчує, що їх
складно класифікувати за ідеологічною приналежністю. Усі вони —
за демократію, за народ, загальний добробут тощо. Тобто намага-
ються включити у свої програми якнайширший ідеологічний
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спектр. Це призводить до незавершеної ідеологічної структурова-
ності українського суспільства, що сприяє збереженню низького
рівня політичної культури серед населення і значним маніпуляціям
під час кожної передвиборчої кампанії. Отже, існуючі політичні
партії в Україні мають патронажний, а не ідеологічний характер.

Крім того, бездуховність і відсутність патріотизму у багатьох
партіях обумовлює дуже низьку якість їх як посередників передачі
влади народом.

Низька політична культура громадянського суспільства в Ук раїні,
яку нині ми маємо, призводить до того, що політичні партії в Україні
не є системними, довготривалими та відповідальними за свою діяль-
ність на будь-якому рівні політичного життя. Мусимо визнати, що
нинішні українські політичні партії, особливо парламентські, стали
новим видом корупційного бізнесу, який цинічно і доволі жорстко
захищає всі рецидиви корупційного бюрократично-цінового спо-
собу збагачення та впливів на суспільно-державні процеси.

Саме тому сьогодні зусилля українських патріотів необхідно
зосередити на створенні хоча б однієї потужної ідеологічної партії,
в якій лідер буде виконувати лише технічну роль і від імені якого не
буде залежати саме існування партії. Необхідно завжди пам’ятати,
що найдієвішим засобом перетворення волі індивідів на колектив-
ну волю, забезпечення участі громадян у формуванні політики дер-
жави є можливості політичної партії.

Значною перепоною на шляху до об’єднання політичних сил,
зокрема партій, є реальний тиск минулого тоталітарно-совкового
досвіду діяльності «єдино можливої» спрямовуючої та керуючої си -
ли — компартії, який запікся у здеформованій ментальності багатьох
українців. Особливо, у старших поколінь. Тоді партійний секретар,
починаючи з району, нагадував удільного князька. Його вплив був
майже необмеженим на всі сфери державного, громадянського і су -
спільного життя. Уявіть собі, що значна частина і нинішніх лідерів
політичних партій вважають себе всемогутніми. Чого варта тільки
їхня можливість призначати депутатів Верховної Ради із партійного
списку. Я вже не кажу про володіння певними фінансовими, матері-
альними та інформаційними ресурсами, налагодженими зв’язками
із «потрібними» людьми тощо. При об’єднанні партій чис ло перших
посад скорочується, і певній частині перших осіб доведеться пере-
йти на другі ролі, а відтак втратити багато чогось такого, що дозво-
ляє вести надрозкішні способи життя, що лоскоче самолюбство,
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роздмухує амбіції, і т.д. і т.п. При всьому цьому не слід забувати про
якість — політичну, моральну, інтелектуальну, громадянську тощо,
яка у дуже багатьох має бути значно кращою. Якщо бути чесним, то
так звана політична еліта сьогодні в Україні — це болото, гній.
Десяток, другий порядних громадян у владі суті не змінюють.

У реальному житті всі ці фактори переплітаються, підсилюючи
негатив один одного. В результаті впродовж багатьох століть об’єд-
нання українського народу не вдається, і як похідна цього процесу —
дуже важко або й взагалі не йдуть об’єднавчі процеси визвольних
політичних сил. Це правда. Але правдою є й те, що майбутнє Ук ра -
їнської держави та її українського народу перебувають під загрозою
знищення. Треба діяти!

Ініціативна група свідомих українців з власної волі і на основі
самоініціативи уже вкотре закликає всі патріотичні сили об’єднатися. 

Але, щоб полегшити процес, пропонується на першому, старто-
вому етапі м’яка форма інтеграції — ситуативна. В цьому є іннова-
ційність підходу до створення монолітного національного руху.

І ось 3 серпня 2017 року відбулися (уже вкотре!) збори ініціатив-
ної групи, яка склалася із числа керівників громадсько-політичних
об’єднань і ор ганізацій та національно-свідомих українців-акти-
вістів. На зібранні була оголошена й обговорена заява, текст якої
подається нижче.

ЗАЯВА
керівників громадсько-політичних об’єднань і організацій 

та національно-свідомих патріотичних українців-активістів 
про створення «Всеукраїнського об’єднавчо-координаційного 

центру громадських політичних сил».
Це наше волевиявлення обумовлено тим, що майбутнє Укра їнської

держави та українського народу як етносу знаходяться під загрозою
знищення.

Чинна система управління державою зав’язла в корупції і займа-
ється власною наживою. Анексія Криму і війна на Сході підсилюють
драматизм ситуації. Економічний крах і злиденність більшості укра-
їнців завершують сумну картину нашого життя. Всі ці обставини
вимагають рішучих дій з боку суспільства та патріотів.

Тому ми, група керівників громадсько-політичних об’єднань і ор га -
нізацій та національно-свідомих патріотичних українців-активістів, що
підписалися під цією заявою, з власної волі й на основі самоініціативи,
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усвідомлюючи, куди ведуть руйнівні розбрати, і свою відповідальність,
якщо їх не упередити, закликаємо всі патріотичні сили, які люблять
Україну, її землю, культуру, народ і готові всіма доступними цивілізова-
ними методами боротися за побудову національної по своїй суті, соціаль-
но справедливої і економічно могутньої Держави Україна, об’єднатися.

Національна держава розуміється нами як така, що побудована
на національній ідеї. А національна ідея — це незалежність української
нації в незалежній, соборній, унітарній українській державі, об’єдна-
ної чуттям єдиної родини. І не треба боятися вживати слово «націо-
налізм». Ми його повинні сприймати за змістом так, як його сприй-
мають в усіх демократичних країнах світу, і не сприймати його як
ярлик або комуно-інтернаціональний матюк.

Кожна сучасна держава у світі будується на фундаменті націо-
налізму, на любові до свого рідного. І якщо ми справді українці Ко заць -
кого роду, то ми здатні об’єднатися і порятувати Державу, Націю,
себе та своїх дітей і онуків.

Ми свідомі того, що з такою заявою не є оригінальними. За кли ків
до єднання і спроб об’єднатися було дуже багато. Мало заявити сьо годні
«про необхідність об’єднання» — треба вже сьогодні об’єднуватись.

Можливо ідеї, навколо яких передбачалося об’єднання, виявилися
слабкими. Давайте підсилимо, запропонувавши впровадити законо-
давче нормування кількості депутатів і посад на державні служби
у пропорційній залежності чисельності національних груп до загальної
кількості населення; поставимо завдання цілковитого усунення від
влади «чужинців», для яких Україна є територією визиску; запровади-
мо законодавчу заборону працювати в усіх гілках влади особам, котрі
заплямували себе співпрацею з окупаційною та колоніальною владою
московитів; законодавчо заборонимо суміщати державну службу
з під приємництвом, а головне, щоб центральною ідеєю об’єднання стало
виконання рішення помаранчевої революції та революції гідності про
повну заміну державної олігархічної системи громадсько-державною.

До об’єднання запрошуються громадсько-політичні, громадсько-про -
фесійні, громадсько-творчі та інші організації і спілки, а також громад -
ські діячі та громадські активісти, які віддано працюють у різних сферах
соціальних відносин і досягають практичних результатів; запрошують-
ся всі, хто прагне працювати на досягнення по ставленої нами мети.

Для декларованого об’єднання було б дуже важливим, щоб пат -
ріо тичні ЗМІ, яких, на жаль, залишилося обмаль, розпочали щодня
і невтомно популяризувати ідею єднання всіх українських патріотів.
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Надзвичайно важливим консолідуючим фактором для створення
незборимої громадської сили є спільна, для всіх прийнятна ідея побудо-
ви держави національного солідаризму, навколо якої бачиться конфе-
деративне (нехай навіть ситуативне) об’єднання політичних партій
та громадських організацій для синергійної співпраці задля досягнення
цієї стратегічної мети. Після перемоги кожна політична сила в новій
системі займе свою нішу і буде захищена своєю державою і своїми
щасливими громадянами.

Слід усвідомити вождям-гетьманчикам — зачинщикам міжусо-
биць через дріб’язкові розбіжності, що це рівнозначно зраді. Ганьба
та ким патріотам. Хай не забувають, відмовники, що ординські гула-
ги ще не ліквідовані, а московити мають достатньо території і до -
свіду, щоб побудувати руками жертв нові.

Ми дійшли межі, за якою або рабство, або небуття.
Ми повинні це зупинити. За нас цього ніхто не зробить. Без замі-

ни влади олігархії у нашого народу немає майбутнього.
Не кожен може ризикувати життям, як це зробила Небесна Сот -

ня і щодня роблять наші вояки на східному фронті; свободою, якою пла-
тять наші ув’язнені патріоти; життям, здоров’ям, спокоєм, як це роб -
лять волонтери; нервами, особистим часом, коштами, як це роблять
активісти-патріоти, наші громадяни, що жертвують на підтрим ку
армії; гривнею, як це роблять поставлені на межу смерті пенсіонери...

Ми свідомі того, що на шляху до досягнення нашої благородної
мети нам не уникнути жертв.

Тому кожен повинен знайти ту межу власної пожертви, на яку
він зараз спроможний заради спільного порятунку.

Ніяких міжусобних протистоянь! Розкуйтеся, братайтеся!
Тільки згуртувавшись навколо державницьких принципів, ми змо-

жемо досягти мети.
Чесні українці! Якщо не хочете, щоб вас, ваших дітей та онуків знову

мордували московські ординці та інші чужоземні зайди голодоморами,
розстрілами, сибірами, не хочете більше терпіти всі можливі й не -
мож ливі форми національного приниження, прозрійте! Підій май тесь!
Єднайтесь і працюйте в поті лиця свого! І тоді В недалекому майбут-
ньому Україна без сумніву увійде до десяти найрозвинутіших країн
світу! А громадяни у ній заживуть щасливо.

Заяву підтримали голосуванням і підписами всі учасники зібрання.
10 серпня — 1 вересня 2017 року, м. Київ, Університет «Україна»
У «Заяві» враховані погоджені зборами пропозиції учасників обговорення.
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ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАННЯ

Головним завданням Всеукраїнського об’єднавчо-координацій -
ного центру (ВОКЦ) є створення штабу ситуативного об’єднання
громадсько-політичних сил із числа керівників чи лідерів тих об’єд -
нань, які готові узгодити з інтересами загальної справи корпоративні
інтереси своїх організацій (політичних чи громадських), перегляну-
ти власні амбіції, а натомість усі помисли й душі пре красні устрем-
ління поставити на службу новій Україні, яку, без сум ніву, ми разом
і для всіх побудуємо.

Хочу навести прекрасні слова і мудру пораду пастора С. Сте ценка:
«Звертаюся до всіх політичних і громадянських організацій, які

мають за собою людей і прагнуть отримати владу і змінити країну:
жодна з вас не спроможна наразі зробити це самотужки, натомість
після відвернення безпосередньої загрози всі отримаєте чесні і рівні
умови для політичних змагань».

3 нормою представництва від майбутніх учасників ситуативно-
го об’єднання треба визначитись. Але на старті можна було б ухва-
лити рішення визначити по одному представнику від кожної орга-
нізації. Всі члени штабу мають рівні права та обов’язки. На таких
же умовах до штабу запрошуються активні знакові громадяни,
заслужені і знані діячі науки, освіти, економіки та культури, пред-
ставники малого та середнього бізнесів. Після сформування штабу
необхідно визначитися з дієвим керівництвом штабом. Мабуть,
доцільно ввести інститут співголів, які будуть організовувати сис-
темну роботу штабу. Аналогічні штаби створюються головним шта-
бом у всіх регіонах України на базі структур, представники яких
увійшли до центрального штабу. В період від початку консолідації
громадсько-політичних сил всеукраїнські та регіональні об’єднання,
політичні сили, громадські діячі та інші учасники ситуативного об’єд -
нання залишаються самоврядними і виконують свої статутні обов’яз -
ки і програми, входять у раніше утворені політично-громадські коаліції
та об’єднання, беруть участь у виборах, тобто залишаються прак-
тично незалежними.

Але водночас і паралельно з цим головний штаб розробляє
заходи щодо виконання поставленого завдання — побудови в май-
бутньому успішної України.
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Серед цих заходів головними, на мій погляд, є такі:
1. Розроблення моделі майбутньої успішної України.
Передусім це повинен бути фундаментальний документ, який

передбачає перспективу нашого розвитку на період упродовж
життя трьох-чотирьох поколінь, тобто на 75–100 років. Такий від-
носно тривалий період зумовлений тим, що модель повинна перед -
бачати розв’язання цілої низки довгострокових стратегічних про-
блем. Серед них варто назвати:

а) формування на засадах Ноосферної філософії нового світог-
ляду українців, який стане основою виникнення і подальшого роз-
витку постіндустріальної цивілізації;

б) корекція ментальності, яка відповідатиме новому світогляду;
в) відтворення чисельності етнічних українців на материковій

Україні до 120 млн. осіб;
г) заповнення усіх сфер комунікацій виключно українською

мовою;
д) проведення систематизації й упорядкування духовної спад-

щини українців;
е) збільшення суб’єктності України та багато іншого.
Модель повинна охопити як стратегічні завдання, так і тактич-

ні рішення, не випускаючи з поля зору духовну, матеріальну, етно-
культурну складові розвитку країни. Це повинен бути фундаменталь-
ний документ, на основі якого в подальшому будуть створюватися
чи реформуватися Конституція України, розроблятися Програми
президентів, урядів, народних депутатів тощо. За таких умов кон-
струкція моделі може бути вибудована у просторі і часі, а відтак
вирізнятиметься багатокомпонентністю.

Основними геополітичними стратегічними партнерами Ук раї -
ни на найближчі 100 років повинні бути США, Євросоюз і сусідні
країни, окрім Московії. На цей час на сході для України такого су -
сі да, як Московія, не повинно існувати, окрім хиткого риштування
для налагодження сусідських відносин. Прагматично виправдани-
ми допускаються лише такі торгові стосунки з ним, які сприяють
визвольній боротьбі поневолених народів.

Модель націлена на здійснення головної мети українства всьо-
го світу — розбудова унітарної, соціальної, моноетнічної, демокра-
тичної української держави, стрижнем якої має стати титульний
етнос — українці, решта — етнічні групи, що мешкають в Україні,
мають такі ж самі, як і українці, права і обов’язки та належні гарантії
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щодо задоволення їхніх національних потреб. Державною мовою
є мова титульної нації — українська.

Оскільки на найближчий час Україна визначила свою геополі-
тичну стратегію як курс на інтеграцію з Європою, то в модель необ-
хідно закласти програмні зобов’язання, гармонізовані з критеріями
відповідності України європейським вимогам якості. Ці критерії
визначені у Маніфесті Європейського вибору України і поділяють-
ся на дві тісно поєднані між собою групи — вимоги суспільства, їх
сім, та вимоги до держави (влади), їх теж сім. 

Суспільні критерії:
1. Праця: легалізація всіх видів трудових взаємин та взаємозай-

нятості. Приведення до відповідності винагороди за працю найма-
ним робітникам із урахуванням їхньої кваліфікації;

2. Самоорганізація: розширення практик спільних дій грома-
дян в облаштуванні суспільного буття (батьківські комітети, лікар-
няні ради, студентське та шкільне самоврядування, кооперативи,
органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників бага-
токвартирних будинків тощо);

3. Освіта та наука: повсякчасне самонавчання та підвищення
кваліфікації; участь українських науковців у світових наукових
проектах та здійснення власних; розвиток дистанційних освітніх
практик; 

4. Солідарність: взаємодопомога та співпраця між громадяна-
ми та їх організаціями;

5. Відповідальність: перехід від економіки отримання прибут-
ків до економіки облаштування та збереження середовища буття
(тери то рії, інфраструктури та довкілля); збереження і розвиток
національної ідентичності та культурної спадщини для майбутніх
поколінь;

6. Гуманізація: мінімізація застосування насильства у суспільних
відносинах; терпимість до інакомислення; свобода думки і слова;

7. Справедливість: рівноправне ставлення до всіх учасників
легального суспільного процесу — людей і їхніх спільнот незалеж-
но від етнічної належності, віку, статі та інших ознак. 

Критерії для влади:
1. Прозорість: запровадження практики відправлення влади

онлайн — виконання бюджетів в Інтернеті; прямих трансляцій
засідань колегіальних органів влади та судів; співпраця влади з гро-
мадянами через суспільні мережі;
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2. Самоврядування: збільшення обсягу повноважень громад із
відповідним ресурсним забезпеченням (бюджетними джерелами,
майном та землею);

3. Послуги: перетворення влади на систему інститутів надання
послуг населенню — від стабільності платіжної системи і громад-
ської безпеки до збереження та розвитку культурного надбання
і збільшення суб’єктності України поміж іншими країнами;

4. Правосуддя: незалежне, справедливе, прозоре; 
5. Підприємництво: відокремлене від влади;
6. Люстрація: унеможливлення перебування на державній слу ж бі

та праці на державних підприємствах осіб, які заплямовані корупцією
на віть за непрямими ознаками — надмірні видатки та розкоші у побуті;

7. Помірність: влада має бути функціональною та самодостат-
ньою. Вона повинна регулювати лише ті сфери буття, які цього
потребують, виходячи з суспільних інтересів; надмір влади — нама-
гання бути присутньою у максимальній кількості суспільних про-
цесів є наслідком її корумпованості та зрощення з бізнесом.

Ці критерії не прості для розуміння широким загалом, а тим
більше для втілення їх у життя. Але якщо ми хочемо трансформу-
ватися і досягти рівня європейської цивілізації, то вони повинні
стати орієнтирами у найближчій державно та суспільно творчій ро -
боті. І зробити це мусить український народ на чолі з достойними
обраними провідниками.

Модель можна розглядати як уявну подорож від відомого до
невідомого, як віртуальне майбутнє, вибудоване завдяки монтажу
фактів, мрій, труднощів і можливостей.

У майбутній моделі омріяної України повинні бути закладені,
для прикладу, і такі перспективи:

Українська Республіка має увійти до першої десятки країн світу:
– за рівнем доходів на душу населення;
– за середньою тривалістю життя громадян;
– за станом природного середовища та екологічними показни-

ками;
– за досягненнями своїх представників на турнірах, стадіонах

та інших спортивних аренах;
– за рівнем безробіття та інфляції, який не повинен перевищу-

вати 3% на рік;
– за сукупним державним боргом, який не перевищує річного

дефіциту державного бюджету;
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– за сальдо балансу зовнішньої торгівлі, який має бути пози-
тивним;

– за українською мовою, яку мають повсякденно використо-
вувати всі громадяни Української Республіки на всіх рівнях спілку-
вання, у всіх сферах, галузях і сегментах суспільно-інформаційно-
го простору;

– Україна має повністю забезпечувати себе необхідними джере-
лами енергії та сировини і не залежати від зовнішніх постачальників;

– Збройні сили Української республіки та інші силові формуван-
ня за патріотичної участі всіх громадян мають бути здатними захис-
тити незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України;

– Українська республіка та українці користуються заслуженим
авторитетом у всьому світі тощо.

Зрозуміло, що, окрім сказаного, в цій моделі необхідно детально
виписати, як понад 40 мільйонів людей на території в 603,7 квад-
ратних кілометрів збираються високоефективно організувати своє
життя на основі кращих світових стандартів (так, ми ставимо це
завдання на сьогодні). Для цього слід реально оцінити: сировинні,
енергетичні, транспортні, аграрні, наукові та інші потенційні при-
родні та економічні ресурси в межах власних кордонів; структуру
населення країни та окремих його груп, а також його інтелектуаль-
ний, моральний, фізіологічний, культурний рівень; реальний стан
взаємовідносин із іншими країнами тощо.

Модель буде неповною, якщо ми не визначимося з переліком
кроків або дій, які необхідно здійснити, щоб цю державу побудува-
ти саме такою, якою її хочуть бачити люди. Визначення функцій
вимагає уточнення структур, у т.ч. й організаційних, мереж зв’язків та
взаємовідносин цих структур у загальній системі, які разом забезпе-
чать втілення задуманого. Але для цього необхідно створити фі нан -
сово-технічну основу, ресурсну базу, необхідну нормативну базу тощо.

Ця модель повинна бути оптимістичною, життєстверджуючою
і просякнутою мужнім духом минувшини: Арата не знала рабства,
що було вирішальним у формуванні волелюбності українців. Тому
ординці — московити нас ніколи не підкорять.

А ще у трипільців була традиція: населення жило на одному
місці не більше трьох поколінь. А потім, переходячи на нове місце
проживання, старе вони дощенту спалювали. Це свідчить про їхню
мужність почати життя з чистого листа. Хай нас це надихає в нових
умовах так само мужньо реконструювати своє суспільство.
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Автор свідомий того, що одна людина не може створити іде-
альну модель країни, оскільки це завдання є надзвичайно об’єм-
ним і нелегким. А сказане вище доволі схематично дає уявлення
про образ майбутньої країни.

Одним із основних завдань повної моделі є формування
потужної мотивації і мобільності ентузіазму патріотичних україн-
ців, що є надзвичайно важливим у майбутній розбудові держави.
З оптимізмом можна стверджувати, що в інтелектуальній коморі
України є достатньо «будівельного матеріалу», щоб вибудувати вір-
туальну модель ідеальної держави.

Ці наробки концентровано зібрані у багатьох версіях різних
авторів Конституцій України або окремих її актах, починаючи
з «Руської правди»; Козацької конституції, створеної групою козаків
на чолі з П. Орликом; із праці «Як будувати нашу хату?» А. Шеп -
тицького і закінчуючи солідарною Конституцією Української
Республіки, створеною групою ентузіастів на чолі з В. Королем;
конституцією Є. Галибарда; «Українською хартією вільної людини»
учасників групи «Перше грудня»; публіцистикою В. Гаврилюка
«Україна XXI століття: здійсненність неймовірного»; О. Толкачова
«Омріяна Україна»; публікаціями І. Калинця, В. Любарця, Ю. Ро -
маненка, Т. Плахтія, С. Дацюка, І. Белебехи, О. Гнєдаша, Д. Світ -
лого та багатьох ін.

Синтез робочого варіанту моделі можна доручити групі інте-
лектуалів, і завдання може бути успішно розв’язане впродовж ко -
роткого часу за умови, що вдасться сформувати динамічний і про-
фесійний авторський колектив.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВТІЛЕННЯ МОДЕЛІ 

УСПІШНОЇ УКРАЇНИ

У РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ

Для того, щоб омріяна Україна стала живою реальністю, цю мрію
необхідно втілити в життя. Іншими словами, необхідно у державі
і суспільстві започаткувати необхідні процеси, які дадуть бажаний
результат. А такі процеси, як відомо, ґрунтуються на конституції,
законодавчих регуляторах та інших державних актах.

Передусім треба розробити і прийняти нову редакцію Народ ної
Конституції України (Конституції народовладдя), яка має стати но -
вим суспільним договором українських громадян між собою про пра-
вові основи соціальної організації життя народу. Конституції, яка
започаткує і буде дороговказом нового суспільного устрою держави.

Другим напрямком цього розділу є створення необхідного зако-
нодавчого поля, оперативного законодавчого супроводу. Сьогодні цю
функцію у державі виконує Верховна Рада, яка включає до свого
складу близько 30 комітетів (у дужках — число депутатів, які вхо-
дять до складу відповідного комітету);

– з питань аграрної політики та земельних відносин (29);
– з питань будівництва, містобудування і житлового-кому-

нального господарства (12);
– з питань бюджету (27);
– з питань державного будівництва, регіональної політики та

місцевого самоврядування (17);
– з питань екологічної політики, природокористування та лік-

відації наслідків Чорнобильської катастрофи (13);
– з питань економічної політики (15);
– з питань європейської інтеграції (9);
– з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяль-

ності (19);
– з питань запобігання і протидії корупції (21);
– у закордонних справах (10);
– з питань інформатизації та зв’язку (8);
– з питань культури і духовності (7);
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– з питань науки і освіти (6);
– з питань національної безпеки та оборони (18);
– з питань охорони здоров’я (13);
– з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політи-

ки та ядерної безпеки (19);
– з питань податкової та митної політики (32);
– з питань прав людини, національних меншин і міжнаціо-

нальних відносин (10);
– з питань правової політики та правосуддя (31);
– з питань промислової політики та підприємництва (10);
– з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради

України (9);
– з питань свободи слова та інформаційної політики (10);
– з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму (7);
– з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного за -

без печення (7);
– у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників анти-

терористичної операції та людей з інвалідністю (7);
– з питань транспорту (19);
– з питань фінансової політики і банківської діяльності (12);
– контрольна комісія Верховної Ради України з питань прива-

тизації (14).
Вказані дані дають дуже приблизне уявлення про спектр законо-

давства та людські ресурси, які повинні його забезпечити. Вико нання
поставленого завдання полягає в тому, щоб провести доброякісний
аудит усього законодавства України, відкинути непотрібне, а на за мі ну
створити нове, прогресивне і сучасне, на основі нової Конституції Ук -
раїни. Справа в тому, що нині діюча Конституція, як і значна частина
діючих законів, дуже далекі від Права як такого. На них лежить пе чать
етнопсихологічного надлому багатьох українців, обумовленого дов -
гостроковим підколоніальним існуванням українського етносу, а та -
кож живучої совковості, породженої більшовицьким тоталітаризмом.

Функція законодавчого забезпечення у нашій схемі передбаче-
на лише на найвищому — державному рівні. Вертикаль же «про-
стрілюється» на рівні регіонів, районів і сіл законодавчими актами,
прийнятими на державному рівні, які доповнюються і конкретизу-
ються рішеннями, постановами сесій, наказами, розпорядження-
ми, дорученнями та іншими адміністративними документами від-
повідних посадових осіб і колективних органів.
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Законодавство країни повинне забезпечити життєві інтереси
громадян України. Вони добре відомі: висока духовність (зрозуміло,
що не може ж вона бути у товаристві януковичів, пшонок, захарчен -
ків, колесникових, онищенків та інших моральних виродків і злодюг,
яких виявило недавнє електронне декларування; частина з них ще
й досі перебуває при владі); добротне сучасне житло; робота за
покликанням, якісна освіта та медичне обслуговування; надійно
захищені права людини. Держава має бути для людей, а не навпа-
ки. Це означає, що законотворчість повинна вестися на основі вра-
хування результатів як постійного моніторингу прагнень і волеви-
явлення українського народу, так і теоретичних узагальнень кращої
наукової і політичної як світової, так і української думок.

Наразі залишається підкреслити — справа залишається за тим,
щоб створити відповідні робочі групи, які деталізують завдання. 
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РОЗРОБЛЕННЯ 

КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ 

ВТІЛЕННЯ МОДЕЛІ В ЖИТТЯ

(Урядовий резерв)

Мабуть, не буде великої помилки, коли скажемо, що елементи,
основні складники, компоненти моделі успішної України є альфа
й омега суспільно-громадського і державного життя народу. Вони
мають включити такі напрями державної і суспільно-громадської
діяльності:

– духовний розвиток українського суспільства;
– розбудова громадянського суспільства: територіальні грома-

ди, козацький рух, система кооперування «свій до свого» та ін.;
– економічний розвиток держави і торгівля;
– розвиток промисловості;
– екологія та природні ресурси;
– проблеми села, аграрний сектор та продовольство;
– розвиток енергетики та вугільної промисловості;
– регіональний розвиток, будівництво та житлово-комунальне

господарство;
– інфраструктура;
– освіта, наука, інновації;
– молодіжні проблеми, спорт;
– культура;
– охорона здоров’я;
– соціальний захист населення, пенсійне забезпечення;
– правовий захист громадян, суди, прокуратура, поліція;
– міжнародні відносини;
– захист від зовнішніх загроз;
– формування фінансових ресурсів держави (доходи, податки

тощо). 
Деякі з цих напрямів державної діяльності покладені в основу

діяльності нинішнього уряду України і структурно розкладені
у вісімнадцяти міністерствах: аграрної політики та продовольства;
внутрішніх справ; екології та природних ресурсів; економічного
розвитку і торгівлі; енергетики та вугільної промисловості; закор-
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донних справ; інформаційної політики; інфраструктури; культури;
молоді та спорту; з питань тимчасово окупованих територій та внут -
рішньо переміщених осіб; оборони; освіти і науки; охорони здоров’я;
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства; соціальної політики; фінансів; юстиції.

Для того, щоб мати добрий результат, ці напрями діяльності
майбутніх комісій слід наповнити національним змістом та україн-
ською національною ідеєю (що практично не мало місця в діяль-
ності минулих і працюючого нині урядів), головних постулатів якої
можна назвати понад два десятки:

– збереження, захист фізичного і духовно-національного роз-
витку української людини на материнській території та у країнах
поселення;

– генерування теорій і практики братерського єднання україн-
ців усього світу;

– захист економічних, політичних, інформаційних, культурних,
світоглядних, духовних, освітніх, наукових сфер української нації;

– будівництва національної держави, де б титульна нація посі-
дала провідне місце (як це є у всьому світі), забезпечуючи демокра-
тичні принципи взаємин із національними меншинами;

– захист територіальної цілісності, унітарності української не -
залежної держави;

– заборона постановки й обговорення питань федералізації чи
автономізації України (збурення суспільства цими проблемами є зло-
чином);

– творення національної ідеології на основі українського пат -
ріотизму, національної свідомості, єдності України;

– захист українського суспільства від іноземних ідеологій, ін -
формаційних, економічних агресій, які несуть загрозу стабільності,
руйнують світоглядну та матеріальну системи українського етніч-
ного середовища;

– захист українського національного культурного пласту, са мо -
бутності українського національного побуту від руйнації;

– повернення в Україну загарбаних іноземцями національних
скарбів матеріального, культурного, духовного змісту;

– відновлення української історії на основі об’єктивної факто-
логії;

– убезпечення України від руйнівних процесів глобалізації,
транснаціональних монстрів;
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– створення логічної і справедливої виборчої моделі, щоб в ор -
ганах влади усіх рівнів (від села до столиці) було пропорційне пред-
ставництво всіх етнічних груп населення;

– позитивне ставлення до інтернаціоналізму тільки в тих сферах,
де українські національні інтереси не втрачаються, а збагачуються;

– запобігання деструктивності діянь тих осіб, які живуть в Ук -
раїні і шкодять;

– підняття пасіонарності українців;
– усунення розвитку розриву поколінь;
– відторгнення всього, що руйнує українство;
– визволення української людності з духовної та фізичної неволі;
– захист нації від кривд;
– запобігання процесам деморалізації українства;
– соціальна справедливість, соціальна відповідальність;
– утримання на високому рівні національної моралі;
– наповнення національно-патріотичним духом усіх сфер на -

шого буття: збройних сил, українського побуту, української культу-
ри, української освіти і науки, української економіки, української
елітності.

Українська національна ідея мобілізує інтелектуальну, духовну
та фізичну енергії нації на утвердження українського способу життя.
І все це, разом узяте, ґрунтується на серцевині українства — націо-
нальній мові. Українська національна ідея існує для того, щоб напов-
нити Україну українським змістом, українським словом, українським
світобаченням. Хоч би як тяжко було це робити, Україна мусить
поставити національну ідею в центр свого існування. Пройти цей
шлях не просто, бо не всі це розуміють, але саме він є визначаль-
ним для українського майбуття. Цей шлях — безальтернативний.
Його треба пройти твердо, невідступно, безкомпромісно. І тільки
тоді Україна збережеться у світовій історії як самодостатня держав-
но-національна субстанція зі своїми самобутніми укладами: дер-
жавним, політичним, культурним, релігійним, духовним…

На базі названих вище основних напрямів (їх можна взяти за
основу, можна скорочувати чи доповнювати) створюються комісії.
Наприклад, комісія з питань духовного розвитку українського сус-
пільства; комісія з питань розвитку промисловості; комісія
з питань розвитку освіти, науки й інновацій і т.д.

У нашому випадку таких комісій буде 18. Створені комісії ра зом
зі штабами (центральним і регіональними) організують (по потребі)
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комісії обласного, районного, місцевого та сільського рівнів, які всі
разом представлятимуть впроваджувальну схему моделі України.

Для забезпечення якісного керівництва створюються чи оби-
раються колегії комісій на всіх рівнях і по всіх галузях.

І тут є дуже важливий момент: якщо якась громадська чи полі-
тична структура, ставши учасником ситуативного об’єднання, має
вдалі напрацювання, то вона може очолити цей напрям для загально-
української справи. Наприклад, представники аграрної партії могли б
очолити комісію з питань проблем села, аграрного сектору та продо-
вольства; представники партії «Патріот» — комісію з питань духов-
ного розвитку українського суспільства і т.д. і т.п.

По мірі створення ці структури, оформившись організаційно,
починають розробляти практичні кроки, заходи втілення моделі
України у реальне життя на відповідних рівнях: загальнодержавно-
му, обласному (регіональному), районному, міському, сільському
і на рівні громад.

Для того, щоб організувати український народ на зміни у дер-
жаві та суспільстві і розпочати втілювати у життя модель омріяної
України, необхідно мати інтегральну програму дій із відповідними
підпрограмами по галузях, починаючи з формування нового сві-
тогляду українців, виховання, освіти та науки і закінчуючи форму-
ванням фінансових ресурсів держави. Як в інтегральній (зведеній)
програмі, так і в її складових галузях необхідно дати чіткі відповіді
на низку питань:

1. Що ми маємо сьогодні і що нас не влаштовує?
2. Хто може зробити необхідні зміни та які основні рушійні сили?
3. Що буде серцевиною цих сил і хто цю серцевину створить?
4. Що зроблять конкретно ці сили, впродовж якого часу і за

рахунок яких ресурсів?
5. Хто є лідерами-менеджерами на старті змін, їх державниць-

ко-інтелектуальний потенціал?
6. Чи готові ці лідери послужити народу?
7. Який механізм контролю за втіленням обіцяного і які захо-

ди убезпечать від невдачі?
Отже, починати треба з пошуку і комплектації команди, яка

здатна організувати і дати відповіді на ці вузлові питання. А це озна-
чає, що треба укомплектувати відповідними менеджерами впро-
ваджувальну схему. На вузлові посади слід мати по кілька претен-
дентів. Маючи пакет пропозицій на майбутніх президентів, голів
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ВР, прем’єрів, міністрів та ін., організувати цикл просвітницьких
передач: «Якби я став президентом...», «Якби я став прем’єром...»,
«Якби я став міністром...» і т.д. І дати вичерпні відповіді на постав-
лені питання. Це буде величезна просвітницька робота серед гро-
мадян і передумова для розгортання подальшої організаційної
роботи у сфері державотворення. А потім усі ці напрацювання слід
систематизувати, узагальнити і матимемо надійну основу для по -
даль шої державотворчої роботи.
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СУДОВО-ПРОКУРОРСЬКИЙ СУПРОВІД

РОЗБУДОВИ УСПІШНОЇ УКРАЇНИ

Почати створення цієї системи слід із того, що необхідно рішу-
че усунути старі судову і прокурорську системи як такі, що прогни-
ли наскрізь і не підлягають реформуванню. В українського народу
не залишилося до них і краплі довіри. Якщо в цих системах зали-
шилися чесні працівники з державницьким світоглядом, то їх бук-
вально одиниці, і вони нічого не можуть зробити. Мабуть, їх буде
доцільним використати уже в нових системах.

У даний час вироки, підозри, виправдання та інші юридичні дії
надаються за гроші, суддівський молоток перетворився на молоток
аукціонного клерка: «Продано». Продано все: Конституцію держави,
закони, державну честь, людську совість. Банда справляє у краї ні
бал, а майже все законодавство і значна частина силових структур
її обслуговує.

Усі знають, що вкрадено багато, а повернути назад народу — дзусь -
ки, немає закону (а хіба був закон, який дозволяв їм те все вкрасти?). 

Так само демонструємо безсилля, а насправді міжсобойний «до -
говірняк» власть імущих, коли йдеться про арешт злодіяки. Що він
накрав багато, ми знаємо, але затримати його не можемо, бо він
«недоторканий». В результаті з’явилося безаналогове українське ноу-
хау в юридичній практиці: такий-то чиновник (або злодюга-забулди-
га чи якийсь інший покидьок) учинив злочин, повідомляють, що вже
відкрито провадження, і кажуть, якщо його упіймають, то він може
отримати 3 (5, 7, 12 і т.д.) років. Увага! Його не піймають (гроші свою
справу зроблять), і нічого йому не буде. Лячно, правда?! В результаті
число нерозкритих злочинів (поголовний дерибан бюджету, обкра-
дання квартир, крадіжка автомобілів тощо) зросло в рази. А з екранів
телевізорів не сходять реформатори і розповідають байки, як казали
у моєму селі, про Химині кури і Титові яйця. Тому перед цією групою
стоїть архіважке завдання: промоніторити напрацювання україн -
ських фахівців, врахувати досвід найуспішніших і розвинутих
демократичних країн у царині судочинства, боротьби з корупцією
та про ку рорського нагляду і на цій основі вибудувати схему, яка слу-
гуватиме інтересам виключно українського народу і нічиїм більше.
Хоч буде і складно, але необхідно дібрати патріотичних професійних
виконавців, організувати їх навчання і розпочати відповідну роботу.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ

СИТУАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
Незалежне і достатнє фінансування діяльності об’єднання

значною мірою забезпечить його успішність. На визначення обся-
гів необхідних фінансових ресурсів повинно суттєво впливати пра-
вило, у відповідності з яким до організації ідуть люди не заробляти
гроші, а, передусім, будувати нову країну. Тому принцип жертов-
ності: «Друже, на вівтар Вітчизни покладемо душі прекрасні
устремління» повинен включатися на повну силу. Хоч необхідні
фінансові заохочення також повинні бути.

Окрім грошей на заробітну плату, будуть потреби в коштах на
професійну діяльність. Фінансові ресурси будуть формуватися з різ -
них джерел.

1. Гнучка система членських внесків або пожертв, яка враховує
фінансові можливості кожного, з одного боку, і є фактором підси-
лення дисципліни в організації, з іншого.

2. Дуже важливим джерелом фінансових надходжень може ста -
ти створення комерційних громадських структур, які даватимуть
значну частину необхідних коштів для фінансування практичних
потреб організації (телебачення, радіо, газети, журнали, рекламні
і юридичні агенції, кооперативи тощо).

3. Благочинна допомога легальних заможних прихильників ідей
об’єднання, але без будь-яких передумов.

4. В особливих випадках (вибори до ВР, президента, придбання
телеканалу тощо) можливі звернення за фінансовою допомогою без-
посередньо до народу. Зараз серед простого люду точиться багато роз-
мов, і вони небезпідставні, про те, що олігархи купили Верховну
Ра ду, її депутатів. 

То, може, нехай народ збере необхідні кошти і перекупить цей
орган у олігархів, і тоді нехай вона (ВР) йому служить! Це жарт, бо
жлоби із Верховної Ради служать лише собі. Ефект матиме прозо-
рість влади і контроль збоку суспільства, а не перекуп злочинців.

5. Благочинна допомога олігархів у рахунок повернення ними
неправедно «нажитого» статку за умови, що вони це роблять добро-
вільно (бо все одно ми його (майно) колись повернемо). Фор му вання
витрат бюджету ситуативного об’єднання — абсолютно прозоре
з регулярними відкритими звітами.
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БЕЗПЕКА СТРУКТУРИ

Всіляка структура, в тому числі громадсько-політична, повин-
на вміти себе захистити. Тому учасники цього напряму діяльності
мають, разом із напрямом правового захисту громадян, судами,
прокуратурою й поліцією, розробити на правовій основі надійні
механізми виявлення та блокування будь-якого деструктивного
впливу на перебіг громадсько-політичного життя як зовнішніх, так
і внутрішніх сил. Окремо постає питання формування зворотних
зв’язків та засобів попередження небажаної трансформації внут-
рішньогромадської чи внутрішньопартійної структури.

Цьому необхідно вчити як керівне ядро, так і пересічних чле-
нів організацій. Для цього можна було б створити відповідну сис-
тему курсів, сформувати належний склад лекторів і застосовувати
найсучасніші педагогічні технології, включаючи і дистанційні. Але
для вирішення суто фізичних проблем захисту можна було б задія-
ти патріотичний козацький рух, а також молодих членів організа-
цій, які пройшли б відповідну підготовку у спортивно-військових
таборах. Значний резерв для цієї мети могли б скласти колишні
учасники АТО, народні дружини тощо.
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ВИРІШАЛЬНІ ФАКТОРИ УСПІХУ

Наразі ми всі хочемо жити щасливими. Для цього потрібно:
– розробити модель успішної України, яка включатиме в себе

мрії українців і враховуватиме інтереси сталого розвитку світової
спільноти, визначені у планетарній моделі майбутньої цивілізації;

– розробити модель українця, здатного втілити модель Украї -
ни в реальне життя;

– розробити плани заходів практичних кроків, які дозволять
здійснити поставлені завдання, перетворивши мрії у реальне життя.

Поставлені завдання є дуже складними і виконати їх неможли-
во, не змінивши нашого світогляду і ментальності хоч би частково.
Неможливо добитися змін у державі, не змінивши кожному щось
у собі.

А щоб це зробити, необхідно всім вчитися. Як свідчить істо-
ричний досвід, демократія у державі несумісна із соціальним (еко-
номічним, правовим, морально-етичним) невіглаством.

Не випадково феномен демократії виник саме у Стародавній Гре -
 ції, де процвітали освіта та науки, а на їх основі розвинулася над -
звичайно висока соціальна культура людей. Саме ця культура і зро-
била давніх греків здатними до демократії. Без сумніву, розвиток
демократії в суспільстві залежить від стану освіти та науки, особли-
во соціальної, яка визначає загальний рівень культури громадян.

Тому надзвичайно актуальним для України є уже зараз розпо-
чати Всеукраїнський всеобуч, який має охопити всі чесні, патріо-
тичні сили — від простих громадян до еліти. Це навчання повинно
бути всюдисущим і всепроникаючим: на роботі, за обідом, під час
усіляких зустрічей тощо. І вчителями, і учнями є сам народ.

Свідченням того, що всеобуч громадянина України пройшов
успішно, буде виконання трьох завдань. А саме:

1) якщо в результаті цього навчання кожен стане носієм знань,
відчуватиме, що він є сьогодні головною рушійною силою історії,
що від нього залежить, яким буде суспільство;

2) якщо кожен громадянин чітко усвідомить, що він — головна
цінність держави, яку він же і розбудовує, що держава повинна
слугувати йому й забезпечити як самовдосконалення всього наро-
ду, так і самореалізацію кожної особистості;

3) якщо кожен громадянин усвідомить, що єдиним та надій-
ним інвестором своєї держави є він сам, бо саме він створює трудові
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ресурси і володіє новітніми технологіями, які забезпечать високий
рівень заможного життя.

Сертифікатом про закінчення цього своєрідного, безаналого-
вого громадянського навчання в даному випадку буде не папірець
чи пластикова картка, а активна участь кожного у розбудові сучас-
ної України. Цей постулат як табличку множення повинні засвоїти
всі дієздатні громадяни України.

Говорячи про необхідність реформування свідомості українців
і актуальність створення духовної основи державотворення України,
хочу звернути вашу увагу на натхненне повчання митрополита Андрія
Шептицького «Як будувати Рідну Хату». Цей трактат подає поради, як
вийти з важкого становища, як морально оздоровити мешканців
України і перетворити їх на свідомих громадян. Це визначає його цін-
ність як дороговказа до дії не лише душепастирям, а й усім сучасни-
кам, нам із вами, хто по-справжньому прагне добра своєму народові,
а відтак і державі. Це глибока методологічна праця, яка витісняє вуль-
гарний марксизм-ленінізм разом із ліберальними викривленнями
з уяви людей щодо сучасної ролі держави взагалі й української зокре-
ма. Таким чином, дослідження духовних основ державотворення обу-
мовлене викликами часу. Сьогоднішній стан речей у цій царині пока-
зує, що консенсусу з приводу розуміння і трактування характеристик,
історичних періодів та показників державотворення як у науковому
середовищі, так і в політикумі досі не досягнуто. Це пов’язано з іс -
торичними обставинами, серед яких важливими є такі:

– країна тривалий час не мала самостійного існування, а україн-
ські землі перебували у складі інших держав;

– відсутність достатньої наукової бази для швидкого та квалі-
фікованого забезпечення процесу державотворення науково обґрунто-
ваними моделями;

– політизація цього питання, що суттєво гальмує можливість
легітимації певних особливостей процесу державотворення;

– специфіка сучасного періоду розвитку української держави
в умовах викликів як зовнішніх (агресія московської імперії проти Ук -
раїни, процеси глобалізації, економічні кризи, геополітичні транс фор -
мації), так і внутрішніх (недовіра до політичних інституцій, низький
рівень моральних та організаторських заходів і, як результат, брак
позитивних соціальних очікувань).

Отже, маючи древній народ — українців, ми маємо молоду дер-
жаву, яка сьогодні стоїть на політичному роздоріжжі. Вона не має

58



єдиної державницької ідеології. Це означає, що немає стрижня,
який би утримував суспільство разом, надавав йому мету, спрямо-
вував його, робив стійким до зовнішніх подразників і гасив внут-
рішні суперечності.

На ці фактори накладаються і зовнішні збудники, зокрема
європейські впливи. Значна частина космополітичних європейців
почуваються некомфортно, стикаючись із процесами націєтворен-
ня. Вони відвикли від ідеї патріотизму і розглядають його як слизь-
кий схил, котрим можна скотитися до націоналістичного фанатиз-
му, для запобігання чому, власне, і будувалася повоєнна Європа.

Якщо дивитися реалістично, західна та європейська ідентичність
і фундамент солідарності, який із неї витворився, ніколи не були
дуже сильними, але зараз це виявилося у вигляді заскорузлої рито-
рики, яка зовсім не корисна в середовищі, де домінують мораль-
ний релятивізм та нігілізм, що зациклюються на певних секторах
і акцентують увагу на власних суперечностях та лицемірстві За ходу.
Хай там як, але у нової України, що пробуджується, є шанс посісти
своє гідне місце серед народів світу. Таких виявів є чимало. Зокрема,
про це свідчить і вихід фільму «ДНК-портрет нації». Наведу один із
цікавих відгуків на цей фільм, який зробив Давід Мільман — поміч-
ник головного рабина України: «Я сам є націоналістом, а націоналізм —
це основа національної ідеї, без поваги до себе жодна країна не може
існувати. Я вдячний цьому фільму, який намагається повернути наро-
ду України почуття поваги до себе. Бо, тільки поважаючи себе, можна
поважати інші народи. Я розумію, що слово «арієць» після гітлерів-
ської Німеччини звучить несмачно. Я згоден, що цю ідею спаскудили.
Насправді Україна — це дуже древня, дуже благодатна, дуже плодю-
ча талантами, прекрасна країна. І коли люди України перестануть
вважати себе малоросами і почнуть себе поважати — хай вони нази-
вають себе арійцями, хай вони називають себе націоналістами».

Наразі переважна більшість українських чоловіків і жінок на
основі дослідження української ДНК зберегли арійську генетику
(так звана арійська хромосома RІА).

Характер людської особистості на 60-80% визначається успадко-
ваним від батьків генокодом. Збереження українським народом арій-
ської генетики предків містить у собі потенціал для нового Великого
арійського спалаху. Арійське відродження в Україні вже прокидаєть-
ся, на що першими відреагували євреї. Завдання ж полягає в тому,
щоб цей процес швидше почав виявлятися у реальних здобутках. 
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Такими ж нагальними завданнями інформаційного забезпе-
чення розбудови успішної України є організація написання прав-
дивої історії України самими українцями, а не сусідніми ляльково-
дами, і доведення її основних постулатів до світової громадськості,
визначення інших найважливіших тем Всеобучу, організація його
методичного, педагогічного й матеріально-технічного забезпечен-
ня та багатьох інших завдань.

Серед найважливіших напрямів Всеобучу слід визначити такі,
як історія (справжня) України, диференційована за віком і рівнем
підготовки громадян і видана, як мінімум, у семи книгах (див. с. 15);
внесок українців у світову культуру; роль української мови у роз-
витку світової цивілізації.

Це, так би мовити, складові духовної частини світогляду. Але є ще
і його прагматична сторона — як практично організувати нормальне
людське життя. І тут на перший план виступають проблеми: як подо-
лати корупцію, яка сьогодні в Україні є найбільшим злом; як забезпе-
чити швидкий розвиток економіки, торгівлі, промисловості, аграрного
сектора і продовольства тощо (див. перелік напрямів діяльності на
с. 49). Всі ці теми є дуже важливими, бо вони складають основу розу-
міння всіма того, що ніхто за нас не зробить нашу роботу і не побудує
нам успішну Україну. Найтяжчий на світі гріх — бути бідним на своїй
зем лі. І не можна прожити все життя в хаті, яка весь час стоїть «з краю».

І ще дуже важливим завданням у зміні нашого світогляду є розу-
міння того, що Україна повинна рішуче відкинути доктрину неолібе-
рального ринку, використання якої консервує і навіть посилює роль
України як сировинного придатку до розвинутих країн та постачаль-
ника за кордон дешевої робочої сили і жорстко гальмує інноваційний
розвиток країни. Треба покласти край дерибану народного майна
і розпочинати процеси повернення викраденого за 26 років незалеж-
ності України. А на заміну розкрадання або «прихватизації» розроби-
ти і почати реалізовувати стратегію інноваційної поведінки держави.
Досвід розвинених країн світу підтверджує, що ключова роль у забез-
печенні умов інноваційного розвитку, формуванні національної
інноваційної системи належить державі, яка встановлює стратегічні
цілі, забезпечує ресурсну підтримку, зокрема бюджетне фінансуван-
ня, податкове стимулювання, кредитування тощо.

Для організації означеного Всеобучу важливим є розроблення
системи, в якій повинні бути визначені всі складові цього процесу
та взаємодія між ними.
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Однією з таких складових є матеріально-технічна база, на осно-
ві якої можна було б організувати цей процес та відповідні педаго-
гічні кадри. Здоровий глузд підказує, що цей процес можна органі-
зувати на основі вже існуючої мережі освіти та науки, починаючи
від позашкільних структур і дитячих садочків, шкіл, училищ, техні-
кумів, інститутів та університетів і закінчуючи приміщеннями
науково-дослідних установ, культурних центрів тощо. Навчальний
процес у змозі забезпечити наявний науково-викладацький склад.
Його необхідно тільки попередньо відібрати, дещо перевчити, під-
нести рівень його підготовки вже у відповідності з поставленими
завданнями. 

Найскладнішими у здійсненні цієї стратегії є визначення
напрямів, форм та змісту загальнонаціонального навчання.

Якщо виходити з необхідності виконання настанови світової
спільноти, проголошеної вустами ЮНЕСКО, і яка перегукується
з нашим розумінням необхідності організації загальнонаціональ-
ного Всеобучу українських громадян — вчитися протягом усього
життя, то слід усвідомлювати, що кількість напрямків і змістів
цього навчання складають таку ж множину, якою є множина про -
явів людського життя. Іншими словами, вона є практично нескін-
ченною. Про деякі з них ми вже говорили. Визначимо ще декілька
найбільш важливі з них. 

Передусім, формування моделі нового українця, який здатен
працювати над впровадженням у життя моделі омріяної України.
Це стратегічне завдання необхідно виконувати уже сьогодні. Для
цього слід визначити, які науки (навчальні дисципліни) і виховні за -
ходи забезпечать формування українця майбутнього задуманої якос-
ті. А потім виховання і навчання розкласти у просторі й часі. Інши -
ми словами, на базі існуючої мережі освіти організувати наскрізне
виховання і навчання від дитячого садочка і до магістратури. І це
буде основний напрям діяльності у виконанні стратегії навчання
упродовж усього життя, бо він забезпечує якість усього населення
на тривалу перспективу.

Що ж до форм організації Всеобучу українців, то їх також може
бути дуже багато: від класичних, які практикуються в освітній
мережі, дистанційних технологій; організації спецкурсів, різно -
профільних шкіл; проведень громадських слухань, конференцій,
семінарів, тренінгів, майстер-класів, симпозіумів до духовних про-
повідей, фестивалів тощо. А методично забезпечуватися ці форми
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повинні розробленими відповідними освітніми матеріалами у ви -
гляді текстової, аудіо- та відеопродукції. 

Свого часу Отто фон Бісмарк зазначив, що для побудови дер-
жави найважливішими є не сила зброї і військо, а шкільний учи-
тель. Залізний канцлер мав на увазі об’єднання імперії німецьких
вільних міст і князівств із Пруським королівством на основі спіль-
ного сприйняття минулого.

Дуже важливим, як на мене, сьогодні є для національного
об’єднання українців спільне (читай національне, етнічне) сприй-
няття нашої історії від найдавніших часів і до сьогодення та рекон-
струкція на цій основі національної самосвідомості. Але, на преве-
ликий жаль, у наших керманичів інше бачення шляху розв’язання
цієї проблеми: почали з реформування силових структур, створили
поліцію і віднайшли для них зарплату 7 000 грн кожному (забувши
при цьому, що середня зарплата освітян в Україні набагато менша),
і перевели фінансування професійних училищ на місцеві бюджети,
які практично є порожніми. Мабуть, українці саме через несприй-
няття спільного минулого є одними з найгірших у світі. 

Словом, суспільство повинно примусити державників навчи-
тися формувати платоспроможний попит на необхідну продукцію
освіти і науки для успішного розвитку держави, а освіті і науці
навчитися бути здатними виробляти таку продукцію на конкурен-
тоспроможному рівні. Тоді все буде добре. Але для цього необхідно
передусім різко підвищити статус учителів. Зробити це можна,
наприклад, надавши їм статус державних службовців.

Слід усвідомити, що ніяких «власних» проблем в освіти та науки
немає і не може бути, а можуть бути лише проблеми з виконанням
вимог та задоволенням потреб суспільства щодо створення науково-
освітньої бази для успішнішого вирішення його, суспільства, проблем.

Отже, достатні фінансові ресурси для забезпечення успішного
функціонування освітньо-наукової сфери лежать у галузі розумін-
ня владою їх як вирішальних чинників суспільного прогресу.
Сьогодні Україна потребує багатьох реформ. Але починати треба
з освіти та науки, а не з поліції. На залишковому принципі ставлен-
ня і на залишковому фінансуванні освітньо-наукової сфери ми
прийдемо до страшної катастрофи.

Щоб зробити людину щасливою, наповни її руки роботою, її сер -
це — любов’ю, її розум — метою, її пам’ять — корисними знаннями,
її майбутнє — надією.
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А хто думає про майбутнє, той творить освіту і науку.
Однією із найскладніших проблем, яку необхідно розв’язати,

аби втілити ідеал омріяної України у реальне життя, є кадри. Кадри
всіх рівнів і найширшого спектру спеціальностей, здатні сформу-
вати науково-освітньо-продукуючий осередок майбутньої країни,
що стане надійним фундаментом її швидкого розвитку. Кадри, які
усвідомлюють сакральні властивості Української національної ідеї
і нової місії українства взагалі. Кадри, які розуміють, що вищою
духовною й матеріальною цінністю моноетнічної держави, якою за
стандартами ООН є Україна, повинна бути визнана національна
ідея. Націонал-ідейники становлять серцевину, ядро суспільства.

Чисельність кадрових потреб визначається структурою ситуа-
тивного об’єднання та її організаційною дислокацією.

Якщо оживити функціональну й організаційно-впроваджу-
вальну схеми розбудови успішної України — створити необхідні
робочі структури і розташувати підрозділи цих структур по регіонах
у відповідності з адміністративно-територіальним розподілом, то
кадрове ядро цієї платформи нараховуватиме близько 100 тис. осіб.
Відділення в областях, містах, районах, селищах і селах будуть
залучати нових членів організації, формувати відповідний актив
і тоді в сумі об’єднання може вирости до 1–1,5 млн. членів.

Безумовно, створення такого потужного громадського чи полі -
тичного об’єднання, з якого у перспективі може вирости потужна
ідеологічна політична партія, цілком можливе. У цій роботі про-
глядаються два напрямки: а) загальногромадська освіта в рамках
всеобучу для всіх громадян; б) спеціальна освіта політичних ліде-
рів. У сьогоднішніх умовах це завдання доцільно вирішувати на
основі сучасних дистанційних технологій навчання. Для такого
навчання партійних функціонерів необхідно створити відповідну
мережу, роботу якої слід будувати на основі сучасних дистанційних
технологій навчання. Для цього необхідно буде створити 27 регіо-
нальних і десь біля 12 000 локальних центрів. Ця мережа може
також успішно використовуватися для організації навчання полі-
тичних лідерів, депутатів усіх рівнів, а також для організації всеобу-
чу всіх бажаючих і небайдужих громадян.
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ПІСЛЯМОВА

Сплавити етнічний моноліт українства здатне його непереборне
стремління бути вільним. А вільним українство може бути тільки за
однієї умови — коли матиме свою незалежну, суверенну державу.
Тому для нас сьогодні завдання полягає в тому, щоб у духовному житті
нашого народу реалізувати мрію про таку Україну, образ якої запо-
лонив би серця українців, об’єднав їх і став дороговказом у майбутнє. 

На жаль, від часу набуття незалежності і дотепер нічого не ро -
билося у цьому напрямку. 

Замість того, щоб аналізувати структуру українського суспіль-
ства, його будову, взаємодію чинників і відповідно рухатись впе-
ред, ми безуспішно намагаємося поєднати західну форму господа-
рювання — ринкову економіку — зі східною формою управління
нею — автократією, маючи тоталітарного президента.

Реформи і зміни, які ми проводимо надто мляво, неефективно
і то під натиском міжнародних інституцій, бажаних результатів не
дають: українці живуть все гірше й гірше. Таку ситуацію уряд Ук -
раїни часто прикриває в останні роки війною на сході країни. Але
заморожений конфлікт і війна, які сьогодні існують, не можуть
бути причиною зупинки або відсутності економічних перетворень.
Адже, наприклад, Південна Корея досі перебуває у стані війни
з КНДР. Але це не завадило південним корейцям провести ефек-
тивні економічні реформи і досягти разючих результатів у зростан-
ні економіки та підвищенні життєвого рівня населення. Хоча ще
1960 року Південна Корея була однією з найбідніших країн, де па -
нували корупція, безробіття і навіть голод. Зараз Південна Корея —
високорозвинена країна, член «Великої двадцятки», одинадцята
економіка світу за розміром.

Або візьмемо іншу країну — Ізраїль. Він знаходиться у щільно-
му оточенні ворогів, але оборону тримає надійно, паралельно роз-
виваючи економіку, і належить до високорозвинених країн світу.

Тому нам слід перестати ремствувати на сусідів, чекати від когось
допомоги. Настав час самим братися до роботи. Україна не може
більше залишатися бідною на своїй землі. Вона потребує радикальної
перебудови і формування на цій основі нових світогляду та мен -
тальності українського етносу. Такий реверс завдань підкреслює
лише одну, дуже важливу обставину: ці процеси можливо здійсни-
ти лише за умови, що вони будуть здійснюватися паралельно та
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організовано. Іншими словами, нічого не можна змінити, не змі-
нивши свідомість і ментальність громадян. І навпаки, змінити сві-
домість і ментальність можна лише тоді, коли відбуваються відпо-
відні зміни у державі та суспільстві.

Наша мета: заміна олігархічно-клано-партійної системи
управління державою на громадсько-державну систему національ-
ної консолідації мирним і конституційним шляхом. Йдеться про
зміну підходів управління народом через уплив на його засадничі
суспільні інститути: сім’ю, родину, працю, приватну власність та
управління спільним благом. Саме з цього повинна виходити нова
державотворча ідея та система заходів із її реалізації.

І ще одне. Давно відомо, що 20% людей виконують 80% робо-
ти. Недавно з’ясувалось, що 80% людей вважають, що вони входять
у ці 20%. Дай, боже, щоб це стало реальністю у нашій Україні! 

P.S. Якось одного зимового вечора зателефонував мені не зна -
йомий чоловік, представившись волонтером Валерієм Івановичем,
похвалив мою книжку «Прозріння». Я подякував йому за оцінку
і повідомив, що недавно завершив ще одну невеличку книжечку
щодо бачення українського майбутнього, сповістив про ключові
тези «Катехізису…», ба й більше — про те, що болить.

Тоді я пришлю Вам і свій «біль», сказав волонтер.
І надіслав електронною поштою декілька сторінок. Я вирішив

ви друкувати цей матеріал без будь-яких змін. Його «Дисонанс»
із ана лі тикою «зворотного боку медалі» логічно доповнює мій «Ка -
техізис…».
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ДИСОНАНС

Філософська категорія НАРОД:
«…під народом розуміються ті люди, котрі
нічим особливим себе не проявили і … на 
протилежність еліті є сукупністю людей 
обмежених, неуцьких і некультурних».

(Філософський словник. — Київ: А.С.К., 2006. — 1056 с.)

Є в Україні, і, певне, не лише невеличкі брошурки, а й солідні
за обсягом книги, присвячені внеску українців у світові визначні
досягнення в різних царинах прогресу людства. Загальне й основне
спрямування цих праць — гордість: ось, мовляв, які ми, українці,
талановиті, а часом геніальні, які давні в історії, як поважно при-
служилися усьому людству своїми досягненнями. Це справді так!

Але така «медаль» має зворотний бік. І не кожен читач цей зво-
ротний бік домислює. А домислювати архіважливо!

Цей зворотний бік засвідчує усьому світові ганебний стан
українського суспільства. Була історична доба, коли навіть поста-
вало питання — чи існує таке суспільство? Особливо це виявляло-
ся тоді, коли Україна була роздерта різними окупантами на клапті,
і кожен окупант заперечував існування такого окремого історично
давнього суспільства, докладав максимум зусиль для знищення
його еліти та асимілювання народної неуцької маси, нарощуючи
у такий спосіб свою могутність та засяг свого володіння.

Коли інші, менш численні й історично молодші, нації робили
визначні кроки у відродженні, просвітництві, в засудженні злочи-
нів церкви кривавою ціною протестантства, в досягненнях фунда-
ментальних і прикладних наук та в розвитку технологій і техніки,
українське суспільство майже конало під асиміляційним тиском
окупаційних режимів. Слов’янські терени русичів-українців були і,
на жаль, є дотепер густо напханими ворожим до українства окупа-
ційним контингентом; є населення, але це ще не народ і, тим паче,
не українська нація. Особливо нищівною для українства виявила-
ся довготривала окупація московською азійською ордою, котра
свавільно привласнила собі чуже ім’я (Росія), аби тим приспати
пильність цілої Європи та загарбати її.

Московити з нечуваною ніде на Землі жорстокістю винищува-
ли у різні способи ті прошарки населення України, які могли б

66



стати українською національною елітою, з населення сформувати
народ, що має власну державність і державницький патріотизм,
а затим — скристалізувати українську націю як державотворчий
стрижень української національної держави.

На превеликий жаль, такий процес набрав обертів в Україні
з великим запізненням — у кривавому ХХ столітті.

А тому багато тих талановитих та геніальних українців прояви-
лися такими в минулому не в рідному національному середовищі, не
у своїй національній державі, а на чужині, і та чужина може визнава-
ти їх внесок у вселюдську скарбницю внеском своєї державності,
адже саме її державність і свідомість забезпечила реалізацію талантів
українців-переселенців (не у вільному світі видатні українці просла-
вилися хіба що мужністю в окупантських концентраційних таборах).

Знаємо підтверджену історичним процесом теорію видатного
англійського вченого Арнолда Тойнбі щодо цивілізацій: вони за ро -
джуються, розвиваються, досягають апогею, а далі по низхідній де -
г радують і врешті відмирають, поступаючись місцем новій молодій
цивілізації. Є винятки — деякі цивілізації не відмирають, а виходять
на новий повний цикл. Цивілізація русичів-українців є такою. Ска -
жімо, для прикладу, філософ Братко-Кутинський довів це у праці
«Феномен України», та й не лише він, а й інші видатні мислителі.

Та у світі живучі складені віками стереотипи, а ганебний стан
українського суспільства нині підтверджується втечею молодих та ла -
новитих українців у благополучні країни вільного світу, що створює
загрозу національній безпеці України. Так є не лише тому, що за всі
роки задекларованої в 1991 році незалежності владні поверхи в Украї -
ні займали у більшій масі дегенерати-грабіжники, корупціонери,
тобто кримінальні злочинці, та представники ворожої п’ятої колони
Москви (трагічний наслідок тривалого перебування суспільства під
окупацією). Так є ще й тому, що країни вільного світу виставляли
і виставляють вимоги демократичного ладу в Ук раїні, що неприпус-
тимо, бо неможливо в принципі це реалізувати швидко у скалічено-
му геноцидом та лінгвоцидом суспільстві. Конче необхідний перехід-
ний режим, завданням якого є ліквідація внутрішніх ворогів
української державності (перевихованням, позбавленням громадян-
ства, видворенням із країни і т. ін.) та по збав лення страху, пробуд-
ження політичної активності і відповідальності порядних громадян.

Візьмемо для прикладу самовихваляння українців своєю толе-
рантністю, гостинністю, терплячістю. Ці небезпечні якості в конк-
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ретній ситуації мають наслідки: вороги України з депутатськими
мандатами відкрито діють у Верховній Раді і повсюдно на теренах
України, а українці толерантно до них ставляться. Видатний профе -
сор Л. Силенко навчав, заповідав, заклинав: «Народ, який багатий
любов’ю до Вітчизни і бідний ненавистю до її жорстоких ворогів, —
це безхребетна юрба черевоугодників, театральних гопашників, улес -
ливих пристосуванців» та «Народ без совісті (без рідної мови, без
рідної культури і державності на рідній землі) принижує душу і ро -
зум Людства і викликає не співчуття, а погорду зі сторони совісних
народів планети Земля». 

Розтлумачимо (за словником) слово «погорда»: це почуття зверх -
ності, зневаги, презирства. Презирство — це вважати українців
бидлом, яке неспроможне зліпити свою державу.

Справжня українська національна еліта має набратися муж-
ності і сказати, пояснити своєму знедоленому народу, що означають
слова гетьмана І. Мазепи.

Та й що ж то за народ, коли за свою користь не дбає і очевидній
небезпеці не запобігає? Такий народ неключимостю своєю подобить-
ся воістину нетямущим тваринам, од усіх народів зневаженим.

Діагноз від пророка Т. Шевченка: німії, підлії раби заснули, як
свині в калюжі, у своїй неволі.

Визнання І. Франка: не люблю українців … так мало поміж ними
знайшов я характерів, а так багато дрібничковості, тісної за ско руз -
лості, дволичності і пихи, що справді не знаю, за що мав би їх лю -
бити… Чи, може, маю любити Україну як расу, ту расу обважнілу,
розгнуздану, сентиментальну, позбавлену гарту і сили волі, так мало
здібну до політичного життя на власному смітнику, таку плодючу
на перевертнів найрізноріднішого сорту?

Для Лесі Українки найстрашніше — духовні ледащі, отой
ганебний стан душі, соромна інертність. Усі ці невидимі кайдани
найбільше жахали її, бо вони впокорили національний дух мільйо-
нів українців — тих, які самохіть несли ярмо неволі та своєю безді-
яльністю, ганебним пристосуванством знесилювали інших.

Слова польського літературознавця Генріха Бігеляйзена: ідіть,
ідіть і подивіться, як лежить найбільший поет галицької України,
такий бідний, як цілий ваш народ! Ідіть, ідіть і запам’ятайте до
кінця свого життя обличчя цього великого чоловіка… Ви не гідні
були мати його між собою, коли не вміли краще подбати про нього
за життя і по смерті.
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Ці слова поляка вивержені з душі за обставин: день 28 травня
1916 року у Львові був похмурим… Він (І. Франко) цілу ніч не спав…
Він лежав посеред покою. Ще ніхто не приніс квітів, ніхто не запалив
свічки. Лежав на соломі прикритий старим подертим простирадлом,
через яке виглядали босі ноги і голе тіло. Таким його побачив Генріх
Бігеляйзен і такими були його слова відчаю, що вдарили по нашому
національному сорому і сумлінню та б’ють досі. Через століття…

І від пекучих слів Генріха Бігеляйзена нам нікуди не дітись (за
текстом газети «Слово Просвіти»).

Філософи мають право запитати в українського загалу і в урядів
країн вільного світу, чому настанови видатного українського мисли-
теля Л. Силенка не вписані в нормативні документи, що регулюють
уклад поведінки в українському громадянському суспільстві в пе -
рехідний період від геноцидного іноземного окупаційного режиму
до власної національної демократичної державності в Україні? 

ЧОМУ?!
А чому — запитати мають філософи, оскільки ще видатний грець -

 кий філософ Платон у творі «Держава» обґрунтовано (і на тепер
обґрунтовано!) стверджував, що державою мають управляти філо-
софи, для яких вищою благодаттю має бути творення добра для
людей, насолода і вдоволення цим творенням при скромному влас -
ному матеріальному бутті.

Україною ж управляють у переважній більшості жлоби, кримі-
нальні злочинці, котрі навіть не вірять, що Україна як самостійна
держава може відбутися, а тому через грабіжницькі корупційні схе -
ми накопичують і приховують капітали, щоб із ними утекти з краї ни
в момент передчуття її краху. Це злочин, за який уже тепер, негай-
но, вони мають бути заарештовані і засуджені на тривалі строки
ув’язнення з конфіскацією на користь громадянського суспільства
незаконно нажитого майна (через тотальний аудит такого майна
всередині країни і за її межами).

Необхідний тотальний струс очищення суспільства від злочин-
ців, для чого має бути прийнята українським національним рефе-
рендумом відповідна Конституція перехідного періоду. Вільний
світ має це усвідомити і допомогти здійснити, для власної ж корис-
ті, бо це — шлях до упокорення амбіцій відновлення великої агре-
сивної московської імперії на кшталт «СССР».

Уважний осмислювач реалій
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