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У серпні цього року ми відсвяткували десятиріччя проголошення державної незалежності України 
— подію, яка стала поворотним пунктом нашої історії, змінила карту Східної Європи. 

В історичному вимірі десять років — невеликий час, але для молодої держави він є вирішальним, 
бо, як свідчить історія, в минулому нові державні утворення часто існували від кількох днів до декількох 
місяців, у кращому випадку — кількох років. Україна вистояла ж десять років, і сьогодні вже ніким не 
заперечується той факт, що вона — незалежна держава і остаточно в цьому статусі утвердилася. Цей 
факт підбив підсумки багатовікової боротьби мільйонів українських патріотів, які своїм життям 
заплатили за нашу державність. Честь їм і хвала, і вічна слава! 

Тепер постає запитання: чи зможе Україна розвиватися в майбутньому саме як незалежна 
держава? 

Є декілька беззаперечних причин, які змушують поставити таке запитання, а саме: 
1. Психологічна близькість значної частини українців до російського народу. У такої близькості є 

історичні корені. Однак саме різниця між українцями західних і південно-східних регіонів переконливо 
засвідчує наявність чинника, який штучно поглиблював об'єктивно існуючу близькість впродовж останніх 
сотень років — русифікаторських зусиль імперського центру. Тому у засобах масової інформації (то 
явно, то замасковано) мусирується думка, що, мовляв, самостійність потрібна обмеженій частині 
українського населення, в основному галичанам. Незалежницька позиція України підтримується нібито 
тільки Президентом та його оточенням, тому що президентський статус за можливостями вищий, ніж статус 
периферійного губернатора. 

Сотні публіцистів, досить впливові політичні сили імперсько-реваншистського ґатунку, частина 
нардепів переконують нас у тому, що повсякденне життя стане легшим, якщо зникнуть міждержавні 
кордони. Мовляв, тільки відродження наддержави у формі "братнього союзу" трьох східнослов'янських 
республік розв'яже проблему енергоносіїв та інші гострі проблеми українського соціально-економічного 
життя. Витрачаються велетенські кошти на ідеологічне обґрунтування необхідності створення 
Східнослов'янського союзу (читай — нової Російської імперії) та формування громадської думки в 
Україні на користь цього проекту. 

2. Переплетення різних причин істотного погіршання життя за останні десять років. Тож 
зрозуміле наше: це не зовсім та держава, якої ми хотіли (І. Дзюба) [1]. Труднощі державотворення 
тут відіграють свою роль. Однак набагато вагоміша інша причина — розлад того соціального 
середовища, в якому кожна людина перебувала під всеохоплюючим державним контролем, але 
забезпечувалася певним мінімумом засобів існування. Сучасна ж держава не має 
патерналістського характеру, а якщо все-таки змушена успадкувати від попередньої її функції, 
то прагне звільнитися від них якнайшвидше. 

Це подобається далеко не всім. І тут є об'єктивне начало. Адже вся доросла, активна 
частина населення України — це ті люди, які виросли, виховувались за Радянського Союзу, в 
умовах якого формувався їхній світогляд. Засвоєні ними поняття значною мірою визначають 
характер нинішнього українського суспільства. 

3.Вміле маніпулювання настроями населення аж до створення суспільно-політичної 
кризи, як це мало місце весною нинішнього року. 

При цьому увага незадоволених рівнем життя з об'єктивних труднощів перехідного періоду 
переводиться на труднощі державотворчого процесу і штучно ототожнюється. 

Багато нинішніх негараздів є наслідком закладеного недавнього минулого. І чиновницьке 
самодурство та безвідповідальність, корупція та хабарництво, хамство та злочинність, і багато 
чого іншого, чим справедливо обурюємося, — все це перейшло з недалекого минулого. Тільки тоді 
воно приховувалося, а зараз завдяки пресі випливло на поверхню. Тоді воно трохи боялося влади, 
а сьогодні — нічого не боїться і готове саме стати владою. 

Наш народ у ході так званих реформ та приватизації, яку недарма названо прихватизацією, 
пограбували не якісь націоналісти-бандерівці чи діаспорники, а та ж радянська партійно-
господарська номенклатура, яка ще до розвалу СРСР подбала про своє майбутнє і починаючи з 
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кінця 80-х років у Верховній Раді СРСР ухвалила низку законів, які й дали можливість створити 
механізм переходу державної власності у приватну власність — директорів заводів, інших спритних 
номенклатурних ділків, тобто відпрацьовано механізм пограбування народу. 

Сьогодні скрізь бачимо сумні наслідки, стартовий майданчик для яких було дбайливо 
закладено ще в радянські часи. 

4.Великий північно-східний наш сусід, на превеликий жаль, все продовжує хворіти важкою 
недугою, ім'я якої – великодержавний шовінізм. Хвороба ця давня і має глибоке коріння, яке значною 
мірою уже відрубане не в останню чергу українцями, але все ще живить великодержавницьке тло і 
створює певну загрозу незалежній Україні. Нагадаємо дещо із нашої гіркої історії. 

"Росія може бути великою, єдиною, неподільною лише тоді, коли вона буде зліплена одним 
цементом, цементом єдиної російської державної мови," — проголошували чорносотенці. Що було на 
думці державників-"обустройщиков", те язиком шовіністів озвучувалося без усякого маскування. Вони 
робили все, щоб це було саме так. 

За даними, які наводяться в книзі Ю. Шевельова "Українська мова в першій половині XX ст. (1900-
1941)" [2, ст.59], 1911 року в межах Російської імперії російською мовою вийшло 25 526 назв видань, 
польською — 1664, ідиш та гебрейською — 965, українською — 242. Друга за чисельністю національна 
група населення імперії опинилася за кількістю назв видань аж на восьмому місці. Мова українців, які, 
зауважте, не вважалися "інородцями", особливо після Валуєвського циркуляра 1863 року і Емського 
указу 1876 року, була до початку XX ст. практично заборонена для книговидання та викладання в школі. 

Явище яничарства ("Насіння чорної забави" — Л. Костенко), яке мало місце в суспільному житті 
українського народу, калічило і рвало наші душі не тільки через зусилля турків і татар. Московські правителі 
завдали набагато більше прикрощів українській справі, висмоктуючи інтелектуальні сили нації, а потім 
повертали їх талант знову ж таки проти України. Значна частина російських урядовців, чиновників, політиків, 
газетярів тощо походила з русифікованих українських родин і вважала себе "малоросами". Як зазначає 
О. Міллер в книзі "Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая 
половина XIX в.)"[3]: 

"Взагалі серед найбільш агресивних противників українського руху було чимало людей, які за 
сучасною, що погано підходить до реалій XIX ст., термінологією, повинні були б називатися українцями. 
Так, натхненником антиукраїнофільського Емського указу (про заборону видання та ввезення з-за 
кордону літератури українською мовою, заборону театральних вистав українською мовою) був малорос 
Ю.В. Юзефович, а організатором і головою київського Клубу російських націоналістів на початку XX ст. 
виступив народжений у Полтавській губернії А.І. Савенко. Ці люди зовсім не були "зрадниками 
українського народу", тому що, зберігаючи малоруську ідентичність і вірячи, що краще розуміють інтереси 
краю, ніж їхні опоненти-українофіли, вони заперечили самий проект української нації і пов'язану з ним 
версію ідентичності. Вони були російськими націоналістами в тому сенсі, що виступали прихильниками 
проекту "большой русской нации", складовою частиною якої вони бачили малоросів, зовсім при цьому не 
вважаючи, що приносять інтереси малоросів у жертву великоросам" [8, с. 43]. 

Російський цар і його посіпаки пильно стежили за українським рухом, нищили будь-які його 
національно-прогресивні вияви ще в зародку. Наведемо як приклад міркування флігель-ад'ютанта імпе-
ратора полковника барона Корфа, представлене Олександру II (Корф вважав вплив українофілів на 
той час вкрай обмеженим, але гадав, що боротися з ним треба. Цар погодився, написавши "Необходимо"). 
Щодо заходів протидії українофілам Корф радив "употребить против них те же средства, которые они 
употребляют для своих целей, то есть распространение в народе грамотности, но, конечно, не мало-
российской, а русской". Він виклав конкретну програму "Наводнение края до чрезвычайности дешевыми 
русскими книгами": видання дешевих книг для народу за рахунок держави, надання приватним видавцям 
права безкоштовно надсилати замовникам до Малоросії дешеві книги, а ще була вказівка губернаторам 
Малоросії всіляко сприяти поширенню цих книг. Корф підкреслював, що коли уряд зробив би ці книжки 
дешевшими, ніж відповідні малороські, то навіть не було б потреби в адміністративній забороні українських 
видань. У перспективі, зазначав Корф, це "лишило бы и малороссийскую литературу шансов сколько-
нибудь существенно расширять круг читателей". Олександр II ці міркування Корфа підкреслив і 
написав збоку: "Дельно. Мысль весьма хорошая. Сообразить, как ее исполнить". 

Читаєш ці рядки, і з думки не йде, що ці міркування, які було сформовано більше сотні років тому, 
лежать в основі стратегії сучасної експансії російськомовної літератури, касетної продукції, телепередач 
тощо. Шкода тільки, що наші державні мужі так і не збагнули цього і ось уже десять років товчуть воду в 
ступі — про необхідність зниження податкового тиску на виробника взагалі і на видавничу продукцію 
зокрема говорено-переговорено. А російський кіт Васька "слушает да ест". 

Корф чітко виділив суть проблеми і сформулював асиміляторський підхід до її розв'язання: "Народ, 
находясь в самом начале своего развития, легко уступит и подчинится всякому, кто захочет и, главное, 
сможет с умением взяться за его развитие". Він чітко бачив необхідні умови для успіху свого проекту. "В 
настоящую минуту малороссийский народ видит связь с Россиею в царях, сродство в религии, но связь и 
сродство сделаются еще сильнее, еще неразрывнее... Путь к этому — железная дорога... Не одни 
товары движутся по этой дороге, а книги, мысли, обычаи, взгляды... Капиталы, мысли, взгляды, обычаи 
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великороссийские и малороссийские перемешаются, и эти два народа, и без того так близко стоящие 
один от другого, сперва сроднятся, а потом и сольются. Пускай тогда украинофилы проповедуют народу, 
хотя бы и в кипучих стихах Шевченко об Украине и борьбе ее за независимость, и о славной 
Гетманщине" [2, С.135-136]. 

Бацила російського великодержавного шовінізму надзвичайно агресивна, динамічна і продуктивна. 
Вражена нею держава всмоктує все, що її оточує, перетравлює його і, упакувавши в російську обгортку, 
подає як російський продукт. Вона була надзвичайно заразною і певною мірою вразила Л. Толстого, 
О. Пушкіна, І. Тургенєва, М. Горького, не кажучи вже про "несамовитого" В. Бєлінського і сучасного нам 
О. Солженіцина-"обустройщика". Характерним у цій площині є І. Бунін. В оповіданні "Казацким ходом" 
(1898 р.) він пише: "Хохлы мне очень понравились с первого взгляда. Я сразу заметил резкую разницу, 
которая существует между мужиком-великороссом и хохлом. Наши мужики — народ по большей части 
изможденный, в дырявых зипунах, в лаптях и онучах, с исхудалыми лицами и лохматыми головами. А 
хохлы производят отрадное впечатление: рослые, здоровые и крепкие, смотрят ласково и спокойно, 
одеваются в чистую, новую одежду". Але це протиставлення "наших" "хохлам" Бунін робить як великорос 
і в тому ж оповіданні говорить про Шевченка, "который воплотил в песнях всю красоту своей родины", 
що він "навсегда останется украшением русской литературы". Вже в 1919 р. "несметные украинские 
побоища и зверства (времен Б. Хмельницкого. — П.Т.), кровавый хам Разин" стоять у Буніна через 
кому, в єдиній низці прикладів "русского бунта, бессмысленного и беспощадного". У творчості Буніна, як і 
багатьох інших письменників того часу, можна знайти безліч прикладів, коли ідея російської спільноти, що 
об'єднує усіх східних слов'ян, навіть не виголошується спеціально відповідними постулатами, але легко 
виявляє себе у висловлюваннях з іншого приводу. Цим, власне, подібні висловлювання є цінні, оскільки 
показують, що уявлення про "общерусскую" спільність було для їхніх авторів природним, не вимагало 
пояснень і доказів [3, с.38]. 

Це є, так би мовити, об'єктивна частина труднощів перехідного періоду. 
Але є ще вибухонебезпечний комплекс чинників, який не знімає вини з влади, що оголосила себе 

українською і взяла на себе відповідальність за стан справ в Україні; не знімає вини і з усіх нас, хто обрав 
цю владу і на кого вона мала б спиратися. Ось лише деякі з цих чинників: тяжке матеріальне становище 
переважної більшості населення; кривда соціальної справедливості; деградація виробничих і культурно-
освітніх структур; кадрова закостенілість і ретроградність; явна і неявна безкарна діяльність 
деструктивних сил; постійні прорахунки влади і тотальна недовіра суспільства до неї тощо. 

Ця влада справді була протягом усіх цих років і непередбачливою, і непослідовною, і недостатньо 
компетентною, і більше залежною від егоїстичних інтересів різних кланів, ніж від народу, іменем якого 
вона урядує. Вона мало що зробила і багато чого не зробила з того, що мала б зробити. Але головне: не 
викликала довіри до себе. 

Це велика і, можливо, ключова проблема нашого суспільного життя. Річ у тім, що за сімдесят 
радянських років процес відчуження влади і народу зайшов так далеко, що народ втратив не лише 
довіру до влади, а й будь-яке уявлення про її реальні механізми. Це відчуження компенсувалося страхом, 
який і забезпечував послух. 

У пострадянській Україні зник страх перед владою, зник і послух. А слід було в першу чергу 
завоювати повагу та довіру і відчути це як велику проблему, як історичну необхідність. Цього не зробили 
або виявилися на це нездатними. Нічого не було зроблено для опрозорення механізмів влади, кадрових 
комбінацій, процедур прийняття рішень, навіть стратегічних. Суспільство ставлять перед здійсненими 
фактами. Більше того, ці доконані факти від нього часто приховують, особливо коли йдеться про відносини з 
Росією. Все це призвело до ще більшого відчуження влади і народу. Страху немає, послуху немає, але ж 
немає і поваги, довіри. 

Україна не зможе впевнено розвиватися без національної консолідації. Певну консолідуючу 
функцію у всякому суспільстві мають здійснювати державні структури. У нас вони цю функцію здійснюють 
незадовільно. Мається на увазі не стільки їхня нездатність угамувати політичні пристрасті деструктивного 
характеру, скільки принципове самоусунення від збалансування інтересів різних соціальних груп, 
незацікавленість у створенні механізмів соціальної справедливості. 

У демократичних країнах певні суспільні сили мають консолідуватися навколо потужних політичних 
партій, які намагаються виступати виразниками національного інтересу. У нашому декласованому і деструк-
турованому суспільстві партії створюються не на основі спільного масового інтересу, а під нечесні гроші 
честолюбних ділків від політики. Тому ситуація в цій площині сьогодні дуже строката. Річ у тому, що в 
Україні, попри формальну наявність понад ста політичних партій, насправді існують тільки дві великі, не 
сформовані організаційно, але легко вгадувані партії (І. Дзюба)[1]. 

Це — партія тих, для кого поняття "Україна" сповнене величезного історичного і культурного 
змісту, хто відчуває свою відповідальність за те, щоб цей зміст проростав, щоб український народ сповна 
реалізував свої творчі сили як самобутня часточка людства. І є інша партія — партія тих, для кого Україна 
теж, можливо, й дорога, але дорога лише як географічний простір для їхнього особистого 
життєвлаштування, кар'єри, зиску. Це, умовно кажучи, різношерстна партія, фінансову силу якої становить 
компрадорська буржуазія — так звані "олігархи". Лише житейсько-просторова прив'язка до України 
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дозволяє їй легко координувати свої дії з політичними силами колишньої метрополії включно із 
залученням їх у пропагандистську кампанію у засобах масової інформації. Це свого роду п'ята колона в 
українському суспільстві. 

Заради об'єктивності зазначимо, що багато з того, що нам заважає сьогодні ефективно і швидко 
розбудовувати незалежну демократичну Україну, вростає своїм корінням також у сиву давнину. То ж буде 
незайвим ще раз неупередженим оком подивитися на наше давнє минуле. 

Проблема походження всякого народу належить до найважливіших у його історії. Без її 
об'єктивного вирішення неможливо побудувати міцний фундамент національної державності. 

При цьому вирішально важливим є те, щоб нашу історію, як писав Тарас Шевченко, розповіли не 
іноземці і під диктант, а таки ми самі, адже історія — це самопізнання народу. "Народ, що не знає свого 
минулого, не має майбутнього". Отже, визначальним, консолідуючим фактором усякого етносу є національна 
самосвідомість. Стрижнем останньої є історична свідомість, тобто розуміння народом своєї неповторної 
історичної долі. Коли народ забуває свою історію, він перестає усвідомлювати свою відмінність від 
сусідніх етносів, розчиняється в них і зникає з арени історії. 

Яскрава, героїчна історія консолідує, згуртовує і зміцнює народ, робить його стійкішим до асиміляції 
сусідами. "Щоб підкорити народ, мало його завоювати, треба написати за нього історію," — так афорис-
тично формулювали цю проблему античні мислителі. Тому за українців здавна писали історію поневолювачі, 
відмовляючи народу у його власному історичному бутті. Польське панство вважало Україну окраїною 
Польщі, а українську мову — діалектом польської. Імперська Москва до сьогодні дивиться на Україну як 
на південний край Росії, а нашу мову зве наріччям російської. 

Вони вважають мову нашу бідною. 
А нас вважають темними людьми.  
Але ж це, диво, найпершу в світі Біблію —  
Слов'янську — миру появили ми. 
……………………………………………. 
Всі люблять Польщу в гонорі і славі.  
Всяк московіт Московію трубить. 
Лиш нам чомусь відмовлено у праві  
Свою Вітчизну над усе любить. 

(Л. Костенко) 
Завойовники завжди намагалися позбавити гноблені народи їхньої історії, привласнюючи найяскравіші 

її сторінки. Так, офіційна російська імперська історія проголошує Київську Русь першим етапом російської 
національної державності, відсуваючи витоки українців у пізнє середньовіччя. Абсурдність цього твердження 
очевидна. Як могла виникнути в IX ст. держава російського народу, який, за одностайною думкою 
російських дослідників, з’явився не раніше XIІ ст.?! 

Нові історичні, археологічні, лінгвістичні факти підтверджують ранньослов'янську концепцію 
народження українського народу, започатковану українцем М. Грушевським, татарином А. Кримським, 
росіянином О. Шахматовим. Її сутність полягає в тому, що коріння українського етносу сягає в \/–\/ІІ ст.ст., 
коли слов'янська спільнота розпалася на окремі гілки. В ІХ–Х ст.ст. праукраїнці творять свою першу державу 
— Київську Русь, у сприятливих умовах якої відбулося подальше формування етнічних особливостей 
українців. 

Розвиток слов'янської людності на українських етнічних територіях Волині, Прикарпаття, Поділля, 
Київщини простежується вченими від празької людності V–VII ст.ст., яка започаткувала Київ більше 
1500 років тому. 

У кінці V ст. на Волині та Прикарпатті внаслідок великого переселення народів постає перша 
достовірно слов'янська етнічна спільнота, відома археологам під назвою празької культури, а 
візантійським хроністам — склавинів. У VI ст. празька людність просувається на Середню Віслу. Тут 
вона дає початок пращурам поляків — дзєдзицька група. З Волині та Прикарпаття долинами Дністра та 
Пруту склавини пішли у Подунав'я та на Балкани, давши початок південному слов'янству. Піднімаючись по 
Дунаю, дійшли до витоків і зайняли басейн Лаби. Так почалася історія лужицьких сербів. Пращурами 
словаків теж було празьке населення, яке у VI–VII ст.ст. прийшло до Центральної Європи з українського 
Прикарпаття. 

На українських землях між середнім Дніпром, Прип'яттю та східними Карпатами у VIII ст. празька 
культура трансформувалась у культуру лука-райковецьку. Її пам'ятки залишили праукраїнські племена 
літописних волинян, хорватів, древлян, полян, уличів, тиверців. Ця людність була безпосереднім підґрунтям 
Київської Русі в ІХ–Х ст.ст. Безперервність історичного розвитку від найдавніших склавинів Волині до 
сучасних українців дає підставу корінню українського етносу сягати кінця V ст. від Р.Х. Отже, 
археологічно простежується розселення слов'ян VI–\/ІІІ ст.ст. зі своєї прабатьківщини, обмеженої на 
сході середнім Дніпром, на заході — Карпатами, на півночі — Прип'яттю, на півдні — середніми течіями 
Дністра та Південного Бугу. Єдина слов'янська спільнота, як вважав російський філолог О. Шахматов, 
разом з єдиною праслов'янською мовою розпалася в VI-VIІІ ст.ст. у процесі розселення слов'ян. Тому 
коли в IX ст. стародавній Київ почав об'єднувати в єдину державу Русь навколишні землі, на них 
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проживали споріднені, але вже різноетнічні племена. Згадайте Нестора-літописця: "Усі племена мали ж 
свої звичаї, і закони предків своїх, і заповіти, кожне — свій норов". Інакше кажучи, слов'яногенез слід 
розглядати як відгалуження окремих слов'янських народів від праукраїнського генетичного дерева, яке 
лише з кінця V ст. розвивалося на етнічних українських землях з центром на Волині. Сучасні археологічні 
дослідження свідчать про те, що внаслідок просування праслов'ян з Київщини вгору по Дніпру \/–\/ІІ ст.ст. у 
Верхньому Подніпров'ї формується балто-слов'янська спільнота, відома археологам під назвою колочинської 
культури. З VIII ст. вона відома під назвами літописних кривичів та радимичів, які були пращурами 
білорусів. Міграція цієї людності в північно-західному напрямку започаткувала псково-новгородців VIII–
XIV ст.ст. Формування російського етносу почалося дещо пізніше, в XI–XIІ ст.ст., коли слов'яно-балти 
Верхнього Дністра (кривичі, радимичі) разом з переселенцями з Південної Русі просунулися на Схід у 
басейн Оки та Верхньої Волги, споконвіку заселені фіно-уграми. Внаслідок експансії Московського 
князівства на Заході в XV–XVI ст.ст. псково-новгородський субетнос був асимільований російським. 

У процесі колонізації балтських та угро-фінських земель вихідці з Київського Подніпров'я зазнали 
суттєвого впливу місцевого, неслов'янського населення. Це відчутно змінило код їхнього етнокультурного 
комплексу і призвело до появи окремих, своєрідних, хоча і споріднених східнослов'янських народів. 

Порівняно з українцями в етнокультурному комплексі білорусів значну роль відіграють балтські елементи. 
На формування росіян, крім балтів, значно вплинули фіно-угри, а також тюрки (татари). Етнічна специфіка 
українців, білорусів, росіян пояснюється також своєрідністю історичного шляху, пройденого кожним із цих 
народів, до насильницького їх об'єднання в Російській імперії. Також кожен з вищезгаданих східносло-
в'янських народів має окрему історичну долю з моменту виходу на історичну арену, що сталося ще до 
розпаду Київської Русі в XIII ст. Іншими словами, сучасні наукові дані підтверджують думку академіка 
М. Грушевського: "Общеруської історії не може бути, як немає общеруської народності". 

Отже, відновлення законного права українців на історичну спадщину Київської Русі як першої 
української держави є вирішальним для української державності і найважливішим завданням для 
національної української історичної науки. Без цього історичного фундаменту неможлива побудова 
незалежної України. Адже всяка реанімація Російської імперії буде мати вигляд закономірного відновлення 
історичної справедливості, возз'єднання колись нібито єдиного давньоруського народу, насильницьки 
розшматованого злими сусідами — татарами, поляками, литовцями, угорцями тощо. 

Але будувати державу на бездоказових історичних міфах типу трипільської або арійської версій 
походження українців теж небезпечно. Слід урахувати сумний досвід наших східних сусідів, які будували 
велику Росію на історичному міфі про Москву як третій Рим. Він проголошував династичне право 
московських князів на всі землі і Київської Русі та Візантії, виправдовуючи імперську експансію на землі 
Білорусі, України та Балкан. Цей міф дожив до наших часів і дорого коштував не тільки Україні, а й усій 
Європі. Згадаймо, що однією з причин Першої світової війни були претензії Росії на володіння Босфором 
та Дарданеллами. Або ж полум'яна любов сучасної Москви до сербських братів по вірі є реліктами того 
ж імперського міфу. З допомогою сербів Москва робить останню відчайдушну спробу втриматись на 
омріяних багатьма поколіннями російських імперіалістів Балканах. 

Очевидна неправдивість та імперська спрямованість цієї псевдоісторичної концепції є однією з 
причин ідеологічної кризи та остаточного розпаду Російської імперії, що відбувається зараз. Тому жодні 
патріотичні почуття не можуть бути виправданням історичної міфотворчості. 

Тільки правдива історія може бути надійним підмурком міцної, незалежної Української держави. 
Нам необхідно потурбуватися про створення української історичної науки. Кожен, практично навіть 

бездержавний, народ має науку про себе або початки її. Інакше це не народ. Доки історична українська 
наука не завоює собі престижного становища у світі, як, наприклад,  американістика, англо-сакство, 
полоністика тощо, доки українська історична наука не братиме участі у світовому науковому процесі й не 
стане наукою для світу, доки світ не просто прагматично пізнає, а почує голоси мільйонів як 
застереження для їхньої долі, доти забавлятимуться шарлатани-месії у своїх вигадках, що український 
князь Дір, "відомий у західних джерелах як Аттила Гунський", завоював Рим (ніби немає в українців 
більше проблем, як отримати сатисфакцію від італійців за знищення культури). 

Оскільки українознавство має своїм завданням ширити інформацію про Україну як важливого члена 
людської родини, йому самому треба вивчати світ, щоб розуміти Україну в контексті європейської і світової 
цивілізації. Праці іноземних українознавців мають бути перекладені і надруковані в нашій країні. 

Є ще одне важливе завдання у сфері формування національного самоусвідомлення — вивчення 
українським народом своєї правдивої, невикривленої історії. Українську історичну науку значна частина 
населення сприймає як чергову пропаганду. До пропаганди сьогодні вироблено стійкий імунітет. Можна 
взяти як приклад радянські часи, точніше їх початок. Багато людей не знають або ж не вірять, що Ленін 
всю свою політику будував на кривавому терорі, на сакраментальному "Повесить, обязательно повесить 
не менее 100 кулаков", який наказував брати заложників або прошурувати весь Харків, щоб з'ясувати, 
чим займаються там українські письменники. 

Вони, люди, не знають, що один з перших декретів вождя був про висилку в окраїнні райони РСФСР 
української інтелігенції. "С хохлами можно не церемониться", — сказав великий комуніст України 
О. Шліхтер [8]. Якби українці все це знали б, то хіба терпіли б, що у всіх містах і селах Центральної, 
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Північної, Східної та Південної України на центральних площах стоять пам'ятники черговому кривавому 
катові українського народу — Леніну; або хіба б гіди у музеї Полтавської битви розповідали з таким 
захопленням про перемогу Петра І, в тому числі і над українцями. І якщо ця історія України була б 
написана правдиво і ми її знали, то хіба б терпіло наше суспільство опозицію, яка домагається зміни 
політичного ладу в Україні і тягне Україну в лоно тієї ж таки Російської імперії, хоч відверто про це не 
говорить. А тому тихенько захоплює всі командні місця у владних структурах, щоб у слушний час 
здійснити свій задум. Історія України значною мірою є й історією поразок. 

Тому необхідно, щоб українство сформувало розуміння, що "поразка — це наука, жодна перемога так 
не вчить". Особливо сьогодні, в незалежній Україні, коли вона стоїть перед загрозою вже останньої 
поразки, але й має реальні шанси не допустити цього. 

Виходячи з історичного досвіду, слід наголосити на одній дуже важливій проблемі — сприйняття 
України світом, ставлення до її долі, прагнення інтегрувати її в свою спільноту з урахуванням 
національних інтересів тощо. 

Отож бачимо, що і Європі, і Америці була байдужою доля України і її проблеми. Куди 
престижнішою, вигіднішою була тема СРСР і Росії, тому що СРСР прямий спадкоємець царської Росії, а 
на Заході вирішували проблеми, які виникали з 1/6 частиною світу, через діалог з Москвою, 
Петербургом, через послів до царя Бориса, Петра, Катерини, В. Ульянова і знову Бориса. І вигідніше, і 
ефективніше, і радикальніше. Історик, який написав про Леніна, Бухаріна, Троцького, Рикова, незалежно від 
його симпатій, потрапляв в абсолютно гарантовану сферу особистого успіху. Історик, який досліджував 
історію Грузії, Вірменії, Бурятії або України (особливо України), автоматично потрапляв у розряд 
провінційних науковців, у яких не було зацікавлення ні в наукових колах, ані в політичних діячів, які визначали 
стратегію державної політики. Так було. Західні історики, політологи, державні діячі дуже добре знали і 
про голодомор 1933 року, і про репресії проти української інтелігенції тощо. Будь-хто, вивчаючи карту 
Радянської імперії, у першу чергу впирався поглядом у велетенську територію під назвою "УРСР", від якої 
віяло духом смерті. Знали, але нічого серйозного не робили, аби змінити становище на краще [4].  

Так, на жаль, є і сьогодні. Спільними зусиллями західні держави разом з американцями та 
росіянами злаштували дипломатичну ляльку і дали її нам (особливі стосунки України з НАТО, 
пріоритетні стосунки із США та стратегічні відносини із Російською Федерацією), аби ми бавилися, а 
взамін віддали добровільно ядерну зброю. Хіба ж могла амбітна Франція примиритися з тим, що 
з’явилась якась там Україна, приблизно рівна їй за територією та населенням, але зі значно більшим, 
ніж у неї, ядерним потенціалом. Звичайно, ні. Або хіба ми не бачимо дедалі зростаючого, відвертішого 
тиску та брутального втручання з боку США і Росії у внутрішні справи ще слабкої України. То коли ж 
ми всі, включаючи владу, зробимо серйозні висновки і вживемо необхідних заходів? 

"Якби хоч трохи глузду під чуби" 
(Л. Костенко) 

Усі держави мають конкретну етнічну належність. Етнічна належність національних держав, межі яких 
збігаються з кордонами етнічних територій державотворчого етносу, очевидна (Франція, Німеччина, 
Польща, Чехія тощо). Однак імперії, що охоплюють батьківщини різних народів, також є державами не 
кількох, а якогось одного панівного, імперського етносу (Римська, Перська, Китайська, Англійська, Російська 
імперії). Якщо останню "сплотила навеки Великая Русь", то хто консолідував ранньосередньовічну імперію 
Київську Русь? Ця проблема історичної спадщини княжого Києва є головною для всієї історії Східної Європи 
взагалі і для історії України та Росії зокрема. 

Українська історіографія, яка виросла з етнічного самоусвідомлення українцями свого генетичного 
зв'язку з Південною Руссю, традиційно вважала княжий Київ українським (Исторія Русовъ, 1846). 
Імперські ж історики, забезпечуючи ідеологічне підґрунтя експансії Москви на українські землі, 
проголосили людність Київської Русі росіянами (Концепція М. Погодіна), але численні неспростовані 
факти не підтвердили цієї версії. Адже росіяни як етнос відомі з XII ст., а держава Русь виникла в IX 
ст. Тоді, щоб не визнавати останню праукраїнською державою, офіційна радянська наука висунула 
концепцію давньоруської народності, яка нібито і створила державу Русь, а в XIII ст. розпалася під 
ударами татар на російську, українську та білоруську гілки. 

Усі аргументи на користь існування єдиного давньоруського етносу фактично зводяться до двох 
основних: етнополітичної єдності Київської Русі як держави та єдиного Кирило-Мефодіївського мовно-
культурного комплексу. Останній складався з книжної церковно-слов'янської мови та православної 
культури. Але цей комплекс був поширений не тільки на Русі, а й у Болгарії, Трансільванії, Молдові, отже, 
зараховувати всіх його носіїв до єдиного етносу абсурдно. 

У Західній Європі в той же час був повсюдно поширений єдиний латино-католицький культурний 
комплекс. Тоді всі народи Західної частини континенту писали і читали латиною і були носіями римо-
католицької релігійної культури, однак ніхто не стверджує, що від Польщі до Іспанії у середньовіччя 
мешкав єдиний народ. Або в колишньому Радянському Союзі при всьому нахабному тискові офіційної 
російської культури на своїх етнічних землях продовжували жити своєрідні етноси: литовці, латиші, 
естонці, грузини, узбеки, українці та багато інших. Отже, поширення в княжій Русі єдиного кирило-
мефодіївського мовно-культурного комплексу не є доказом існування окремої давньоруської народності. 
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Під етнополітичною єдністю Русі, яка нібито свідчить про існування давньоруської народності, 
зазвичай мають на увазі єдину державу з конкретною назвою Русь, якою правила династія Рюриковичів, а 
також загальноруську свідомість правлячої верхівки та вищого духовенства, що відбилося у давньоруській 
літературі. 

Однак усі ці показники властиві всім імперіям, визначальною рисою яких була якраз не моноетнічність, 
а насильницьке утримання під деспотичною владою метрополії поневолених народів. Класичний приклад 
маємо в Російській імперії, яка зібрала під єдиним дахом деспотичної держави 130 народів і 
народностей. Вона теж була єдиною політичною країною, якою правила династія Романових, а правляча 
верхівка в провінціях мала московоцентричні погляди. Отже, політична єдність держави не свідчить про її 
етнічну монолітність, а значить, не може бути доказом існування єдиної давньоруської народності. 

Щось подібне творилося і на нашій пам'яті, коли в СРСР (більшовицький етап Російської імперії — 
М. Бердяєв) розробили відому псевдонаукову "Концепцію нової етнополітичної спільноти радянського 
народу", своєрідного сучасного аналога давньоруської народності. Коли в 1991 році впав імперський режим, 
то виявилось, що ніякого радянського етносу немає, а є численні народи, землі яких були колись загарбані 
імперією. Те ж сталося і в XIII ст., коли під ударами татар ранньосередньовічна імперія Русь остаточно 
розпалася, на її місці не виявилось ніякого давньоруського етносу, а тільки численні народи зі своєрідною 
культурою й окремою долею: українці, росіяни, білоруси, ятвяги, лити, лати, ести, чудь, весь, меря та інші. 

Посилаючись на колись нібито єдиний давньоруський народ, сучасні прихильники "єдиної та 
неділимої" намагаються відновити імперію за рецептом О. Солженіцина, бодай у межах слов'янського 
ядра. 

Чому, починаючи історію міста Києва з кінця V ст., ми відмовляємо в такому ж глибокому корені 
його споконвічним мешканцям — українцям? Якщо вони з'явилися в столиці Русі значно пізніше, то слід 
визнати факт зміни етнічного населення міста в післятатарські часи. Тоді чому ж так по-українському 
звучать літописні київські топоніми Печерськ, Довбичка, річки Либідь, Киянка, урочище Угорське. 

Як зазначалося, безпосереднім генетичним підґрунтям Київської Русі були південноруські племена —
древляни, поляни, волиняни, хорвати, уличі, тиверці, які залишили археологічні пам'ятки лука-райковецької 
культури \/ІІІ–ІХ ст.ст. Одночасно на території Польщі розвивалася схожа на неї культура, що носить назву 
прапольської. Внаслідок консолідації її людності постало найдавніше Польське королівство ІХ–Х ст.ст. 
Якщо європейська історична наука вважає Слов'янську людність території Польщі \/ІІІ–ІХ ст.ст. 
праполяками, то чому аналогічну прапольській лука-райковецьку культуру України та державу, що на ній 
постала, ми не маємо права вважати праукраїнськими? 

Українці є великим європейським народом, історичний розвиток якого підкорявся 
загальноєвропейським законам. Як відомо, європейські етноси (іспанці, французи, англійці, чехи, поляки) 
з'явилися на історичній арені після катаклізмів, пов'язаних з великим переселенням народів та 
падінням Римської імперії в V ст. З VI ст. ці народи проходять етап націогенези, що завершується в ІХ–Х 
ст.ст. виникненням їх перших національних держав. 

Перші незалежні Французька та Німецька держави виникли 843 р. внаслідок розпаду імперії Карла 
Великого на французьку та німецьку частини. Найдавніше Англійське королівство утворилося в IX ст. У 
цей же час засновано Празьке князівство чехів. У ІХ–Х ст.ст. починаються державні історії поляків та мадярів. 
У цей час подібна середньовічна держава постала на українських етнічних землях. Тому невизнання 
Київської Русі українською державою суперечить логіці всього європейського історичного процесу. 

Іншими словами, кияни Х–ХІІІ ст.ст. були українцями тією мірою, якою можна вважати 
поляками мешканців першої польської столиці Гнезно X ст., а сучасних їм парижан, лондонців чи 
пражан, відповідно, французами, англійцями, чехами. Оскільки останнє твердження не викликає 
сумнівів у фахівців, то і мешканці княжого Києва вочевидь були праукраїнцями. 

Отже, маємо вагомі наукові підстави вважати, що Київську Русь як державу консолідував 
не міфічний давньоруський етнос, а праукраїнці на давньоруському етапі свого історичного розвитку. 
Людність Південної Русі поєднує з козацькою та сучасною Україною антропологічний тип, мова, 
духовні та матеріальні цінності. Культура козацької України безпосередньо виростає з культури 
Південної Русі. 

Це стосується традиційної української кераміки, житлобудівництва, церковної архітектури, 
одягу. Етнографи дійшли висновку, що український народний одяг бере свій початок навіть не 
від одягу Русі, а від давньослов'янського. Його регіональні особливості простежуються від одягу 
племінних об'єднань VIII ст., про які пише Нестор-літописець. Уявлення про народний одяг Південної 
Русі дає реконструкція жіночого вбрання з поховання X ст. слов'янської полонянки м. Бірка в 
Південній Швеції. 

Наукові джерела переконливо заперечують перерву в культурно-історичному розвитку між 
Київською Руссю та Козацькою Україною. Державна традиція княжої Русі обривається в Галичині в 
1340 р., а в Києві лише в 1471р. за скасування Литвою Київського князівства. Однак уже в 1490 р. 
маємо першу писемну згадку про українських козаків на Нижньому Дніпрі, що символізує початок 
нової козацької доби в історії України. Головні культурні, політичні, духовні, економічні центри 
Південної Русі — Київ, Чернігів, Переяслав, Володимир, Галич, Львів та інші — стали центрами 
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козацької України, міцно зв'язавши два послідовних періоди української історії. 
Підводячи підсумок, слід ще раз підкреслити, що історичні коріння українського народу 

сягають середини І тис. н. е. Багато слов'янських народів фактично є відгалуженням від 
праукраїнського етнокультурного дерева, яке протягом 1,5 тис. р. розвивалося між Прип'яттю, 
Східними Карпатами та Київським Подніпров'ям. 

Таким чином, безперервний історичний розвиток, або етногенез, українців розпочався на 
землях Волині, Поділля, Прикарпаття у кінці V ст. з формування тут празької археологічної 
культури. У VІІІ–ІХ ст.ст. остання трансформувалася в культуру лука-райковецьку, пам'ятки якої 
належать літописним древлянам, полянам, уличам, тиверцям, білим хорватам, волинянам. Саме 
вони були підґрунтям першої української держави Київська Русь. Як імперія ранньо-
середньовічного типу, Русь підкорила інші народи: прабілорусів, псково-новгородців, праросіян, різні 
балтські, угро-фінські, тюркські племена. 

Після падіння Русі під ударами татар український етнос продовжував розвиток на своїх 
споконвічних землях Південної Русі в несприятливих політичних умовах. Знесилений безкінечною 
кривавою боротьбою з войовничими степовиками, він був поневолений агресивними сусідами, а 
його етнічні землі загарбані татарами, Угорщиною, Польщею, Литвою, Московським князівством. 
Останні сім століть української історії були безперервною національно-визвольною боротьбою проти 
поневолювачів за побудову самостійної Української держави. 

Повноцінне життя всякого народу в сучасному світі можливе лише у власній незалежній державі. 
Єдиною альтернативою цього є колоніальний статус "молодшого брата" в державі сусідів з 

неминучою асиміляцією і зникненням бездержавних етносів. Великою мірою майбутнє держави, її долі за 
певних умов визначається ментальністю народу, який розбудовує цю державу. 

Поняття "ментальність" пов'язане з такими латинськими аналогами, як mentalis, mens, mentis — 
"розумовий", "розум", "думка" або "інтелект". В англійській мові слово "mentality" означає "розум", 
"інтелект", "розумові особливості", "міра інтелектуальної енергії", "напрямок мислення", "характер" або 
"спрямування інтелекту". Отже, виходячи з самої етимології слова, зміст ментальності міститься в 
когнітивній сфері та визначається насамперед тими знаннями, якими володіє дана спільнота. 
Разом з віруваннями знання створюють уявлення про довкілля, які є ґрунтом ментальності, задаючи 
разом з домінуючими потребами та архетипами колективну безсвідому ієрархію цінностей, 
яка характеризує дану спільноту. (Людина в сфері гуманітарного пізнання. — К., — С.201). 

З погляду політології ментальність означає певний рівень індивідуальної і суспільної 
свідомості, а також пов'язаний з нею спектр життєвих позицій, культури і моделей поведінки, які 
претендують на незалежність від офіційно визначених ідеологічних установок і політичних 
орієнтацій, спільних для членів суспільно-політичної групи чи організації своєрідного політико-
психологічного тезаурусу. Він дозволяє однозначно сприймати існуючу соціально-політичну 
реальність, оцінювати її й діяти в ній згідно з певними усталеними у суспільстві нормами і 
зразками поведінки, адекватно сприймаючи й розуміючи при цьому один одного. Вживання термінів 
"менталітет", "ментальність" — то є пошуки тієї межової основи, що має стати підґрунтям насамперед 
прогнозів щодо майбутнього нації. 

На відміну від ідеології чи масової психології, ментальність неможливо виміряти й описати в чітко 
визначених параметрах, вона не підлягає вичерпному соціологічному аналізові. Недаремно її ототож-
нюють з народною душею, животворною силою, чимось невимірним, невловимим, але реально існуючим 
нарівні духовної даності. Дослідження архетипів та ментальних структур, конкретного етносу дають 
можливість створити реальні прогнози його майбутнього, певним чином вималювати унікальне обличчя нації 
на тлі історії. Трагічні повороти значною мірою обумовлюються ментальністю спільноти. 

Для виявлення особливостей розвитку українців та їх відмінності від інших народів, як правило, 
проводиться аналіз не тільки об'єктивних характеристик, закодованих в економіці, соціальному, політичному 
та громадському устрої, але і в суб'єктивних характеристиках, духовно-психологічних особливостях. Як 
правило, такий аналіз розпочинається з виділення та опису рис характеру, особливостей психологічного складу 
українців. 

Національний характер (чи більш широко — народний характер) — це певна абстракція від реалій 
існування етнонаціональної спільноти, узагальнення найбільш поширеного соціально-психологічного типу, 
що існує в Україні. Опис і виділення конкретних характерних рис українців не означає, що саме ці риси, саме 
цей набір характеристик притаманний кожному українцеві. У певному розумінні це створення "ідеального 
типу українця". І лише в такому сенсі подібне дослідження виправдано, оскільки може стати основою для 
поглибленого аналізу історичного розвитку спільноти та прогнозів її майбутнього. 

Етнонаціональна спільнота не є раз і назавжди усталеною структурою, а являє собою результат як 
біоеволюційного (етнос), так й історичного процесу (нація). Національний (народний) характер доцільно 
розглядати як деяку цілісність і результат впливу цілої низки чинників. Серед них можна виділити ряд 
основних: географічний, расовий, соціально-історичний, соціопсихічний, культуроморфологічний. 

Психіка, сформована під впливом відповідних чинників, відповідає динаміці, психологічному 
процесові розвитку внаслідок зміни впливів та зміни їх інтенсивності. 
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Аналіз статичних структур української ментальності певною мірою дозволяє виявити особливості 
історичної долі народу та перспективи його розвитку. Одночасно динамізм обумовлює формування нових 
можливостей поступу, обґрунтовуючи існування етнонаціональної спільноти як живого організму, що 
розвивається відповідно як до зовнішніх реалій існування, так і внутрішніх духовних чинників. 

Більшість дослідників феноменологічного напряму до найусталеніших рис українського національного 
характеру відносять: індивідуалізм, гуманність, демократизм, волелюбність (що часто переростає в 
анархізм), толерантність та миролюбність, милосердя, щирість та духовність, хазяйновитість, оптимізм, 
честолюбство, інтровертність тощо. У той же час серед найтиповіших рис визначають нестабільність і супе-
речливість вдачі, брак колективної волі, національної солідарності та згоди. 

Особливості психічного типу, національного характеру значною мірою зумовлюють специфіку світогляду 
українського народу. 

Спектр компонентів українського менталітету досліджувало чимало авторів. Різними є оцінки рис 
українців у цих дослідженнях: від різко негативних, глузливих, зневажливих до позитивних, романтично 
забарвлених. Як би там не було, ясно одне — вкупі українська ментальність, визначаючись сама 
протягом віків, формувала здатність до хоч би й стихійного, спонтанного, та все ж протесту й непокори 
пригноблювачам. Але найбільше український народ потерпав від власного бездержав'я. І зараз, коли ми 
відзначаємо десятирічний ювілей української держави-юнки з тисячолітньою історією, нас не може 
обминати запитання: а чому, власне, так сталося? 

Численні історичні факти підтверджують анархічний індивідуалізм українців, відсутність згуртованості, 
єдності, взаємопідтримки, прагнення до особистої свободи, без належного прагнення до державності. В 
умовах України державність тривалий час була чужорідною — турецькою, польською, російською — 
нав'язаним інститутом гноблення, який до того ж обмежував індивідуальну свободу і господарську 
ініціативу. Тому, природно, такий досвід викликав у суспільній психології і свідомості реакцію відторгнення, 
неприйняття державності. Перевага практично соціальних інстинктів над політичними впроваджується в 
устремлінні українського народу впродовж усього історичного розвитку до соціального порядку на рівні 
компактних спільнот — родини, братства, громади, які поєднані почуттями. Спільноти формуються під 
впливом почуттів, а не розуміння необхідності чи інтересу. Тому значно слабшим є розуміння потреби єдності 
великих спільнот, яке певною мірою абстраговане. 

Аналізуючи дослідження української ментальності, бачимо, що є серйозні напрацювання у 
виявленні його компонентів, визначенні основних рис, обґрунтуванні складових національного характеру. 
Разом з тим дуже мало маємо праць, у яких би вивчалися взаємовплив, переплетіння окремих рис, їх 
комбінації і бачення того, як це може вплинути на подальший розвиток українського народу. 

Відсутність єдності, злагоди в суспільстві в сучасній історії України виявилися в протистоянні 
законодавчої та виконавчої гілок влади, більшості і меншості в парламенті, в елементах певного 
протистояння західного і східного регіонів країни. Звичайно, ці фактори значною мірою заважають Україні 
вийти з тяжкого економічного, соціально-політичного стану, успішно проводити реформування всіх сфер 
життя українського суспільства. 

Водночас стійкі самоврядні потенції української ментальності, традиційний природний демократизм 
українського народу, психологічне несприйняття ним деспотичного характеру центральної влади можуть 
прислужитися в соціально-політичній, державотворчій практиці. 

Отже, нашій правлячій еліті необхідно ретельно проаналізувати складові українського менталітету, 
вибрати саме державотворчі в першу чергу і примусити їх працювати на національну ідею з максимальною 
потужністю. Терплячість українського народу, орієнтація пересічного українця на свої власні сили, вміння 
пристосовуватися до змін середовища при бажанні забезпечити сімейний та особистий добробут дають, 
вже вкотре, шанс правлячій еліті впроваджувати свої модернізаційні проекти. 

Дослідження, висвітлення і осмислення особливостей української ментальності пов'язані з нагальною 
потребою досягти певної відповідності державотворчих процесів та "образу" держави особливостям вдачі, 
внутрішнім прагненням і потенційним можливостям українського народу. Політична еліта, пропонуючи 
реформи, повинна усвідомлювати, на які політичні, соціальні, економічні і культурні фактори вона може 
розраховувати, модернізуючи суспільство. 

Адже існує небезпека переступити поріг максимально допустимого потоку інновацій, коли суспільство 
через самобутність своєї культури просто не в змозі осягнути, переосмислити і включити в свій світогляд 
новаторські ідеї, оскільки вони викликають несприйняття у переважної більшості населення. Глибоке 
знання базових рис української вдачі має сприяти (разом з іншими чинниками) осмисленню напрямів 
творення і розвитку вітчизняного державного процесу з урахуванням світової практики й самобутності 
історичного досвіду українського народу. 

Звичайно, минуле треба знати, але необов'язково його продовжувати. Треба визнавати помилки, а 
не тільки нарікати. Потрібно по-науковому, з урахуванням світового досвіду з'ясувати суть становища, щоб 
чинити краще, ніж попередники, щоб нащадки не мали підстав нарікати на нас. Майбутнє слід планувати. 
"Мудрість наша полягає не в пам'яті про наше минуле, а у відповідальності за наше майбутнє", — 
стверджує Бернард Шоу. Але ця відповідальність може бути вихована на основі добротного аналізу 
минулого, своєї історії. 
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Корінна трагедія України полягає в тому, що тут майже мертвими пластами лежить потужний 
інтелектуальний потенціал, який ніяк не може зважитися на політичний, економічний та соціальний 
прорив. Бо звик до вказівки "куди" і наказу "як". А в самого не вистачає ні творення духу, ні 
самоорганізаційної волі. І тому досі ніяк не народить ані провідної еліти, ані народного провідника. 

Ми повинні зрозуміти, що відтворити модерну українську націю, а відповідно, і національну ідею 
можна лише на основі сучасної науки з допомогою національно-свідомої української еліти. А ще слід 
сформувати національно-свідому еліту українського суспільства у всіх галузях (політичній, науково-освітній, 
військовій, мистецькій, господарській, спортивній тощо) на засадах суворого добору за моральними якостями 
людей з новим організаційним ідеалом. 

Цей тонкий прошарок суспільства здатен об'єднати націю. Необхідно "пересіяти" людність нашої 
країни, віднайти тих, "які відчувають в собі дух нашої великої минувшини, дух Шевченка; окрилених 
покликанням вести свій народ "із тьми, із смрада, із неволі" до блискучого завтра" (Д. Донцов), створити 
еліту формотворчу, будівничу, правлячу. 

Жодне становище не є вічним. І ті, хто хоче домогтися кращого, досягають бажаного. Автор не 
ставив собі за мету дати відповіді у вигляді готових рецептів щодо засобів втілення цього кращого як для 
окремих індивідів, так і українського суспільства в цілому. Я хотів лише, вибравши найцікавіше з 
літератури, список якої додається, створити ґрунт і спонуку до власних роздумів і власної активності, до 
усвідомлення себе, свого народу, своєї країни та їх місця у світі, до розуміння того, що не оплакування 
гіркої долі, не нарікання на "лихих воріженьків", а націленість на майбутнє, чітке визначення орієнтирів і 
пріоритетів, застосування досягнень сучасної науки, світового досвіду може принести бажані результати. 

Якщо цей матеріал, який Ви, шановний студенте, прочитали, створив у Вас інформаційно-вольовий 
потенціал активної дії, то автор буде щасливий, що затрачені ним зусилля не марні. 

Завершити мені хочеться словами І.Г. Гербера: "Україна стане колись новою Елладою. Прекрасне 
підсоння цієї країни. Лагідна вдача народу. Його музичний хист, родюча земля — колись перебудуються. 
Із малих племен, якими адже ж були колись греки, постане велика культурна нація. ЇЇ межі протягнуться 
до Чорного моря, а відтіля — ген у широкі світи." 

Щасливого зростання тобі, Україно! 
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