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Кожен, хто вивчає історію народних бідувань, може переконатися, що 

більшу частину нещасть на землі приносить невігластво 
К. Гельвецій 

Любий друже! 
 
Самовідданою працею, ціною великих фізичних і духовних зусиль ти виборов право стати 

студентом Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна", який ще є дуже 
молодим, але перспективним. Перспективний він тому, що тільки зараз формуються традиції, 
закладаються підвалини майбутньої фундаментальності навчально-виховного процесу та наукової 
діяльності на основі новітнього світового досвіду. Перспективним він є ще й тому, що зародився в 
незалежній Україні і не є обтяженим різними комуністичними догматами. І, безумовно, сили 
університету додає та обставина, що зараз формується перший склад професорсько-викладацького 
корпусу, основу якого повинна становити талановита, наукова молодь, енергії та натиску якої 
немає перешкод. 

Поставивши у центрі освітньої парадигми університету проблему розвитку людини, ми маємо на 
меті надати вам глибокі професійні знання і тим створити основи для вашої самореалізації. Але, 
незалежно від вашої майбутньої професії, ми хочемо усіх вас виховати національно-свідомими 
патріотами, які безмежно, безкорисливо люблять свій народ, свою Батьківщину, її історію, культуру і 
готові професійно брати участь у державотворенні Української демократичної спільноти — держави 
європейського зразка. 

І тому мені дуже хотілося б, аби ти, любий друже, набрався терпіння і перегорнув сторінки цієї 
брошури. Автор сподівається, що вони дадуть тобі той заряд громадянства, соціальної активності, 
який знадобиться тобі в процесі подолання висот і премудрості науки. 

Тож прочитай їх, бо безлика байдужість стала історичною трагедією для одного з найбільших 
європейських народів, який тривалий час не мав державності. Ім'я цього народу — українці. 

Ті, хто реалістично дивиться на сьогоднішнє життя в Україні, не можуть не помічати, що за умов 
відсутності у суспільстві мінімального консенсусу щодо інтерпретації подій власної історії, об-
говорення будь-якого серйозного, принципово важливого історичного питання перетворюється 
на черговий тур внутрішньої „холодної війни" з чисто маніхейським трактуванням минулого. За 
таких умов, ворогуючими таборами історія однозначно поділяється на два полюси — добро і зло, 
тобто на „своїх" і „ворогів", а у трактуванні подій відсутні відтінки, сповідується примітивний, але 
надійний „чорно-білий" принцип. 

Особливо це важливо, коли йдеться про події XX ст., яке надало Україні шанс перетворити її 
державність із формальної на реальну. 

Не підлягає сумніву, що період проголошення української незалежності нерозривно пов'язаний 
з періодом комуністичним. І цей трагічний соціальний експеримент мав для України не тільки 
фатальні наслідки, добре відчутні досі, але й такі, що ще тривалий час будуть даватися взнаки. 
Прикладів тут більше, ніж треба, починаючи з відсотків голосів, відданих виборцями за комуністів, і 
закінчуючи пам'ятниками нищителям українського народу на кожному п'ятачку землі в усіх містах, 
селах, таборах відпочинку, які (пам'ятники) продовжують, як ідоли, бовваніти, шматуючи наше небо. 
І справа тут зовсім не в "пам'ятках мистецтва", не в "табу" на корекцію історії. А справа в тому, що у 
посткомуністичній Україні, коли для неї є життєво важливим саме спростування політико-
міфологічних міфів, на другий план фактично відійшли питання про об'єктивне осмислення 
комуністичної доби, про політичну, моральну та правову оцінку пов'язаних з нею подій. Цю проблему 
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мовчазно знято з порядку денного. Вона не набула належної державної ваги і, на відміну від 
досвіду інших країн, не інституалізована. Наприклад, в Україні не існує установи, подібної до 
інституту Яд Вашем в Ізраїлі. А шкода! Інститут геноциду українського народу допоміг би рішуче 
демістифікувати "важку історію" і перейти межу, що таки віддалить Україну від тієї демонізованої 
комуністами "Союзної республіки" з її перверсивними індустріалізацією, колективізацією і 
культурною революцією, голодом, чекістами-гебістами, гулагами, цензурою, антисемітизмом, 
побудовою комунізму за двадцять років, а потім з геронтократичним "розвинутим соціалізмом". А, 
може, так і залишитись у глухому куті з наївним прагненням догодити всім, у стані напівдержави, яку 
нібито декларовано, але яка все ще ніяк не вирішить, що їй робити із власним минулим? 
Відповідно, і майбутнє не є дуже зрозумілим, адже невідомо, з чим у нього йти. З ідеалами УРСР 
чи УНР? З тим та іншим водночас? А, може, взагалі без того і без іншого? 

Сакраментальне запитання: „Скажіть, яку державу будувати, і я буду будувати" — досі 
лишається без відповіді та є переконливим доказом вище сказаного. 

І тут ми знову повертаємося до вічного запитання — чому це так? 
"Подивіться, як поводить себе уряд. Якщо врахувати усе, то виявиться, що нами керують 

дилетанти і люди другого сорту. Методи нашої адміністрації привели б до краху будь-яке 
приватне підприємство. Методи парламенту, ви мені вибачте, примусили б застидатися будь-які 
збори акціонерів. Наші керівники прагнуть отримати знання шляхом експериментів, але вони 
далекі від того, щоб платити за знання ту ціну, яку заплатила б ділова людина; та навіть коли 
вони ці знання отримують, то не мають сміливості їх застосовувати". Ці слова належать Джону 
Б'юкенену — людині, котра на початку XX століття відігравала в Англії велику політичну роль і була 
добре поінформована про справжній стан справ. Питання некомпетентності державної еліти, гостро 
поставлене Б'юкененом, значною мірою пов'язане з розмиванням самого змісту слова "еліта". У 
масовій свідомості належність до еліти визначається наявністю чисто зовнішніх ознак, передусім — 
влади і грошей, при цьому залишаються поза кадром здібності та кваліфікація, які в сумі 
складають те, що називається компетентністю. 

Отже, еліта, компетентність і кваліфікація. 
Розглянемо ці категорії більш детально. 
Наблизитись до правильного розуміння еліти допомагає етимологія: 
• “еліта” (від франц. еlіtе) означає краще, добірне; 
• “компетентність” (від лат. сотреtепtis) — відповідальність; 
• “кваліфікація” (від лат. qualis — якої якості, fасіо — роблю) — здатність до якісного виконання 

роботи. 
Це дозволяє визначити еліту як групу людей, яка найкраще відповідає виконанню певних 

функцій. Йдеться про чотири базові соціальні функції: 
1)  світопізнання; 
2)  державне керування і безпека; 
3)  бізнес; 
4)  робота за певною спеціальністю (професією). 

У зв'язку з цим можна говорити про 4 елітарні групи — духовну, владну, бізнесову і професійну. 
Кожна з них зобов'язана виконувати власний комплекс обов'язків (і бути в цьому прикладом для 
інших), а оскільки обов'язки суттєво відрізняються, то відрізняються і критерії належності до 
відповідного роду еліти. 

Обов'язками духовної еліти є осягнення принципів буття, дослідження законів соціального 
розвитку, збереження і поширення духовності, знань, традицій, етичних норм. 

Владна еліта має бути прикладом активного відстоювання національно-державних інтересів, 
цілеспрямованості, скромності, жертовності; її головне завдання — ефективне керування націо-
нальним організмом, прийняття мудрих законів і забезпечення їх виконання. 

Зовсім інші вимоги постяють до бізнесової еліти: їх можна звести до трьох основних положень, 
— заробляти більше грошей, дотримуватись державних законів і дбати про своїх працівників. 

Не менш високі вимоги і до професійної еліти: виконання з гарантованою якістю та в гарантовані 
строки конкретної роботи — чи це хірургічна операція, чи комп'ютерна програма, чи журналістська 
стаття, чи музика до кінофільму. 

"У ролі політичних діячів перед нами виступають нерішучі люди, що лише намагаються 
видати себе за стійких державних мужів. Не злічити нахаб і нероб в штатах державної служби. 
Нескінченний ряд керівників, котрі не можуть керувати, бо природа призначила їх плазувати", 
— так професор Лоуренс Пітер, автор всесвітньо відомого бестселеру „Принципи Пітера", оцінює 
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стан справ у США і Канаді. Це лише підтверджує, що проблема „некомпетентності еліти” є 
всезагальною. Правда, якщо бути термінологічно коректним, то справжня еліта за самим 
визначенням завжди компетентна. Тому, коли йтиметься про некомпетентність з претензіями на 
елітарність, вживатимемо термін “псевдоеліта”. 

Як ми вже згадували, “еліта” означає “добірний”, тому обов'язковою умовою існування еліти є 
наявність дієвих механізмів добору. Як тільки вони перестають працювати, з'являється псевдоеліта 
зі всіма своїми обов'язковими атрибутами: некомпетентністю, корупцією, паразитизмом, 
аморальністю, безвідповідальністю. 

Псевдоеліта є не більше ніж пародією на справжню еліту. В її поведінці навіть присутній 
елемент комічного, пов'язаний з імітацією корисної роботи. Вона не створює нічого, крім ілюзій, — чи 
це “економічна реформа”, чи “масова приватизація”, чи “громадянське суспільство”. 

Якщо говорити абстрактно, то феномен псевдоеліти виникає внаслідок виконання людьми не 
властивих їм функцій. Будь-яка людина може нормально розвиватися лише у складі соціального 
організму, тому має вроджені і набуті здібності до виконання однієї зі згаданих вище чотирьох 
соціальних функцій. Кожна функція відповідає одному з чотирьох основних рівнів соціальної 
ієрархії: 

1. Базовий рівень складають Спеціалісти ("Люди кваліфікованої праці"), які діють у порівняно 
вузькому сегменті життя соціального організму, — це професіонали, експерти, майстри своєї 
справи. 

2. Наступний, ієрархічно вищий, рівень складають Бізнесмени ("Люди справи"), здатні 
організувати продуктивну взаємодію Спеціалістів; вони охоплюють значно ширший сегмент 
життєдіяльності. 

3. Набагато менше Кшатріїв ("Людей влади"), здатних охопити своєю активністю всю соціальну 
систему в цілому,— політиків, державних адміністраторів, воєначальників. 

4. Ще менше Брахманів ("Людей духу"), які осягають вічні принципи буття і забезпечують 
взаємодію своєї системи "нація" з надсистемою — людством, природою, Богом. 

Людина, компетентна на своєму рівні, на трьох інших є некомпетентною: або через відсутність 
здібностей до роботи на вищих рівнях, або через відсутність інтересу до роботи на нижчих рівнях. 
Саме цим пояснюється наявність у кожної людини власного рівня некомпетентності, ретельно 
дослідженого Лоуренсом Пітером. 

Що ж відбувається, коли Спеціаліст намагається виконувати функції Менеджера? Як правило, 
результат всюди однаковий — через якийсь час бізнес або інша справа хиріють і розвалюються. А 
якщо Бізнесмен починає виконувати роботу Кшатрія? Тоді розвалюється держава. Адже соціальна 
функція бізнесмена — ефективно і надійно працювати заради отримання прибутку. Тому, 
потрапляючи на державний рівень, він продовжує діяти згідно зі своєю природою –– заробляти 
гроші. У Древньому Римі про таких говорили: "Бідним він приїхав у багату провінцію, багатим він ви-
їхав з бідної провінції". 

Ми спостерігаємо ще жалюгідніше видовище, коли на високий державний пост потрапляє 
Спеціаліст. Робота, необхідна на цьому рівні, настільки перевищує його розуміння, що він стає 
маріонеткою в руках свого оточення. Тут гарантовано діє Наслідок № 20 Принципів Пітера, який 
формулюється так: "В ієрархії можливості компетентного підлеглого керувати некомпетентним 
начальником перевищують можливості некомпетентного начальника керувати компетентним 
підлеглим". При цьому всякі спроби "перевиховувати" Спеціаліста на Кшатрія цілком безглузді — з 
таким самим успіхом можна з коня-важковаговика робити скакуна для спортивних змагань. Адже 
схильність до виконання однієї з чотирьох системних функцій є вродженою. В іншому випадку 
завжди існувала б загроза соціальної катастрофи, якщо, наприклад, внаслідок моди, кон'юнктури чи 
масового психозу багато людей захотіли б "перевиховатись" і стати артистами чи бізнесменами. 

Характерною ознакою "людини-не-на-своєму-місці" є видима натуга, з якою вона виконує свою 
роботу, хронічна наявність якихось перепон, ворогів, "об'єктивних труднощів", "недостатніх пов-
новажень" і т. п. І, навпаки, якщо людина виконує природовідповідну, споріднену (за терміном 
Григорія Сковороди) роботу, то вона черпає енергію з цієї роботи, здійснює її невимушено, із 
задоволенням. І навіть коли споріднена праця вимагає надзусиль, то це є те священне 
напруження, при якому "ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий" (Матвій, 11.30). 

Найкращим критерієм відповідності чи невідповідності людини її роботі є кінцеві результати. 
Проте дуже часто цей критерій спрацьовує тоді, коли справа провалена і щось змінити вже 
неможливо. Тому особливий інтерес викликають технології попереднього визначення відповідності 
людини одній із чотирьох основних соціальних функцій. Ключ до відгадки цієї таємниці знаходимо в 
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древній психології. 
Справа в тому, що у давнину були періоди, коли елітарний добір мав значно вищий рівень, 

ніж тепер. Наприклад, в наш "розхристаний" час, як і в інші перехідні епохи, заяви на кшталт: "Я 
ж на Президента не вчився, доводиться виучуватись на ходу" — сприймаються як ознака 
особливого патріотизму і навіть громадянської жертовності. Дві тисячі років тому до дилетантизму 
ставилися з меншим ентузіазмом. 

Заглянемо в "Артхашастру" — книгу, яку написав брахман Каутілья приблизно в IV ст. до Р.Х. В 
одному з фрагментів розповідається про те, яким має бути міністр: "Місцевий житель, розвинутий, 
дисциплінований, що знається на ремеслах, передбачливий, розумний, з доброю пам'яттю, 
спритний, красномовний, впевнений у собі, вправний у відповідях, обдарований 
підприємливістю і хоробрістю, витривалий, чесний, товариський, стійкий у відданості, 
доброзичливий, сильний, здоровий, наполегливий, не впертий і не легковажний, приємний у 
спілкуванні, не сварливий — ось ідеальний міністр. Якщо відсутні чверть або половина цих чеснот 
— це середній і поганий міністр". 

Описуються і шляхи перевірки якостей міністрів: "...їхні походження і здібності до 
керівництва нехай цар вияснить через довірених людей; їхнє мистецтво в ремеслі і 
гостроту наукового знання — від людей однієї з ним спеціальності; їхні розум, пам'ять і 
спритність — у роботі; красномовство, впевненість, вправність у відповідях — у розмові; в лихах 
— підприємливість, хоробрість, витривалість; зі спілкування — чесність, доброту, стійкість у 
відданості; від сусідів — доброчинність, силу, здоров'я, відсутність упертості і легковаж-
ності; особисто — привітність і несварливість". 

Далі йде довгий і детальний опис методів перевірки істинної сутності кандидатів на вищі 
державні посади. Все це свідчить, що в давнину добір еліти вважався справою найбільшої 
державної ваги. Завдяки такому потужному "соціальному замовленню" надзвичайно високого 
розвитку досягла психологія індивідуальних відповідностей. Технології, запропоновані древніми 
психологами, ясні та прості, але їхня ефективність просто вражає. 

В химерному океані людських характерів, звичок та уподобань древні психологи виявили 
найсуттєвіше: просто Людини не існує, натомість є Людина-1, Людина-2, Людина-3, Людина-4. Не 
вдаючись у деталі щодо співвідношення вродженого і набутого, розглянемо їхні найяскравіші 
особливості. 

Людина-1 становить більшість людського суспільства. Вона може ефективно робити лише ті 
справи (нерідко достатньо складні), які стали невід'ємною частиною її життєвого досвіду і, можна 
сказати, доведені до автоматизму. Тому Людину-1 ще називають "Людиною особистого досвіду". 
Вона рідко виявляє ініціативу, але якщо це і трапляється, то така ініціативність має випадковий ха-
рактер і рідко завершується успіхом. Для засвоєння нових операцій вона потребує ретельного 
навчання і обов'язкового тренінгу. Зате Людина-1 має цінну здатність до багатократного виконання 
однотипних операцій без зниження їх якості, і, чим більше досвід, тим вища виконавча 
майстерність. Людина-1 може працювати лише в команді під розумним керівництвом — тільки так 
вона досягає власного блага і виконує свою життєву місію. ЇЇ цінність визначається обсягом 
накопиченого досвіду, усвідомленням своїх сильних та слабких сторін і, як наслідок, прагненням 
знайти розумного вчителя і порадника. Тоді фахівець цього типу стає щасливою знахідкою для 
будь-якої організації. 

Людина-2 здатна до безпосереднього і ефективного застосування знань, накопичених у 
суспільстві, тому її ще називають "Людиною колективного досвіду". Це — ерудити, здатні вчитися на 
чужих помилках і перемогах. Будь-яка робота, пов'язана з нормами, інструкціями, стандартами, 
виконується швидко і якісно. Проблеми починаються тоді, коли виникає необхідність у нестан-
дартних рішеннях. Тоді Людина-2 або зупиняється, або починає діяти методом спроб і помилок, в її 
роботі починають переважати випадковість і ненадійність. Як правило, Людина цього типу значно 
енергійніша та ініціативніша, ніж Людина-1, проте ця ініціатива продуктивна лише в межах існуючих 
норм і правил. Людина-2 часто має сильні бажання і пристрасті, які нерідко виходять з-під 
контролю, — тоді вона робить не те, що для неї корисно, а те, що їй хочеться. 

Людина-3 ("Людина розуму") має здатність ефективно і надійно діяти у нестандартних 
ситуаціях, тобто таких, які виходять за межі особистого і колективного досвіду. Вона, здебільшого, 
енергійна та ініціативна, має сильні бажання і пристрасті, які, проте, знаходяться під повним 
контролем розуму. Однак Людина-3 втрачає здатність до якісного і невимушеного виконання багато-
кратних однотипних операцій — вони їй не цікаві, потребують надто багато вольових зусиль. 

Людина-4 ("Людина мудрості") схильна бачити за видимими подіями їх невидимі причини, 
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корені яких заховано в духовній та інформаційній сферах, в області ноуменів і потенцій. Можна ска-
зати, що для неї не існує абсолютно нових ситуацій — є лише універсальні принципи, які 
реалізуються у конкретних обставинах. Там, де Людина-3 прораховує результат, Людина-4 його вже 
знає інтуїтивно. Образно кажучи, "Людина розуму" завжди знайде вихід із пастки, а "Людина 
мудрості" до неї просто не потрапить. 

Повноцінна організація можлива при наявності людей всіх чотирьох "вертикальних" типів. 
Древні психологи зображали таку соціальну систему у вигляді воза, коня, кучера і господаря. 

Віз — це Людина-1, котра не має стійкої здатності до ініціативних дій, тому потребує 
зовнішнього "двигуна". 

Кінь — це Людина-2, яка є потужним джерелом енергії та активності, але потребує розумного 
керування. 

Кучер — це Людина-3, яка вміло керує "конем" і турбується про "воза", здатна найкращим 
чином довести екіпаж до обраної мети, однак сама не здатна здійснити правильний вибір. 

Господар — це Людина-4, яка впевнено орієнтується у житті, надійно відрізняє правду від 
брехні, реальність від ілюзій, турбується про благо всього свого екіпажу і ставить перед ним гідні 
цілі. 

Який взаємозв'язок між щойно розглянутими рівнями розвитку людини та її місцем в соціальній 
ієрархії? Напрошується просте рішення: Спеціаліст — це Людина-1, Бізнесмен — Людина-2 і т.д. 
Насправді все дещо складніше. 

Робота Спеціаліста надзвичайно багатогранна, тому по мірі зростання її складності необхідні, 
відповідно, Людина-1, Людина-2, Людина-3 і Людина-4. 

Робота Бізнесмена потребує інтеграції зусиль різних Спеціалістів, що неможливо без 
ініціативності, вміння працювати з колективом і застосовувати колективний досвід. Отже, 
бізнесменом може бути Людина-2, Людина-3 і Людина-4; чим вища складність завдань, тим вищий 
його ранг — Бізнесмен-2, Бізнесмен-3 і Бізнесмен-4. 

Аналогічно, Кшатрієм може бути Людина-3 і Людина-4. Різниця між Кшатрієм-3 і Кшатрієм-4 
приблизно така, як між козаком і козаком-характерником. 

І, нарешті, Брахманом може бути лише Людина-4. 
Таким чином, існує ідеальна соціальна ієрархія, яка складається з 10 основних організаційних 

блоків: 4 типи Спеціалістів + З типи Бізнесменів + 2 типи Кшатріїв + 1 тип Брахманів. Кількісне 
співвідношення між ними індивідуальне для кожної нації, проте, на 1000 Спеціалістів орієнтовно 
припадає 100 Бізнесменів, 10 Кшатріїв і 1 Брахман. 

Реальна соціальна структура завжди відрізняється від ідеальної, причому чим більша така 
невідповідність, тим гірший загальний стан справ і тим похмуріші перспективи. І ось тут ми впритул 
підійшли до розуміння глибинної суті феномену еліти. До еліти належать всі ті, хто 
кваліфіковано працює задля наближення реальної соціальної структури до ідеальної. Еліта 
організовує націю згідно з природними законами, наближає її до відповідності Божественному 
порядку. Для правильного структурування соціуму члени еліти повинні ясно  усвідомлювати  
власне  місце  в національному організмі і мати для цього відповідну кваліфікацію. Тому справжня 
еліта не може бути некомпетентною. 

Некомпетентність, тобто нездатність кваліфіковано робити свою справу, є ознакою 
псевдоеліти. Псевдоеліта безпосередньо не виступає проти природного соціального порядку, 
вона може навіть намагатись виконувати корисну роботу або, принаймні, її імітувати. Однак через 
некомпетентність така робота здійснюється методом спроб і помилок, має випадковий і абсолютно 
ненадійний характер. Таким чином, своєю некомпетентністю псевдоеліта підриває природний 
порядок і руйнує національний організм, навіть якщо це зло вона робить несвідомо. 

Контреліта чинить зло свідомо. Те, що ми спостерігаємо навколо себе, не може бути наслідком 
лише стихійних процесів. Якщо добре придивитись, то за некомпетентністю псевдоеліти "стирчать 
вуха" контреліти — не принципово, вітчизняна вона чи іноземна, східна чи західна. Важливі наслідки: 
вимирання народу, руйнування наукового, промислового і технологічного потенціалів, методичне 
винищування "середнього класу", по-діловому налагоджений процес відкачування як інтелекту (вже 
дібрались до талановитої молоді), так і генофонду (зокрема, гарних жінок — фізична краса є ознакою 
здорового генотипу), ласкаво відкриті ворота для міжнародної злочинності, іноземного мотлоху та 
гірших зразків західної (а тепер вже і російської) маскультури, придушення національного 
книговидавництва і кінематографії... Тут не йдеться про загальновідому "теорію світової змови" в її 
вульгарному варіанті. Проте ті, хто підозрює особливу маніпуляцію за лаштунками сучасної історії, 
знаходяться значно ближче до істини, ніж ті, котрі вважають, що все відбувається саме по собі. 
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А тепер повернемося до проблеми саме української еліти, зокрема владної, і подивимося, як ця 
проблема відбилася на долі українського народу. Це є надзвичайно актуальним і досі, бо ще 
неможливо стверджувати, що ми вже впевнено розв'язали усі проблеми нашого поступу вперед. 

Після розпаду Київської Русі українській еліті не вдалося ні об'єднати в межах національної 
держави етнічно українські землі, ні зберегти їхню незалежність [3, 5]. Традиційно низький рівень 
розвитку в її ментальності монархічної ідеї (княжа Русь з XII ст., по суті, становила собою 
конфедерацію князівств), превалювання в ній особистих і регіональних інтересів над національно-
державними, вкрай слабка внутрішня політична консолідація зумовили неспроможність панівної 
верстви організувати й очолити боротьбу українців за створення незалежної держави. Вона (еліта) 
так і не спромоглася виховати у своєму середовищі харизматичного лідера, спроможного 
запровадити автократію. І це в ті часи, коли необхідно було рішуче об'єднати всі українські землі 
(князівства) й зламати старі традиції, опір удільних князів, та підпорядкувати їх головній меті 
монарха — створенню єдиної централізованої могутньої української держави [6]. Мало того, при 
катастрофі під Вількоміром (1435 р.) вона (еліта) відмовляється навіть від захисту політичної 
автономії та українських земель у складі Великого князівства литовського, яка, звівшись нанівець, 
остаточно ліквідується у 1470 р. 

Відтепер еліта перестає бути виразником і проповідником політичних інтересів України 
(повстання 1508 року князя Михайла Глинського, спрямоване на поновлення "Київської держави", не 
знайшло підтримки з її боку й зазнало поразки). Замкнувшись у колі соціально-економічних 
інтересів своїх уділів, князі цілковито втрачають зацікавленість у розбудові національної держави. 
До середини XVI ст. ідея поновлення Українського князівства перестає відігравати будь-яку роль в 
їхній свідомості (якщо не щезає зовсім). Вважається [3], що саме втрата елітою національної монар-
хічної ідеї спричинила те, що вона, задовольнившись гарантіями збереження соціально-
економічних і мінімальних релігійно-культурних (православної віри та української мови) інтересів, 
не висунула програми відрубного устрою для України-Руси, ідеї тріалістичної концепції унії між 
Україною, Польщею і Литвою. 

Розпочався заключний період денаціоналізації і, водночас, колонізації князів і шляхетської 
верхівки. Ці процеси в другій чверті XVII ст. стали охоплювати середню та дрібну шляхту, міський 
патриціат, верхівку православного духівництва, козацьку старшину. Вони супроводжувалися 
відмовою від вживання української мови, культури, православної віри (1606 року з 29 сенаторів 
"руського" (українського і білоруського) походження лише 1 був православним, решта сповідувала 
протестантську (7) і католицьку (21) віру), традицій побутового життя тощо. Брак ідеї українського 
монархізму сприяв консолідації національної еліти з польсько-литовськими феодалами в єдиний 
правлячий стан Речі Посполитої та дозволив безболісно визнати іноземного володаря (польського 
короля) своїм сюзереном. 

Відчуваючи себе повноправними мешканцями Речі Посполитої, українські князі і шляхтичі 
швидко перейнялися "ідеєю політичного патріотизму", який, по суті, являв собою польський 
патріотизм і стрижневою ідеєю якого була "теорія виняткових расових прав польського шляхетського 
народу". І, що характерно, палкими патріотами Речі Посполитої (нової Вітчизни), ревними 
захисниками її територіальної цілісності були не лише ополячені та окатоличені феодали, а й, за 
незначним винятком, православні шляхтичі (вони переважали в шляхетському стані на троні 
Волинського, Брацлавського і Київського воєводств), котрі усвідомлювали свою приналежність до 
українців і зберігали пам'ять про княжу Русь та Київ як її столицю. Так сталася національна 
катастрофа: український народ втратив економічно найсильніший, політично найвпливовіший, 
найосвіченіший стан, який у тогочасній Європі звичайно здійснював політичне керівництво, ставив 
певні політичні цілі, сприяв культурі та освіті, підтримував церкву й живив відчуття етнополітичної 
самобутності суспільства. В умовах відсутності незалежної держави і втрати елітою ролі 
виразника і захисника національно-політичних інтересів українського народу його самосвідомість 
протягом XIV—XVI ст. розвивалась досить повільно (слабко усвідомлювалася етнічна окремішність 
від білорусів і московитів, а етнічно-українська територія не мала своєї чітко визначеної власної 
назви). "Мала Русь", "Україна", "Русь" — у всіх цих випадках ішлося про землі не лише українські, а й 
білоруські. Тільки з кінця XVI ст. внаслідок поширення реформаційної ідеології (хоча в ній 
переважали соціальні мотиви), культурно-освітньої діяльності князя Костянтина Острозького, 
братств, письменників-полемістів, сеймової боротьби частки шляхти на захист православної віри та 
української мови й виходу на арену національно-політичного життя козацького стану 
започатковується період лавиноподібного піднесення національної свідомості. Це проявилося в 
тому, що набула поширення назва “руський народ” у значенні український, який здебільшого розгля-
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дається як такий, котрий зазнає гноблення з боку поляків. 
У перебігу боротьби за розвиток української культури та збереження православної віри, 

представники патріотично налаштованої шляхти, вищого духівництва та інтелігенції розвивають ідею 
спадкоємності й неперервності життя українського народу з часів Київської Русі, підкреслюють факт 
існування на українських землях в минулому сильної держави — княжої Русі з центром у Києві. 

У суспільно-політичній думці дедалі виразніше окреслюється розуміння українцями себе як 
етнічної спільноти, окремішної від сусідніх. 

Вперше з'являється ідея єдності всіх українців незалежно від їх конфесійної приналежності 
(православний пан Адам Кисіль ремствував: "А ми — однієї нації, одного народу, однієї релігії, однієї 
святобливості, одних обрядів — не є єдиними, навпаки, розкриваємося і так занепадаємо"). 

Українська шляхта формує погляд на себе як на "руський народ політичний", який добровільно 
прилучився до Польської Корони, зберігаючи свої права та привілеї. 

Точилася боротьба за збереження історичних традицій нації, котра протиставлялася націям-
мігрантам, за державні права української мови та літератури, а також формувалося поняття "націо-
нальне ренегатство". 

Важливим чинником розвитку національної самосвідомості стає позиція козацтва, що його 
проголосила верхівка Київського духівництва у 1621 р. "за репрезентанта державних, національних і 
культурних традицій руських, руської слави і сили". 

Надзвичайно важливе значення для розвитку національної самосвідомості українців мав 
процес творення козацтвом підвалин державності в південному регіоні Наддніпрянщини (на південь 
від Білої Церкви). Внаслідок становлення тут самоврядування, судочинства, військової організації, 
влада польського короля набуває формального характеру (було створено 6 полків як військово-тери-
торіальних одиниць з центрами в Чигирині, Переяславі, Білій Церкві, Корсуні, Каневі та Черкасах; 
трохи пізніше розпочалося становлення Полтавського, Миргородського, Лубенського і Яблунівсько-
го полків). 

І все ж до середини XVII ст. державотворчий процес не справив істотного впливу на 
самосвідомість козацького стану та його верхівки, а відповідно і всього українства. Пріоритет і далі 
залишався за соціальними становими інтересами. 

Отже, в цілому рівень національної свідомості середини XVII ст. залишався низьким. 
Відставання розвитку національно-політичної свідомості від процесу державотворення в козацькому 
регіоні не було випадковим. Ментальність старшини віддзеркалювала типові риси ментальності 
народу, найхарактернішою з-поміж яких було абсолютне переважання в її структурі соціальних, 
групових і приватних інтересів над національними і суспільними. Не можна нехтувати тим, що 
впродовж віків свідомість пересічного українця формувалася виключно на побутовому, культурному 
й релігійному рівнях при майже повній відсутності впливу національно-державних чинників (через 
відсутність національної держави), що призводило до утвердження в ній стереотипу соціально-
психологічної поведінки егоцентричного спрямування (це знайшло відбиток у відомому прислів'ї „Моя 
хата с краю, нічого не знаю"). Але час плинув, людство розвивалося. Національно-визвольні війни, 
повстання, метою яких було соціально-політичне та національне визволення, потрясали континенти. 
Середньовічна Європа, зокрема, вступила в новий період свого розвитку, який характеризувався 
створенням національних держав і утвердженням буржуазних відносин. Не стала винятком з 
цього історичного процесу "пробудження" Європи і Україна. 

Переосмислення результатів і уроків Української національно-визвольної революції дозволило 
Б. Хмельницькому впродовж першої половини 1649 р. вперше в історії української суспільно-полі-
тичної думки сформулювати національну державну ідею, що стала визначальною у визвольних 
змаганнях народу як протягом наступних століть, так і аж до сьогодення (початок XXI ст.) і 
передбачала створення незалежної держави в етнічних межах України. Не менше утисків зазнав 
український народ і після укладення договору 1654 р. з Росією. Крок за кроком цілеспрямовано 
затягувався зашморг на шиї Козацької держави, аж поки вона не була цілком знищена. Отже, 
внаслідок ужитих протягом 60–80-х рр. XVII ст. заходів російського уряду козацька Україна перестала 
існувати як державно-політичний організм. 

На цьому, заключному, етапі інкорпорації (приєднання) українських земель еліта знову ж таки 
виявила цілковиту неспроможність боротися за збереження автономії, не кажучи вже про 
незалежність. Як і українське панство XVI — першої половини XVII ст., вона, віддавши перевагу 
вузькостановим соціально-економічним інтересам, дедалі більше відходила від державної ідеї. 
Історія повторилася з вражаючою точністю. Але тепер ціною, яку еліта заплатила за зрівняння в 
правах з російським дворянством, стало скасування автономного устрою Гетьманщини й усіх 
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залишків самобутнього ладу української козацької держави, заснованої гетьманом Богданом 
Хмельницьким в середині XVII ст. Байдужість до долі національної держави виявили й інші верстви 
українського суспільства. Негативно спрацювало укорінення російської шовіністичної ідеї 
"єдиної Русі" у свідомості населення на основі православної віри (здебільшого за допомогою 
духівництва й частини зрусифікованої інтелігенції). 

Однак, ліквідація автономії зовсім не означала її витравлення із свідомості патріотично 
настроєних верств суспільства. Попри всю їхню політичну в'ялість, безвільність, лякливість та пасивну 
покірливість, власне ідеї незалежності продовжували слугувати потужним імпульсом для 
розвитку здеформованої і пригніченої національної свідомості українського суспільства, 
позбавленого своєї держави. 

„Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя", — геніальні Шевченківські слова. 
Яка широчінь роздумів напрошується під таку Шевченківську констатацію [4]! І найперше 

хочеться порівняти з якістю засвоєння науки нашим народом, зокрема історичної, — і в найдавніші 
часи, і в пізніші, і в наше сьогодення. Як випливає зі сказаного вище, що доволі тяжко виходить у 
нас із засвоєнням цієї науки, в тому числі власного ж досвіду, всього того, на чому ми безліч 
разів спотикалися. 

Існує саркастична річ Остапа Вишні, що має назву "Чухраїнці". Існує такий дивацький народ у 
чудернацькій країні, що називається Чухрен. Якої ви нації? — запитували, а вони, почухавшись 
(звідси, з оцієї улюбленої звички і назва — чухраїнці), відповідали: та й хто зна? — православні. І 
мали ці чухраїнці ряд глибоко національних, як іронізує Остап Вишня, рис, які називалися, наприк-
лад, так: спізнився, забув, якось то воно буде, а на першім же плані — як основна, як 
першопізнавальна риса — така: якби ж знаття! Ох, це якби ж знаття! Скільки разів упродовж 
багатовікової нашої історії доводилося нам, українцям, його повторювати! 

Якби ж знаття! — то, може б ми колись-таки прислухалися до державницького заклику автора 
„Слова про Ігорів похід" та об'єдналися перед смертельною небезпекою, а не діяли за принципом: 
„Сказав-бо брат братові: се моє і се теж моє", — і таки зберегли б, аж до сьогодні, може, могутню 
українську державу Київську Русь? 

Якби ж знаття! — то, може, хай і вимушено, вступивши у 1654 році в союз з московським 
царством, ми таки значно скоріш розпізнали б істинну природу "старшого" брата і вже давним-
давно (а були ж, до речі, такі нагоди уже в другій половині XVII ст.) таки визволилися б від його 
мертвотно цупких обіймів? 

Якби ж знаття! — то, може б, і в добу української національної революції у 1917-1918 рр. не 
дурили б самих себе на чолі з Грушевським і Винниченком соціалістичною ідеєю, а бралися б до 
творення повноцінної української держави? 

Усе це — віддалені екскурси. Погляньмо на наші часи. Чи не доводиться нам знову повторювати 
сакраментальну фразу: якби ж знаття! 

Пригадаймо вікопомний, достоту Золотокамінний час початку дев'яностих років. Одна за одною 
відбулися в 1991 р. гігантсько-масштабні, струсові події: проголошення державної незалежності 
України, заборона діяльності головного натхненника і здійснювача імперської політики — 
комуністичної партії, переможний референдум першого грудня, ліквідація імперії зла — СРСР, яка 
сконала одразу ж після того, як Україна потвердила свій незалежний вибір. 

Навряд чи хто-небудь може заперечити: була тоді та пора, та історична мить, коли швидкими 
темпами формувалася готовність переважної більшості наших громадян, у тому числі — це вкрай 
важливо — і зросійщених, бути громадянами саме Української держави, що неодмінно означало: 
держава з українською ідеологією, з українською державною мовою. На хвилі шоку від розпаду 
СРСР та через потребу суто споживчого пристосування (бо як же!, — Україна — "хорошая для 
жизни, южная земля", — чого б за неї не триматися!) світоглядне коригування намітилося навіть у 
тих, кого раніше ідея самостійності України лише жахала. Наша мова почала здобувати тоді 
простори не тільки установ, а й магазинів, вулиць, майданів, оскільки суспільство входило в пору 
незаперечного психологічного зламу вже як суспільство нової країни. І саме тоді, у вельми і вельми 
історично сприятливий час, розпочався відкат: національна ідеологія, освіта, мова, виховання — усе 
це згодом, спершу давайте, мовляв, "закріпимося". 

Спрацювала рабська психологія: "навіщо їх (росіян) дражнити?". Як виявилося, це і стало 
тактичним (може й стратегічним) принципом ставлення до мовно-освітньої проблеми значної 
частини національно-демократичних лідерів А в діяльності офіційних структур, у тому числі 
президентської, набуло характеру просте запобігання перед тими прошовіністичними силами, що 
могли, як кажуть, образитися. Мовляв, треба зміцнитися, утвердитися, і лише потім ... 
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Нині, вже з відстані кількох років, знову і знову впевнюєшся, якої колосальної помилки було 
допущено! Як не зуміли ми тоді сповна скористатися із ситуації реального психологічного зламу! 
От вам і “якби ж знаття!” 

Тактика поступок, запобігання, остраху не прогнівивши не укріпити, не зачепити, дала свої гіркі 
плоди, якими підбадьорений — і то нашою власною нерішучістю –– та стрімко нахабніючий шовініст 
уже підхарчувався так, що від його колишньої розгубленості не лишилося і сліду. Починаючи десь з 
1994 року він — у реванші, в наступі. І якщо мати на увазі мовний аспект справи, то на одинадцятому 
році незалежності ми спостерігаємо справжню вакханалію реваншового зросійщення. Зросійщення 
високо-і низькопосадового чиновництва, зросійщення періодичної преси, зросійщення 
книговидання, подальше зросійщення кіноекрану. 

То що маємо внаслідок своїх ілюзій, самоомани, історичного невідання, все отого ж "Якби ж 
знаття!"? 

А маємо поки що не справжню Україну, до якої так поривалися і на яку так сподівалися, а, на 
жаль, усе ще Україну надламлену в багатьох і багатьох виявах. 

Ось деякі прикмети цієї України. 
Це — все ще злиденна, жебрацька Україна. 
Це — держава, на величезній частині території якої, духовно-культурне українство витісняється, 

ущемлюється, зневажається, не рідко й переслідується. 
Це — країна, де урядово-виконавський бал переважно правлять вірні слуги й сини колишньої 

метрополії, персони, проросійськи навчені й зорієнтовані, часто із зоологічною ненавистю до 
українського національного відродження. 

Це — країна, де шовініст-обруситель не тільки не відчуває жодних державних стримувань чи 
упокорень, а й звільняє українців з роботи за їхню відданість своїй державі, за патріотизм. 

Це — унікальна держава, бо підтримує те, що її розхитує, руйнує, і навпаки — бере під підозру, 
знешкоджує те, що її зміцнює, посилює. 

Це — унікальна держава, яка не надає державної підтримки своїй же державній мові, абсолютно 
байдужа до порушень і так куцого закону про мови (пригадайте Харківський референдум). Це — 
унікальна держава, в якій вільно почуваються усілякі відверто антиукраїнські, антидержавні 
"гражданские конгрессы", "интернациональные движения", інші проімперські, проросійські, 
прокомуністичні об'єднання. Унікальна ця держава і в тому, що вона проголошує рівність як тих 
релігійних конфесій, що працюють на зміцнення саме української держави, так і тих, що розхитують, 
нищать її, знову тягнуть до московського ярма. 

Унікальна ця держава і в тому, що своїх синів, які, не шкодуючи крові і навіть свого життя, 
боролися за її народження під жовто-блакитним прапором (тепер, до речі, державним), так і не 
урівняла в правах з тими, хто захищав рідну землю від фашистської навали під червоними 
імперськими прапорами. 

І ще немало інших прикмет України "навпаки" можна називати. От вам — "якби ж знаття!". 
Засвоїмо нарешті, хоч тепер те, що було усвідомлено в другій половині XVII ст. і проголошено в 

"Історії русів" [3]: найбільшою цінністю для народу є незалежна національна держава; і саме в її 
досягненні автор вбачає смисл боротьби народних мас України з кінця XVI до XVII ст. "То яке 
доправлення належить за кров народу Руського? — ставить запитання автор "Історії русів" після 
опису жахливих розправ над українцями, вчинених російською владою після переходу І. Мазепи на 
бік Карла XII, — пролиту від крові Гетьмана Наливайка до сьогодні, і пролиту великими потоками за 
те єдине, що прагнув він волі або кращого життя у власній землі своїй і мав про те задуми, всьому 
людству властиві? 

І як набатно-актуально звучить сьогодні оте Шевченкове:  
За що боролись ми з ляхами?  
За що ми різались з ордами?  
За що скородили списами московські ребра? 
Даймо, нарешті, однозначну відповідь на ці запитання поета: за Україну українську, в якій 

неущемлено почувалися б усі національні меншини, але цілковито розкуто, вільно, саме як господарі 
держави, як корінний народ, почувалися б українці зі своєю мовою, культурою, національною освітою. Бо 
нема нам чого уривати для себе того духовного повітря, лише якими і можемо на повні груди дихати, 
— у дарованому нам Богом і природою просторі час нам улаштувати своє життя так, як то бажається 
українському духові. 

Тепер стало цілком очевидним, що "Самостійна Українська держава повинна будуватися, 
спираючись на власний народ, а зовсім не на зовнішні сили. Наслідком орієнтації Хмельницького 
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на Москву, а Мазепи — на Швецію стала повна загибель національної державності" (В. Винниченко 
"Заповіді"). 

Нечисленність і незавершеність формування національної еліти становить велику небезпеку 
для становлення державності. Нації без освіченої еліти, здатної на безкорисливий патріотизм і 
самовіддання на благо держави, нежиттєспроможні. І ми повинні сформувати власне українську 
національно свідому еліту, визначальними для якої повинні бути не тільки гроші і влада, але і глибокі 
професійні знання й національна свідомість. 

А ти, юний друже, якраз і повинен отримати глибокі професійні знання в Університеті 
"Україна", потрапити до складу еліти і служити саме українському народові. 

Історична маргіналізація української еліти виявилася в її полонізації та русифікації і з цього треба 
зробити висновок, щоб потім уже вкотре не повторювати: "якби ж знаття!". Звідси витоки гострих 
протиріч з приводу вибору шляху суспільного розвитку між українофілами та русофілами, лібералами, 
консерваторами і радикалами. 

Ця нова українська еліта повинна враховувати, що Україна — рубіжна країна. Вона розташована 
на заході Великого Європейського етапу на суперетнічних кордонах західноєвропейської, 
слов’янської та ісламської цивілізацій. Рубіжна біполярність виявляється в наявності на 
території України географічного центру Європи в Карпатах і Євразійського геополітичного полюса в 
Криму. Впродовж століть, світові імперії Заходу, Сходу, Півдня та Півночі формували на 
етноприродних межах Євразійського степу і Чорномор'я геополітичні форпости ворожнечі та миру, 
що відповідно забезпечували як військовий паритет, так і компліментарні відносини між народами, 
включаючи вільну торгівлю. 

Соціокультурна рубужність України виявляється в етноконфесійних традиціях, національній 
еліті, в зросійщеному середовищі великих міст. Після падіння Київської Русі східнослов'янські землі 
стають рубежем протистояння католицького Заходу і православного Сходу. Протистояння Заходу і 
Сходу, що дедалі поширювалося, призвело не тільки до етноконфесійних конфліктів на 
суперетнічному рівні, але й до розколу у східнослов'янських землях, де нарівні з католицькою і 
православною утворилася маргінальна уніатська, або греко-католицька церква. Православно-
католицька конфронтація спричинила поглиблення культурно-історичних розбіжностей між східними і 
західними українцями, що дає про себе знати триста років по тому. Етноконфесійні конфлікти, розкол 
в Українській православній церкві й до нині використовуються у боротьбі за світську владу й не 
сприяють консолідації нації. 

... І все-таки пробуджується український народ. Формується і його соціально-національна 
свідомість. Вчиться він розпізнавати, де Б. Хмельницький, а де — І. Брюховецький. Про це яскраво 
засвідчили останні березневі вибори до Верховної Ради 2002 року. 

... Будуються нові храми, реставруються собори і линуть над Україною вічно прекрасні звуки 
дзвонів. От тільки яка буде їх мелодія в майбутньому? Чи скоро ти, Україно, візьмеш свій "слід" в 
історії і повернешся в лоно потужних Незалежних Європейських держав? Хай урочистими будуть 
звуки твоїх дзвонів! 
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