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Прозріння

ПЕ РЕДНЄ СЛО ВО

Сьогодні ми у важкій кризі. Прогнило все — державний устрій,
суспільний лад, мораль, законність. І на додачу війна — страшне горе.
Але ця війна України є Вітчизняною війною проти імперської Мос -
ковії. І тому вона очищує як народ, так і суспільство та спонукає їх
до прозріння. А очищати та прозрівати є від чого! Владу, а вслід за
нею і багатьох людей засмоктала корупція, зневага до самих себе,
України і своєї свободи. Зло поріднилося з добром, правда обня -
лася з брехнею, а совість, скрутившись калачиком, заснула посере-
дині рейдерського шляху. Тихий смуток і зневіра сповили мільйони
українців, які залишають рідну землю і шукають щастя за кордо-
ном. Провидіння послало нам це випробування — чи гідні ми мати
свою суверенну державу. Перші сигнали довели, що так. Ми про-
зріли і почали ви плу туватися із тенет силового поля «старшого
брата». Це дуже важливо. Бо московська імперія століттями вис-
моктувала живильні соки із нас і приписувала наші здобутки собі.
Вкрала нашу історію і змонтувала на цьому матеріалі свою. Мос -
ковити так і не змогли сформуватися в національну державу, зате
визріли в шовіністичну імперію. Манія величі призвела до втрати
здорового глузду. По ін шому не вміють мислити.

Українцям же треба якнайскоріше одужати від імперської чу ми.
Нам, не слід забувати, що «Есть две Руси. Первая — Киевская —
имеет свои корни в мировой, а минимум в европейской культуре.
Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так,
как их понимал весь западный мир. А есть вторая Русь — Мос ковс -
кая. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сдела-
ла своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую
ярость. Эта Московская Русь издавна была, есть и будет полным
отрицанием…Европы» (Алексей Толстой).

Видатне признання видатного письменника! На жаль не при-
знався, що «Русь» — вкрадене московитами чуже ім’я, їм історично
не притаманне.

Після недовгої досить таки умовної відлиги у політичному
жит ті Московії, яка мала місце у часи правління М. Горбачова та
Б. Ельцина, вона знову стала жорстокою метрополією імперії, яка
не знає своїх кордонів, а прояви свободи, волевиявлення інших на -
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родів розглядає як власне приниження. Звідси й пішло ісконно
мос ковське «сколенвстающих». Перелом стався у 2008 році, коли
Московія вчинила збройний напад на Грузію, захопивши Абхазію
та Південну Осетію. Потім була анексія Криму у 2014 році та агре-
сія на Донбасі. Процес пішов… Для світу це означає, що апетити
Москви будуть наростати, і всяке розсварення як всередині
Євросоюзу, так і Євросоюзу з Америкою буде лише стимулювати
наростання амбіцій Москви і слугуватиме чудовим інструментом
введення в оману народів, що проживають нині у так званій «Ро -
сій ській Федерації». Кремлівські верховоди презентують себе як за -
хисників всіх «росіян» на планеті, хоча насправді вони вибудову ють
безжальний диктаторський режим, який готується до нищівної війни. 

Будь-яка країна, яка претендує на незалежність і повнокров ний
суверенітет, повинна займати тверду позицію щодо свого минуло-
го. Китай, для прикладу, обґрунтовує ідею єдиної китайської держа-
ви від хайської епохи, турки — від анатолійської цивілізації.

А отже й нам треба починати так само, з руди, і взятися будува-
ти таку країну, в якій би люди жили щасливо. Якщо не всі, то, бо -
дай, значно переважаюча частина. А для цього треба багато і важко
працювати. Ось про це ми й поговоримо далі…

П. М. Таланчук 5



Прозріння

НА ШЛЯХУ ДО ОМРІЯНОЇ УКРАЇНИ*

Після періоду бурх ли во го роз вит ку Древньої Русі прий шов за -
не пад, який пе реріс у Чор ну Руїну. Уже біль ше се ми століть ук ра -
їнсь ко му на ро ду не вдаєть ся відро ди ти свою дер жавність і ста ти
суб’єктом міжна род ної спіль но ти.

Особ ли во гост рим це пи тан ня ста ло в ос танніх двад цять п’ять
років, ко ли Ук раїна фор маль но ста ла не за леж ною, а насп равді весь
час бор саєть ся у кри зовій баг нюці. В ць о му кон тексті во на зна хо -
дить ся в ме жах світо вої кар ти ни, на якій ба чи мо, що на ро ди світу
осідлані політи ка ми, міжна род ни ми кор по раціями і бан ка ми, які
насп равді є з’єдна ни ми су ди на ми. Спо чат ку гро шові мішки спон со -
ру ють політиків, потім політи ки «віддя чу ють» гро шо вим мішкам,
а за тим політи ки самі ста ють гро шо ви ми мішка ми і хо ва ють ся
у відстав ку, спон со ру ю чи но вих політиків. Оф шо ри слу гу ють їм
надійним схо ви щем, а на тов пи тих, хто ни ми обк ра де ний і об ма ну -
тий, про дов жу ють з ен тузіаз мом за ці «з’єднані су ди ни» го ло су ва -
ти. До цієї за галь ної кар ти ни світу до даєть ся ще й на ше рідне — ук -
раїнсь ке. Яск ра вою ілюст рацією ска за но му є не дав но про ве де не
елект рон не дек ла ру ван ня.

І, на решті, сь о го ден не. В Ук раїні сь о годні сфор му вав ся нап ру же ний
клу бок крайніх суперечностей, на яких ук раїнсь ка дер жа ва і су спільст -
 во ко тять ся у прірву. Клю чо вим мо мен том цих про тиріч є пов на не -
до віра гро ма дян до вла ди. Лю ди пе ре пов нені знан ня ми про всі сто ро-
ни жит тя «слуг на ро ду»: чу ли за пи си на плівках, ба чи ли «роліки»,
хо ди ли по за ки ну тих хо ро мах в су саль но му зо лоті, нас лу ха ли ся про
ро динні, кумівські і бізнесJзв’яз ки, куп лені дип ло ми і на у кові сту -
пені та зван ня, оф шо ри, врешті-решт поз найо ми ли ся із елект рон -
ни ми дек ла раціями «слуг на ро ду» та ін.

Ук раїнців уже нічим не зди вуєш. Не розбірливість у сто сун ках,
на ха б ство у по ведінці, ту па не ком пе тентність? Відсо ток «відкатів»?
Тва рин на жадібність? Все це бу ло і є. І найстраш ніше по ля гає в то -
му, що за це, як і інші зло чи ни, ніхто поJспра вжнь о му не відповів:
ні ті, що це все до пус ти ли і ро би ли, ні ті, що по винні бу ли бо ро ти -
ся з цим, але теж нічо го не зро би ли і ніко го не по ка ра ли.
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Оця си ту ація і є найгіршим яви щем у сь о годнішній Ук раїні.
Але тер пець на ро ду мо же лоп ну ти, і тоді…не до ве ди, Гос по ди, до
ць о го.

Промінчи ком надії, що ць о го не ста неть ся, є те, що в уярм ле -
но го мо го на ро ду, як не див но, ще не по гас ли надії на май бут ню
спра вед ливість. Са мо со бою це не прий де. І щоб знес ти всю цю не -
чисть із на шо го жит тя, по бу ду ва ти успішну дер жа ву, всім ук раїн -
цям-патріотам тре ба об’єдна ти ся.

Для ць о го і фор муєть ся гро мадсь ка ор ганізація «Ко ло українсь -
ких патріотич них сил» (КУПС). Гібридні ук раїнці (хох ло зоїди, ма -
ло ро си, чух раїнці та інші різно ви ди пе ре вертнів), які за пи су ють ся
як ук раїнці, а жи вуть за звіри ни ми інсти нк та ми, або ж за ціннос тя -
ми інших на родів, до співпраці не зап ро шу ють ся!

«Існує ме жа, за якою терпіння і тер пе ливість пе рес та ють бу ти
доб ро чинністю» (Е. Бь орк).

І тут, як на ме не, бу де доціль ним на вес ти де які дум ки зна ко вих
пос та тей, ок ре мих осо бис тос тей чи прос то зна них лю дей що до
мож ли вос тей роз бу до ви успішної Ук раїни. Інши ми сло ва ми, пос та -
ви ти пи тан ня ребром — бу ти чи не бу ти такій Ук раїні? А як що бу -
ти, то на яких засадах і за яких умов?

1. М. Дра го ма нов. Гро мадські інте ре си є важ ливіши ми за на ціо -
нальні. Дер жав ний устрій сприяє суспільній нерівності, то му світо ва
спіль но та має пос та ти у формі спілки са мов ряд них гро мад, се ред яких
бу де й ук раїнсь ка гро ма да.

2. Т. Зіньківсь кий. Національ ною ідеєю ук раїнців має ста ти на -
ціоналізм, який є в той же час невід’ємною час ти ною кос мо полі тиз -
му. Ук раїнсь ка інтелігенція має ста ти провідни ком куль тур но го
відрод жен ня ук раїнсь ко го на ро ду.

3. М. Гру шевсь кий. Спрос ту ван ня те орії російсь ких мис ли телів
що до про жи ван ня на ук раїнсь ких етнічних те ри торіях ве ли ко російсь ко-
го на ро ду пе ред тим, як ці землі за се ли ли ук раїнці, що прийш ли з При -
кар пат тя. Суб’єктом істо рич но го пос ту пу є на род. Ук раїнці ма ють
са мо бут ню мо ву, куль ту ру, історію, яка бе ре по ча ток з часів Київсь -
кої Русі.

4. О. По те бе ня. Мо ва фор мує особ ли вості національ но го мен та -
літе ту на ро ду. Національ ності світу ма ють жи ти в умо вах рівності
і взаємо по ва ги. Проб ле мою ук раїнсь ко го на ро ду є відсутність на -
ціональ ної свідо мості та свідо мої праці на ко ристь дер жа ви.

П. М. Таланчук 7



Прозріння

5. І. Фран ко. Кон цепція не обхідності по бу до ви на ук раїнській те-
ри торії національ ної соціальної дер жа ви. Ук раїнсь ка куль ту ра, мо ва,
пре са — інстру мен ти про буд жен ня національ ної свідо мості.

6. Д. Дон цов. Кон цепція «інтег раль но го націоналізму»: фор му ван -
ня не за леж ної Ук раїни шля хом національ ної ре во люції і роз рив
будь9яких зв’язків із Росією. По нят тя «лю ди ни но во го ду ху»: лю ди на,
що бо реть ся за влас ну дер жа ву до кінця за до по мо гою будь9яких за -
собів, нех ту ю чи осо бис ти ми інте ре са ми.

7. В. Ли пинсь кий. Ос но вою національ но го відрод жен ня є на род,
функцію уп равління на ро дом має здійсню ва ти ви бор на арис ток ратія,
поєдну ю чою лан кою між на ро дом та арис ток ратією має ста ти
інтелігенція. Ук раїнцем є предс тав ник будь9якої нації, що про жи ває
на те ри торії Ук раїни і пра цює для її роз вит ку.

8. Д. Чи жевсь кий. Ха рак те рис ти ка ук раїнсь кої національ ної пси -
хіки та світог ля ду. При чи на ми політич них нев дач ук раїнців є особ ли -
вості їхнь о го світог ля ду та мен таліте ту.

9. О. Kсан то по лус. А мне бы хо те лось … что бы пра ви тель ство
бы ло про фес си о наль ным, а Ра да — на род ной. Что бы мы вы би ра ли не
по ли ти ков из со об ща ю щих ся со су дов, а на род нап ря мую. Что бы ло ви -
ли, су ди ли и осуж да ли.

Что бы не уми ра ли де ти и ста ри ки. Что бы им бы ло вдо воль любви,
ле карств и де нег. Что бы на род стал соз да вать Ук ра и ну и ра бо чие мес -
та друг для дру га, ски нув бре мя не по мер ных на ло гов и об ра до вавшись
еди но му го ри зон таль но му на ло гу для всех в 10–15%, нап ри мер. Что -
бы стро и лось не элит ное жилье, а боль ни цы, шко лы, детс кие до ма для
си рот и спор тив ные пло щад ки. Что бы отк ры ва лись ху до же ст вен ные
и му зы каль ные шко лы. Что бы к нам в оче редь сто я ли ин вес то ры. Что -
бы мы по ка за ли, на ко нец, ми ру, не жир ную сви ную ха рю, а че ло ве чес -
кое ли цо...Вы спро си те, а как же вой на? Как же Пу тин? Раз ве мож -
но сей час лод ку рас ка чи вать? Рас ка чи ва ем ее не мы, а те, что у нас
в вы со ких ко ри до рах да в мяг ких крес лах си дят. Путин бес си лен про тив
все го ук ра и нс ко го на ро да. Он это по ни ма ет…

10. С. Ва кар чук. Прос ти ми сло ва ми, не за лежність — це ко ли на -
род вже не змо же далі терпіти си ту ацію, в якій жи ве, і ро зуміє, що
це тре ба зміню ва ти.

Приб лиз но ці положення ви тон че ніше сфор му лю вав у пре ам -
булі Дек ла рації про не за лежність Спо лу че них Штатів То мас Джеф -
фер сон, який не прос то ска зав, що на род, який про жи ває на те ри -
торіях 13Jти ко лоній, хо че ста ти не за леж ним, а й по яс нив, що це
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оз на чає. Са ме там він ска зав ду же важ ли ву річ: вза галі кра ще не
зміню ва ти по ря док ре чей, який існує в країні, то му що будьJяка
нес табільність завж ди гірша за доб ро бут лю дей. Але бу ва ють ви -
пад ки, ко ли си ту ація до хо дить, як ми ка же мо в на роді, «до руч ки»
і будьJякі зміни, навіть ре во люційні, йдуть тіль ки на кра ще. І тоді,
на мою дум ку, ство рю ють ся умо ви для спра вжньої не за леж ності.
Це є не обхідна, але, на жаль, не дос тат ня умо ва.

Дос татнь ою умо вою для то го, щоб ця не за лежність ста ла ус -
піш ною, є на явність еліти в гро ма дянсь ко му суспільстві, яка знає,
що з цією не за лежністю ро би ти.

Спра вж ню не за лежність Ук раїна от ри має деJфак то тоді, ко ли
вче ний, вчи тель, суд дя та війсь ко вий бу дуть сприй ма тись як най ав -
то ри тет ніша лан ка в ук раїнсь ко му суспільстві. Дер жа ва має ро -
зуміти, що це той людсь кий капітал, який має вес ти країну впе ред.
Лю ди, які вчать нас і роб лять ро зумніши ми, лю ди, які за хи ща ють
на шу спра вед ливість, і лю ди, які за хи ща ють наші кор до ни. Не мож -
на не до оціню ва ти се редньоJ та дов го ст ро кові вик ли ки. 

Відсутність стра тегічно го мис лен ня і спря му ван ня сил са ме на
ці клю чові сфе ри — освіта, су до ва ре фор ма й армія — мо же при вес -
ти до то го, що всі інші речі ста нуть не потрібни ми, то му що зарп ла -
ту бу дуть пла ти ти чу жи ми гро ши ма.

І я ще раз на го ло шую: зав дан ня дер жав них діячів — не роз бу до -
ва нації, їх зав дан ня — роз бу до ва дер жа ви.

Вчені, митці, куль турні діячі ма ють розвива ти націю, а дер жав -
ні діячі — дер жа ву. Як що на мо мент 1991 ро ку ми от ри ма ли та ку
на цію, з нею і потрібно пра цю ва ти. Не тре ба зміню ва ти лю дей на
хо ду, ко ли най важ ливішим є роз бу до ва дер жав ності. Як що так ста лось,
що за сотні років ми не скла лись як політич на нація, за лиш те це на
зав дан ня куль турній еліті. Тво ри ти ук раїнсь ку націю бу дуть Ліна
Кос тен ко, Андрій Кур ков, Да ха Бра ха, наші пись мен ни ки і вчи телі.

Політи ки, не по чи най те свої ви бо ри з пи тань мо ви чи куль ту -
ри, це не ва ша спра ва. Ва ша спра ва — хо роші до ро ги, чесні су ди,
дос тойні зарп ла ти і пра ви ла гри, за яких лю ди змо жуть спокійно (без
проб лем у го лові, що їсти завт ра) до мо ви тись, якою мо вою во ни
бу дуть го во ри ти, яка в них має бу ти куль ту ра і ку ди ру ха тись далі
інте лек ту аль но. І повірте, це ста неть ся.

11. Л. Ліщи то вич. Нев же на шо му на ро ду відве де на роль ма лень ких
ро ботів для обс лу го ву ван ня світо вої цивілізації, нев же вся ге роїчна на -
ша історія не до во дить, що ми здатні на біль ше?
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12. Р. Ба ла ян. Чест но го во ря, го су да р ство — это еди ный язык,
обо ро нос по соб ная ар мия и чет кие гра ни цы. Вот этих трех ве щей по -
ка Ук ра и на не име ет. То есть как го су да р ство я ее не ви жу в том
смыс ле, как я ска зал.

Язык, что бы стал еди ным, нуж но прес тиж ность это го язы ка
при ду мать, прив ле ка тель ность. За чем он? Для че го он? Чем ув лечь?
Кро ме то го, что прос то на до. А се год ня не важ но, рус ский или ук ра и н -
с кий, лишь бы ты не был вра гом Ук ра и ны и не вос пе вал тех, кто над
ней сей час по вис.

Что зна чит «еди ный язык»? Это ког да че ло век и мыс лит этим
язы ком. В им пе рии, нап ри мер, не име ло зна че ния, кто был по на ци о -
наль нос ти Бу лат Окуд жа ва, Фа зиль Ис кан дер, Бел ла Ах ма ду ли на —
они пи са ли на им пе рс ком язы ке. Так вот, что бы сде лать ук ра и ни за -
цию, нуж ны дру гие ме то ды. Не экстре маль ные при ни мать ме ры,
а ща дя щие, ль гот ные и прес тиж ные.

13. П. Мас ляк. Я, Пет ро Мас ляк, про фе сор Київсь ко го на ціо наль -
но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка стве рд жую, що на жаль,
тра диційних, ба наль них, конс ти туційно9де мок ра тич них шляхів ре -
фор му ван ня Ук раїни нині не існує. За 25 років не за леж ності не до лугі
і зло чинні її пра ви телі і пост ге но цид ний на род за ве ли на шу дер жа ву до
глу хо го ку та історії. Чи існує з нь о го вихід?

Чи є нині та чи бу ли в ми ну ло му країни та ко го шти бу як Ук -
раїна, які пот рап ля ли до глу хо го ку та історії і як во ни з нь о го ви хо -
ди ли? Бу ли і є. У ми ну ло му ту ди пот ра пи ли на ци стсь ка Німеч чи на,
Ко рея, Японія, Ки тай то що. Перші три з глу хо го ку та ви ве ли за ру -
ку США. Ки тай сам знай шов у собі си ли, бо ду же за хотів, через
ней мовірні зу силля і жертви, вий ти з глу хо го ку та історії. Нині та -
ки ми дер жа ва ми, крім Ук раїни, є Росія, Ку ба, Со малі, Ірак, Сирія,
Аф ганістан то що. Самі во ни, як по ка зує вся їхня історія ос танніх
де ся тиліть, вий ти з глу хо го ку та не мо жуть, або не хо чуть. Не хо -
чуть не ли ше пра ви телі, але й, передусім, на род. Нам хо чуть до по -
мог ти, ЄС і го лов но США. Але й у них опус ка ють ся ру ки. То му
у нас все ко тить ся до вже ап ро бо ва но го історією ви хо ду з глу хо го
ку та че рез як най жо рс токішу дик та ту ру. На род з кож ним днем все
біль ше хо че ра ди каль них змін в суспільстві. Це оче вид но. Вер хи не
хо чуть, але ни зи вже не мо жуть. Ури ваєть ся тер пець. Світо вий до -
свід свідчить про те, що ли ше дик та ту ра здат на ви вес ти країну з глу -
хо го ку та, зро бив ши все те, про що не на ва жу ють ся нам по ра ди ти ні
Збіг нев Бже зинсь кий, ні Френсіс Фу ку я ма…
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14. Д. Се ме нов. Ук ро пия, как Ук ра и на бу ду ще го. Дис кус сии о бу  ду -
щем Ук ра и ны, по рож ден ные Ре во лю ци ей и вой ной, на ко пи ли дос та точ-
ный по тен ци ал суж де ний, мне ний и кон цеп ций для со вер ше ния ка че ст-
 вен но го скач ка: от ана ли за про ис хо дя ще го, по пы ток прог но зи ро вать
и соз да ния сце на ри ев — к соз да нию кар тин, или об ра зов Бу ду ще го.

Соз да вать по доб ные кар ти ны — де ло неб ла го дар ное. Как и вся кий
иде аль ный об раз, они лег ко под вер га ют ся кри ти ке. В них не из беж ные
«бе лые пят на», не до и с сле до ван ные ком по нен ты. Кар ти на, как пра ви ло,
оз на ча ет ра ди каль ный раз рыв с нас то я щим, а по э то му ее го раз до лег -
че от ве рг нуть це ли ком как «не воз мож ную» или «неп ри ем ле мую».

И тем не ме нее, без кар ти ны — нель зя. Что бы пост ро ить Бу ду -
щее для Ук ра и ны, не об хо ди мо как ми ни мум предс тав лять, ка кое бу -
ду щее мы стро им. Без иг ры об ра зов не воз мож на иг ра стра те гий.
И уж точ но — не воз мож ны прог рам мы и про ек ты, ко то рые ор га ни -
зу ют конк рет ные действия.

Бу ду щее — это са мая силь ная ме та фо ра, ко то рая в ко неч ном
ито ге оп ре де ля ет действия и по ве де ние че ло ве ка. Это по тен ци аль ная
воз мож ность ино го нас то я ще го и в то же вре мя — инстру мент для
его соз да ния.

Бу ду щее всег да мно же ст вен но — ко ли че ст во воз мож ных бу ду -
щих бес ко неч но.

Бу ду щее всег да тво ри мо. Оно тво ри мо соз на тель но, ес ли ты
субъ ект (то есть ду ма ешь, про ек ти ру ешь, тво ришь). Или бес соз на -
тель но, ес ли ты объ ект, и твое бу ду щее тво рит кто9то дру гой.

Это ра бо та ет как для от дель но го че ло ве ка, так и для всех че ло -
ве чес ких со об ществ — от семьи до стра ны.

Бу ду щее име ет кван то вую при ро ду — про цесс ду ма ния о Бу ду щем
спо со бен пов ли ять на не го.

Бу ду щее име ет пре дель ный ха рак тер. Оно прин ци пи аль но не дос -
ти жи мо и не ре а ли зу е мо на 100%.

Это кар ти на и об раз, к ко то ро му не об хо ди мо соз на тель но стре -
мить ся и приб ли жать сво и ми действи я ми и ре ше ни я ми. Оно ни -
ког да не мо жет быть пол ным и опи сан ным во всех де та лях, но точ -
но долж но быть прин ци пи аль ным. А по то му бу ду щее — это путь.

Толь ко с этой точ ки воз мо жен раз го вор о бу ду щем Ук ра и ны.
...Очень хо чет ся сде лать став ку на ин тел лект. Но се год няш ние

ре а лии го во рят, что это преж дев ре мен но. Нель зя ста вить на то, что
при хо дит в упа док и ис че за ет. Соз да ние ин тел лек та и его ис поль -
зо ва ние тре бу ет нап ря же ния ду хов ных и фи зи чес ких сил че ло ве ка,
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а к это му го то вы не все в Ук ра и не. К то му же, ис то рия по ка зы ва ет, что
на и бо лее зна чи мые про ры вы ук ра ин цы де ла ли бла го да ря не ра ци о-
наль ноJин тел лек ту аль ной, а как раз эмо ци о наль ноJво ле вой сфе ре.

По э то му на и бо лее ве ро ят ным стра те ги чес кой став ки яв ля ет ся
са мо дос та точ ность. Стрем ле ние ук ра ин цев к са мо дос та точ нос тыи
про ни зы ва ет фак ти чес ки всю оте че ст вен ную ис то рию.

Ук ра ин ца по оп ре де ле нию не вол ну ет це лое. Его вол ну ет свой,
тво ри мый им мир с виш не вым са дом воз ле до ма и хру ща ми, ко то рые
гу дят над виш ня ми. Он не хо чет ни от ко го за ви сеть. Он счи та ет по -
зор ным жить «в прий мах».

Он прис по саб ли ва ет ся к внеш не му про из во лу, но всег да дер -
жит прин ци пи аль ную ду лю в прин ци пи аль ном кар ма не, ко то рый
ни ког да не бы ва ет прин ци пи аль но пуст.

Это прес ло ву тое «ху то ря н ство» в ис то рии выс ту па ло как дви -
га те лем, так и тор мо зом прог рес са — эко но ми чес ко го, со ци аль но -
го, по ли ти чес ко го. Ча ще — тор мо зом, пос коль ку бло ки ро ва ло
«длин ную во лю», возв ра щая лю дей с май да нов на собствен ные ого-
ро ды, зас тав ляя их де лать весь ма ра ци о наль ный вы бор меж ду кол -
лек тив ным и ин ди ви ду аль ным спа се ни ем в поль зу пос лед не го.

На ша за да ча — стрем ле ние к пер со наль ной ав тар кии и са мо дос -
та точ нос ти прев ра тить в пре об ра зу ю щую си лу — для лю дей и стра ны.

Про ще го во ря: мы долж ны — да вай те пост ро им Це лое, где каж -
дый смо жет быть са мо дос та точ ным. Где не бу дет пос ред ни ков меж -
ду людь ми и жизнью, и где каж дый смо жет всту пать во вза и мо дей -
ствие с дру ги ми не по при нуж де нию или от бе зыс ход нос ти, но по
доб рой во ле к сов ме ст нос ти, ко то рая уси ли ва ет от дель но го че ло -
века. Вот с это го и нач нет ся стро и тель ство прин ци пи аль но иной
Ук ра и ны.

Ни что не ме ша ет сей час для по бе ды объ е ди нить ре сур сы.
Ор га ни зо ван но, с хо ро шей ло гис ти кой. Не обя за тель но в об -

щий ко тел, но с го тов ностью пе реб ро сить со юз ни кам по мощь при
не об хо ди мос ти. И с го тов ностью ид ти на ус туп ки, а не во е вать друг
с дру гом, топ чась по од но му и то му же элек то раль но му по лю. Да -
же ес ли для это го, вдруг, пот ре бу ет ся сог ла со вать наз ва ние. Или
да же из ме нить — и это не бы ло бы про яв ле ни ем сла бос ти, на о бо -
рот, это мог бы быть силь ный шаг — де мо н стри ру ю щий, что вот
это са мое до ве рие со юз ни ков и их мне ние — име ет зна че ние.

Да же ес ли вдруг по на до бит ся подп ра вить прог рам му — не толь -
ко так, что бы прив ле ка ла и не от пу ги ва ла ва ших из би ра те лей. Но
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и так, что бы со юз ни ки не те ря ли свой элек то рат изJза то го, что по -
мо га ют вам.

Мы раз ные. И нас всег да ста ра лись раз де лить, на ме рен но. Но
как ха ос по рой ста но вит ся силь нее по ряд ка, так и в раз но об ра зии —
на ша си ла. По то му что у каж до го, та ко го раз но го, свои сла бые мес -
та — и свой ре сурс.

Не факт, что удаст ся стать пер вым и един ствен ным. Но есть
уни каль ный шанс ока зать ся в пер вых ря дах тех, кто действи тель но
возь мет — и сде ла ет.

При ве дені дум ки чотирнад ця ти ав торів, зна ме ни тих, відо мих
і не ду же, що до гам ле товсь кої пос та нов ки «бу ти чи не бу ти» не за -
лежній й успішній Ук раїні висвіти ли мно жинність підходів до успіш -
но го здійснен ня ба га товіко вої мрії мільйонів ук раїнців і на разі та -
ку ж мно жинність склад нощів що до здійснен ня ба жа но го.

А за вер ши ти по шук ма теріалів із ми ну ло го, в то му числі і да ле -
ко го, для відповіді на пи тан ня «Бу ти чи не бу ти» май бутній Ук раїні
я поз во лю собі та кою дум кою.

На ма га ю чись пізна ти своє по ход жен ня, відшу ку ю чи своє ко -
ріння, ук раїнці цілком спра вед ли во за ко пу ють ся у пласт три пільсь -
кої цивілізації.

Дос те мен но відо мо, що жод не трипільсь ке по се лен ня не існу ва -
ло на од но му місці по над три по коління. Це зро зуміло — за цей час
його меш канці ви ру бу ва ли дов ко ла ліси, ви би ва ли ди чи ну, вис на жу-
ва ли під посіва ми зем лю. Але див но те, що, по ли ша ю чи ста ре місто,
во ни до щен ту йо го спа лю ва ли. Навіщо — не відо мо. Жерт ву ва -
ли бу дин ки бо гам? Не хотіли, щоб у ро до ве гніздо прип лен та ли ся
сто ронні? 

Нам за ли шаєть ся ли шень зро би ти вис но вок, що для них бу ла
ха рак тер на го товність по ча ти жит тя з но вої сторінки. То мо же й ми
спро буємо так са мо — поч не мо з чис то го аркуша.

Що це зна чить?
А це мо же зна чи ти, що по чи на ти тре ба з мрії про та ку Ук раїну,

об раз якої б за по ло нив сер ця ук раїнців, об’єднав їх і став до ро гов -
ка зом у май бутнє. Про та ку мо дель ми де таль но по го во ри мо
пізніше, а за раз хо чу ли ше за у ва жи ти, що во на — (мо дель) має бу -
ти та кою, якою її хо чуть ба чи ти лю ди, або, при наймні, пе ре важ на
час ти на на шо го суспільства. Це по ви нен бу ти сво го ро ду іде ал, до
яко го гро ма дя ни у своїй праці на ма га ти муть ся наб ли зи тись. Нап ра -
цю вань що до ба чен ня ук раїнсь кої дер жа ви є ба га то.
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Вик ли кає прак тич ний інте рес роз роб ка ал го рит му втілен ня
мо делі у жит тя, ви ко на на під керівницт вом Є. Го ли бар да та О. Гнє -
да ша. Слід розрізня ти мо дель успішної омріяної Ук раїни як та кої
і мо дель дер жа ви цієї країни. Ос таннє є скла до вою час ти ною інтег -
раль но го, все о хоп лю ючо го ко лек тив но го вит во ру людсь кої мрії
про ор ганізацію щас ли во го жит тя. Особ ливістю цієї роз роб ки є те,
що во на ви ко на на інже не ра ми, ос нов ни ми підхо да ми яких до
проб ле ми є сис темність та функціональність.

Інже не ри вільні від без по рад ності, при та ман ної лю дям, пе ре -
ко на ним в «невідо мості май бутнь о го та йо го ба га то варіант ності».
Для інже не ра май бутнє завж ди та ке, яке він сам здат ний збу ду ва -
ти. Не мож ли во уя ви ти, що зак ла да ю чи на ста пелі но вий оке ансь -
кий лай нер, кот рий бу де бу ду ва ти ся кіль ка років, не має чітко го
уяв лен ня про йо го конструкцію «до ос тан нь о го гвин ти ка».

Дійсно, май бутнє «невідо ме та ба га то варіант не», як що йо го
ба чен ня ґрун ту єть ся на роз маїтті при пу щень та індивіду аль них
уяв лень. Але май бутнє завж ди од ноз нач не, ко ли йо го ба чен ня сис -
тем не, а ця сис те ма оп тимізо ва на згідно з прий ня тим кри терієм та
вра хо вує мак си маль но всі внутрішні та зовнішні умо ви її ефек тив -
ної життєдіяль ності.

Жит тя, як «фор ма існу ван ня ма терії», на по бу то во му рівні сприй -
маєть ся більшістю лю дей че рез безліч ду же різно манітних йо го ви-
явів, як по зи тив них так і не га тив них, як та кий собі конг ло ме рат
«доб ра» та «зла». При ць о му, ці вия ви ма ють час то яск ра ве емоційне
за ба рв лен ня, що ство рює на си че ну дра ма тургічну кар ти ну навко-
лишньо го жит тя. Се ред та кої філо софсь кої єдності та постійної
дра ма тич ної бо роть би цих двох «на чал» жит тя на род жуєть ся, ви хо -
вуєть ся та жи ве кож на лю ди на. Та кий нав ко лишній світ їй ви даєть -
ся при роднім, звич ним та зро зумілим і са ме йо го лю ди на на ма -
гаєть ся роз ви ва ти та вдос ко на лю ва ти для повнішо го за до во лен ня
своїх життєвих пот реб та ба жань.

А й справді, лю ди, бе ру чи участь в різних сфе рах суспіль но го
жит тя — чи то ма теріаль ноJви роб ничій, чи то куль тур ноJпросвіт -
ниць кій, чи в ор ганізаційноJпра вовій — завж ди праг нуть якось
зміню ва ти умо ви ць о го жит тя для забезпечен ня йо го ком фо рт нос ті,
осо бис то го за до во лен ня в поєднанні з праг нен ня ми до соціаль ної
спра вед ли вості. В про цесі цих «на ма гань» та «праг нень» уза галь -
ню ють ся та аналізу ють ся істо ричні фак ти, ви яв ля ють ся тен денції
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та за ко номірності, на підставі яких з ча сом сфор му ва ли ся цілі су -
спільні «на у ки», на у кові течії та шко ли.

Вже кіль ка ос танніх по колінь ви рос ло, ви хо ва ло ся та соціаль -
но ре алізу ва ло ся в умо вах та в ат мос фері па ну ван ня са ме та ких
«політи зо ва них» суспіль них відно син та уяв лень про раціональні
тех но логії пок ра щен ня жит тя, про тех но логії зміни іде о логічних
за сад. При ць о му, ці за са ди сприй ма ють ся вик люч но, як сло весні
конструкції, на яких і по бу до ва не все політич не жит тя в Ук раїні,
яке про ек туєть ся на жит тя ре аль не — фізич но ор ганізо ва не та еко -
номічно на пов не не.

Оскільки різні «де мок ратії» та «соціалізми» є ніщо інше, як
різні фор ми взаємодії людсь ких ха рак терів, то шля хи вдос ко на лен -
ня та ких відно син для пок ра щен ня жит тя на роду ви ни ка ють, вик -
люч но, че рез жорстке унор му ван ня та ких відно син та добір но вих
лю дей (уп равлінців) з відповідно «кра щи ми» ха рак те ра ми.

Але ж політич не жит тя це ли ше од на із форм відоб ра жен ня ре -
аль но го жит тя і пря мо ма ло з ним ко ре льована. Ре аль не жит тя нічо го
не знає про те, як «вчені політо ло ги» поділи ли йо го на епо хи (фе о -
далізм, капіталізм...) та наз ва ли ок ремі фор ми людсь ких взаємовідно -
син (де мок ратія, олігархія...). Ре аль не жит тя про яв ляєть ся че рез
фізич но-вимірю вані па ра мет ри, що і доз во ляє, і ви ма гає ви ко рис -
то ву ва ти на у кові, сис темні ме то дичні підхо ди до йо го досліджен ня,
а відтак, і вдос ко на лен ня.

Життєва ж фор ма існу ван ня ма терії і по ля гає в її ди намічній
функціональ ності, постійній транс фор мації під впли вом різних внут -
рішніх і зовнішніх чин ників.

Пев но, завж ди мож на опи са ти ре аль не жит тя ти ми чи інши ми
іде о логічни ми схе ма ми, ви вес ти певні логічні за ко номірності, дав ши
їм ар гу мен то вані виз на чен ня та яск раві наз ви. Але зво ротній про -
цес не мож ли вий, ре аль не жит тя не мож на по бу ду ва ти за іде о логічни -
ми шаб ло на ми.

В той же час, все на ше суспіль не жит тя, при наймні йо го фа сад -
ноJполітич на сто ро на, весь час упер то про дов жує тіль ки цим і зай -
ма ти ся, приміря ю чи все нові «модні та яск раві», як здаєть ся, а на -
сп равді вже дав но за я ло жені політичні оде жи ни іде о ло гічних
сло вес них конструкцій й ство рю ючи все нові і нові полі тич ні партії
та гро мадські ру хи під них.

Вся на ша політич на, в ос нов но му фаль ши ва гу манітар ноJосві -
че на еліта, по чи на ю чи від жур налістів, й чис лен но го екс пе рт но го
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се ре до ви ща і закінчу ю чи уря дов ця ми та де пу та та ми, за люб ки «ку -
па ють ся» у хви лях та ко го жит тя, іміту ю чи бурх ли ву діяльність з йо -
го ре фор му ван ня в бік суттєво го пок ра щен ня і, як пра ви ло, «вже
завт ра». Ніяка ре аль но не га тив на фак тог рафія без ре зуль тат ності
та кої ро бо ти, чи то за два ос танні ро ки, чи то за всі 25 років на шої
неза леж ності, ніко го не стри мує і навіть не зму шує серйоз но за мис-
ли тись, а чо му ж так?

Ду маєть ся, що на це за пи тан ня є чітка і ви че рп на відповідь:
В по га но ор ганізо ваній сис темі пра цю ють ха рак те ри на підставі при -
пу щень, а в доб ре ор ганізо ваній сис темі пра цю ють ме то ди на підставі
фактів.

Існу ю ча на ша дер жав на Сис те ма не прос то ор ганізо ва на по га -
но, а, вза галі, не ор ганізо ва на ніяк. Вірніше, во на то якось ор га -
нізо ва на, але не для ви ко нан ня функцій з за до во лен ня пот реб гро -
ма дян Ук раїни.

Ду же яск ра вою ілюст рацією та кої си ту ації є не давнє дов гот ри -
ва ле пар ла ме нтсь ке «шоу» нав ко ло ор ганізації ро бо ти на шо го Уря ду,
йо го звіту та фак тич но го нинішнь о го роз ва лу. При інших пер со -
наль них «ха рак те рах» де пу татів та міністрів мог ло бу ти тро хи кра -
ще, або ще гірше, але прин ци по во іншо го ре зуль та ту бу ти не мог ло.

Ма ловірогідно, що уря довці, де пу та ти чи, так зва не екс пе рт не се -
ре до ви ще, не хотіли б виг ля да ти більш ар гу мен то ва но, пе ре кон ли во
та до сяг ти біль шо го. Але ж, як що не во лодієш ре аль ни ми фак та ми та
ефек тив ни ми ме то да ми ор га ні зації сис тем, то тут важ ко за ра ди ти.
Зда ва лось би, це ж так прос то — по ча ти пос лу го ву ва ти ся ли ше фак -
та ми та опа ну ва ти не складні, вза галіJто, ме то ди сис тем но го
функціональ но го мис лен ня, так ні ж...

Ми всі лю би мо пов то рю ва ти, що, мов ляв, лю ди різні і то му їм
важ ко зна хо ди ти спіль ну мо ву, уз год жу ва ти власні інте ре си та діяти
ефек тив но, тво ря чи вик люч но доб ро. Це так, але ж які з людсь ких
відміннос тей найбіль ше «галь му ють» зу сил ля до сут тєво го пок ра -
щен ня ре зуль татів життєдіяль ності всь о го суспільства і, зок ре ма,
йо го ор ганізаційно го ут во рен ня — дер жа ви?

Се ред роз маїття людсь ких відміннос тей пси хофізич но го, ро зу -
мо во го, освітнь о го та мо раль но го ха рак теру, мож на виділи ти од ну,
мож ли во, нес подіва ну — суттєво різний масш таб мис лен ня. Са ме
згідно з цим, влас ним, масш та бом кож на лю ди на має своє світо -
сприй нят тя та світо ро зуміння, ви бу до вує й ор ганізо вує влас ну зо -
ну життєдіяль ності зі своїми кри теріями та шка ла ми ціннос тей.
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У сумі всі ці ок ремі зо ни життєдіяль ності ок ре мих лю дей і ство -
рю ють ту за галь ну, та ку дра ма тич ну, кар ти ну суспіль но го жит тя, де
потім учені шу ка ють тен денції та виз на ча ють за ко номірності, на
ос нові яких і ви рос та ють потім різні соціологічні на у ки. Але то ли ше
так здаєть ся, що суспіль не жит тя та кий собі «Бро унів рух», кот рий
ке руєть ся вик люч но яки мись влас ни ми, внутрішніми мо ти ва ми.

Насп равді ж жит тя кож ної лю ди ни, ок ре мо го суспільства і всь о -
го людства завж ди протікає і ре алізуєть ся вик люч но в ме жах яки -
хось (чиїхось) «про ектів». По чи на ю чи від про ек ту Все вишнь о го,
про ектів ар хонтів, ма сонів, гло баль них кор по рацій, урядів, місце -
вих адмініст рацій та «жеків» і до сімей них про ектів та за думів ок ре -
мих осіб.

То му вза галі пот ре ба про ек ту ва ти та діяти згідно з про ектами —
це од на з го лов них оз нак ро зум но го людсь ко го жит тя. При ць о му,
про ек тан ти — це лю ди завж ди з віднос но ши ршим масш та бом мис -
 лен ня, ніж ви ко навці та спо жи вачі їхніх про ектів. Біль ше то го, ми
всі завж ди є об’єкта ми чу жих про ектів, як що не маємо влас них,
масш таб ніших або пе ре кон ли віших.

Оче вид но ж, що за масш та бом мис лен ня да ле ко не всі, навіть
ду же ро зумні, освічені та дип ло мо вані вчені здатні до про е кт ної
діяль ності, то му во ни об ме жу ють ся різними візіями, відчу ва ю чи
не обхідність в яко мусь про е кт но му підході. Візії ж відрізня ють ся від
про ектів, як ак ва рельні ма люн ки від будівель них крес лень. Візії
мож на об го во рю ва ти, але за візіями не мож ли во бу ду ва ти.

Про ек ту ва ти, це перш за все, сис тем но та функціональ но мис -
ли ти, чо го, як з’ясу ва лось, в Ук раїнській владі не може ніхто. Пря -
мим і не за пе реч ним до ка зом цієї нез дат ності є відсутність ре аль но го
ро зуміння за го во ре ної національ ної ідеї, яка є го лов ною сис тем -
ною функцією дер жа ви Ук раїна і ду хом всь о го за ко но дав чо го по ля,
що ре гу лює на ше жит тя.

Так ди ко скла ло ся, що влад на та пров лад на спіль но та Ук раї ни
вва жає се бе політич ною елітою і сповідує ро зуміння дер жа ви, зас -
во єне з кур су «Те орії дер жа ви та пра ва», як «політич не  утво рен ня
з виз на че ною те ри торією, еко номікою і політич ною вла дою». При
ць о му, во ни ти ми же «політич ни ми ме то да ми» на ма га ють ся збіль -
ши ти ВВП ць о го ут во рен ня, не мов розмір ВВП хоч якось ко ре лює
з терміна ми «соціалізм», «де мок ратія» чи на віть «узур пація».

Насп равді ж, дер жа ва — про ду ку ю ча сис те ма, ме тою ство рен ня
та ре зуль та том діяль ності якої є «умо ви для за до во лен ня ма теріаль них
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та ду хов них пот реб усіх гро ма дян, через мак си маль ну ре алізацію по -
тенціалів кож но го».

Ре фор му ю чи та ку сис те му, не обхідно уяв ля ти струк ту ру і спо -
жи вацькі якості її про дукції, спе цифіку тех но логії «ви роб ни цт ва»
та ефек тивні ме то ди уп равління п ро це сом, а все це ви ма гає не тіль ки
політич них знань. Не обхідні знан ня «творців», а не знан ня «спо -
жи вачів», котрі тіль ки і про па гу ють ся сь о годні.

Зви чай но, що це та ка гло баль на гра, в яку щи ро гра ють, на
жаль, мільйо ни хо ро ших ро зум них лю дей з об ме же ним масш та бом
мис лен ня. А в цей же час, десь роз роб ля ють ся і ре алізу ють ся ду же
різні про ек ти, орієнто вані зовсім не на інте ре си цих лю дей і де їм
відво дить ся роль слух ня них ви ко навців, за хоп ле них і за до во ле них
своєю ак тив ною учас тю в цій грі.

Але ж ми Ук раїнці — корінна нація країни Ук раїна і ко му, як не
нам давати лад у власній хаті?

Як що дійсно праг ну ти ре зуль та ту, а не за до воль ня ти ся про це -
сом «ре фор му ван ня», як та ким, то не вар то за бу ва ти сло ва геніаль -
но го Аль бер та Енш тей на: «Са ма ве ли ка дурість — це ро би ти од не
і те ж та сподіва ти ся на но вий ре зуль тат».

Тож в си лу мож ли вос тей про фесійної інже нер ної підго тов ки
не слід нас ту па ти на псев до ре фор ма торські граблі, на які ось уже
25 років так друж но нас ту пає весь ук раїнсь кий політи кум та мав пує
«західні» чи «східні» соціаль ноJполітичні чи еко номічні дог ми.

Наш шлях пря мий, чіткий, функціональ но та тех но логічно орі -
єнто ва ний на ви ко нан ня го лов ної ви мо ги Май да ну — ство ри ти умо -
ви для гідно го жит тя Гро ма дян Ук раїни.

Тво ря чи но ву гро мадсь ку чи політич ну си лу, як інстру мент
мир но го ви ко нан ня цієї мріїJви мо ги Май да ну, ми спи раємося на
сис тем не ба чен ня проб ле ми че рез її функціональ не мо де лю ван ня,
з од но го бо ку, а з другого — на ре аль но існу ючі ініціати ви гро ма -
дянсь ко го Ук раїнсь ко го суспільства, що на род жуєть ся: са мо дос -
татні те ри то ріальні гро ма ди, ко опе ра тив ний рух «свій до сво го»,
рух Ук ра їнсь ко го ко за цт ва та ін.

У ме жах цієї но вої си ли особ ли ва ува га приділяєть ся, як про -
світницт ву вза галі, так і гли бо ко му про фесійно му, але дійсно сис -
тем но му, нав чан ню мо лоді, зок ре ма. Пе ред ба чаєть ся ство рен ня
в рам ках ць о го Все о бу чу шко ли «Ук раїнсь ко го уря до во го ре зер ву»,
як нав чаль ноJаналітич ної інсти туції, кот ра бу де фор му ва ти та ви -
хо ву ва ти май бутніх уря довців, ви хо дя чи з одвічних на род них праг-
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нень, усвідом ле них че рез функціональ не мо де лю ван ня та ре аль ну,
сис тем ну тех но логію втілен ня їх в жит тя.

Тіль ки на явність сис тем но го і де таль но го ба чен ня «як ма ло
б бу ти» в усіх сфе рах суспіль но го жит тя та дер жав но го уря ду ван ня
ство рює умо ви для обґрун то ва но го та дієво го «ау ди ту» діючої сис -
те ми вла ди та здійснен ня ефек тив них кроків що до її вдос ко на лен -
ня чи заміни.

Мож на стве рд жу ва ти, що си ла, яка вий де з та ким інно вацій ним
ба чен ням си ту ації на будьJякі ви бо ри ма ти ме ве ликі шан си на успіх.

Як що до вла ди прий дуть си ли, які ре аль но бу дуть не ли ше по -
літич ною, а дійсно інте лек ту аль ною та мо раль ною елітою, яка ро -
зумієть ся на тех но логії на ро щу ван ня ВВП, ста не ре зультатом зрос -
тан ня доб ро бу ту на ро ду.

А це ста не мож ли вим ли ше тоді, ко ли бу де роз роб ле но та ре алі -
зо ва но про ект «Дер жа ва Ук раїна» в інте ре сах її гро ма дян і ко ли «за -
мов ни ком» ць о го про ек ту бу дуть самі гро ма дя ни.

БудьJякий шлях мож на здо ла ти, ли ше йду чи по нь о му. Ми на
нь о го ста ли, ба чи мо на обрії чіткі об ри си Хра му «Омріяна Ук раїна» —
зна чить ми ста ли на шлях, який обов’яз ко во при ве де до хра му.

Ро би мо перші кро ки, але дійти змо же мо тіль ки ра зом, бо «нас не
по до ла ти, ли ше ко ли нас ба га то».
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ГЕТЬ ВІД МОСК ВИ

Вив чен ня та виз на чен ня го лов них при чин, че рез які Ук раїна
ще до сь о годні не мо же ста ти силь ною, са мо дос татнь ою дер жа вою,
ви ма гає сис тем но го аналізу істо рич них подій і про цесів, які відбу -
ва ли ся на те ре нах на шої країни. Од ним із го лов них зав дань у ць о -
му нап рям ку є як найш вид ше виз на чен ня без жаль но руйнівно го
впли ву Мос ковії на роз ви ток Ук раїни, її ор динсь коJро до ве ро зу -
мін ня не мож ли вості сво го існу ван ня як імперії, як що Ук раїна бу де
віль ною і не за леж ною дер жа вою. Це виз на чен ня по вин но сфор му -
ва ти усвідом лен ня як найш вид шо го пов но го роз ри ву яких би то не
бу ло сто сунків із за га рб ниць кою Мос ковією, звіль нен ня всь о го ук -
раїнсь ко го від за раз но го си ло во го по ля мос ко витів. І тут не обхід -
ним стає по шук пер шоп ри чин то го, як ми у це по ле потрапили. І вза -
галі, із чо го все по чи на ло ся.

Ви дат ний англійсь кий вче ний Ар нолд Джо сеф Тойнбі
(1889–1975) роз ро бив те орію ло каль них цивілізацій, що про хо дять
стадії: ви ник нен ня, рос ту, над ло му, за не па ду, роз па ду [1]. Клю чо -
ви ми еле мен та ми йо го те орії є по нят тя про «вик лик нав ко лишнь о -
го се ре до ви ща» і «відповідь на цей вик лик ге ог рафічно ло каль ної
людсь кої спіль но ти». Він пе ре кон ли во довів, що найбіль шо го
розквіту і прог ре су до сяг ли ті людські спіль но ти (ло кальні циві лі -
зації), для яких зовнішній «вик лик» ви я вив ся та ким, що найе фек -
тивніше сти му лю вав нап ру же ну твор чу пра цю, а нав ко лишнє се ре -
до ви ще за без пе чи ло (умо ва ми і ре сур са ми) ефек тив ну її (праці)
ма теріалізацію. Нав па ки, людські спіль но ти, у яких зовнішній «ви -
к лик» не сти му лю вав ви со ко го нап ру жен ня життєдіяль ності (теплі
краї з ба га тим жи виль ним се ре до ви щем), або умо ви нав ко лишнь о го
се ре до ви ща яких бу ли настіль ки су во ри ми, що навіть над людські
зу сил ля спіль но ти да ва ли мізер ний ре зуль тат, що лед ве за без пе чу -
вав примітив не жи вотіння (ескімось ка цивілізація), не спро мог ли -
ся на значні розквіт і прог рес.

Але най важ ливішим у те орії А. Тойнбі є те, що во на наш тов хує
нас на дум ку, що різні «вик ли ки» фор му ють людські спіль но ти
з різни ми пси хо ге не тич ни ми ти па ми лю дей (різні про це си ет ноJ та
пси хо ге не зу).

А це є клю чо вим у ро зумінні відміннос тей між ок ре ми ми ет но -
са ми, націями, дер жа ва ми то що.
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На разі слід підкрес ли ти, що не існує об’єктив них підстав у жод -
 но го на ро ду чи ра си що до своєї ви ве щен ності або зверх ності над
інши ми [2]. Всі лю ди пішли з од но го ко ре ня, а ефек тивність ет -
носів, їх успішність вия ви ли ся пізніше в ре зуль таті ди фе ренціації
як умов їхнь о го існу ван ня (ге ог рафія зна ход жен ня, кліма тичні
умо ви, при род ний ланд шафт, тва рин ний і рос лин ний світ то що),
так і пси хо соціаль но го роз вит ку ак тив ності соціуму вза галі й інте -
лек ту кож но го індивіду, зок ре ма.

За га лом же фізич ний тип, ма теріаль на і ду хов на куль ту ри лю -
дей фор му ва ли ся в умовах склад них комп ле кс них про цесів, які
три  ва ли сотні ти сяч років.

Після на ве ден ня за галь них мірку вань да вай те по ди ви мо ся, як
ска за не до по мо же нам роз ме жу ва ти «братів» ук раїнців і мос ко витів.

Вик ли ка ми для люд нос тей, які сто я ли біля ко лис ки ет но ге не -
зу май бутніх мос ко витів, бу ли дрімучі ліси та бо ло та, а та кож
відок рем леність їх (люд нос тей) від нав ко лишніх цивілізацій.

Пра щу ра ми мос ко витів бу ли уг роJфінські пле ме на примітив -
ної зби раль ноJмис ливсь кої куль ту ри, що жи ли відок рем ле но се ред
безк райніх лісів та баг но вищ су час ної ПівнічноJСхідної Євро пи.
Ці пле ме на на ле жать до ура лоJал тайсь кої гру пи і ти ся чу років то му
бу ли близькі до пе ченігів, по ловців та хо зар, але зна хо ди ли ся на
знач но ниж чо му від них рівні суспіль но го роз вит ку. Фак тич но,
пред  ки мос ко витів бу ли ти ми ж пе ченіга ми, але тіль ки лісо ви ми. На
той час це бу ли найп римітивніші та найвідсталіші у куль тур но му
сенсі пле ме на Євро пи. І не ли ше в да ле ко му ми ну  ло му, але й на
зла мі I та II ти ся чоліть во ни бу ли каніба ла ми. Грець кий істо рик Ге -
ро дот (5 ст. до Р. Хр.) на зи вав їх анд ро фа га ми (по жи ра ча ми лю дей),
а Нес тор Літо пи сець уже в період Русь кої дер жа ви — са моїда ми...
Уг роJфіни прийш ли на те ре ни ПівнічноJСхідної Євро пи ізJза Ура -
лу десь у 1 ти ся чолітті до Р. Хр. Ма ю чи низь ку ор га нізацію суспіль -
но го жит тя, во ни не мог ли вит ри ма ти кон ку рен ції у бо ротьбі
з куль турніши ми на ро да ми за степ та лісос теп і мусили вдо воль ня -
ти ся ма лоп ри дат ни ми для жит тя зем ля ми. Оче вид но, нес та ча про -
дуктів хар чу ван ня зму шу ва ла їх по жи ра ти своїх ста риків, ос лаб ле них
або за хоп ле них у по лон членів сусідніх пле мен. На ве дені відо мості
доз во ля ють сфор му ва ти об раз то го «вик ли ку», під впли вом яко го
протіка ли ти ся чоліття ми про це си ет но ге не зу, пси хо ге не зу, фор му -
ю чи ет ноп си хо логію мос ко витів, їхній ге не тич ний код. А «вик лик»
ви я вив ся та ким, що фор му вав не ли ше вда чу лісо во го зби ра ча,
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мис лив ця, але й грабіжни ка, розбійни ка, на пад ни ка, лю доїда. От -
же, людність май бутньої Мос ковії фор му ва ла ся у важ ких умо вах,
не зна ю чи зем ле ро б ства включ но до Х століття. Дже ре ла ми хар чу -
ван ня бу ли част ко ве роз ве ден ня ху до би, біль ше по лю ван ня і розбій.
Але ще із ста ро давніх часів відо мо, що як ско тарі, так і мис ливці
відзна ча ли ся войов ничістю і на хи лом до гра бун ку.

Істо ричні свідчен ня го во рять нам про те, що людсь кий ма те -
ріал май бутньої Мос ковії — лісові пе ченіги (уг роJфіни), за хо вані
ліса ми і неп рохідни ми бо ло та ми від шляхів людсь кої цивілізації,
ва рив ся в котлі пси хо ге не зу, який устійню вав ге не тич ний код на -
пад ни ка, розбійни ка, грабіжни ка, пле кав культ си ли, культ екс пан -
сії, ге не тич не праг нен ня за хоп лен ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща,
бо тіль ки в та кий спосіб уга мо ву вав ся страх пе ред не виз на ченістю,
тіль ки в та кий спосіб га ран ту ва ло ся відчут тя без пе ки. Та ка спе ци -
фіка в пси хо логії мос ко витів роз ви ва лась та закріплю ва лась і в по -
даль шо му істо рич но му про цесі. Зок ре ма, вся істо рич на сму га
зрощу ван ня уг роJфінів з мон го лоJта тарами підтве рд жує те, що
войов ни чість і за га рб ни цт во мон го лоJта тар ли ше устійни ло і під -
си ли ло аг ре сивність, розбійницт во та за га рб ни цт во уг роJфінів
і на да ло йо му пош товх до біль шо го роз ма ху зовнішньої екс пансії
за ра ху нок зміц нен ня дес по тич ної дер жав ності в Мос ковії та зрос -
тан ня її війсь  ко вої по ту ги. Кри ва ве зби ран ня спорідне них за по бу -
том князівств нав ко ло Мос ковсь ко го Ханства та розріст трив ко го
дер жав но го ут во рен ня Мос ковсь ко го царства наб ра ло та ко го роз -
го ну, що не змог ло зу пи ни ти ся і так са мо кри ва во і жорс то ко вих -
люп ну лось за межі на сусідні на ро ди (на сам пе ред на ук раїнців) та
інші дер жа ви. Як ба чи мо, за ли шаєть ся во но нев га мов ним і до те -
пер: Придністров’я, Чеч ня, Грузія, Крим, Східна Ук раїна. За час
сво го існу ван ня Мос ков щи на розв’яза ла 100 воєн і ве ли ких зброй -
них конфліктів. Та ко го не знає біль ше жод на із країн світу. Це сум -
ний ре корд.

Зовсім інши ми бу ли «вик ли ки» для люд нос тей, які зай ма ли
землі, що ся га ли від Пе ред кав каз зя до Кри му по До нець на півдні
і до верхів’я Дес ни і Прип’яті на півночі; на за ході від верхів’я
Дністра по Бу гу аж по Нар ву. Яск ра вим до ка зом то го, що між по -
тре ба ми лю дей, при род ни ми і кліма тич ни ми умо ва ми, які спри я ли
їх за до во лен ню, ви ник у той час сво го ро ду ре зо нанс, мож на вва -
жа ти існу ван ня ду же роз ви ну тих цивілізацій, відо мих під наз ва ми
Трипільсь кої, а ще раніше — Арат ти, Скитії, Кімерії та ін.

22



Нинішні землі Ук раїни прос то наш пи го вані за лиш ка ми ди во -
виж ної цивілізації, відо мої під наз вою «Трипільсь ка цивілізація».
Після то го, як націоналJсоціалісти Треть о го Рей ху спо га ни ли по -
нят тя «Арійсь ка ра са», во но зник ло із на у ко во го обігу. На томість
за па ну ва ло лу ка ве за мов чу ван ня та ігно ру ван ня трипільсь кої
цивілізації, яка 7500 років то му спа лах ну ла на нинішніх зем лях Ук -
раїни як витвір твор чо го ду ху Арійсь кої ра си. Ук раїнці по спра вед -
ли вості є гілкою арійсь ко го пле мені — про тос лов’ян, на щад ки якої
й до нині на се ля ють ук раїнські етнічні те ри торії. І спра ва зовсім не
в тім, що хтось виз нає цей факт, а хтось не виз нає. Спра ва в тім, що
має місце спро ба стер ти ми ну ле, в ре зуль таті пок ри ло ся мо ро ком
по ход жен ня євро пейсь кої лю ди ни і євро пейсь кої куль ту ри. Сти -
ран ня ж ми ну ло го приз во дить до сти ран ня май бутнь о го. Чи ма ло
є та ких, що хотіли б зро би ти з ук раїнця «не пом ня що го» Іва на!

Придніпровсь ка Арат та (Трипільсь ка цивілізація)» по ро ди ла
іранські Арат ту і Ар ту, індійські Ара ту і Бга ра ту, ет русь ку Ар та ну,
древнь о руські Ар ту і Ар санію. На щад ки араттів III–II ти ся чоліттях
до н.е. на зи ва ли се бе «со няч ни ми» — іло на ми (звідси Іліон — Троя)
і ле ле га ми (ле ле ка ми, грець кою — «пе лаз га ми»).

Ле ле гиJіло ни ста ли пред ка ми тро янців (лілів, ве недів...),
греків (пе лазгів, еллінів, да найців...), част ко во рим лян (ве недів, ет -
русків, сабінів...), слов’ян (іллонів, ге лонів, кра ян, ве недів, но рик ва,
русів...). На Чер ка щині тра диція «Сон це подібної країни зем ле ро -
бів» проісну ва ла до Київсь кої Русі — до скла ду якої, за свідчен ня ми
арабсь ких мандрівників IX–X століть, вхо ди ло князівство Ар санія
зі сто ли цею Ар тою. На пев но, са ме ця країна вва жа лась іран ця ми
зем ним раєм і втілен ням ви що го світо уст рою — свя щен ною Ар тою,
такі уяв лен ня мог ли у них склас ти ся в арійські або ж у скіфські ча си.

«Пра ця ми кіль кох по колінь уче них ко ло по шуків пра батьків -
щи ни Араїв — від Індії до Скан ди навії — зву зи лось, на решті, до
ни зин Дніпра. Зас лу га в ць о му на ле жить німцю К. Рітте ру, анг -
лійцю Г. Чайль ду, австрійцю П. Крем че ру, бол га ри ну В. Ге оргієву,
ук раїнцю В.М. Да ни лен ку, аме ри кан цю М. Гімбу тас, мос ко ви ту
О.Н. Тру ба чо ву» [1].

«А до чо го тут Ук раїна?», — за пи таєте ви. А до то го, що Три -
пільці — найбільш раннє на те ри торії Ук раїни осіле на се лен ня. Об -
ра ли во ни цей край то му, що знайш ли тут найліпшу для сільсь ко го
гос по да р ства зем лю. Ніде в Євразії — ні на схід, ні на північ, ні на
захід — не має та ко го ба га тю що го чор но зе му. Іти з цієї те ри торії,
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шу ка ти зем лю кра щу, ро дю чішу — безг луз до. Щоб по ки ну ти та ке
ба га т ство, потрібно бу ти сліпим. Сліпи ми давні на род ності не бу -
ли. І то му їхні на щад ки ніку ди звідси не йшли — нез ва жа ю чи на всі
ка таклізми, во ни про дов жу ва ли жи ти там, де жи ли, про дов жу ва ли
ви ро щу ва ти той же хліб, роз во ди ти тих же свійсь ких тва рин.

Трипільсь ка цивілізація — умов на наз ва спіль ності пле мен, які
меш ка ли на зем лях су час ної Ук раїни, Мол до ви й час ти ни Ру мунії
з 5 400 до 2 750 р. до н.е. З од но го бо ку, зда ва ло ся б, ней мовірно
дав но. А з іншо го, як що вва жа ти, що три валість по коління ста но -
вить 25 років, це ли ше 216–110 по колінь то му!

Трипільсь ка цивілізація бу ла од ним із найбільш ранніх центрів
роз вит ку пла не ти. Бу ло б за над то стве рд жу ва ти, що трипільці ви -
пе ре ди ли світо вий цивілізаційний про цес (хо ча ба га то хто са ме це
й стве рд жує), од нак на сь о годні без пе реч но те, що во ни пе ре бу ва -
ли в йо го аван гарді.

Го во ря чи «трипільці», ми маємо на увазі не націю, не якийсь
особ ли вий на род, а су купність різних пле мен, що ство ри ли на те -
ри торії Ук раїни свою цивілізацію. Меш канці цієї цивілізації не бу -
ли предс тав ни ка ми яко гось пев но го ет но су, од нак бу ли носіями
спіль но го, більшJменш єди но го мен таліте ту.

Аре ал осілості трипільців зай мав ве ли чез ний простір — від Тран -
сіль ванії до Дніпра, від Во лині до уз бе реж жя Чор но го мо ря. Наз ва
«Трипілля» умов на. Так зветь ся містеч ко під Києвом, де 1897 ро ку
чесь кий ар хе о лог Вікентій Хвой ка ви я вив перші сліди цієї куль ту -
ри. В Ру мунії во на на зи ваєть ся Ку ку те ни.

Після по я ви трипільсь ких по се лень у 4600–4200 ро ках із Кар -
пат, Цент раль ної Євро пи й Азії сю ди ри нув по туж ний потік
«емігрантів» — тих, хто сподівав ся знай ти на цій те ри торії кра ще
жит тя: швид ко зрос ла кількість по се лень, ви ник ли міста, з’яви ли -
ся куль тові архітек турні спо ру ди, вит во ри мис те цт ва, про то пи -
семність, вза галі — на ро ди ла ся цивілізація. 4100–3200 ро ки — це
період розквіту трипільсь кої куль ту ри, ре ме сел, ме та ло об роб ки.
З 3200Jх років з невідо мих при чин еко номіка трипільців по ча ла
зга са ти. За не па ли міста, спрос ти ла ся соціаль на струк ту ра, зник ло
гон чар не ре мес ло.

Трипільсь ка куль ту ра ра зю че схо жа з куль ту рою ост ровів Егейсь-
ко го мо ря. Це да ло привід стве рд жу ва ти, що в той час від Кри ту до
Дніпра був спіль ний куль тур ний простір. Мож ли во, не ли ше куль -
тур ний, але й етнічний.
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Хто до ко го прий шов — «ми» за се ли ли Се ред зем но мор’я або
«во ни» Придніпров’я? Вчені вва жа ють, що прийш ли до нас во ни.
А ко ли так, перші ко лоністи трипільсь ких зе мель — се ред зем но морці.

Досліджен ня нек ро полів нас туп них часів свідчать, що на се лен -
ня пізнь о го Трипілля бу ло вкрай не од норідним. Це був конг ло ме рат
різних на родів, пле мен і су бет носів, які про тя гом по над двох ти ся -
чолітньої історії при нес ли в трипільсь ку куль ту ру свої зви чаї, мо ву,
знан ня, тех но логії, віру ван ня. Але всеJта ки се ред зем но морсь кий
і про тоєвро пеоїдний ти пи че репів зустріча ють ся частіше від інших.

Пра налізу вав ши слов’янські мо ви, лінгвісти виділи ли сло ва, які
не ма ють відповідних ана логів у спорідне них індоєвро пейсь ких мо-
 вах — гер мансь ких, ро мансь ких, індійсь ких, ірансь ких і т. д. Та ка
ж клопітка про це ду ра бу ла про ве де на й з давнь ог рець кою мо вою.
У підсум ку дослідни ки от ри ма ли пласт лек си ки, яка на чеб то невідо -
мо звідки взя ла ся. Але оскіль ки щось з нічо го не ви ни кає, то вва -
жаєть ся, що «невідомі на уці» сло ва ус пад ко вані з мо ви суспільства
більш давнь о го, яке меш ка ло на цій те ри торії. Тоб то — трипільсь ко го.

І що ж це бу ла за мо ва?
Вчені вва жа ють, що го лов ною особ ливістю мо ви Трипілля бу -

ли пе ре важ но сло ва з відкри ти ми скла да ми. Відбит ки та кої ж мов -
ної струк ту ри ви яв ле но на Криті й у Малій Азії. Це свідчить про те,
що мо ва носіїв Трипільсь кої куль ту ри, швид ше за все, на ле жа ла до
гру пи давніх чор но морсь коJсе ред зем но морсь ких.

У давнь ос лов’янській мові теж пе ре ва жа ли відкриті скла ди,
прос те жу ва ла ся тен денція до рівномірно го чер гу ван ня го лос них
і при го лос них. Але з усіх слов’янсь ких мов в ук раїнській це збе рег -
ло ся найбільш ви раз но. Ук раїнсь ка мо ва ус пад ку ва ла з «трипільсь -
кої» ще й найбіль шу кількість слів. Зок ре ма: бать ко, бо ровій,
вирій, віл, го луб, горіх, жит ло, іскра, кер мо, кібець, кінь, ко би ла,
ко ли ба, крісло, ліс, ма ли на, меч, мідь, мо ги ла, оло во, рав лик, сви -
нець, срібло, те ля, тик ва, хліб, а та кож іме на й куль ти де я ких язич -
ниць ких богів і назв ге ог рафічних об’єктів.

На дум ку, Мо сенкіса, ук раїнсь ка мо ва за по зи чи ла з мо ви Три -
пілля ті зву кові ри си, які за раз усвідом лю ють ся як її особ ли ва «ми -
лоз вучність». Вче ний вва жає, що са ме зав дя ки зв’яз ку з «трипіль сь -
кою», ук раїнсь ка мо ва, на відміну від моск винсь кої або польсь кої,
на ле жить до гру пи се ред зем но морсь ких.

Я привів так ба га то інфор мації із си вої дав ни ни з однією ме тою —
звер ну ти ва шу ува гу, ша новні чи тачі, що не потрібно шко ду ва ти
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сил, щоб зру ши ти спра ву відтво рен ня спра вжньої прав ди вої ук -
раїнсь кої історії і сфор му ва ти у світо вої гро мадсь кості усвідом лен -
ня то го, що Ук раїна зас лу го вує на свою сис те му вар тос тей і свою
істо рич ну без пе рервність на та ко му ж рівні, як і провідні євро -
пейські країни.

Біль ше то го, за раз виз на чені де які підста ви ду ма ти, що три пільсь -
кі піктог ра ми з’яви ли ся, мож ли во, раніше за шу мерські. Це має
до корінно зміни ти ро зуміння пер шо ви токів людсь кої цивілізації.
Втім, для ць о го потрібно по до ла ти звичні сте ре о ти пи мис лен ня.
А це, пев но, найскладніше.

За вер шу ю чи оцінку внес ку Трипільсь кої та інших цивілізацій
у за галь ну ко пил ку людства, не мож на не вра хо ву ва ти та кож і то го
фак ту, що їх процвітан ню суттєво спри я ло і те, що під час різко го
зле деніння по туж ний шар кри ги вкрив май же 30% по верхні кулі,
а на те ре нах су час ної Ук раїни, де існу ва ли ці цивілізації, ль о до вий
пан цир не опус кав ся ниж че су час но го Ка менсь ка (Дніпрод зер -
жинсь ка) на Дніпров щині (Дніпро пет ров щині) і цей про цес
в Європі мав місце впро довж чо тирь ох ль о до ви ко вих епох, — за га -
лом близь ко 650 тис. років.

Бе зу мов но, що ці фак то ри не мог ли не впли ну ти на мен талітет
люд нос тей, який фор му вав ся за ду же різних умов.

Спра вед ли вості ра ди слід відміти ти, що ду же час то різні ав то -
ри, аналізу ю чи ха рак тер мос ко витів, за ли ша ють по за ува гою при -
чи ни про я ву рис то го чи іншо го яви ща. Як би в ана логічних умо вах,
які бу ли у мос ко витів, відбу ва ли ся про це си ет но ге не зу, пси хо ге не -
зу іншо го на ро ду, скажімо, японців, німців або ук раїнців, ре зуль тат
ма буть, був би ана логічним.

І на за вер шен ня вик ла де них мірку вань, які, як не важ ко здо га да -
ти ся, прис вя чені обґрун ту ван ню тієї ви мо ги ук раїнсь ких патрі о тів,
яку мож на ко рот ко сфор му лю ва ти так: «Екс пан сивні мос ко ви ти!
Не сунь те своє шовіністич не мур ло у наші ук раїнські спра ви. Спо чат-
ку на ведіть у се бе лад. Пов ча ти інших, вра хо ву ю чи всі «за га рб ниць -
кі до сяг нен ня» ва шої імперії, у вас не має ані най мен ших підстав».

«Во ля на род них мас усюди на світі має один зміст: ніякий на -
род не хо че підко ряти ся іншо му на ро дові і на цих ос но вах по бу до -
ва на мо раль Людства. Жод ний чу жи нець не має пра ва вчи ти нас,
як ми маємо ро зуміти самі се бе», — Л. Си лен ко.

І щоб ць о го біль ше ніко ли не до пус ка ти, весь світ, і в, пер шу
чер гу Євро па, по винні усвідо ми ти, що Ук раїна за хи щає не тіль ки
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се бе, во на є ду же важ ли вим демпінгом імперсь кої заг ро зи всь о му
світові. І то му нам тре ба об’єдна ти ся і че рез постійний дип ло ма -
тич ний вплив на Мос ковію на підставі ви ва же них на у ко вих да них
зад ля спіль но го бла га то ру ва ти шлях пе ре род жен ня імперсь кої ге не -
ти ки московитів. Зовсім не йдеть ся про по ка ран ня су час них і прий -
дешніх по колінь московитів за підступ не діян ня їхніх предків! Ба -
га то зло го нат во ри ли різні на ро ди в своїй історії. Йдеть ся про
окуль ту рен ня мос ко витів, сприй нят тя за ко номірності про це су де -
мок ра ти зації жит тя, за суд жен ня імперсь ких ре ци дивів. Більшість
ко лишніх імперсь ких мет ро полій уже ввійшла в де мок ра тич не рус -
ло світо вих про цесів і по дає гідний прик лад насліду ван ня у ць о му.

Бе зу мов но, що цей про цес очи щен ня бу де на ба га то ефек тив -
нішим, як що він, на ря ду з дип ло ма тич ни ми ме то да ми, бу де ви ко -
рис то ву ва ти та кож не обхідні війсь кові, еко номічні та ін. фак то ри.

А по ки що, до рогі мої ук раїнці, — три май те ся по даль ше від
Моск ви! Гас ло Ми ко ли Хвиль о во го «Геть від Моск ви!» вічно ак ту -
аль не. Не без пе ка від неї ду же ве ли ка. Мос ковія на ма гаєть ся за пус -
ти ти при вид «рус ско го ми ра» в усь о му світі. 

Ціка вий аналіз на цю те му розміще но в га зеті «Заг ра ва» за лис -
то падJгру день 2016 ро ку, який по да но ниж че з не ве ли ки ми ско ро -
чен ня ми. 

Тре ба усвідо ми ти, що Ук раїна в до бу но вої і новітньої історії аж
до про го ло шен ня не за леж ності в 1991 р. не бу ла відо ма на леж ним
чи ном як суб’єкт міжна род ної політи ки.

Все, що бу ло в мос ковській імперії та в так зва но му СРСР, — то
бу ло «Росія» в свідо мості світу, ад же по ведінка Ук раїни у ве ликій
політиці бу ла по ведінкою слух ня но го ва са ла Моск ви. Ва сал ма ло
ко го ціка вив.

З пос тан ням імені Не за леж на Ук раїна, ма ло що зміни ло ся! Чо му?
Та то му, що Ук раїна вийш ла на світо ву політич ну аре ну як бідний ро -
дич, як про хач, як нет рив ка дер жа ва. І вла да в Ук раїні у всі ро ки не -
за леж ності не бу ла де;фак то ук раїнсь кою: бу ла ко рум по ва ною, амо -
раль ною, грабіжниць ко;бан дитсь кою. Во на, вла да, не тіль ки не
пра цю ва ла ва же ля ми, які б підніма ли Ук раїну в ранг суб’єкта історії,
а навіть не зна ла про ті ва желі, та й не праг ну ла зна ти.

А ті ва желі бу ли нап раць о вані ук раїнсь ки ми ви дат ни ми мис ли те ля-
ми в до бу підневіль но го ста ну ук раїнства. Смисл їх в су куп ності зво дить -
ся до фор му ли: Ук раїна має вий ти на світо ву аре ну не зі своїми внут ріш -
німи проб ле ма ми, а з ініціати ва ми вирішен ня проб лем, які сто су ють ся,
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три во жать, є на галь ни ми для ціло го світу. Тоді Ук раїну уз на ють і при -
й муть. Прий муть, бо хто кра ще вив чив і усвідо мив що та ке мос ковсь -
ка ор да? Ор да, яка ще біль ше, ніж у до бу Чингісха на, йо го синів та
онуків, заг ро жує сво боді Євро пи і світу.

Євро па і світ у по пе реднь о му столітті бу ли об ма нуті. За ве ли ку
біду во ни сприй ня ли при вид і чин мос ковсь ко го «ко мунізму», а не
ор динсь ку суть мос ковсь кої імперії, що цинічно ви ко рис та ла той
при вид для віднов лен ня че рез «кров і залізо» своєї імперії, що роз -
си па ла ся після Пер шої світо вої війни, і далі для за гар бан ня Євро -
пи, країн півден ної Азії, Аф ри ки, півден ної Аме ри ки в час і після
Дру гої світо вої війни. Ко ли той амо раль ний, неп ри род ний при вид
розвіяв ся (СРСР роз ва лив ся), світ повівся на но вий об ман Моск ви —
обіцян ки де мок ра ти зації.

Чверть століття зна до би ло ся світові, щоб огов та ти ся від ць о го
об ма ну.

Ор динсь ку суть мос ковсь ка імперсь ка кліка те пер одя гає в оде -
жу «рус ско го міра».

Ор да жи ве і діє! Здійсню ючи пос ту по во епо халь ноJстра тегічну
опе рацію — ме та мор фо зу пе рей ме ну ван ня мос ковсь ко го уг роJфі -
ноJта тарсь ко го улу су Зо ло тої Ор ди в Мос ковію, зі взят тям на се бе
місії Треть о го Ри му, потім в Росію, ук рав ши це ім’я в ук раїнцівJру -
сичів, котрі втра ти ли свою дер жавність, і, на решті, в гло баль ну
струк ту ру «рус ско го міра». Весь про цес ме та мор фо зи суп ро вод жу -
вав ся не бу ва лою ніде в світі фаль сифікацією історії.

Третій Рим ефек тив но не спра цю вав, бо за ли шив ся існу ва ти
Пер ший Рим, та ще й став од ним із фор постів де мок ратії в політиці та
політи ки еку менізму в релігійній ца рині. Це поJпер ше. А поJдру ге,
цивілізо ва ний світ розг ледів підступ ний за ми сел Пет ра І. Однією
ру кою цей ор ди нець «про ру бу вав вікно в Євро пу», ніби то для
окуль ту рен ня Мос ковії. На ць о му Євро па ку пи ла ся та по го ди ла ся
пе ре су ну ти існу ючі на той час свої кор до ни на схід, вклю чив ши
час ти ну те ри торії мос ковсь кої імперії в склад Євро пи. Дру гою ру -
кою Пет ро І пи сав За повітJінструкцію для мос ковсь кої ор ди — як
тре ба діяти, щоб за во ю ва ти всю Євро пу.

А що та ке «русскій мір»?
Йо го фа бу ла роз роб ле на в до бу найбіль шо го розквіту мос ковсь -

кої ор ди — роз пов сюд жен ня мос ковсь кої вла ди на те ре ни країн
Вар шавсь ко го До го во ру. Од ним із її ав торів вис ту пив те о соф-філо -
соф — ге ог раф Данііл Андрєєв. За тим фа бу ла вив ча ла ся імперсь -
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кою клікою і бу ла врешті об на ро ду ва на для мо раль ноJпси хо -
логічної та політич ної підго тов ки ор динсь ко го суспільства до ре -
алізації за га рб ниць кої прог ра ми.

По да мо лиш де які стриж неві ас пек ти фа бу ли (за Д. Анд рєє -
вим) в оригіналі [4].

«Рос сия пред наз на ча лась для един ствен ной и не пов то ри мой
роли, мис сия ми ро во го масш та ба под го тав ли ва лась внут ри ее и над
ней. И осу ще с твле ние этой мис сии бы ло бы за ра нее об ре че но, ес -
ли бы не ок реп шая куль ту ра, ду хов но не за ка лен ный на род, не
под го тов лен ная стра на ока за лись бы втя ну ты ми в од ну из на ций
Ка то ли чес кой или Се ве роJЗа пад ной куль ту ры» [4, 269].

«Цер ковь из дав на за ня ла по зи цию ду хов ной со юз ни цы го су -
да р ства, позд нее из со юз ни цы прев ра ти лась в по мощ ни цу, по том
в слу гу, а при треть ем Жруг ре — в ра бу... Сколь ко ни пе чаль но с ре -
ли ги оз ноJкуль тур ной, а тем бо лее с кон фес си о наль но-пра вос лав -
ной точ ки зре ния это нис хож де ние по сту пе ням под чи не ния го су -
да р ству, все же это — мень шее из двух зол, ес ли со пос та вить его
с про ти во по лож ной край ностью» [4, 297].

«Ка ки ми им пуль са ми соз да ва лось это ги га н тское ге ог ра фи -
чес кое це лое, тот стран ный колг ло ме рат пус тынь, тундр, пло до -
род ней ших гус то на се лен ных об лас тей, ог ром ных го ро дов и не о -
боз ри мой тай ги, ко то рое в об щих чер тах сов па да ло с гра ни ца ми
Рос сийс ко го сверх на ро да?» [4, 302].

«...рус ский на род, и без то го до нель зя раз ре жен ный на гро мад -
ной, не об жи той еще Вос точ ноJЕв ро пейс кой рав ни не в ка киеJни -
будь сто лет за лил прост ра н ство, в три ра за пре вы ша ю щее тер ри то -
рию его ро ди ны... в неп ро буд ную глу хо мань, че рез ис по ли нс кие
ре ки и неп ро лаз ную тай гу, че рез райо ны, за ня тые ино род ца ми,
ока зы вав ши ми соп ро тив ле ние, и, до бе жав, на ко нец, до Ти хо го
оке а на не ус по ко ит ся да же и там, а пе ре мах нуть в Аме ри ку?..

А де я ния, вну шав ши е ся пер воп ро ход цам, сво ди лись к од но му —
толь ко к од но му, но ве ли ко му: зах ва тить и зак ре пить за сверх на ро дом
Рос сийс ким гран ди оз ные прост ра н ствен ные ре зер вы...» [4, 303–304].

«Но дос та точ но оче вид но, что прев ра ще нию Рос сии из ок ра ин -
ной вос точ ноJев ро пейс кой стра ны в ве ли кую ев ро а зи а тс кую дер -
жа ву, за пол нив шую все по лое прост ра н ство меж ду Се ве роJза пад ной,
Ро ма ноJка то ли чес кой, Му суль ма нс кой, Ин дийс кой и Даль не вос -
точ ной куль ту ра ми (то есть меж ду поч ти все ми куль ту ра ми, ны не
су ще ст ву ю щи ми) Ярос ве том при да ва лось осо бое зна че ние. Мож но
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до га ды вать ся, что это име ло от но ше ние ко все мир ноJис то ри чес -
ко му наз на че нию Рос сии и что эти прост ра н ствен ные ре зер ви
долж ны пос лу жить аре ной для тех твор чес ких де я ний сверх на ро да,
сви де те лем ко то рых явит ся XXI или XXII век. Куль ту ра, приз ван -
ная пе ре рас ти в ин тер куль ту ру, мо жет осу ще ст вить свое наз на че -
ние, лишь тес но соп ри ка са ясь со все ми куль ту ра ми, ко то рые она
долж на ас си ми ли ро вать, объ е ди нить и прев ра тить в пла не тар ное
един ство» [4, 306].

Та кою є прог ра ма діянь «рус ско го міра».
По да ної ви ще стис лої довідки, умо ти во ва ної на у ко ви ми да ни -

ми та прак тич ни ми діями Мос ковії, цілком дос татньо аби Ук раїна,
що ста ла жерт вою ор динсь кої екс пансії на до сить три ва лий час,
відчу ла свій національ ний обов’язок звер ну ти ся до людства із зас -
те ре жен ням що до ство рю ва ної ор дою не без пе ки та зак ли ком до
єднан ня зу силь, націле них на при бор кан ня ор динсь ких апе титів
Моск ви, на інфор маційну зли ву ма теріалів на те ре ни нинішньої
обс ку ба ної імперії, котрі б (ма теріали) спо ну ка ли нині по не во лені
Мос ковією на ро ди до національ ноJвиз воль ної бо роть би за ра ди
сво го національ но го по ря тун ку від то таль ної асиміляції та ви ко -
рис тан ня як гар мат но го м’яса в за га рб ниць ких війнах.

XXI століття «для тех твор чес ких де я ний сверх на ро да» уже нас -
ту пи ло, XXII — гря де. Творчість мос ковсь ких «андрєєвих» нині
про дов жу ють мос ковсь кий філо соф Ар кадій Малєр та йо му по дібні.
Про ци туємо де що з пи сань А. Малєра що до нинішньої Ук раїни
в оригіна лах «рус ско го міра» [5].

«На ше Прост ра н ство — это тер ри то рия на шей сво бо ды, и она
сжата до воз мож ных пре де лов. Тре тий Рим свер нул ся к гра ни цам Рос-
сийс кой Фе де ра ции, Рос сии, ли шен ной сво ей собствен ной Ро ди ны —
Ки евс кой Ру си, тер ри то рии рус ско го детства, пол ной его ра дос тей
и пер вых кош ма ров. Наз ван ная впос ле д ствии «ок ра и ной» Рос сии и Поль -
ши, она ста ла нуж на всем на шим вра гам, как вот од наж ды кто9то
от дал ее за бес це нок. Ук ра и на — это ко лы бель Ру си, это мес то ее
рож де ния и кре ще ния, ее детства и ее пер вых под ви гов (геніаль но
точ но ска за но, але при чо му тут місце на род жен ня, ди ти н ства і пер -
ших под вигів у заліссі дітей уг ро"фіно"та тарсь ко го мос ковсь ко го улу -
су Зо ло тої Ор ди, пе рей ме но ва но го пізніше в Мос ковію?! — Авт.). Ук -
ра и на — это Тав рия, это Чер ное мо ре, это вы ход к про ли вам, это
путь вод ру же ния крес та на Свя тую Со фию. Это на ше Прош лое, и это,
ко неч но, на ше Бу ду щее. Вер нуть Ук ра и ну — это на ша пер вая ге о по -
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ли ти чес кая за да ча, это наш Гра аль, ко то рый у нас был и ко то ро го
нас ли ши ли...» [5, 192].

Далі філо соф А. Малєр по дає ме то ди куJінструкцію за гар бан ня
Ук раїни.

«1. Об мен сфе ра ми вли я ния с ос нов ны ми ге о по ли ти чес ки ми со пер -
ни ка ми (мы вам ус ту пим то9то, а вы зак ро е те гла за на ок ку па цию
Ук ра и ны)...

2. Фор ми ро ва ние єди но го про мос ко вс ко го дви же ния (ор га ни за ция
в со сед них с мос ко вс кой им пе ри ей стра нах єди но го про мос ко вс ко го
дви же ния)...

3. Сис те ма ти чес кое куль тур но9эко но ми чес кое ос во е ние (куль -
тур ный и эко но ми чес кий де сант в Ук ра и ну по сов ме ст ной еди ной
прог рам ме)...

4. Ис поль зо ва ние ре сур сов РПЦ МП. Един ствен ной ре аль ной инс -
ти ту ци о наль ной ос но вой для куль тур но9эко но ми чес ко го вли я ния яв -
ля ет ся хо ро шо ор га ни зо ван ная и цент ра ли зо ван ная в Моск ве «сеть»
при хо дов Рус ской Пра вос лав ной Церк ви Мос ко вс ко го Пат ри ар ха та
(під ли чи ною Ук раїнсь кої Пра вос лав ної Церк ви Мос ковсь ко го лже -
патріар ха та. — Авт.)...

5. По ли ти ка «уп рав ля е мых конф лик тов». Моск ва долж на на чать
вис ту пать глав ным и са мым зф фек тив ным ар бит ром во всех внут -
рен них конф лик тах на со сед них с мос ко вс кой им пе ри ей тер ри то ри ях
(за прин ци пом «розділяй і во ло да рюй». — Авт.)...

6. Вре мен ное вве де ние двой но го граж да н ства (для ор ганізації
Моск вою про во кацій на зра зок Півден но9осе тинсь кої для аг ресії про -
ти Грузії. — Авт)...

7. Ус та нов ле ние ре жи ма эко но ми чес кой за ви си мос ти (для тис ку
че рез пе рек рит тя га зу, наф ти і інших ре сурсів. — Авт.)» [5, 313–318].

Звер не мо ува гу «всіх май бутніх мос ковсь ких підда них» (за
стра тегією «андрєєвихJмалєрів» — це приз на чені для пог ли нан ня
Мос ковією предс тав ни ки ПівнічноJЗахідної, Ро ма ноJка то лиць -
кої, Му суль мансь кої, Індійсь кої та Да ле косхідної куль тур) на та ке:
особ ливістю стра тегії мос ковсь кої ор ди є: спо чат ку роз роб ляєть ся стра-
тегія і так ти ка за гар бан ня іншо го на ро ду, а потім, ви хо дя чи з пих (стра -
тегії і так ти ки за гар бан ня) ук ла да ють ся до го во ри, уго ди, кон венції і т. ін.
про друж бу, бра те р ство, взаємо вигідне співробітницт во, спіль ну обо -
ро ну і т. д., і т. п. в та ких тран скрипціях, які б спри я ли про це сам за гар -
бан ня. Моск ва лег ко підпи сує такі речі, а в слуш ний мо мент на хаб но
роз ри ває їх та бе ре жерт ву за гор ло смер тель ним заш мор гом.
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З чим має вий ти на міжна род ну політич ну аре ну Но ва Політич на
Си ла Ук раїни?

1. З чітким роз’яс нен ням фа бу ли «рус ско го міра» та до ве ден -
ням, що нинішня політи ка Мос ковії є спро бою ре алізації цієї фа -
бу ли на міжна родній арені.

Стерж неві ас пек ти фа бу ли в оригіналі (на язикє) та в пе рек ладі
офіційни ми мо ва ми ООН ма ють бу ти розіслані в усі дер жа ви, включ -
но з Ва ти ка ном. Папі Римсь ко му не обхідно до вес ти, що йо го при -
ми рен ня з мос ковсь ким лже патріар хом Ки ри лом, є при ми рен ням
із са та ною, є ак том без бож ни цт ва. Зак ли ка ти всі політичні си ли
світу повер ну ти ся до термінів «Мос ковія», «мос ковсь ка імперія»,
за мість підступ но прив лас не ної неп ри та ман ної Мос ковії, а тим
біль ше імперії, наз ви — Росія.

2. Має вий ти з про по зицією до всіх дер жав (членів і не членів
ООН) що до пе рег ля ду ста ту ту ООН. Са ма ООН підри ває свій ав то -
ри тет та втра чає дієвість влас них ми рот вор чих за ходів че рез аб со -
лют но неп рий нят не ста но ви ще в Раді Без пе ки. Неп ри пус ти мо бу ти
чле ном Ра ди Без пе ки з пра вом «ве то» на її рішен ня країніJаг ре со ру.
Аг ресія має тяг ти за со бою ав то ма тич не поз бав лен ня член ства в Раді
Без пе ки країниJаг ре со ра, вик лю чен ня її мо ви з офіційних мов ООН
(як що та мо ва не англійсь ка). Нинішнє ста но ви ще в Раді Без пе ки —
це нон сенс в політич но му, юри дич но му та мо раль но му вимірах.

3. Об ман світу ор дин цем Пет ром І, що призвів до пе ре су ван ня
кор до ну Євро пи у східно му нап рям ку, не обхідно вик ри ти і роз’яс -
ни ти йо го підступність. Нинішня ка те го рич на азійсь коJор динсь ка
несп рий нят ливість Мос ковії що до все людсь ких ціннос тей, її незмін -
на впро довж віків во ро жа нас та но ва до Євро пи, яка вва жаєть ся
в Москві за об’єкт май бутнь о го за гар бан ня, во че видь ви ма гає по -
вер нен ня кор до ну Євро пи на сході до лінії, яка б по вер та ла Мос -
ковію в її істо рич них кор до нах — кор до нах мос ковсь ко го улу су Зо -
ло тої Ор ди в азійсь кий простір.

4. Зак ли ка ти асоціацію соціологів США пе рег ля ну ти вис нов -
ки, по дані її пре зи ден том Се мю е лом П. Гантінгто ном в капітальній
праці «Про тис то ян ня цивілізацій та зміна світо во го по ряд ку» [6],
що до виз нан ня Мос ковії (у С.П. Гантінгто на Мос ковія ра зом з по -
не во ле ни ми нею на ро да ми за істо рич ною інерцією та не ро -
зумінням ор динсь кої суті мос ковсь кої імперії іме нуєть ся Росією)
цент ром ок ре мої цивілізації. В до бу нап ра цю ван ня ма теріалів та
вис новків С.П. Гантінгто ном, (з по чат ку до се ре ди ни 90Jх років
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ми ну ло го століття), а це до ба част ко во го роз па ду мос ковсь кої
імперії, ко ли Мос ковія брех ли ви ми ус та ми пре зи ден та Б. Єльціна
«роз да ва ла Сво бо ду» всім раніше по не во ле ним нею на ро дам (хто
скіль ки схо че тієї Сво бо ди!) та кля ла ся світові про свій твер дий пе -
рехід в колію де мок ра тич них ре форм зі ста ну «тюр ми на родів» та
зло пам’ят но го ГУ Ла гу, гру ба по мил ка С.П. Гантінгто на влізла в на -
у ку і політи ку зно ву та ки на мос ковсь ко му об мані. Ду же швид ко
цей об ман про яс нив ся кро воп ро лит тям у Чечні, за тим у Мол дові,
Грузії, Ук раїні ... і пов зе далі в Євро пу. Те пер час зміни ти вис нов ки:
не мо же бу ти ди ка не цивілізо ва на мос ковсь ка ор да цент ром ок ре -
мої цивілізації в XXI столітті.

5. Зак ли ка ти пра вос лав ну час ти ну світу зліквіду ва ти трагічні
наслідки ор динсь ко го мос ковсь ко го розбійницт ва — не ка нонічно го
ство рен ня мос ковсь кої мит ро полії, че рез що во на не виз на ва ла ся
хрис ти янсь ким світом 141 р., та розбійно го ув’яз нен ня у Москві
з пог ро за ми вбив ства Все ленсь ко го Патріар ха, що врешті при ве ло че -
рез людсь кий, не релігійний фак тор (не вит ри мав Патріарх ка ту ван-
ня і піддав ся розбійни кам) до ут во рен ня мос ковсь ко го лже пат ріар ха -
ту (бо він без бож но го фор ма ту — здо бу тий че рез розбійне на сил ля).
Пізніше за ха бар київсь ка мит ро полія з під вла ди конс тан  ти но -
польсь ко го патріар ха бу ла пе ре да на мос ковсь ко му лже пат ріар ха ту.
Ко рупція... ко рупція... 

По ра по ка я тись! Тоб то, виз на ти ка нонічним Київсь кий патріар -
хат, ство ри ти Ук раїнсь ку Хрис ти янсь ку Церк ву без до пус ку в неї про -
мос ковсь ких вірян, бо стра тегією і так ти кою ор дин ців є про ник нен ня
у будь;які неор динські струк ту ри для розк ла ду і ос лаб лен ня їх зсе ре -
ди ни, для нас туп но го за гар бан ня Моск вою.

Ці п’ять логістич них тез, як втілен ня істо рич ної прав ди і спра -
вед ли вості, Ук раїна, а конк рет но Но ва Політич на Си ла, має Мані -
фес том інкор по ру ва ти в свідомість світу. А в старій мудрій Європі,
що бу ла і є об’єктом для за гар бан ня «русскім міром», ці те зи ма ють
пов сяк час бро ди ти при ви дом та штов ха ти до ак тив но го чи ну
в міжна род но му політи кумі аж до по я ви на мапі Азії де мок ра тич ної
Мос ковії, в її істо рич них кор до нах, та національ них де мок ра тич -
них дер жав, нині по не во ле них Моск вою на родів (в так званій
Феде рації).

Та кий Маніфест ук раїнсь кої політич ної си ли дасть підста ви
Європі і світові виз на чи ти її справді Но вою Політич ною Си лою,
а Ук раїну пов но важ ним суб’єктом міжна род но го пра ва.
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ОДИН ІЗ МОЖ ЛИ ВИХ АЛ ГО РИТМІВ 

РОЗ БУ ДО ВИ УСПІШНОЇ УК РАЇНИ

Страшні 90Jі. Ко муністич ну дик та ту ру повалено. Віри в Бо га не
бу ло, біль шо ви ки її зни щи ли ще у 1917 році. КДБ роз си пав ся, а ра -
зом з ним про пав і страх. Інших гальм у «Со ветсь ко го на ро да» у плані
мо раль ності, совісті і т. п. не існу ва ло, та й бу ти не мог ло. Со вок — це
не після капіталізму, со вок — пе ред капіталізмом. По чав ся роз гул
нігілізму, гни ло го лібе ралізму і фаль ши вої де мок ратії, фор му ва ло ся
«но ве мис лен ня». В Ук раїні швид ко розквітло хамство, стрімко по ча -
ла підійма ти ся сірість. 25 років не за леж ності в більшій мірі пішли
в пісок. Сь о годні сис те ма вла ди про сяк ла ко рупцією, криміналь -
ноJкла но ви ми уг ру пу ван ня ми, які конт ро лю ють усі гілки вла ди.

Ук раїна летить у прірву!
Але під час Ре во люції Гідності на ро ди ла ся і по ча ла фор му ва ти -

ся но ва ук раїнсь ка нація, яка, хоч і повіль но, але стає на но ги.
І як до каз ць о го визріван ня хо чу на вес ти прик лад по зиції, яку

зай має Євгеній Ба ша, м. Дніпро руд не, За порізь ка об ласть. 
«Бать ківсь ка ха та, рідне місто, нень ка Ук раїна! Ще мить сер це,

гріє ду шу, вик ли кає гордість. Нам є чим пи ша ти ся, є ко го насліду ва -
ти. Ук раїнсь кий на род один з най давніших з ба га товіко вою на ціональ -
ною історією, ба га ти ми тра диціями та над бан ня ми.

Римсь кий істо рик Пом пей Трог (1 ст. до н.е.) стве рд жу вав: «Скі -
фи (пра щу ри су час них ук раїнців) — це найс таріша нація світу».
А «бать ко історії» Ге ро дот пи сав: «Во ни є мудріші від будь9якої нації
на Землі». Я пи ша ю ся своїм по ход жен ням, бо наші спів віт чиз ни ки, ви -
датні ук раїнці, відомі на весь світ, прос ла ви ли дер жа ву зав дя ки ва го -
мо му внес ку у роз ви ток світо вої цивілізації, їх здо бут ки у різних сфе -
рах вийш ли за межі су то національ но го над бан ня. Ук раїнсь ка
людність впев не но за я ви ла про си лу національ но го ду ху та ствер ди ла
своє пра во бу ти твор цем влас ної історії. Пам’ятаємо кня зя Кия, який
прий няв хрис ти я н ство. За кня зю ван ня Оль ги підне сен ня Київсь кої Ру -
сі, а кня зю ван ня Во ло ди ми ра Ве ли ко го ста ло по чат ком но во го ета пу
в історії Київсь кої Русі, ета пу роз кві ту. Сміливі та відчай душні си ни
ук раїнсь кої нації — вільні, сильні, відчай душні ко за ки ста ли по туж -
ною політич ною си лою, відо мою в усій Європі. Ба га то ви дат них пос -
та тей світо во го мис те цт ва і на уки бу ли ук раїнця ми! Світо ва ху дож -
ня куль ту ра пи шаєть ся твор ця ми, на род же ни ми Ук раїною, та ша нує
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їх ви датні іме на: по е те са Ан на Ах ма то ва, пись мен ни ки Та рас Шев -
чен ко, Іван Фран ко, Во ло ди мир Ко ро лен ко, Євген Гребінка, ху дож ни ки:
Ка зи мир Ма ле вич, Сергій Ва сильківсь кий, Ілля Репін; ком по зи то ри:
Пет ро Чай ковсь кий, Іса ак Ду наєвсь кий, Ми ко ла Ли сен ко. Ук раїнсь ка
мо ва, ук ра їнсь ка пісня, ук раїнсь ка ви ши ван ка, ук раїнсь ке пше нич не
по ле — там де жи вуть тра диції та цінності, на род жуєть ся віль ний
силь ний, гор дий на род. Німець кий пись мен ник Йо ганн Готфрід Гер дер
пи сав: «Ук раїна ста не ко лись новітнь ою Грецією: прек рас не підсон ня
ць о го краю, ве се ла вда ча на ро ду, йо го му зич ний хист, ро дю ча зем ля —
ко лись про ки нуть ся:… і повс та не ве ли ка, куль тур на нація — й її межі
прос тяг нуть ся до Чор но го мо ря, а відтіля ген, у да ле кий світ».

Тож будь мо роз суд ли ви ми й пи шай мо ся тим, що ми — ук ра їнці!
Ство рюй мо новітню історію на шої дер жа ви ра зом, зга ду ю чи по пе ред -
ників, насліду ю чи щи рих синів та донь ок ук раїнсь кої ко лис ки. Моє
май  бутнє — це май бутнє моєї дер жа ви!» Підку пає у цій по зиції щирість.

Са ме во на — віль на ук раїнсь ка нація і вирішить до лю май бутньої
Ук раїни!

Спро буємо ожи ви ти і на пов ни ти суспіль ним жит тям предс тав -
лені схе ми ал го рит му роз бу до ви. На разі поч не мо із «Мо делі май бут -
ньої успішної су ве рен ної Ук раїни». 

Раніше уже го во ри ло ся про це по нят тя, але за раз розг ля не мо
йо го більш де таль но.

От же мо дель май бутньої Ук раїни

Перш за все бачить ся, що це по ви нен бу ти фун да мен таль ний
до ку мент, який прог но зує перс пек ти ву на шо го роз вит ку на гли би -
ну жит тя трь охJчо тирь ох по колінь, тоб то на 75–100 років. Та кий
віднос но три ва лий період прог но зу зу мов ле ний тим, що мо дель
по вин на пе ред ба ча ти розв’язан ня ціло ї низки дов го ст ро ко вих
стра тегічних проб лем. Се ред них вар то наз ва ти: 

а) фор му ван ня но во го світог ля ду ук раїнців, що ба зуєть ся на
за  са дах Но ос фер ної філо софії, який (світог ляд) ста не ос но вою ви -
ник нен ня і по даль шо го роз вит ку постіндустріаль ної цивілізації; 

б) ко рекція мен таль ності, яка відповіда ти ме но во му світог ля ду; 
в) відтво рен ня чи сель ності ет нічних ук раїнців на ма те ри ковій

Ук раїні по ряд ку 90 млн. осіб; 
г) за пов нен ня усіх сфер ко мунікацій вик люч но ук раїнсь кою

мо вою; 
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д) про ве ден ня сис те ма ти зації й упо ряд ку ван ня ду хов ної спад -
щи ни ук раїнців; 

е) збіль шен ня суб’єктив ності Ук раїни та ба га то іншо го. 
Мо дель по вин на охо пи ти як стра тегічні зав дан ня, так і так -

тичні рішен ня, не ви пус ка ю чи при ць о му з по ля зо ру ду хов ну, ма -
теріаль ну, ет но куль тур ну скла дові роз вит ку країни. Це по ви нен бу ти
фун да мен таль ний до ку мент, на ос нові яко го в по даль шо му бу дуть
ре фор му ва ти ся Конс ти туція Ук раїни, роз роб ля ти ся Прог ра ми
Пре зи дентів, Урядів, на род них де пу татів то що. За та ких умов конст -
рукція мо делі мо же бу ти ви бу до ва на у прос торі і часі, а відтак ви -
різня ти меть ся ба га то ком по нентністю.

Ак цен туємо ува гу на ос нов них із них. 
Ос нов ни ми ге о політич ни ми стра тегічни ми парт не ра ми Ук -

раїни на найб лижчі 100 років по винні бу ти США, потім Євро со юз
і сусідні країни, окрім Мос ковії. На цей час на сході для Ук раїни та -
ко го сусіда як Мос ковія не існує, замість нь о го зіяє чор не про вал -
ля з ду же хит ким риш туванням для на ла год жен ня сусідсь ких
відно син. Праг ма тич но оп рав да ни ми до пус ка ють ся ли ше такі тор -
гові сто сун ки з ним, які спри  я ють виз вольній бо ротьбі по не во ле -
них ним (сусідом) на родів.

Мо дель націле на на здійснен ня го лов ної ме ти ук раїнства всь -
о го світу — роз бу до ва унітар ної, соціаль ної, мо но етнічної, де мок -
ра тич ної, ук раїнсь кої дер жа ви, стриж нем якої є ти туль ний ет нос —
ук раїнці, реш та — етнічні гру пи, що меш ка ють в Ук раїні, ма ють
такі ж самі, як і ук раїнці, пра ва і обов’яз ки, вклю ча ю чи на лежні га -
рантії що до за до во лен ня їхніх національ них пот реб. Дер жав ною
мо вою є мо ва ти туль ної нації — ук раїнсь ка.

Оскіль ки на найб лиж чий час Ук раїна виз на чи ла свою ге о -
політич ну стра тегію як курс на інтег рацію з Євро пою, то в мо дель
не обхідно зак лас ти прог рамні зо бов’язан ня, гар монізо вані з кри -
теріями відповідності Ук раїни євро пейсь ким ви мо гам якості.

Ці кри терії виз на чені у Маніфесті Євро пейсь ко го ви бо ру Ук -
раїни і поділя ють ся на дві тісно поєднані між со бою гру пи — ви мо -
ги до країни (суспільства) та ви мо ги до дер жа ви (вла ди).

Суспільні кри терії:

— пра ця: ле галізація всіх видів тру до вих взаємин та са мо зай -
ня тості. При ве ден ня у відповідність ви на го ро ди за пра цю до прик ла -
де них най ма ним робітни ком зу силь та рівня йо го кваліфікації;
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Організаційно-впроваджувальна схема розбудови успішної України

Модель 
омріяної
України

Робоча група організаторів
(РГО)

Всенародна платформа
«Коло патріотичних 

українських сил»
КПУС (Організаційний комітет)

Група розроблення 
законів, що забезпечить
законодавчий супровід
втілення моделі успіш-

ної України в життя
(прообраз майбутньої
ВР, Віче, чи ще чогось

подібного), або законо-
творчий резерв

Група розроблення кон-
кретних заходів, які

забезпечать практичне
втілення моделі у життя
(прообраз майбутнього

уряду) або урядовий
резерв)

Судово-прокурорський
супровід розбудови
успішної України 

(прообрази майбутніх
судів, прокуратури

тощо) або судочинний
резерв

Інформаційне
забезпечення 

розбудови успішної
України (громадські

ЗМІ, телеканали,
радіо, які працюють
на втілення моделі),
організація Всеобучу

населення



Прозріння

Загальнонаціональний  (державний) рівень

Регіональний  рівень (області)

Районний  рівень 

Сільський  рівень

Функціональна схема розбудови успішної України

— са мо ор ганізація: роз ши рен ня прак тик спіль них дій гро ма -
дян в об лаш ту ванні суспіль но го бут тя — батьківські коміте ти,
лікар няні ра ди, сту де нтсь ке та шкільне са мов ря ду ван ня, ко опе ра -
ти ви, ор га ни са мо ор ганізації на се лен ня, об’єднан ня співвлас ників
ба га ток вар тир них бу динків то що;

— освіта та на у ка: пов сяк час не са мо нав чан ня та підви щен ня
кваліфікації; участь ук раїнсь ких на у ковців у світо вих на у ко вих про ек -
 тах та здійснен ня влас них; роз ви ток дис танційних освітніх прак тик;

— солідарність: взаємо до по мо га та співпра ця між гро ма дя на -
ми та їх спіль но та ми;
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Модель 
майбутньої

успішної 
суверенної

України

Законодавче
забезпечення

втілення
Моделі 

у реальне
життя

Інформаційне
забезпечення 

розбудови 
успішної 
України, 

організація
Всеобучу 
громадян

Розроблення
практичних

заходів 
втілення

складових
моделі

у реальне
життя

Рішення, постанови
сесій рад трьох 
рівнів, накази, 

розпорядження,
доручення та інші

адміністративні
документи 

відповідних 
посадових осіб та ін.

Судочиний та
прокурорський

супровід 
державотворчих

процесів та
суспільного

життя 



— відповідальність: пе рехід від еко номіки от ри ман ня при бут ків
до еко номіки об лаш ту ван ня та збе ре жен ня се ре до ви ща бут тя (те ри -
торії, інфра ст рук ту ри та довкілля); збе ре жен ня та роз ви ток націо -
наль ної іден тич ності та куль тур ної спад щи ни для май бутніх по колінь;

— гу манізація: мінімізація зас то су ван ня на силь ства у суспіль них
відно си нах; тер пимість до інак шомислення; сво бо да дум ки і сло ва;

— спра вед ливість: рівноп рав не став лен ня поміж со бою до всіх
учас ників ле галь но го суспіль но го про це су — лю дей та їхніх спіль -
нот не за леж но від етнічної на леж ності, віку, статі та інших оз нак.

Кри терії для вла ди:

— про зорість: зап ро вад жен ня прак ти ки відправ лен ня вла ди
он лайн — ви ко нан ня бюд жетів в Інтер неті; пря мих транс ляцій
засідань ко легіаль них ор ганів вла ди та судів; співпра ця вла ди з гро -
ма дя на ми че рез суспільні ме режі;

— са мов ря ду ван ня: збіль шен ня об ся гу пов но ва жень гро мад
з відповідним ре су рс ним за без пе чен ням — бюд жет ни ми дже ре ла -
ми, май ном та зем лею;

— пос лу ги: пе рет во рен ня вла ди на сис те му інсти тутів на дан ня
пос луг на се лен ню — від стабіль ності платіжної сис те ми і гро мадсь кої
без пе ки до збе ре жен ня та роз вит ку куль тур но го над бан ня і збіль -
шен ня суб’єктності Ук раїни поміж інши ми країна ми;

— пра во суд дя: не за леж не, спра вед ли ве, про зо ре;
— підприємницт во: відок рем ле не від вла ди;
— люст рація: уне мож лив лен ня пе ре бу ван ня на дер жавній слу ж -

бі та праці на дер жав них підприємствах осіб, які зап ля мо вані ко руп -
цією навіть за неп ря ми ми оз на ка ми — надмірні ви дат ки та роз коші
у по буті;

— помірність: вла да має бу ти функціональ ною та са мо дос тат -
нь ою. Во на по вин на ре гу лю ва ти ли ше ті сфе ри бут тя, які ць о го по -
т ре бу ють, ви хо дя чи із суспіль них інте ресів. Надмір вла ди — на ма ган -
ня бу ти при сутнь ою у мак си мальній кіль кості суспіль них про цесів —
є наслідком її ко рум по ва ності та зро щен ня з бізне сом.

Ці кри терії не є прос ти ми для ро зуміння ши ро ким за га лом,
а тим біль ше для втілен ня їх у жит тя. Але як що ми хо че мо транс -
фор му ва ти ся і до сяг ти рівня євро пейсь кої цивілізації, то во ни
повинні ста ти орі єнти ра ми у найб лижчій дер жа воJ та суспіль но -
твор чій ро боті. І зро би ти це му сить ук раїнсь кий на род на чолі з дос -
той ни ми про відни ка ми.
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Мо дель мож на розг ля да ти як уяв ну по до рож від відо мо го до не
відомо го, як вірту аль не май бутнє, ви бу до ва не зав дя ки мон та жу фак -
тів, мрій, труд нощів і мож ли вос тей.

У май бутній мо делі омріяної Ук раїни по винні бу ти зак ла дені,
для прик ла ду, і такі перс пек ти ви:

— Ук раїнсь ка Рес публіка вхо дить до пер шої де сят ки країн світу
за рівнем до ходів на ду шу на се лен ня;

— за се реднь ою три валістю жит тя гро ма дян;
— за ста ном при род но го се ре до ви ща і еко логічни ми по каз ни -

ка ми;
— за до сяг нен ням своїх предс тав ників на турнірах, стадіонах

і інших спор тив них аре нах;
— за рівнем без робіття та інфляції, який не пе ре ви щує 3% на рік;
— су куп ним дер жав ним бор гом, який не пе ре ви щує річно го

дефіци ту дер жав но го бюд же ту;
— саль до ба лан су зовнішньої торгівлі є по зи тив ним;
— ук раїнсь кою мо вою, яка пов сяк ден но ви ко рис то вуєть ся всі ма

гро ма дя на ми Ук раїнсь кої Рес публіки на всіх рівнях спілку ван ня,
в усіх сфе рах, га лу зях і сег мен тах суспіль ноJінфор маційно го прос то ру;

— Ук раїна повністю за без пе чує се бе не обхідни ми дже ре ла ми
енергії та си ро ви ни і не за ле жить від зовнішніх пос та чаль ників;

— Збройні си ли Ук раїнсь кої Рес публіки та інші си лові фор му -
ван ня за патріотич ної участі всіх гро ма дян здатні за хис ти ти не за -
лежність, те ри торіаль ну цілісність і су ве ренітет Ук раїни;

— Ук раїнсь ка Рес публіка та ук раїнці ко рис ту ють ся зас лу же -
ним ав то ри те том у всь о му світі то що.

Зро зуміло, що, окрім ска за но го, в цій мо делі не обхідно де таль -
но ви пи са ти, як біль ше 40,0 мільйонів лю дей на те ри торії в 603 тис.
квад рат них кіло метрів зби ра ють ся ви со ко е фек тив но ор ганізу ва ти
своє жит тя на ос нові кра щих світо вих стан дартів (так ми ста ви мо
зав дан ня на сь о годні). Для ць о го ми по винні ре аль но оціни ти: си ро -
винні, енер ге тичні, транс портні, аг рарні, на у кові та інші по тен -
ціаль ні при родні та еко номічні ресурси в ме жах влас них кор донів;
струк ту ру на се лен ня країни та ок ре мих йо го груп, а та кож йо го ін -
те лек ту аль ний, мо раль ний, фізіологічний, куль тур ний рівень; ре -
аль ний стан взаємовідно син з інши ми країна ми співто ва ри ст ва,
з країна миJсусіда ми то що.

Мо дель бу де не пов ною, як що ми не виз на чи мо ся із пе реліком
кроків або дій, які не обхідно здійсни ти, щоб цю дер жа ву по бу ду ва ти
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са ме та кою, якою її хо чуть ба чи ти лю ди. Виз на чен ня функцій тяг -
не за со бою виз на чен ня струк тур, в т. ч. й ор ганізаційних, ме реж
зв’язків та взаємовідно син цих струк тур у за гальній сис темі, які ра -
зом за без пе чать втілен ня за ду ма но го. Але для ць о го не обхідно
ство ри ти фінан со воJтехнічну ос но ву, ре су рс ну ба зу опо дат ку ван -
ня, не обхідну нор ма тив ну ба зу то що.

Во на (мо дель) по вин на бу ти оп тимістич ною, життєстве рд жу ю -
чою і про сяк ну та мужнім ду хом ми нув ши ни: Ара та не зна ла рабства.
Це бу ло вирішаль ним у фор му ванні во ле лю б ства ук раїнців. То му
ніякі ор динці, мос ко ви ти нас ніко ли не підко рять.

А ще у трипільців бу ла тра диція: трипільсь ке на се лен ня жи ло
на од но му місці не біль ше жит тя трь ох по колінь. А потім, пе ре хо -
дя чи на но ве місце про жи ван ня, ста ре во ни до щен ту спа лю ва ли.
А це свідчить про їх мужність і го товність по ча ти жит тя з чис то го
лис та. Хай нас це на ди хає в но вих умо вах так же мужньо ре ко н -
стру ю ва ти своє суспільство при назрілій не охідності.

Ав тор свідо мий то го, що од на лю ди на не мо же ство ри ти пов -
ноп рав ну мо дель країни, оскіль ки це зав дан ня є надз ви чай но об’єм -
ним і не лег ким. А ска за не ви ще до волі схе ма тич но дає уяв лен ня
про об раз май бутньої країни.

Од ним із ос нов них зав дань пов ної мо делі є фор му ван ня по туж-
ної мо ти вації і мобіль ності ен тузіаз му патріотич них ук раїнців, що
є надз ви чай но важ ли вим у май бутній роз бу дові дер жа ви. З оп ти -
мізмом мож на стве рд жу ва ти, що в інте лек ту альній ко морі Ук раїни
є дос татньо «будівель но го ма теріалу», щоб ви бу ду ва ти вірту аль ну
мо дель іде аль ної дер жа ви.

Ці на роб ки кон це нт ро ва но зібрані у ба гать ох версіях різних ав то -
рів Конс ти туцій Ук раїни або ок ре мих її ак тах, по чи на ю чи з «Русь кої
прав ди», Ко заць кої конс ти туції, ство ре ної гру пою ко заків на чолі
з П.Ор ли ком, із праці «Як бу ду ва ти на шу ха ту?» А. Шеп тиць ко го
і закінчу ю чи солідар ною конс ти туцією Ук раїнсь кої Рес публіки,
ство ре ною гру пою ен тузіастів на чолі з В. Ко ро лем, конс ти туцією
Є. Галібар да, «Ук раїнсь кою хартією віль ної лю ди ни» учас ників гру пи
«Пер ше груд ня», публіцис ти кою В. Гав ри лю ка «Ук раїна ХХІ століття:
здійсненність ней мовірно го», О. Тол ка чо ва «Омріяна Ук раїна»,
публікаціями І. Ка лин ця, В. Лю бар ця, Ю. Ро ма нен ка, Т. Плахтія,
С.Да цю ка, І.Бе ле бе хи, О. Гнєда ша, Д. Світло го та ба гать ох ін.

Син тез ро бо чо го варіан ту мо делі мож на до ру чи ти групі інте -
лек ту алів, і зав дан ня мо же бу ти успішно розв’яза не впро довж ду же
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ко рот ко го ча су за умо ви, що вдасть ся сфор му ва ти ди намічний й про -
фесіональ ний ав торсь кий ко лек тив.

За ко но дав че за без пе чен ня втілен ня мо делі успішної Ук раїни у ре -
аль не жит тя.

Для то го, щоб омріяна Ук раїна ста ла жи вою ре альністю, її (мрію)
не обхідно втіли ти в жит тя. Інши ми сло ва ми, не обхідно у дер жаві
і суспільстві за по чат ку ва ти не обхідні про це си, які да дуть ба жа ний
ре зуль тат. А такі про це си, як відо мо, протіка ють на ос нові конс ти -
туції, за ко но дав чих ре гу ля торів та ін. дер жав них актів. От же не об -
хідно ство ри ти відповідне за ко но дав че по ле. Сь о годні цю функцію
у дер жаві ви ко нує Вер хов на Ра да, яка вклю чає до сво го скла ду  біля
30 комітетів (в дуж ках — чис ло де пу татів, які вхо дять до скла ду
відповідно го коміте ту): 

— комітет з пи тань аг рар ної політи ки та зе мель них відно син (29); 
— комітет з пи тань будівницт ва, місто бу ду ван ня і жит ло воJко -

му наль но го гос по да р ства (12); 
— комітет з пи тань бюд же ту (27); 
— комітет з пи тань дер жав но го будівницт ва, регіональ ної

політи ки та місце во го са мов ря ду ван ня (17); 
— комітет з пи тань еко логічної політи ки, при ро до ко рис ту ван -

ня та ліквідації наслідків Чор но бильсь кої ка та ст ро фи (13); 
— комітет з пи тань еко номічної політи ки (15); 
— комітет з пи тань євро пейсь кої інтег рації (9); 
— комітет з пи тань за ко но дав чо го за без пе чен ня пра во охо рон ної

діяль ності (19); 
— комітет з пи тань за побіган ня і про тидії ко рупції (21); 
— комітет у за кор дон них спра вах (10); 
— комітет з пи тань інфор ма ти зації та зв’яз ку (8); 
— комітет з пи тань куль ту ри і ду хов ності (7); 
— комітет з пи тань на у ки і освіти (6); 
— комітет з пи тань національ ної без пе ки і обо ро ни (18); 
— комітет з пи тань охо ро ни здо ров’я (13); 
— комітет з пи тань па лив ноJенер ге тич но го комп лек су, ядер ної

політи ки та ядер ної без пе ки (19); 
— комітет з пи тань по дат ко вої та мит ної політи ки (32); 
— комітет з пи тань прав лю ди ни, національ них мен шин і між -

національ них від но син (10); 
— комітет з пи тань пра во вої політи ки та пра во суд дя (31); 
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— комітет з пи тань про мис ло вої політи ки та підприємницт ва (10); 
— комітет з пи тань Рег ла мен ту та ор ганізації ро бо ти Вер хов ної

Ра ди Ук раїни (9); 
— комітет з пи тань сво бо ди сло ва та інфор маційної полі ти ки (10); 
— комітет з пи тань сім’ї, мо лодіжної політи ки, спор ту та ту -

риз му (7); 
— комітет з пи тань соціаль ної політи ки, зай ня тості та пен сій -

но го за без пе чен ня (7); 
— комітет у спра вах ве те ранів, учас ників бойо вих дій, учас -

ників ан ти те ро рис тич ної опе рації та лю дей з ін валідністю (7); 
— комітет з пи тань транс пор ту (19); 
— комітет з пи тань фінан со вої політи ки і банківсь кої діяль -

ності (12); 
— спеціаль на конт роль на комісія Вер хов ної Ра ди Ук раїни

з пи тань при ва ти зації (14).
Всь о го 31 комітет, 421 де пу тат. Вка зані циф ри да ють ду же при -

б лиз не уя влення про спектр за ко но да в ства та людські ре сур си, які
повинні йо го за без пе чи ти. Ви ко нан ня пос тав ле но го зав дан ня по ля-
гає в то му, щоб про вес ти доб ро совісний ау дит всь о го за ко но да в ства
Ук раїни, відки ну ти не потрібне, а на заміну ство ри ти но ве, прог ре -
сив не і су час не, вклю ча ю чи і но ву Конс ти туцію Ук раїни. Спра ва
в тім, що нині діюча Конс ти туція, як і знач на час ти на діючих за -
конів ду же да лекі від Пра ва як та ко го. На них ле жить пе чать ет но -
пси хо логічно го над ло му ба гать ох ук раїнців, обу мов ле но го дов го -
 стро ко вим ко лоніаль ним існу ван ням ук раїнсь ко го ет но су, а та кож
жи ву чої сов ко вості, по род же ної біль шо виць ким то таліта риз мом.

Функція за ко но дав чо го за без пе чен ня у нашій схемі пра цює ли -
ше на най ви що му — дер жав но му рівні. Вер ти каль же «прострілюєть -
ся» на рівні регіонів, районів і сіл за ко но дав чи ми ак та ми, прий ня ти -
ми на дер жав но му рівні й до пов нюєть ся рішен ня ми, пос та но ва ми
сесій, на ка за ми, роз по ряд жен ня ми, до ру чен ня ми та інши ми адмі -
ніст ра тив ни ми до ку мен та ми відповідних по са до вих осіб та ко лек -
тив них ор ганів. Що сто суєть ся інших трь ох функцій мо делі, то їх
роль у роз бу дов чо му про цесі виз на чаєть ся са ми ми наз ва ми блоків
(див. Функціональ ну схе му роз бу до ви успішної Ук раїни). Хо чу ли ше
на го ло си ти, що ці три бло ки функцій пра цю ють на всіх вер ти каль них
рівнях — дер жав но му, регіональ но му, район но му і сільсь ко му. Їхня
зна чимість ста не більш зро зумілою після то го, як ми розг ля не мо ор -
ганізаційноJвпро вад жу валь ну схе му роз бу до ви успішної Ук раїни.
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Ор ганізаційно;впро вад жу валь на схе ма роз бу до ви успішної Ук раїни

Поч не мо з ро бо чої гру пи ор ганіза торів (РГО). Про цес фор му ван -
ня ро бо чої гру пи ор ганіза торів здійснюєть ся на ос нові са моіні ціати ви
з ура ху ван ням са мо по зиціюван ня та са мо виз на чен ності кож ної осо -
би. До скла ду гру пи вклю ча ють ся тіль ки ті гро ма дя ни, хто зда тен за -
бу  ти про свої осо бисті інте ре си і на ос нові жер тов ності го то вий послу -
жи ти ук раїнсь ко му на ро дові. Стра тегічне зав дан ня РГО — роз ро би ти
і за пус ти ти ме ханізми суспіль ноJгро мадсь ких і дер  жа них про цесів, які
за без пе чать втілен ня мо делі омріяної Ук раїни у ре аль не жит тя. Ця
стра тегія розк ла даєть ся на цілий ряд важ ли вих нап рямів ро бо ти.

Фор му ван ня ав торсь ко го ко лек ти ву. Офор мить су час не ба чен ня
Ук раїни — мо дель омріяної Ук раїни в ос та точній ре дакції з ура ху -
ван ням су час но го ста ну на шої дер жа ви. Чи сельність ць о го ко лек -
ти ву мо же бути в ме жах 5–7 осіб.

Ство рен ня все на род ної плат фор ми 
«Ко ло ук раїнсь ких патріотич них сил» (КУПС)

Ця плат фор ма за ду ма на як спосіб об’єдна ти на ос нові са мо зо -
бов’язан ня або свідо мо го ви бо ру всі патріотичні ук раїнські си ли,
не зважа ю чи на те, чи є це юри дичні, чи фізичні осо би. Пе ре ду мо -
вою ць о го об’єднан ня є од не: всі во ни люб лять Ук раїну, її зем лю,
куль ту ру, на род і всіма дос туп ни ми цивілізо ва ни ми ме то да ми го -
тові бо ро ти ся за щас тя сво го на ро ду.

Ство рю ючи плат фор му патріотич них сил Ук раїни, ми ставимо
од нуJєди ну ме ту: сфор му ва ти такі умо ви співпраці і мо ти ва то ри,
при яких будьJяка політич на си ла за ра ди до сяг нен ня успіху, хо че
во на ць о го чи ні, бу де пе ре хо ди ти на ре фор ма торсь кий шлях. При
ць о му слід постійно бра ти до ува ги те, що у ра ди каль них змін завж -
ди ви со ка ціна, а відтак ве ли чезні ри зи ки. А то му завж ди па ра лель -
но з ре фор ма ми слід роз роб ля ти за хо ди що до пом’як шен ня ці ни
ре форм. Тоб то йдеть ся про те, що дер жа ва підтри муватиме бодай
мі німальні соціальні прог ра ми — нап рик лад, дос туп до якісної
освіти дітямJси ро там, дітямJінвалідам і дітям із соціаль но не за хи -
ще них сімей. Або ж ме дич не обс лу го ву ван ня тих, хто жи ве тільки на
пенсію. І при ць о му ду же важ ли вим є фор му ван ня но во го суспіль но -
го до го во ру і ви ко рис тан ня ре гу ля тор них мож ли вос тей ко ефіцієнта
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де ціль ності. Він по ви нен бу ти та ким, щоб у суспільстві не бу ло ди ко -
го роз ша ру ван ня на бідних і ба га тих. Зра зок — скан ди навські країни,
які без ко муністів по бу ду ва ли роз ви не ний соціалізм! Наскіль ки мені
відо мо, ко ефіцієнт деціль ності у цих країнах зна хо дить ся у ме жах 3…5.

В рам ках КУПС не обхідно ство ри ти ор ганізаційний комітет, ос -
 нов ни ми зав дан ня ми яко го є ство рен ня ор ганізаційної струк ту ри
КУПС, роз роб лен ня прог ра ми йо го дій, струк тур них до ку ментів і, як
зак люч ний етап, ор ганізація і про ве ден ня ус та нов чо го за хо ду (з’їзду)
з відповідною юри дич ною реєстрацією ок ре мих підрозділів.

Для ви ко нан ня цих та інших зав дань в орг комітеті слід ство ри -
ти ро бочі гру пи: роз роб лен ня за конів, які за без пе чать за ко но дав -
чий суп ровід втілен ня мо делі успішної Ук раїни в жит тя (про об раз
май бутньої Вер хов ної Ра ди, Віче або За ко нот вор чий кад ро вий ре -
зерв); роз роб лен ня конк рет них за ходів, які за без пе чать прак тич не
втілен ня мо делі (про об раз май бутнь о го Уря ду чи уря до во го кад ро во -
го ре зер ву); за без пе чен ня су до воJпро ку рорсь ко го суп ро во ду роз бу -
до ви (про об ра зи май бутніх судів, про ку ра тур то що); інфор маційно го
за без пе чен ня роз бу до ви успішної Ук раїни (гро мадські ЗМІ, те ле ба -
чен ня, га зе ти, радіо, цент ри дис танційно го нав чан ня та інші, які пра -
цю ють на ре алізацію мо делі); фінан со во го за без пе чен ня життєдіяль -
ності КУПС; за без пе чен ня за хис ту і без пе ки КУПС. Особ ня ком
ви маль о ву ють ся дві ду же важ ливі гру пи — кад ро во го за без пе чен ня
і прог рам но го озб роєння всіх нап рямів ро бо ти.

Розк риємо ос новні мо мен ти, зро би мо ок ремі на го ло си в ро боті на -
з ва них ор ганізаційних груп.

Оскіль ки пер ший функціональ ний блок — за ко но дав че за без -
пе чен ня — уже трішки ви пи са ний, хотіло ся б до ска за но го тіль ки
дода ти, як на ме не, ду же важ ли ве мірку ван ня. За ко но да в ство краї ни
по вин но за без пе чи ти життєві інте ре си 90% на се лен ня Ук раїни
в пер шу чер гу. Во ни (інте ре си) є од на ко ві і доб ре відо мі: ви со ка ду -
ховність (на разі, са ме се ред цих гро ма дян во на є най ви щою, бо не
мо же ж во на бу ти у то ва ристві яну ко вичів, пшо нок, за хар ченків, ко -
лесніко вих, они щенків та інших мо раль них ви родків і зло дюг як по -
ка за ло не давнє елект рон не дек ла ру ван ня; час ти на із них ще й досі
перебуває при владі); доб рот не су час не жит ло; ро бо та за пок ли кан -
ням; якісна освіта та ме дич не обс лу го ву ван ня; надійно за хи щені пра -
ва лю ди ни. Сло вом, во ни праг нуть дер жа ви для лю дей, а не нав па ки.
І на за до во лен ня ць о го праг нен ня прак тич но всь о го суспільства
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повинні пра цю ва ти як конс ти туція, так і за ко ни дер жа ви. А це оз -
на чає, що за ко нот ворчість по вин на вес ти ся на ос нові вра ху ван ня
ре зуль татів як постійно го моніто рин гу праг нень і во ле ви яв лен ня
ук раїнсь ко го на ро ду, так і те о ре тич них уза галь нень кра щої на у ко -
вої і політич ної як світо вої, так і ук раїнсь кої ду мок.

Гру пи роз ро бок конк рет них за ходів втілен ня мо делі в жит тя 
(уря до вий ре зерв)

Ви ще бу ло оз на че но чи ма ло проб лем, які є, по суті, еле мен та -
ми май бутньої мо делі. Аналіз мож ли вос тей ви ко нан ня пос тав ле -
них зав дань по ка зує, що во ни (зав дан ня) ле жать у функціональ них
пло щи нах та ких нап рямів дер жав ної діяль ності:

— ду хов ний роз ви ток ук раїнсь ко го суспільства;
— роз бу до ва гро ма дянсь ко го суспільства: те ри торіальні гро ма -

ди, ко заць кий рух, сис те ми ко опе ру ван ня «Свій до сво го» та інш.;
— еко номічний роз ви ток дер жа ви і торгівля;
— роз ви ток про мис ло вості;
— еко логія та при родні ре сур си;
— проб ле ми се ла, аг рар ний сек тор та про до воль ство;
— роз ви ток енер ге ти ки та вугіль ної про мис ло вості;
— регіональ ний роз ви ток, будівницт во та жит ло воJко му наль -

не гос по да р ство;
— інфра ст рук ту ра;
— освіта, на у ка, інно вації;
— мо лодіжні проб ле ми, спорт;
— куль ту ра;
— охо рон на здо ров’я;
— соціаль ний за хист на се лен ня, пенсійне за без пе чен ня;
— пра во вий за хист гро ма дян, су ди, про ку ра ту ра, поліція;
— міжна родні відно си ни;
— за хист від зовнішніх заг роз;
— фор му ван ня фінан со вих ре сурсів дер жа ви (до хо ди, по дат ки

то що).
Де які із цих нап рямів дер жав ної діяль ності пок ла дені в ос но ву

діяль ності нинішнь о го уря ду Ук раїни і струк тур но розк ла дені у ві -
сімнад ця ти міністер ствах: аг рар ної політи ки та про до воль ства;
внутрішніх справ; еко логії та при род них ре сурсів; еко номічно го
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роз вит ку і торгівлі; енер ге ти ки та вугіль ної про мис ло вості; за кор -
дон них справ; інфор маційної політи ки; інфра ст рук ту ри; куль ту ри;
мо лоді та спор ту; з пи тань тим ча со во оку по ва них те ри торій та внут -
рішньо пе реміще них осіб; обо ро ни; освіти і на у ки; охо ро ни здо ров’я;
регіональ но го роз вит ку, будівницт ва та жит ло воJко му наль но го гос -
по да р ства; соціаль ної політи ки; фінансів; юс тиції.

Для то го, щоб ма ти доб рий ре зуль тат, ці нап ря ми діяль ності май -
бутнь о го уря ду слід на чи ни ти національ ним змістом та ук ра їнсь -
кою національ ною ідеєю (що прак тич но не ма ло місця в діяль ності
минулих і пра цю ючо го нині урядів), го лов ни ми пос ту ла та ми якої є: 

— збе ре жен ня, за хист фізич но го і ду хов ноJна ціо наль но го роз -
вит ку ук раїнсь кої лю ди ни на ма те ринській те ри торії та у країнах
по се лен ня;  

— ге не ру ван ня те орії і прак ти ки бра терсь ко го єднан ня ук ра -
їнців усь о го світу; 

— за хист еко номічних, полі тич  них, інфор маційних, куль тур них,
світог ляд них, ду хов них, освітніх, на у ко вих сфер ук раїнсь кої нації; 

— будівницт во національ ної дер жа ви, де б ти туль на нація по сі -
дала провідне місце (як у всь о му світі), за без пе чу ю чи де мок ра тич -
ні прин ци пи взаємин із національ ни ми мен ши на ми; 

— за хист те ри торіаль ної цілісності, унітар ності ук ра їнсь кої не -
за леж ної дер жа ви; 

— за бо ро на пос та нов ки й об го во рен ня пи тань фе де ралізації чи
ав то номізації Ук раїни (збу рен ня суспільства ци ми проб ле ма ми є зло -
чи ном); 

— тво рен ня національ ної іде о логії на ос нові ук раїнсь ко го пат -
ріотиз му, національ ної свідо мості, єдності Ук раїни; 

— за хист ук раїнсь ко го суспільства від іно зем них іде о логій, ін -
фор маційних, еко номічних аг ресій, які не суть заг ро зу стабіль нос ті,
руй ну ють світог ляд ну та ма теріаль ну сис те ми ук раїнсь ко го ет ніч -
но го се ре до ви ща; 

— за хист ук раїнсь ко го національ но го куль тур но го плас ту, са -
мо бут ності ук раїнсь ко го національ но го по бу ту від руй нації; 

— по вер нен ня в Ук раїну за гар ба них іно зем ця ми на ціо наль них
скар бів ма теріаль но го, куль тур но го, ду хов но го змісту; 

— віднов лен ня ук раїнсь кої історії на ос нові об’єктив ної фак то -
логії; 

— убез пе чен ня Ук раїни від руйнівних про цесів гло балізації,
транс  національ них монстрів; 
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— ство рен ня логічної і спра вед ли вої ви бор чої мо делі, щоб в ор -
га нах вла ди усіх рівнів (від се ла до сто лиці) бу ло про порційне пред -
с тав ни цт во всіх етнічних груп на се лен ня; 

— по зи тив не став лен ня до інтер націоналізму тіль ки в тих сфе рах,
де ук раїнські національні інте ре си не втра ча ють ся, а зба га чу ють ся; 

— за побіган ня дест рук тив ності тих, які жи вуть в Ук раїні і шко -
дять; 

— піднят тя пасіонар ності ук раїнців; 
— усу нен ня роз вит ку сув’язі по колінь; 
— відторг нен ня всь о го, що руй нує ук раїнство; 
— виз во лен ня ук раїнсь кої люд ності з ду ховної та фізич ної не волі; 
— за хист нації від кривд; 
— за побіган ня про це сам де мо ралізації ук раїнства; 
— соціаль на спра вед ливість, соціаль на від по відальність; 
— ут ри ман ня на ви со ко му рівні національ ної мо ралі; 
— на пов нен ня національ но-патріотич ним ду хом усіх сфер на шо -

го бут тя: зброй них сил, ук раїнсь ко го по бу ту, ук раїнсь кої куль ту ри, ук -
раїнсь кої освіти і на у ки, ук раїнсь кої еко номіки, ук раїнсь кої елітності.

Ук раїнсь ка національ на ідея мобілізує інте лек ту аль ну, ду хов ну
та фізич ну енергії нації на ут ве рд жен ня ук раїнсь ко го спо со бу жит тя.
І все це, ра зом узя те, ґрун туєть ся на сер це вині ук раїнства — на ціо -
нальній мові. Ук раїнсь ка національ на ідея існує для то го, щоб на -
пов ни ти Ук раїну ук раїнсь ким змістом, ук раїнсь ким сло вом, ук ра -
їнсь ким світо ба чен ням. Хоч би як тяж ко бу ло це ро би ти, Ук раїна
му сить пос та ви ти національ ну ідею в центрі сво го існу ван ня. Прой -
ти цей шлях надз ви чай но тяж ко, бо не всі це ро зуміють, але са ме він
є виз на чаль ним для ук раїнсь ко го май бут тя. Цей шлях — бе заль тер -
на тив ний. Йо го тре ба прой ти твер до, невідступ но, без ко мп ромісно.
І тіль ки тоді Ук раїна збе ре жеть ся у світовій історії як са мо дос тат ня
дер жав но-національ на субс танція зі своїми са мо бутніми ук ла да ми:
дер жав ним, політич ним, куль тур ним, релігій ним, ду хов ним…

Су до во;про ку рось кий суп ровід роз бу ди ви успішної Ук раїни

По ча ти ство рен ня цієї сис те ми слід з то го, що не обхідно рішу -
че ліквіду ва ти старі су до ву і про ку рорсь ку сис те ми як такі, що
прог ни ли наскрізь і не підля га ють ре фор му ван ню. В ук раїнсь ко го
на ро ду не за ли ши ло ся до них і краплі довіри. Як що в цих сис те мах
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і за ли ши ли ся чесні працівни ки з дер жав ниць ким світог ля дом, то їх
бук валь но оди ниці, і во ни нічо го не мо жуть зміни ти. Ма буть їх бу -
де доціль ним ви ко рис та ти уже в но вих сис те мах.

В да ний час ви ро ки, підоз ри, вип рав дан ня та ін. юри дичні дії
про да ють ся за гроші, суддійсь кий мо ло ток пе рет во рив ся у мо ло ток
аукціон но го клер ка: «Про да но» — про да но все: Конс ти туцію дер -
жа ви, За ко ни, дер жав ну честь, людсь ку совість. Бан да спра вляє
у країні бал, а май же все за ко но да в ство й знач на час ти на си ло вих
струк тур їх обс лу го вує. Скіль ки ко жен із цих злодіїв ук рав, зна ють
всі, а по вер ну ти на зад на ро ду — дзусь ки, не має за ко ну (нібиJто був
за кон, який доз во ляв їм те все вкрас ти). Був та кий за кон, бо злодії
ті за ко ни для се бе й тво ри ли. Ка ра ти тре ба за та ку за ко нот ворчість. 

Так са мо де мо н струємо без сил ля, а насп равді міжсо бой ний «до -
говірняк» власть іму щих, ко ли мо ва йде про арешт зло діяки. Що він
нак рав ба га то, ми знаємо, але зат ри ма ти йо го не мо же мо, бо він —
«не до тор ка ний». В ре зуль таті по я ви ло ся бе за на ло го ве ук раїнсь ке
ноуJхау в юри дичній прак тиці: та кийJто чи нов ник (або зло дю га, за -
бул ди га чи якийсь інший по кидь ок) учи нив зло чин, повідом ля ють,
що уже відкри то про вад жен ня і ка жуть, як що йо го пійма ють, то він
може от ри мати 3 (5, 7, 12 і т.д.) років. Ува га! Йо го не пійма ють (гроші
свою спра ву зроб лять), то йо му нічо го й не бу де. Ляч но, прав да?!
В ре зуль таті чис ло не ро зк ри тих зло чинів (по го лов ний де ри бан бюд -
же ту, обк ра ден ня квар тир, кража ав то мобілів то що) зрос ло в ра зи.
А з ек ранів те левізорів не сходять ре фор ма то ри і роз повіда ють бай -
ки, як ка за ли у мо єму селі про Хи мині ку ри і Ти тові яй ця. То му пе -
ред цією гру пою стоїть ар хіваж ке зав дан ня: про моніто ри ти на роб ки
ук раїнсь ких фахівців, вра ху ва ти досвід найуспішніших і роз ви ну тих
де мок ра тич них країн у ца рині су до чи н ства, бо роть би з ко руп цією та
про ку рорсь ко го наг ля ду і на цій ос нові ви бу ду ва ти сис те му, яка слу -
гу ва тиме інте ре сам вик люч но ук раїнсь ко го на ро ду і нічиїм біль ше.
Хоч бу де і склад но, але не обхідно дібра ти патріотич но про фесійних
ви ко навців, ор ганізу ва ти їх нав чан ня і роз по ча ти відповідну ро бо ту.

Гру па інфор маційно-просвітницького за без пе чен ня

Без вихідь суспіль но го бут тя гост ро ста вить пи тан ня не об хід -
ності змін. В Ук раїні є мно жи на політич них партій і партійок, кож на
з яких про по нує прог ра му, свій шлях роз вит ку країни. Та окрім
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партій, є ще й гро ма дя ни, які не бай дужі до на шо го май бутнь о го,
і то му во ни теж пи шуть кон цепції, прог ра ми, пла ни й стра тегії роз -
вит ку. У ба гать ох із цих до ку ментів є оригінальні про по зиції. Од на -
че це здебіль шо го по ба жан ня, аби хтось щось зро бив для нас.

При ць о му не вра хо ву ють ся складні ре алії суспіль но го бут тя та
різні пог ля ди на них. Нап рик лад: про тис то ян ня між пров лад ни ми
й опо зиційни ми партіями — це доб ре чи по га но; го товність іти на
комп роміс — це си ла чи слабкість; різни ця в цивілізаціях Західної
і Східної Ук раїни — це пе ре ва га чи не долік. То му пра виль на стра тегія
по вин на гар монізу ва ти пла ни і дії з куль ту рою й ціннос тя ми гро ма -
дян. Во на має вклю ча ти у свою сфе ру всіх гро ма дян і за та ких умов
має ве ли кий шанс бу ти ви ко на ною, а не за ли ши ти ся гар ним наміром.

Об’єдна ти країну мо же до мов леність про її май бутнє. Та не мож -
ли во до би ти ся змін у дер жаві, не змінив ши кож но му щось у са мо му
собі. А щоб це зро би ти, не обхідно всім вчи ти ся. Як ць о го до сяг ти? Як
свідчить істо рич ний досвід, де мок ратія у дер жаві не сумісна із соціаль -
ним (еко номічним, пра во вим, мо раль ноJетич ним) невігласт вом.

Не ви пад ко во фе но мен де мок ратії ви ник са ме у Древній Гре ції,
де процвіта ли освіта та на у ки, а на їх ос нові роз ви ну ла ся надз ви чай -
но ви со ка соціаль на куль ту ра лю дей. Са ме ця куль ту ра й зро би ла
давніх греків здат ни ми до де мок ратії. Без сумніву, роз ви ток де мок -
ратії в суспільстві за ле жить від ста ну освіти та на у ки, особ ли во
соціаль ної, яка виз на чає за галь ний рівень куль ту ри гро ма дян.

То му надз ви чай но ак ту аль ним для Ук раїни є вже за раз роз по -
ча ти Все ук раїнсь кий все о буч, який має охо пи ти всі чесні, пат ріо -
тичні си ли — від прос тих гро ма дян до еліти. Це нав чан ня має ста -
ти всю ди су щим і всеп ро ни ка ю чим: на ро боті, за обідом, під час
усіля ких зустрічей то що. І вчи те ля ми, й уч ня ми — є сам на род.

Свідчен ням то го, що все о буч гро ма дя ни на Ук раїни прой шов
успішно, бу де ви ко нан ня трь ох зав дань. А са ме:

1. Як що в ре зуль таті ць о го нав чан ня ко жен ста не носієм знань,
відчу ва ти ме, що він є сь о годні го лов ною рушійною си лою історії,
що від нь о го за ле жить, яким бу де суспільство.

2. Як що ко жен гро ма дя нин чітко усвідо мить, що він — го лов -
на цінність дер жа ви, яку він же і роз бу до вує, що дер жа ва по вин на
слу гу ва ти йо му й за без пе чи ти як са мов дос ко на лен ня всь о го на ро -
ду, так і са мо ре алізацію кож ної осо бис тості.

3. Як що ко жен гро ма дя нин усвідо мить, що єди ним та на дій -
ним інвес то ром своєї дер жа ви є він сам, бо са ме він ство рює тру -
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дові ре сур си і во лодіє новітніми тех но логіями, які за без пе чать ви -
со кий рівень за мож но го жит тя.

Сер тифіка том про закінчен ня ць о го своєрідно го, бе за на ло го -
во го гро ма дянсь ко го нав чан ня в ць о му ви пад ку бу де не папірець
чи плас ти ко ва карт ка, а ак тив на участь кож но го у роз бу дові су час -
ної Ук раїни. Цей пос ту лат як таб лич ку мно жен ня по винні зас воїти
всі дієздатні гро ма дя ни Ук раїни.

Го во ря чи про не обхідність ре фор му ван ня свідо мості ук раїнців
і ак ту альність ство рен ня ду хов ної ос но ви дер жа вот во рен ня Ук -
раїни, хо чу звер ну ти ва шу ува гу на натх нен не пов чан ня мит ро по -
ли та Андрія Шеп тиць ко го «Як бу ду ва ти Рідну Ха ту». Цей трак тат
по дає по ра ди, як вий ти з важ ко го ста но ви ща, як мо раль но оз до ро -
ви ти меш канців Ук раїни і пе рет во ри ти їх на свідо мих гро ма дян.
Йо го цінність як до ро гов ка за до дії не ли ше ду ше пас ти рям, а й усім
су час ни кам, нам з ва ми, хто поJспра вжнь о му праг не доб ра своєму на -
ро дові, а відтак і дер жаві. Це є гли бо ка ме то до логічна пра ця, яка
витісняє вуль гар ний марк сизмJленінізм ра зом із лібе раль ни ми ви -
крив лен ня ми з уя ви лю дей що до су час ної ролі дер жа ви вза галі й ук -
раїнсь кої зок ре ма. Та ким чи ном, досліджен ня ду хов них ос нов дер жа -
вот во рен ня обу мов ле не вик ли ка ми ча су. Сь о годнішній стан ре чей
у цій ца рині по ка зує, що кон сен су су з при во ду ро зуміння й трак ту ван -
ня ха рак те рис тик, істо рич них періодів та по каз ників дер жа вот во рен -
ня як у на у ко во му се ре до вищі, так і в політи кумі досі не до сяг ну то. Це
пов’яза но з істо рич ни ми обс та ви на ми, се ред яких важ ли ви ми є такі:

— країна три ва лий час не ма ла са мостійно го існу ван ня, а ук ра -
їнські землі пе ре бу ва ли у складі інших дер жав;

— відсутність дос татньої на у ко вої ба зи для швид ко го та ква -
ліфіко ва но го за без пе чен ня про це су дер жа вот во рен ня на у ко во обг рун -
то ва ни ми мо де ля ми;

— політи зація ць о го пи тан ня, що суттєво галь мує мож ливість
легіти мації пев них особ ли вос тей про це су дер жа вот во рен ня;

— спе цифіка су час но го періоду роз вит ку ук раїнсь кої дер жа ви
в умо вах вик ликів як зовнішніх (аг ресія мос ковсь кої імперії про ти Ук -
раїни, про це си гло балізації, еко номічної кри зи, ге о політич них транс -
фор мацій), так і внутрішніх (не довіра до політич них інсти туцій, низь -
кий рівень мо раль них та ор ганіза торсь ких за ходів і, як ре зуль тат,
брак по зи тив них соціаль них очіку вань).

От же, ма ю чи древній на род — ук раїнців, ми маємо мо ло ду дер жа-
 ву, яка сь о годні стоїть на політич но му роз доріжжі. Во на не має єди ної
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дер жав ниць кої іде о логії. Це оз на чає, що не має стриж ня, який би ут -
ри му вав суспільство ра зом, на да вав йо му ме ту, спря мо ву вав йо го, ро -
бив стійким до зовнішніх под раз ників і га сив внутрішні су пе реч ності.

На ці фак то ри нак ла да ють ся і зовнішні збуд ни ки, зок ре ма єв -
ро  пейські впли ви. Знач на час ти на кос мо політич них євро пейців
по чу ва ють ся не ком фо рт но, сти ка ю чись із про це са ми націєтво рен -
ня. Во ни відвик ли від ідеї патріотиз му і розг ля да ють йо го як слизь -
кий схил, кот рим мож на ско ти ти ся до націоналістич но го фа на тиз -
му, для за побіган ня чо му, влас не, і бу ду ва ла ся після воєнна Євро па.

Як що ди ви ти ся ре алістич но, західна та євро пейсь ка іден тич ність
і фун да мент солідар ності, який із неї вит во рив ся, ніко ли не бу ли ду же
силь ни ми, але за раз це прос то про я ви ло ся у виг ляді заскорузлої ри то -
ри ки, яка зовсім не ко рис на в се ре до вищі, де до мі ну ють мо раль ний
ре ля тивізм та нігілізм, що за цик лю ють ся на пев них сек то рах і ак цен -
ту ють ува гу на влас них су пе реч нос тях та ли це мірності За хо ду. Хай там
як, але у но вої Ук раїни, що про буд жуєть ся, є щанс зай ня ти своє місце
се ред на родів світу. Про це свідчить вихід філь му «ДНКJпорт рет
нації». На ве ду один із ціка вих відгуків на цей фільм, який зро бив
Давід Міль ман — помічник го лов но го ра би на Ук раїни: «Я сам є націо -
на лістом, а націоналізм — це ос но ва національ ної ідеї, без по ва ги до се бе
жод на країна не мо же існу ва ти. Я вдяч ний ць о му філь му, який на ма га -
єть ся по вер ну ти на ро ду Ук раїни по чут тя по ва ги до се бе. Бо тіль ки пова -
 жа ю чи се бе, мож на по ва жа ти інші на ро ди. Я ро зумію, що сло во «арі єць»
після гітлерівсь кої Німеч чи ни зву чить не смач но. Я зго ден, що цю ідею
спас ку ди ли. Насп равді Ук раї на — це ду же древ ня, ду же бла го дат на, ду -
же пло до ви та та лан та ми, прек рас на країна. І ко ли лю ди Ук раїни пе рес -
та нуть вва жа ти се бе ма ло ро са ми і поч нуть се бе по ва жа ти — хай во ни
на зи ва ють се бе арійця ми, хай во ни на зи ва ють се бе націоналіста ми».

На разі пе ре важ на більшість ук раїнсь ких чо ловіків і жінок на
ос нові досліджен ня ук раїнсь кої ДНК збе рег ли арійсь ку ге не ти ку
(так зва на арійсь ка хро мо со ма RІА).

Ха рак тер людсь кої осо бис тості на 60–80% виз на чаєть ся ус пад -
ко ва ним від батьків ге но ко дом. Збе ре жен ня ук раїнсь ким на ро дом
арійсь кої ге не ти ки предків містить у собі по тенціал для но во го Ве -
ли ко го арійсь ко го спа ла ху. Арійсь ке відрод жен ня в Ук раїні вже
роз по ча ло ся, на що пер ши ми відре а гу ва ли євреї. Зав дан ня ж по ля -
гає в то му, щоб цю істи ну до вес ти до всь о го людства.

Та ки ми ж на галь ни ми зав дан ня ми гру пи інфор маційно го за без -
пе чен ня є ор ганізація на пи сан ня прав ди вої історії Ук раїни са ми ми
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ук раїнця ми, а не сусідніми кук ло во да ми, і до ве ден ня її ос нов них
пос ту латів до світо вої гро мадсь кості, виз на чен ня інших най важ ли -
віших тем Все о бу чу, ор ганізація йо го ме то дич но го, пе да гогічно го
й ма теріаль ноJтехнічно го за без пе чен ня та ба гать ох інших зав дань.

Ці проб ле ми де таль ніше розг ля нуті у розділі «Вис туп, який не
відбув ся.» Тут же важ ли во на разі підкрес ли ти, що у сис темі Все о бу чу
слід пе ред ба чи ти ши ро ку ме ре жу кур со вої підго тов ки. Особ ли во важ -
ли вим повс тає пи тан ня підго тов ки кадрів — ме нед жерів, де пу татів,
політич них лідерів, які бу дуть здатні очо ли ти відповідні про це си.

Де які проб ле ми кад ро во го за без пе чен ня ор ганізації

Однією із найскладніших проб лем, яку не обхідно виріши ти,
аби втіли ти іде ал омріяної Ук раїни у ре аль не жит тя, є кад ри.

Кад ри всіх рівнів і са мо го ши ро ко го спект ру спеціаль нос тей, здат -
ні сфор му ва ти на у ко воJосвітньоJпро ду ку ю че яд ро май бутньої країни,
що ста не надійним фун да мен том її швид ко го роз вит ку. Кад ри, які
свідомі що до сак раль них влас ти вос тей Ук раїнсь кої національ ної ідеї
і но вої місії ук раїнства вза галі. Кад ри, які усвідом лю ють, що ви щою
ду хов ною й ма теріаль ною цінністю мо но етнічної дер жа ви, якою за
стан дар тами ООН є Ук раїна, по вин на бу ти виз на на національ на ідея.
Націонал-ідей ни ки ста нов лять сер це ви ну, яд ро суспільства.

Чи сельність кад ро вих пот реб виз на чаєть ся струк ту рою КУПС
та її ор ганізаційною дис ло кацією.

Як що ожи ви ти функціональ ну і ор ганізаційноJвпро вад жу -
валь ну схе ми роз бу до ви успішної Ук раїни — ство ри ти не обхідні
ро бочі струк ту ри і роз та шу ва ти підрозділи цих струк тур по регіонах
у відповідності з адміністра тив ноJте ри торіаль ним роз поділом, то
кад ро ве яд ро цієї плат фор ми на ра хо ву ва ти ме близь ко 100 тис. осіб.
У свою чер гу відділен ня КУПС в об лас тях, містах, райо нах, се ли щах
і се лах бу дуть за лу ча ти но вих членів ор ганізації, фор му ва ти відпо -
відний ак тив і тоді в сумі КУПС мо же ви рос ти до 1,0–1,5 млн. членів.

Бе зу мов но, що ство рен ня та ко го по туж но го гро мадсь ко го чи по -
літич но го об’єднан ня (на разі підкрес ли мо, що зовсім не вик лю че но,
що із КУПС як гро мадсь кої ор ганізації в перс пек тиві ви рос те як
по туж на іде о логічна політич на партія) У цій ро боті прог ля да ють ся
два нап ря ми: за галь ног ро мадсь ка освіта в рам ках Все о бу чу для всіх
членів ор ганізацій і спеціаль на освіта політич но го ліде ра для ке -
рівно го скла ду, яку не обхідно ство ри ти. В сь о годнішніх умо вах це

П. М. Таланчук 53



Прозріння

зав дан ня доціль но вирішу ва ти на ос нові су час них дис танційних
тех но логій нав чан ня.

Для та ко го нав чан ня партійних функціонерів не обхідно ство -
ри ти відповідну ме ре жу, ро бо ту якої мож ли во по бу ду ва ти на ос нові
су час них дис танційних тех но логій нав чан ня. Для ць о го не обхідно
бу де ство ри ти 27 регіональ них і десь біля 12 000 ло каль них центрів.
Ця ме ре жа мо же та кож успішно ви ко рис то ву ва ти ся для ор ганізації
нав чан ня політич них лідерів, де пу татів усіх рівнів, а та кож для ор -
ганізації все о бу чу всіх ба жа ю чих і не бай ду жих гро ма дян.

Прог рам не за без пе чен ня або ж за са ди під усі нап ря ми ро бо ти

Для то го, щоб ор ганізу ва ти ук раїнсь кий на род на зміни у дер жаві
та суспільстві, роз по ча ти втілю ва ти у жит тя мо дель омріяної Ук раїни
не обхідно ма ти інтег раль ну прог ра му дій з відповідни ми підпрог ра ма -
ми по га лу зях, по чи на ю чи з фор му ван ня но во го світо г ля ду ук раїнців,
ви хо ван ня, освіти та на у ки і закінчу ю чи фор му ван ням фінан со вих
ре сурсів дер жа ви. Як в інтег ральній (зве деній) прог рамі, так і в її
скла до вих по га лу зях не обхідно да ти чіткі відповіді на низ ку пи тань:

1. Що ми маємо сь о годні і що нас не влаш то вує?
2. Хто мо же зро би ти не обхідні зміни та які ос новні рушійні си ли?
3. Що бу де яд ром цих сил і хто це яд ро ство рить?
4. Що зроб лять конк рет но ці си ли, впро довж яко го ча су і за ра -

ху нок яких ре сурсів?
5. Хто є ліде ра миJме нед же ра ми на старті змін, їх дер жав ниць -

коJінте лек ту аль ний по тенціал?
6. Чи го тові ці ліде ри пос лу жи ти на ро ду?
7. Який ме ханізм конт ро лю за втілен ням обіця но го і які за хо -

ди убез пе чать від нев дачі.
От же по чи на ти тре ба з по шу ку і комп лек тації ко ман ди, яка здат -

на ор ганізу ва ти і да ти відповіді на ці вуз лові пи тан ня. А це оз на  чає, що
тре ба укомп лек ту ва ти відповідни ми ме нед же ра ми впро ва д жу валь ну
схе му. На вуз лові по са ди слід ма ти по декіль ка пре тен дентів. Ма ю чи
па кет про по зицій на май бутніх пре зи дентів, голів ВР, прем’єрів,
міністрів та ін., ор ганізу ва ти цикл просвітниць ких пе ре дач: «Як би
я став пре зи ден том…», «Як би я став прем’єром…», «Як би я став
міністром…» і т.д. І да ти ви черпні відповіді на пос тав лені пи тан ня. Це
бу де ве ли чез на просвітниць ка ро бо та се ред гро ма дян і пе ре ду мо ва для
роз гор тан ня по даль шої ор га ні за ційної ро бо ти в сфері дер жа вот во рен -
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ня. А потім всі ці на роб ки слід сис те ма ти зу ва ти, уза галь ни ти і ми
матимемо надійну ос но ву для по даль шої дер жа вот вор чої ро бо ти.

Фінан со ве за без пе чен ня діяль ності КУПС

Не за леж не і дос татьнє фінан су ван ня діяль ності КУПС знач ною
мірою забезпечить її успішність. На виз на чен ня об’ємів необхідних
фінан со вих ре сурсів по вин но суттєво впли ва ти пра ви ло, у відповід -
ності з яким до ор ганізації ідуть лю ди не за роб ля ти гроші, а передусім,
бу ду ва ти но ву країну. То му прин цип жер тов ності: «Мой, друг, От чиз -
не пос вя тим ду ши прек рас ные по ры вы» по ви нен вклю ча ти ся на пов -
ну си лу. Хоч не обхідні фінан сові за о хо чен ня теж по винні бу ти.

Окрім гро шей на за робітну плат ню, бу дуть пот ре би в кош тах
на про фесійну діяльність. Фінан сові ре сур си бу дуть фор му ва ти ся із
таких дже рел:

1. Гнуч ка сис те ма членсь ких внесків аба по же рт ву вань, яка вра -
 хо вує фінан сові мож ли вості кож но го, з од но го бо ку, і є фак то ром
підси лен ня дис ципліни в ор ганізації, з іншо го.

2. Ду же важ ли вим дже ре лом фінан со вих над ход жень мо же ста -
ти ство рен ня ко мерційних гро мадсь ких струк тур, які да ва ти муть
знач ну час ти ну не обхідних коштів для фінан су ван ня прак тич них
пот реб ор ганізації (те ле ба чен ня, радіо, га зе ти, жур на ли, рек ламні
і юри дичні агенції, ко опе ра ти ви то що).

3. Бла го чин на до по мо га ле галь них за мож них при хиль ників
ідей КУПС, але без будьJяких пе ре ду мов.

4. В особ ли вих ви пад ках (ви бо ри до ВР, пре зи ден та, купівля
те ле ка на лу то що) мож ливі звер нен ня КУПС за фінан со вою до по -
мо гою без по се редньо до на ро ду.

5. Бла го чин на до по мо га олігархів в ра ху нок по вер нен ня ни ми
неп ра вед но «на жи то го» стат ку за умо ви, що во ни це роб лять доб -
ровіль но (бо всеодно ми йо го (май но) ко лись по вер не мо). 

Фор му ван ня вит ра ти бюд же ту КУПС — аб со лют но про зорі з ре -
гу ляр ни ми відкри ти ми звіта ми.

Без пе ка струк ту ри

Вся ка струк ту ра, в то му числі гро мадсь коJполітич на, по вин на
вміти се бе за хис ти ти.То му учас ни ки ць о го нап ря му діяль ності ма ють
ра зом з нап ря мом пра во во го за хис ту гро ма дян, су да ми, про ку ра ту рою
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й поліцією роз ро би ти на пра вовій ос нові надійні ме ха нізми ви яв -
лен ня та бло ку ван ня будьJяко го дест рук тив но го впли ву як зовніш -
ніх, так і внутрішніх сил на пе ребіг гро мадсь коJполітич но го жит тя.
Ок ре мо по с тає питання фор му ван ня зво ротніх зв’язків та за собів
по пе ред жен н я не ба жа ної транс фор мації внутрігро мадсь кої чи
внутріпартій ної струк ту ри.

Ць о му не обхідно вчи ти як керівне яд ро, так ря до вих членів ор га -
нізацій. Для ць о го мож на бу ло б ство ри ти відповідну сис те му кур -
со вої підго тов ки, сфор му ва ти на леж ний склад лек торів і зас то су ва -
ти най су часніші пе да гогічні тех но логії, вклю ча ю чи і дис тан ційні. Але
для вирішен ня су то фізич них проб лем за хис ту мож на бу ло б задіяти
патріотич ний ко заць кий рух, а та кож мо ло дих членів ор ганіза -
цій, які пройш ли б відповідну підго тов ку у спор тив ноJвійсь ко вих
та бо рах. Знач ний ре зерв для цієї ме ти мог ли б склас ти колишні
учас ни ки АТО, на родні дру жи ни то що.

Для чо го го род го ро ди ти?

Ша нов ний чи та чу! Ось уже на про тязі декіль кох де сятків сто -
рінок я втом люю те бе нуд ну ва тим чти вом і щоб підня ти тобі
настрій, да вай ри зик не мо заг ля ну ти у май бутнє. Шістде сяті ро ки
XXI століття. Ук раїна рівна се ред рівних у Європі: з роз ви ну тою по -
туж ною еко номікою, стабіль ною де мок ратією і ви со ким рівнем
жит  тя. За своїм інте лек ту аль ним, ду хов ним і еко номічним по тен -
ціа лом во на вхо дить у пер ший де ся ток най роз ви нутіших країн
світу, а в Європі во на ди хає в по ти ли цю най по тужнішій Німеч чині.

Ніяко го ди ва не ста ло ся. Відбу ло ся те, що ма ло відбу ти ся.
У 20Jх ро ках XXI століття в Ук раїну прий де Ва ши нг тон в об разі но -
вої си ли — політич ної партії, яка ство ре на не під яко гось ліде ра,
а ви ник ла як відповідь на вик ли ки ча су найбільш політич но і со -
ціаль ноJак тив ної час ти ни ук раїнсь ко го суспільства . Її кістяк ство -
ри ли прибічни ки національ ної ідеї, що бу ла ви бу до ва на на ос нові
ук раїнсь ко го патріотиз му, влас ти во го кра щим предс тав ни кам нації
з чис ла вчи телів, лікарів, соціаль них працівників, інже нер но -тех -
нічних кадрів, дер жав но го чи нов ни цт ва (част ко во), підприємців
(се редній клас), робітників, фер мерів, се лян то що, тоб то із усь о го
то го, що бу ло чес но го, ро зум но го і патріотич но го в Ук раїні.

У ре зуль таті на ро ди ла ся по туж на іде о логічна партія, яка ба -
чить ук раїнсь ке суспільство, об’єдна не спіль ни ми інте ре са ми біль -
шості жи телів Ук раїни та інтег ро ва не у світо ве співто ва ри ст во.
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Пос ту по во зник ла нап ру женість між регіона ми. Зміцнив ся ста -
тус ук раїнсь кої мо ви як дер жав ної. По ряд із цим ство рені ши рокі
мож ли вості для за до во лен ня національ ноJкуль тур них пот реб етніч -
них груп. Партією спіль но з дер жав ни ми струк ту ра ми роз гор ну то
безп ре це де нт ну ви хов ну ро бо ту се ред гро ма дян, ство ре но і на пи са -
но об’єктив ну історію Ук раїни, яка до ве де на до світо вої спіль но ти.
На решті Ук раїна пе рес та ла бу ти дер жа вою «що не відбу ла ся». Партія
го во рить на ро ду тіль ки прав ду. Політи ка в дер жаві чес на і про зо ра.

Во на (партія) про тя гом 15 років ор ганізо ву ва ла роз роб лен ня
«пра вед них» за конів, які да ли чітку відповідь суспільству, що ро би ти
з Конс ти туцією, політич ною сис те мою, еко номікою, соціаль ною
сфе рою, на у кою і освітою, ме ди ци ною, жит ло воJко му наль ним гос -
 по  да р ством то що. Це доз во ли ло об’єдна ти інте ре си біль шості гро -
мадян Ук раїни та роз ро би ти сис те му са ме на род ної вла ди і на ос нові
но вих за конів мобілізу ва ти всі ре сур си на побу до ву процвіта ю чої
Ук раїни. Перш за все, Ук раїна рішу че відки ну ла докт ри ну не олібе -
раль но го рин ку, ви ко рис тан ня якої кон сер ву ва ло і навіть по си лю -
ва ло роль Ук раїни як си ро вин но го при дат ку до роз ви ну тих країн та
пос та чаль ни ка за кор дон де ше вої ро бо чої си ли і жорстко галь му ва -
ло інно ваційний роз ви ток країни. Бу ло пок ла де но край де ри ба ну
на род но го май на і роз по чаті про це си по вер нен ня вик ра де но го за
ро ки не за леж ності Ук раїни. А на заміну розк ра дан ня або «прих ва -
ти зації» бу ла роз роб лена і по ча ла ре алізо ву ва ти ся стра тегія інно -
ваційної по ведінки дер жа ви. Був ви ко рис та ний досвід роз ви не них
країн світу, який підтве рд жує, що клю чо ва роль у за без пе ченні умов
інно ваційно го роз вит ку, фор му ванні національ ної інно ваційної
сис те ми на ле жить дер жаві, яка вста нов лює стра тегічні цілі, за без -
пе чує ре су рс ну підтрим ку, зок ре ма бюд жет не фінан су ван ня, по дат ко -
ве сти му лю ван ня, кре ди ту ван ня то що. І на зас воєння ць о го пос ту ла -
ту всім суспільством бу ли ки нуті солідні освітньоJна у кові ре сур си.

Впро довж кіль кох де сятків років важ кої дер жа вот вор чої ро бо -
ти ут ве рд же не омріяне гро ма дянсь ке суспільство. Невпізнан но
зрос ли мож ли вості регіонів. На лежність до ук раїнсь кої нації ста ла
прес тиж ною. Роз по ча ло ся по вер нен ня ук раїнців із чу жих зе мель
на рідну зем лю, а ра зом із ни ми з’явив ся но вий суспіль ний досвід
і до дат ко вий капітал, що приш вид шує рух Ук раїни впе ред.

Хай же тобі по та ла нить, Ук раїно, на твоїй не легкій до розі! Бо -
же, бла гос ло ви твої за ду ми!
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А МИ ВПЕР ТО ДУ МАЄМО ПРО СВОЄ!

Не мож на відкла да ти тур бо ту про ве ли ке і вічне на ті ча си,
ко ли бу де до сяг ну та для всіх мож ливість
за до во лен ня своїх еле мен тар них пот реб.
Інак ше бу де пізно.
Ми да мо ма теріальні бла га в ру ки лю дей,
іде а лом кот рих бу де ви мо га «хліба і ви до вищ».

В.І. Вер надсь кий

До рогі, милі моєму сер цю ук раїнці!
Ви на род жені ве ли ким на ро дом, коріння яко го врос тає аж

в арійсь кий ґрунт. Мо гутній по тенціал ць о го ет но су (ру сичів) при -
звів до ство рен ня у другій по ло вині ІJго ти ся чоліття на шої ери пра -
ма тері су час ної Ук раїни — Древньої Русі, однієї з най по туж ні ших
дер жав світу. Із кня жи ми ро да ми — провідни ка ми цієї країни та її
ок ре мих зе мель праг ну ли дру жи ти, до ма га ли ся їхньої при хиль -
ності мо нарші дво ри Євро пи, візантійські царі, ор динські ханства
та ка га на ти.

Але внаслідок різних при чин, на сам пе ред че рез фе о даль ну роз -
 д ріб леність ця дер жа ва бу ла зруй но ва на і з дру гої по ло ви ни ХІІІ ст.
для неї нас та ла епо ха Ве ли кої Руїни.

Людство у своїй ево люції не ду же зміни ло ся, або пра вильніше
ска за ти, зовсім не зміни ло ся в кра щий бік після за вер шен ня ево лю ції
homo sapiens (це ста ло ся приб лиз но 40 тис. років то му) в су час ну
лю ди ну. І до ки на пла неті існує бо дай один не ли ше ав то ри тар ний,
а прос то безвідповідаль ний ре жим, що смер тель но во ро же ста вить ся
до ціннос тей гу манізму, стра тегії прог ре сив но го роз вит ку, го ри зон -
таль них зв’язків між на ро да ми та довіри, — ор ганізо ва них убивств
собі подібних уник ну ти не мож ли во. І то му місце їм на сміт ни ку
історії, і ду же ба жа но, щоб во ни бу ли, по змозі, там — за ґра та ми.

У нас ук ра ли все: наз ву, дер жавність, сво бо ду, май бутнє, історію,
а наші землі, маєтності ра зом із людністю і та лан та ми роз тяг ну ли хи -
жа киJсусіди. І ось уже по над сім століть спо чат ку наші пра щу ри,
а потім і ук раїнсь кий на род терп лять по невірян ня у не волі, націо -
нальні утис ки та інші зну щан ня і при ни жен ня від країнJза га рб ниць.

Страш ним ре зуль та том ліквідації дер жав ності, не за леж ності
ру  сичів ста ли: ба га томільйонні втра ти чи сель ності на шої люд ності;
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де фор мація її ет ноп си хо логічної іден тич ності; різке змен шен ня
сфе  ри вжит ку ук раїнсь кої мо ви; мож ливі цент ри ефек тив но го
відрод жен ня вжи ван ня ук раїнсь кої мо ви — си лові струк ту ри
(армія, поліція, служ ба без пе ки, національ на гвардія), шко ла, ЗМІ,
церк ва, дер жав не чи нов ни цт во — спа ралізо вані «рус ско я зыч ною»
от ру тою і не пра цю ють; дест рук тив на роз’єднаність ук раїнсь ко го
на ро ду і, як інтег раль ний ре зуль тат, кон сер вація мобіль но го комп -
ле кс но го роз вит ку і за мо ро жен ня ос нов них по каз ників людсь ко го
роз вит ку ук раїнства на рівні до сяг нень найбідніших країн світу.

Жорс токі уро ки історії не про па ли мар но: Бо жою во лею, зу -
сил ля ми і ціною мільйон них жертв ук раїнців 25 років то му пос та ла
ок ре ма євро пейсь ка дер жа ва — Ук раїна. Але й за раз іде смер тель на
бо роть ба за її не за лежність.

В Ук раїні війна, і три ва ти ме во на до ти, до ки по руч із на ми бу де
існу ва ти психічно нес табіль ний сусід із безпідстав ни ми амбіціями.
На жаль, наші кер ма ничі, аб со лют но од на кові у своїй стра тегічній
не мочі, ць о го вчас но не зро зуміли, а в ре зуль таті ук раїнці вза галі ви -
я ви ли ся не го то ви ми до війни. Нав ряд чи мож на по го ди ти ся з дум -
кою ок ре мих екс пертів, які стве рд жу ють, що це не по га но нас ха рак -
те ри зує. Мож ли во, що це так, а, мож ли во, і не так. Але че рез два
з по ло ви ною ро ки після по чат ку війни вар то зро зуміти, що ор динсь -
ка мос ковсь ка заг ро за на вис ла над на ми, мов та чор на хма ра, на дов -
го. І ці от руйні потоки, яки ми во на про ли ваєть ся на ук раїнсь ку зем -
лю, бу дуть ще дов го от ру ю ва ти на ше жит тя. Нам до ве деть ся пев ний
час, мож ли во навіть тривалий, із цим жи ти. Ніякий Захід, ніяка Аме -
ри ка нас не вря ту ють, у них своїх проб лем не бра кує.

Ми — самі. На ши ми со юз ни ка ми є тіль ки наші пред ки, які са -
мовідда но бо ро ли ся за сво бо ду, і на ша відвертість пе ред са ми ми со -
бою при оціню ванні ре аль ної си ту ації, в якій ми опи ни ли ся.

У кон тексті ска за но го див ним ви яв ляєть ся діяльність дер жа ви,
вірніше її аб со лют на бай дужість до фор му ван ня ат мос фе ри внут -
рішнь о го спро ти ву ук раїнців мос ковській аг ресії. У суспільстві
роз  ли то зас покійли вий єлей — буцімJто все влад наєть ся са ме со бою.

В умо вах жорсткої комп ле кс ної кри зи і аг ресії з бо ку Мос ковії
про ти Ук раїни ук раїнсь кий на род пе ре бу ває на межі фізич но го ви -
жи ван ня. Та кий стан обу мов ле ний, на сам пе ред, тим, що по са ди пер -
ших та інших провідних осіб дер жа ви час тоJгус то обійма ли не ук -
раїнські патріотиJпро фесіона ли, а різні прой дисвіти, кар’єрис ти,
аван тю рис ти, зло дю ги, ба ри ги, зрад ни ки. Од ним сло вом, «Па ра докс
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Ук раїни в то му, що її еліта завж ди предс тав ля ла її гіршу час ти ну, хо -
ча має бу ти нав па ки…» (Л. По де рев’янсь кий). Нині Ук раїнсь ка
дер жа ва функціонує ви нят ко во як ан ти на род не ут во рен ня. Ариф -
ме тич на більшість ук раїнців (80%) аб со лют но не пра цює на ук ра -
їнськість, усі зу сил ля вла ди націлені на будівницт во Ук раїни без
ук раїнців.

Об ра на во се ни 2014 ро ку Вер хов на Ра да, хоч і роз бав ле на
декіль ко ма де сят ка ми на род них де пу татівJпатріотів, че рез їх ма ло -
чи сельність не спро мож на ма ти вирішаль ний вплив на зміну сис -
те ми вла ди і на цій ос нові рішу че поліпши ти стан справ.

Перші ре зуль та ти ор динсь кої мос ковсь кої аг ресії — анексія
Кри му й оку пація знач ної час ти ни Дон ба су сфор му ва ла у пев ної
час ти ни гро ма дян дум ку, що Ук раїна при ре че на. Для ба гать ох із
них пос та ло пи тан ня — де жи ти, а відтак — пи тан ня важ ко го ви бо -
ру Батьківщи ни. Ць о му нічо го ефек тив но го ми не про тис та ви ли.

Так, на леж на про па ган ди стсь коJроз’яс ню валь на і дер жав -
ниць коJіде о логічна ро бо та се ред до рос ло го на се лен ня не роз роб -
ле на, а відтак не ве деть ся сис тем на ви хов на ро бо та гро ма дян, особ -
ли во мо лоді та юнацт ва. Ска за не мож на проілюст ру ва ти цілою
низ кою прик ладів.

Пер ши ми на за хист Вітчиз ни ста ли доб ровільні за го ни, що
прос то з Май да ну пішли на фронт. Ба га то во яків із цих ба тальйонів
бук валь но в перші дні боїв пок ла ли свої го ло ви за те, щоб ми сь о -
годні ма ли віль не жит тя і раділи йо му в усіх йо го вия вах. Але до цих
справжніх патріотів на лип ло й чи ма ло різних аван тю ристів, зло -
дюг, бан дитів. Хай їх не ба га то, але во ни є, і їх по ро ди ло на ше
суспільство. Ска за не підтве рд жу ють ос танні су дові про це си над
ок ре ми ми бійця ми ба тальйо ну «Тор на до».

Важко точно спрог но зу ва ти пси хо логічну го товність на се лен -
ня до то го, що нас тає під час війни: убив ства мир них жи телів, руй -
ну ван ня жит ла; бом бар ду ван ня, у то му числі і ве ли ких міст; харчі,
по бу тові то ва ри за карт ка ми; конфіскація автівок на пот ре би
фрон ту та інші об ме жен ня і нез руч ності. Чи го тові ми до ць о го
в разі ви ник нен ня та кої си ту ації?.. Важ ко ска за ти!

Все ска за не підво дить нас до фун да мен таль но го вис нов ку: гра -
ти ся у війну не мож на, тре ба або пе ре ма га ти, або з гань бою терпіти
по раз ку. І як що наш сусідJаг ре сор не при пи нить ес ка лацію конф -
лікту, то за та кої си ту ації це оз на чає, що в разі його гло баль но го на -
рос тання ор динці мо жуть зібра ти 12Jти мільйон ну армію, ук ра їн ці —

60



4Jх мільйон ну, співвідно шен ня 3:1 не на на шу ко ристь. Щоб пе ре -
мог ти, ко жен наш во як по ви нен зни щи ти мінімум чо тирь ох мос -
ко витів, інак ше він не має пра ва на за ги бель. І за га лом, як ми вже
пе ре ко на ли ся, — ге рої не вми ра ють. Однак, щоб добитися успіху,
слід мобілізувати всі ре сур си ук раїнства — як внутрішні, так і зов -
ніш ні. І зовсім не обов’яз ко во роз повіда ти про наші нові ви ди зброї
і повідом ля ти всь о му світові ад ре си місць, де її ви роб ля ють, як це
вве де но у прак ти ку ро бо ти на шо го «доб лес но го» те ле ба чен ня. Як -
що ми ви ко наємо пос тав ле не зав дан ня, у нас з’яв лять ся справжні
со юз ни ки, та й ор динці збав лять свій на хаб ний за пал за ха па ти Ук -
раїну. Але для ць о го ук раїнцям не обхідно об’єд на ти ся, відки нув ши
на смітник усі дур ниці, які ць о му за ва жа ють: мову аг ре со ра, йо го
фаль ши ву псев до куль ту ру, «Рус ский мір» ра зом із йо го месіанством,
єзуїтські гас ла на кшталт «Спортвнєполітікі» та інші ат ри бу ти он -
ко логічно го шовінізму. І, зви чай но ж, ство ри ти над по туж ну еко но -
міку. Світ по ва жає ба га тих і силь них. Крім то го, ми на род жені віль -
ни ми, в Аратті не бу ло рабів. 

Як мож на оціни ти інте лек ту аль ний рівень і рівень патріотиз му
гро ма дян вза галі і рівень патріотиз му ук раїнсь ких спор тс менів зок -
ре ма, ко ли пев на час ти на з них, ви я вив ши пов ну безп рин ципність,
про да лася в інші країни і те пер відсто ю є спор  тив ну честь Мос ковії,
Азер байд жа ну, Ту реч чи ни та ін. Як на ме не, навіть зах ланність
спор  тив ної національ ної ба зи, за не пад кад ро во го по тенціалу ук -
раїнсь ко го спор ту не мо же бу ти вип рав дан ням та ким діям. Біль ше
то го, спо ку су пе реїзду до во ро га ок ре мих спор тсменів не стри мує
навіть чин ник війни з ним. Зреш тою, про що го во ри ти, як що при -
бічни ки підхо ду «спортвнєполітікі» пов сюд но на ма га ють ся де мо н -
стру ва ти навіть ті спор тсме ни, які по ки що предс тав ля ють Ук раїну.
Так тенісис ти, предс тав ник гімнастів, фех ту валь ниці на шаб лях
«потіши ли» інтер нетJспіль но ту дружніми спіль ни ми фо то з ро сій сь   -
ки ми дру зя ми, які про па ган дистські ЗМІ сусідньої дер жа ви вда ло
ви ко рис та ли з ко мен та рем: «Вот такімі долж ни бить ат на шенія Ук -
раїни і Рассії»… Ще далі пішли лег ко ат ле ти, які на шля ху до Ріо да -
ли сль оз ливі інтерв’ю те ле ка на лу «Рос сия». Лейт мо тив — як же
шко да, що друзівJросіян несп ра вед ли во диск валіфіку ва ли че рез
допінг: «Ми панімаєм, что ета — палітіка», — ска за ла бігун ка Єли -
за ве та Бризгіна…

Ду маю, що ба га то хто по го дить ся зі мною, що з та ким ду хом олім -
пійсь ка збірна Ук раїни нічо го іншо го, окрім га неб но го про ва лу,
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при нес ти не мог ла. Як і ніхто із уря довців, вин них у та ко му про -
валі, ніяко го по ка ран ня теж не по не се. І відстав ки міністра мо лоді
і спор ту не бу де, не пе рей май те ся. Ми не Євро па. Га зові афе ри, оф -
шо ри — це вам не фут бол. Ну й що! А нічо го! Обійня ти й пла ка ти!

Або ж, хіба мож на бу ти бай ду жим до то го, що в ат мос фері пос -
тійно го очіку ван ня пов но ма сш таб но го вторг нен ня мос ковсь кої ор -
ди в Ук раїну моск винсь кий «язик» — мо ва аг ре со ра — все біль ше
й біль ше роз ши рює сфе ри сво го по бу ту ван ня. Зга дай те свят кові
кон цер ти до 25Jої річниці не за леж ності, зок ре ма, кон церт «Від «А»
до «Я» на Інтері. Во ни про во ди ли ся, як у «кращі» ча си про цвітан ня
СРСР у Кремлівсь ко му па лаці. А це жа лю гід не явище, ко ли один
ве ду чий кон цер ту пос лу го вуєть ся «язи ком», а дру гий — ук раїнсь -
кою мо вою, суті не міняє: шовіністич не мур ло мос ко витів навіть
че рез зваб ли ве ук раїнсь ке са ло, не мов те ши ло, вилазить на зовні.

Що ж усеJта ки тре ба зро би ти, аби до нас, як би це м’як ше ска -
за ти, то ле ра нт них ук раїнців, дійшло, що до по ки ми не об ну ли мо
всі наші сто сун ки з Мос ковією, ця ор да не дасть нам жи ти. Без Ук -
раїни у них не має май бутнь о го. Із ча сом мо жуть відно ви ти ся тіль -
ки еко номічні відно си ни, але на ос нові рівноп рав но го взаємно го
ура ху ван ня національ них інте ресів.

І тут я не мо жу не ска за ти, що ми всі, ук раїнські патріоти, по -
винні у вся ко му про яві во ро жості або при ни жен ня до нас да ва ти
відпір ко жен своїми си ла ми і мож ли вос тя ми. У ме не не має ба жан -
ня по пу ля ри зу ва ти се бе, але як прик лад та ко го став лен ня до спра ви,
я хо чу на вес ти свою публікацію в інтер неті «Сло во на за хист Євге -
на Ни щу ка». Ця моя публікація бу ла ре акцією на підня тий ґвалт
нав ко ло Євге на Ни щу ка, який ска зав про ге не ти ку, ма ю чи на увазі
те, що ми вже усі зас воїли: в ук раїнсь ких містах і се лах, особ ли во на
півдні і сході Ук раїни на місце ви мер лих під час Го ло до мо ру ук ра -
їнців або де пор то ва них кримсь ких та тар за во зи ли мос ко витів. Бу -
ло див ним, навіть обур ли вим, що вітчиз няні «над патріоти» по ча ли
в унісон підбріху ва ти во ро жим за со бам ма со вої дезінфор мації.

У внутрішнь о дер жав но му житті, в ук раїнсь ко му суспільстві
є про  тип ри род ним, щоб час ти на з 17% мос ко витів дик ту ва ла свою
во лю 80% ук раїнців. Ду маю, що і це співвідно шен ня та кож є брех -
нею не на ко ристь ук раїнців, бо відсо ток мос ко витів в Ук раїні знач  но
мен ший. Як би ми сфе ру по бу ту ван ня «язи ка» при ве ли у відповід -
ність із Конс ти туцією Ук раїни, то чи сельність моск во мов них гро -
ма дян різко впа ла б, і тоді «гу маністу» Путіну не бу ло б ко го за хи -
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ща ти, бо не бу ло б «рус ско я зич но го насєлєнія». Ну, і як би він міг
поп ха ти ся у Крим чи на Дон бас, як би там тешнє на се лен ня роз мов -
ля ло ук раїнсь кою, а не «все об ще дос туп ною».

Нев же моск во мов ним ук раїнцям тре ба прой ти до ро гою мук
жур наліста Афа насьєва, який після йо го виз во лен ня із ор динсь кої
бу ци гарні відмо вив ся від мо ви як та кої, якою роз мов ляє лю тий во -
рог йо го Батьківщи ни, са дис ти в об разі си ло виків та інша не чисть
фаль ши во го «Рус ска го міра». Да вай те вже до росліша ти!

Сь о годні, че рез ан ти на род ну сутність усіх гілок вла ди, Ук раїна
за ди хаєть ся в ла бе тах ко рупції, зра ди і ма со вих злиднів. Предс тав -
ни ки ж прав ля чих кланів, заг нав ши дер жа ву в та ке ста но ви ще, роз -
во дять ру ка ми: «Ну, а ко го ви пос та ви те прем’єром, ко го ви приз на -
чи те міністром, у вас є конк ретні прізви ща?!.»

На разі біль шо го ли цемірства не при ду маєш. Пе ресічні гро ма дя -
ни губ лять ся, а й справді, ко го мож на приз на чи ти, ко му мож на
довіри ти ся? Бо до нині ко ло да карт дер жав ників при владі вкрай за -
му со ле на і скла даєть ся з од них і тих же пе ре вертнів і шах раїв. За всіх
спроб імітації де мок ра тич них ви борів на ми прав лять не пат ріоти і не -
дер жав ни ки, а комп ра дорські олігар хи та їхні поплічни ки, які підку -
пом і лу ка в ством прийш ли до вла ди, пе рет во ри ли її на ан ти на род ну
і де мо ралізу ва ли ук раїнців. А щоб якось прик ри ти цю свою руйнівну
діяльність, ство рю ють по до бу про ве ден ня ре форм, зап ро шу ю чи
навіть для ць о го іно зем них фахівців, щось на кшталт ва рягів чи легіо -
нерів. На разі ос таннє об ра жає національ ну гордість ук раїнців, бо як -
що оціни ти вне сок на шо го на ро ду у світо ву цивілізацію (цю ро бо ту
ми тіль ки роз по ча ли, і во на ще ду же да ле ка від за вер шен ня), то він
свідчить про ко ло сальні мож ли вості ук раїнсь ко го інте лек ту.

До сить на вес ти декіль ка прик ладів, аби пе ре ко на ти ся, що са -
ме так во но і є. Пер ша у світі конс ти туція, яка на зи ва ла ся «Пак ти
та Конс ти туція за конів та віль нос тей Війсь ка За порізь ко го», ство -
ре на ав торсь ким ко лек ти вом ко заків на чолі з Пи ли пом Ор ли ком
на 77 років раніше, ніж бу ла на пи са на Конс ти туція США. Пер ший
комп’ютер на Євро пейсь ко му кон ти ненті був ство ре ний в Ук раїні.
Пер ший довідник з кібер не ти ки був на пи са ний ук раїнсь кою мо вою
в Києві, потім йо го пе рек ла ли моск винсь кою, англійсь кою та ін -
ши ми мо ва ми. Де сят ки гро ма дян інших країн ук раїнсь ко го по хо -
джен ня ста ли Но белівсь ки ми ла у ре а та ми, очо лю ва ли уря ди (нап -
рик лад, П’єр Бе ре гуа — Пет ро Бе ре го вий, Франція), бу ли ві до  ми ми
війсь ко ви ми діяча ми, дип ло ма та ми, ор ганіза то ра ми промис  ло вості
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(Ігор Сікорсь кий, США) та інші. І та ких прик ладів — сотні. І як що
уваж но при ди ви ти ся, то ми не одмінно по ба чи мо чи ма ло ук раїнсь -
ко го еле мен ту в житті лю ду як євразійсь ко го, так і аме  ри кансь ко го
кон ти нентів.

А то му ніякі іно земні зай ди нам не до по мо жуть, не хай во ни
ощас лив лю ють свої на ро ди. Пе ре ко ти по ле ніко ли не ста не ефек -
тив ним носієм національ них тра дицій і вправ ним будівни чим щас -
тя чу жо го йо му на ро ду.

«Ніхто нам не збу дує дер жа ви, ко ли ми самі собі її не збу дуємо,
і ніхто з нас не зро бить нації, ко ли ми самі нацією не схо че мо бу -
ти…» (В. Ли пинсь кий).

Не мож на ска за ти, що ми сиділи, склав ши ру ки. Увесь період
ук раїнсь кої не за леж ності «про ни за ний» дек ла ру ван ням планів
політи ка ми і ре алізацією «влас них» планів мож нов лад ця ми. В Ук -
раїні ут во рю ва ли ся безліч рухів, конг ресів, комітетів із гуч ни ми
наз ва ми і не менш гуч ни ми дек ла ро ва ни ми наміра ми. Ці «ут во рен -
ня» здебіль шо го ма ли не фор маль ний ста тус, слу гу ва ли май дан чи -
ка ми для політиків та дер жав них діячів, «з’яв ля ли ся і зни ка ли за
го ри зон том». Ініціато ра ми їх бу ли і держслуж бовці, і політи ки,
і сотні гро мадсь ких ор ганізацій із фор маль ним і не фор маль ним ста-
ту са ми. Усе за вер шу ва ло ся на стадії «об го во рен ня і по шу ку шля хів».
Ок ре мим «ут во рен ням» вда ло ся за дек ла ру ва ти наміри і склас ти
«ба чен ня май бутнь о го». І не біль ше.

Відо мий ук раїнсь кий істо рик Сте фан То машівсь кий, шу ка ю чи
відповідь на пи тан ня, чо му та кою трагічною є до ля Ук раїни в бо -
ротьбі за влас ну дер жавність, ви ок ре мив дві ос новні при чи ни.
Пер ша — це не ба жан ня вчи ти ся на по мил ках ми ну ло го, а то му
й ка же, що «ми — спо конвічні не у ки, і не ма най мен шо го сумніву,
що в не уцтві го лов на при чи на су час но го ста но ви ща на шо го на ро -
ду». Дру га при чи на по ля гає в то му, що до політич но го керівницт ва
гро ма дя н ство до пус кає «не уків, ди ле тантів й аван тюр ників». На
жаль, пи ше він, «у нас завж ди пе ре ва жа ли ха о ти ки і шкідни ки, які
де сят ки літ без кар но гар цю ва ли і вщеплю ва ли в суспільство та в йо -
го мо лодь найшкідливіший роз вал найгірши ми спо со ба ми і нічо го
їм за те не бу ло. Нав па ки, во ни ви рос та ли в очах на ро ду на «про -
повідників» і вміло диск ре ди ту ва ли тих, хто їм су пе ре чив. Не за бу -
вай мо, що не тіль ки наші «про повідни ки» винні, але й ті, які ма ють
змо гу не да ти аван тюр ни кам руй ну ва ти ос тан ки на ших суспіль них
сил і надій на бу дучність» (Літо пис — Берлін, 1924. — №8).
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А ти ми, «які ма ють змо гу не да ти»…, є ук раїнсь кий на род,
освіче ний і згур то ва ний.

Пот ре ба в чес них, ви раз них, та ла но ви тих го ло сах нині особ ли во
вели ка. Над то гуч ним є то таль не без го лос ся. Усе, ви яв ляєть ся, мож -
на пе рет во ри ти на без дар не шоу. Особ ли во де мо ралізує су спільство
влад на «еліта», політи кум, для яко го вже дав но не має нічо го свя то -
го. Дрібні біси. Па я ци зі злодійку ва ти ми очи ма, на ду ти ми що ка ми
й ши ро ко роз чепіре ни ми ки ше ня ми. Маріонет ки в ру ках чу жих
ляль ко водів… Утім, «соціум» та кож но ро вить не впас ти з во за: он
скіль ки тих, хто підігрує бісам, прис то со вуєть ся… «Ні со ро му, ні
совісті», — ка жуть про та ких у на роді. І це ду же важ ли ва оцінка, бо
без со ро му не мо же існу ва ти суспільство. Функція бо лю пок ли ка на
не да ти пош ко ди ти на шу влас ну тка ни ну, функція со ро му — не да ти
пош ко ди ти наші соціальні зв’яз ки, або ж вмо ти во ву ва ти нас «від -
ре мон ту ва ти їх», як що та ке пош код жен ня відбу ло ся. Хо ча греч ка
як ефек тив ний спосіб мо ти вації до го ло су ван ня за то го, хто її роз -
дає, по чи нає втра ча ти свою роль: лю ди бра ти то бе руть, а го ло су -
ють за інших. Дай, Бо же, прозріння швид ко го і все о хоп но го.

Я є не вип рав ний оп тиміст, і вірю у на ше щас ли ве прий дешнє.
По годь те ся, що за ги бель у зоні АТО поб ли зу Де баль це во го все -

світньо відо мо го співа ка з Па ризь кої національ ної опе ри, во лон те ра,
учас ни ка бойо вих дій Ва си ля Сліпа ка ско лих ну ла весь світ. І як що та -
кий цвіт нації, поп ри за кор дон не бла го по луч чя та доб ро бут, іде зі сце -
ни на по ле бою во ю ва ти за Ук раїну, то, ма буть, ця Ук раїна то го вар та!

Так са мо пе ре мо га ук раїнсь кої співач ки Джа ма ли на Євро ба -
ченні 2016 — це пе ре мо га предс тав ниці кримсь ких та тар, котрі до -
нині підда ють ся сис тем но му ге но ци ду і реп ресіям з бо ку мос ковсь -
кої імперії. Ця пе ре мо га про де мо н стру ва ла сим патії ма со во го
гля да ча Євро пи до Ук раїни. Євро пейці підтри ма ли смис ло ву
піснюJплач, піснюJпро тест, го лос зне до ле но го на ро ду, а не поп со -
вий роз ва жаль ний хіт.

Ук раїну ніхто і ніко ли не здо лає, як що во на відро дить ко заць -
кий дух.До ота ких ви со ких ду хов них до сяг нень, котрі пе ре кон ли во
ілюст ру ють усь о му світові, що Ук раїна — це євро пейсь ка дер жа ва,
ми по винні ру ха ти ся, не шко ду ю чи нічо го.

І вирішальним у цьому відродженні буде сучасна організація
освіти і науки. Саме вони повинні стати фундаментом всіх інновацій.

Наразі дуже доречною буде розмова на цю тему, яку ми прове-
демо у наступному розділі.
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ВИС ТУП, ЯКИЙ НЕ ВІДБУВ СЯ

16 лис то па да 2016 ро ку Комітет Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тань
на у ки і освіти ор ганізу вав пар ла ментські слу хан ня на те му «Про стан
та проб ле ми фінан су ван ня освіти і на у ки в Ук раїні». На ці слу хан ня
був зап ро ше ний і я, та ще й з про по зицією вис ту пи ти. Але вис ту пи ти
не вда ло ся, мож ли во це й на кра ще. Бо на дає мож ливість оціни ти зна -
чен ня за хо ду, після то го, як він був про ве де ний. Навіть відки нув ши
дрібні ор ганізаційні про ко ли (відсутність прізвищ де я ких зап ро ше них
учас ників слу хань у реєстраційних спис ках; не яв ка на слу хан ня учас -
ників, які бу ли зап ро шені до вис тупів; яв ний пе ребір з кількістю вис -
ту па ю чих нині діючих на род них де пу татів та ін.) слід виз на ти, як на
ме не, що роз мо ви, яка мог ла б ма ти до ле носні наслідки, не вийш ло.
Освітя ни спра вед ли во кри ти ку ва ли вла ду за свої злидні, прав ди во
і яск ра во ілюст ру ва ли це конк рет ни ми прик ла да ми, бу ло мо ре сліз,
скарг, ду шо роз ди ра ю чих во лань — дай те гро шей, а предс тав ни ки
вла ди, на томість, тис ну ли на те, що во ни да ром свій хліб не їдять,
а роб лять все, що є у їх мож ли вос тях, аби зміни ти найб лиж чим ча -
сом стан на кра ще і вже щось пок ра щи ли, і ще щось пок ра щать. Три
чи чо ти ри вис ту пи проз ву ча ли конструк тив но, але в ціло му відповіді
на пи тан ня, а як же нам, врешті-решт, ви ру лити з цієї кри зо вої си ту -
ації, не вийш ло. То му я спро бую за пов ни ти цю про га ли ну.

Без пе ребіль шен ня мож на стве рд жу ва ти, що той стан, в яко му
зна хо дить ся сь о годні ук раїнсь ка дер жа ва, її еко номіка, соціаль ний
рівень жит тя на се лен ня, мо раль, куль ту ра та інші важ ливі по каз ни -
ки рівня людсь ко го роз вит ку, знач ною мірою, як що не вирішаль -
ною, обу мов ле ний низь кою якістю сис те ми на шої освіти і та кою
ж нікчем ною сис те мою ви хо ван ня. Це наші освіта і на у ка підго то -
ви ли як фахівців, а сис те ма ви хо ван ня сфор му ва ла як гро ма дян та -
ких пре зи дентів, прем’єрів, голів Вер хов ної Ра ди, міністрів, де пу -
татів всіх рівнів, іншу ве ли чез ну чи нов ниць ку рать, які всі ра зом
і друж но при ве ли до то го, що ми маємо сь о годні.

Спра вед ли вості ра ди слід ска за ти, що про дук том тих же сис тем
є і знач на час ти на ук раїнсь ко го суспільства, як що не більшість, які
оби ра ли і підтри му ва ли всю цю вла ду, незва жа ю чи на те, що во ни
плю ва ли на наші з ва ми інте ре си. Це теж прав да!

Не давнє елект рон не дек ла ру ван ня най ви щих дер жав них чи -
нов ників по ка за ло безп рик лад ний цинізм прав ля чої кас ти. Весь
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цивілізо ва ний світ зди во ва ний тим, що він по ба чив: на фоні ма со -
во го зу божіння на се лен ня Ук раїни куп ка пе ре вертнів, що пра вить
Ук раїною, жи рує, втра тив ши при ць о му всі оз на ки нор маль ної по -
ряд ної лю ди ни. Во но вик ли ка ло у суспільстві мо раль ний шок і от -
ри ма ло наз ву «Ду хов ний Чор но биль».

Го лов ною при чи ною та ко го ста ну Ук раїни є не ро зуміння, а звід -
си фа таль на не до оцінка го лов но го рушія прог ре су у роз вит ку людства
вза галі і ук раїнців зок ре ма — ство рен ня освітньо;ви хов но;на у ко вої
ба зи як ос но ви ви хо ван ня й роз вит ку нації на за са дах ду хов ності й ін -
те лек ту аль ної діяль ності. Ця ос но ва за без пе чує ви со кий комп ле кс -
ний рівень роз вит ку суспільства та дер жа ви. Не ви пад ко во фе но -
мен всебічно го розквіту ви ник са ме у Древній Греції, де процвіта ли
освіта та на у ка, а на їх ос нові роз ки ну ла ся надз ви чай но ви со ка за -
галь на куль ту ра гро ма дян.

Пе ре кон ли вим до ка зом не ро зуміння ролі освіти й на у ки є пре -
с лову тий за лиш ко вий прин цип не тіль ки фінан су ван ня, а й то таль -
но за лиш ко во го став лен ня вза галі до ць о го вирішаль но го чин ни ка
людсь ко го роз вит ку. Яск ра вим прик ла дом ць о го є те, що навіть на
цих слу хан нях не бу ло жод ної пер шої осо би із трійки лідерів дер жа-
ви, не го во ря чи уже про те, що не бу ло на них і міністра фі нан сів.
Все силь на і ба га та стар ша сест ра — вла да не лю бить бідну і не міч ну
мен шу сест рич ку — освіту!

Ска за не ви ще дає підста ви зро би ти вис но вок, що ми маємо спра ву
з кри зою на шої цивілізації. Підтве рд жен ням ска за но му є та кож війна,
роз ба лан со ваність національ ної мно го ли кості ук раїнсь ко го су -
спільст ва, йо го ма теріаль них і ду хов них ре сурсів. Біль ше то го, сь о год -
ні в Ук раїні явоч ним по ряд ком зміне но су ве ре на — замість на ро ду
ним став олігар хат. Яс но, що та ка заміна не мо же бу ти ос но вою
кон солідації суспільства на шля ху йо го прог ре сив но го роз вит ку.

Як на ме не, ра ди каль ним стає зав дан ня пе рег ля ду ос нов на шо го
світог ля ду. Нічо го не змінить ся ні в нашій дер жаві, ні в суспільстві,
як що не зміни мо на ше став лен ня до них. То му в Ук раїні по ви нен бу -
ти ор ганізо ва ний За галь но на род ний Все о буч, особ ли во для ак тив но
пра цю ючої час ти ни на се лен ня і мо лоді зок ре ма. У нас по ви нен пра -
ви ти «культ знань», знань, які ви хо ву ють творців, а не кваліфіко ва -
них спо жи вачів. Ре зуль та том про ве де но го Все о бу чу по вин на ма те -
ріалізу ва ти ся ідея — «Ми гос по дарі на своїй землі і ми да мо їй лад».

Ос но вою но во го на шо го світог ля ду по вин на ста ти філо софія
Ноо  с фер но го суспільства ро зу му та праці згідно з ідеєю пер шо го

П. М. Таланчук 67



Прозріння

прези ден та Ук раїнсь кої ака демії на ук, ук раїнця за по ход жен ням
В.І. Вер надсь ко го.

Сь о годні цей но ос фер ний рух по чав ак тив но по ши рю ва ти ся
всією на шою пла не тою, вже існу ють про ек ти Но ос фер ної Конс ти -
туції Землі, стрімких обертів на би рає інфор ма ти зація на се лен ня
пла не ти. По тужність гло баль них те ле ко мунікаційних сис тем і ком -
п’ютер них баз да них та знань розк ри ває не ба чені мож ли вості ро зу -
мо во го роз вит ку людства. На жаль, та кож не ба че них мож ли вос тей
до сяг ла війсь ко ва техніка, за со би ма со во го зни щен ня лю дей, що за
умов різко го по си лен ня те ро рис тич них заг роз, ста но вить яв ну не -
без пе ку са моз ни щен ня всь о го людства.

У та ких умо вах про дов жен ня існу ван ня людства за прин ци па -
ми тва рин ної бо роть би за ви жи ван ня як ос но ви капіталістич ної
іде о логії є пря мою заг ро зою по даль шо му існу ван ню людсь кої
цивілізації, де стрімко за го ст рю ють ся те ри торіальні, національні,
релігійні та інші гло бальні конфлікти че рез безг луз ду бо роть бу за
рин ки збу ту з ме тою не об ме же но го са моз ба га чен ня і са мо за до во -
лен ня. При ць о му світо вий ри нок все біль ше пе рет во рюєть ся на
ри нок ли ше гро шей, які з еквіва лен ту то варів пе рет во ри ли ся на ос -
нов ний то вар пла не ти Зем ля, що приз ве ло до втра ти по нят тя спра -
вжньої вар тості то варів, а ра зом з тим і ре аль но го сен су їх ви роб -
 ницт ва і вдос ко на лен ня. Так втра чаєть ся інте рес лю ди ни до
твор чої праці, роз вит ку на у ки і, вза галі, до ро зу мо во го вдос ко на -
лен ня як при род ної га рантії по даль шо го прог ре сив но го роз вит ку
людства.

Прак тич не ви ко нан ня пос тав ле но го зав дан ня — Все о бу чу слід
роз по ча ти з роз роб лен ня на ос нові Но ос фер но го світог ля ду мо делі
май бутньої Ук раїни та об ра зу ук раїнця, здат но го втіли ти цю мо -
дель у жит тя.

Фун да мен таль ний до ку мент — «Мо дель процвіта ю чої Ук раї -
ни» ста не ос но вою для ре фор му ван ня Конс ти туції Ук раїни, роз роб-
лен ня прог рам пре зи ден та, уря ду, на род них де пу татів та ін.

Най важ ливіше зав дан ня ць о го ба чен ня по ля гає в то му, щоб
ство ри ти мо ти вацію і мобільність ен тузіаз му знач ної біль шості лю -
дей ук раїнсь кої спіль но ти. Це знач но до по мо же при здійсненні
дер жав них ре форм у май бутнь о му.

І тоді в по даль шо му вся ка зма гальність в уст ремлінні обійня ти ту
чи іншу по са ду бу де зво ди ти ся до зма гань, як кра ще втіли ти цю мрію
в жит тя. Сь о годні ж час тоJгус то на ма ган ня щось пок ра щи ти зво -
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дить ся до про по зицій заміни ти од не прізви ще на інше. Пе чальні
ре зуль та ти ць о го ми щод ня ба чи мо.

При нагідно відміти мо, що це зав дан ня ста вить ся в той час, ко -
ли Тим ча со ва спеціаль на комісія ВР Ук раїни з пи тань май бутнь о го
при пи ни ла свою ро бо ту.

От же, зміни в дер жаві поч нуть ся із змін у на ших го ло вах. В ря ду
цих змін є ду же важ ливі. Зок ре ма, хо чу звер ну ти ува гу на не обхідність
рішу чої інтен сифікації зу силь ук раїнсь кої дип ло матії що до про світ -
ницт ва і фор му ван ня у світо вої спіль но ти прав ди во го об ра зу Ук раїни.
Пе ре мог Ли жич ко, Джа ма ли і Кличків не дос татньо, щоб зня ти з неї
(Ук раїни) клей мо TERRA INCOGNITA. Зга дай те, скіль ки коштів
тра тить путінсь ка Росія, аби спап лю жи ти Ук раїну і ук раїнців.

«О Трипілля, шість ти сяч років то му! Ти так са мо давнє, як і Єги -
пет чи Шу мер. Відтоді, зна чить і мій ро довід? Це відо мо вже з на у ко вих
ар хе о логічних звітів, та хо четь ся, щоб це усвідо ми ла і кож на ук ра -
їнсь ка лю ди на». Гу мен на Докія «Бла гос ло ви, Ма ти» (Нью9Йорк, 1966).

Прис ту па ю чи до роз бу до ви май бутньої Ук раїни, слід пам’ята ти
сло ва іде о ло га «Мо ло дої Італії» Мацінні, ска зані ним у ХІХ ст., але
які є ак ту аль ни ми і сь о годні: «Не за хоп люй те ся ідеєю поліпшен ня
ва ших ма теріаль них умов, по ки спер шу не виріши те національ но -
го пи тан ня». От же, за вер шен ня фор му ван ня або ко рекції ук раїнсь -
кої нації є ду же важ ли вим, як що не пер шо чер го вим зав дан ням.

Нам потрібен план дій що до мобілізації патріотич но на лаш то -
ва них ук раїнців, який до по мо же зо се ре ди ти ся на гли бо ких на ціо -
наль них про це сах, що доз во лить їм не тіль ки прор ва ти ся у пар ла -
мент, а й закріпи ти ся у владі на довгі ро ки, зат вер див ши віру і надію
се ред знач ної час ти ни тих, хто не бай ду жий до май бутнь о го країни.
Та кий план мо же ство ри ти тіль ки по туж ний ко лек тив од но думців...

Найбіль шою пе ре по ною, яку не обхідно по до ла ти і най важ чим
зав дан ням, яке ду же склад но виріши ти, аби здійсни ти за ду ма не,
є кад ри. Кад ри всіх рівнів і са мо го ши ро ко го спект ра спеціаль нос -
тей, свідо мих що до сак раль них влас ти вос тей Ук раїнсь кої націо -
наль ної ідеї. Про її вирішаль ну роль у справі відрод жен ня Ук раїни
як пра во нас туп ниці Русі пе ре кон ли во на пи сав І. Бе ле бе ха.

Зок ре ма він вва жав, що «пер во род ною, а то му най го ловнішою,
невідклад ною пот ре бою ви ве ден ня Ук раїни на «орбіту» всебічно го
роз вит ку є ос мис лен ня сут ності Ук раїнсь кої національ ної ідеї. Це —
іде о логічний фун да мент роз вит ку нації, дер жа ви, країни в гу ма -
нітарній сфері, в еко номіці, у політиці, у за ко нот вор чості, в на уці,
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в дип ло матії, у світог ляді, у філо софії, в куль турі, у ви хо ванні,
у людсь ких сто сун ках то що.

Об’єдна ти Ук раїну мож на тіль ки на ук раїнській національній
основі. Роз’єднан ня Ук раїни відбу ва ло ся нех ту ван ням, руй нацією ук -
ра їнсь ко го національ но го єства, ду хов но го коріння або ри ген ної люд -
нос ті. Цю пе чаль ну руїну тре ба по до ла ти за будьJяку ціну, бо ви рі -
шуєть ся пи тан ня жит тя і смерті Ук раїни, на шо го життєво го прос то ру.

І ще ду же важ ли вим зав дан ням у зміні на шо го світог ля ду є ро -
зуміння то го, що Ук раїна по вин на рішу че відки ну ти докт ри ну не -
олібе раль но го рин ку, ви ко рис тан ня якої кон сер вує і навіть по си -
лює роль Ук раїни як си ро вин но го при дат ку до роз ви ну тих країн та
пос та чаль ни ка за кор дон де ше вої ро бо чої си ли і жорстко галь мує
інно ваційний роз ви ток країни. Тре ба пок лас ти край де ри ба ну на -
род но го май на і роз по чи на ти про це си по вер нен ня вик ра де но го за
25 років не за леж ності Ук раїни. А на заміну розк ра дан ня або «прих ва -
ти зації» роз ро би ти і по ча ти ре алізо ву ва ти стра тегію інно ваційної по -
ведінки дер жа ви. Досвід роз ви не них країн світу підтве рд жує, що
клю чо ва роль у за без пе ченні умов інно ваційно го роз вит ку, фор му -
ванні національ ної інно ваційної сис те ми на ле жить дер жаві, яка вста -
нов лює стра тегічні цілі, за без пе чує ре су рс ну підтрим ку, зок ре ма бюд -
жет не фінан су ван ня, по дат ко ве сти му лю ван ня, кре ди ту ван ня то що.

Для ор ганізації оз на че но го Все о бу чу важ ли вим є роз роб лен ня
сис те ми, в якій по винні бу ти виз на чені всі скла дові ць о го про це су
та взаємодія між ни ми.

Од ною з та ких скла до вих є ма теріаль ноJтехнічна ба за, на ос нові
якої мож на бу ло б ор ганізу ва ти цей про цес та відповідні пе да го гіч ні
кад ри. Здо ро вий глузд підка зує, що цей про цес мож на ор ганізу ва ти
на ос нові уже існу ю чої ме режі освіти та на у ки по чи на ю чи від по -
зашкіль них струк тур і ди тя чих са дочків, шкіл, учи лищ, технікумів,
інсти тутів та універ си тетів і закінчу ю чи приміщен ня ми на у ко воJдо -
слідних ус та нов, куль тур них центрів то що. Нав чаль ний про цес у змозі
за без пе чи ти також на яв ний на у ко воJвик ла даць кий склад. Йо го не об -
хідно тіль ки по пе редньо дібра ти, де що пе рев чи ти, підня ти рі вень
йо го підго тов ки уже у відповідності з пос тав ле ни ми зав дан ня ми.

Найскладніши ми у здійсненні цієї стра тегії є виз на чен ня нап -
рямів, форм та змісту за галь но національ но го нав чан ня.

Як що ви хо ди ти із не обхідності ви ко нан ня нас та но ви світо вої
спіль но ти, про го ло ше ної вус та ми ЮНЕС КО, і яка пе ре гу куєть ся
з на шим ро зумінням не обхідності ор ганізації за галь но національ но го
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Все о бу чу ук раїнсь ких гро ма дян, — вчи ти ся про тя гом всь о го жит тя —
то слід усвідом лю ва ти, що кількість нап рямів і змістів ць о го нав чан -
ня скла да ють та ку ж мно жи ну, якою є мно жи на виявів скла дників
людсь ко го жит тя. Інши ми сло ва ми, во на є прак тич но нескінчен -
ною. Про де які з них ми вже го во ри ли. Виз на чи мо ще декіль ка,
найбіль ш важ ли вих із них.

Передусім, фор му ван ня мо делі но во го ук раїнця, який зда тен
пра цю ва ти над впро вад жен ням у жит тя мо делі омріяної Ук раїни.

Це стра тегічне зав дан ня не обхідно роз по чи на ти ви ко ну ва ти
уже сь о годні. Для ць о го не обхідно виз на чи ти які на у ки (нав чальні
дис ципліни) і ви ховні за хо ди за без пе чать фор му ван ня ук раїнця
май бутнь о го за ду ма ної якості. А потім ви хо ван ня і нав чан ня роз -
клас ти у прос торі і часі. Інши ми сло ва ми, на базі існу ю чої ме режі
освіти ор ганізу ва ти наскрізне ви хо ван ня і нав чан ня від ди тя чо го
са доч ку і до магістра ту ри. І це бу де ос нов ний нап рямок діяль ності
у ви ко нанні стра тегії нав чан ня впро довж усь о го жит тя, бо він за -
без пе чує якість усь о го на се лен ня на дов гу перс пек ти ву.

Що ж до форм ор ганізації Все о бу чу ук раїнців, то їх та кож мо же
бу ти ду же ба га то: від кла сич них, які прак ти ку ють ся в освітній ме ре -
жі, дис танційних тех но логій; ор ганізація спец курсів, різноп ро філь -
них шкіл; про ве ден ня гро мадсь ких слу хань, кон фе ренцій, семінарів,
тренінгів, майс тер-класів, сим позіумів до ду хов них про повідей, фес -
ти ва лів то що. А ме то дич но за без пе чу ва ти ся ці фор ми по винні роз -
роб ле ни ми відповідни ми освітніми ма теріала ми у виг ляді текс то вої,
аудіо- та відеопро дукції.

Сво го ча су От то фон Бісмарк заз на чив, що для по бу до ви дер -
жа ви най важ ливіши ми є не си ла зброї і війсь ко, а шкіль ний учи -
тель. Залізний канц лер мав на увазі об’єднан ня імперії німець ких
віль них міст і князівств із Прус сь ким ко ролівством на ос нові спіль -
но го сприй нят тя ми ну ло го.

Ду же важ ли вим, як на ме не, сь о годні є для національ но го об’єд -
нан ня ук раїнців спіль не (чи тай національ не, етнічне) сприй нят тя
на шої історії від най давніших часів і до сь о го ден ня та ре ко н струкція
на цій ос нові національ ної са мосвідо мості. Але, на пре ве ли кий
жаль, у на ших кер ма ничів інше ба чен ня шля ху розв’язан ня цієї
проб ле ми: ми по ча ли з ре фор му ван ня си ло вих струк тур, ство ри ли
поліцію і віднайш ли для них зарп ла ту 7000 грн кож но му, за був ши
при ць о му, що се ред ня з/пла та вчи телів скла дає по Ук раїні мен ше
2000 грн, і пе ре ве ли фінан су ван ня про фесійних учи лищ на місцеві
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бюд же ти, які прак тич но є порожніми. Ма буть, са ме че рез це, пере -
ду сім, німці є най сильніши ми у Європі, а ук раїнці че рез несп рий -
нят тя спіль но го ми ну ло го — од ни ми з найгірших, прав да, уже у світі.

Од ним сло вом, суспільство по вин но при му си ти дер жав ників
нав чи ти ся фор му ва ти платіжосп ро мож ний по пит на не обхідну
про дукцію освіти і на у ки для успішно го роз вит ку дер жа ви, а освіті
і на уці нав чи ти ся бу ти здат ни ми ви роб ля ти та ку про дукцію на кон -
ку рен то сп ро мож но му рівні. Тоді все бу де доб ре. Але для ць о го не -
обхідно, в пер шу чер гу, різко підня ти ста тус вчи телів. Зро би ти це
мож на, нап рик лад, на дав ши їм ста тус дер жав них служ бовців.

Слід усвідо ми ти, що ніяких «влас них» проб лем в освіти та на у -
ки не має і не мо же бу ти, а мо жуть бу ти ли ше проб ле ми з ви ко нан -
ням ви мог та за до во лен ням пот реб суспільства щодо ство рен ня
нау ко воJосвітньої ба зи для більш успішно го вирішен ня йо го, су -
спільст ва, проб лем.

От же дос татні фінан сові ре сур си для за без пе чен ня успішно го
функціону ван ня освітньоJна у ко вої сфе ри ле жать в галузі ро зу мін ня
вла дою їх як вирішаль них чин ників суспіль но го прог ре су. Сь о годні
Ук раїна пот ре бує ба гать ох ре форм. Але по чи на ти тре ба з освіти та
на у ки, а не з поліції. На за лиш ко во му прин ципі став лен ня і на за -
лиш ко во му фінан су ванні освітньоJна у ко вої сфе ри ми прий де мо до
страш ної ка та ст ро фи.

Щоб зро би ти лю ди ну щас ли вою: на пов ни її ру ки ро бо тою, її сер -
 це — лю бов’ю, її ро зум — ме тою, її пам’ять — ко рис ни ми знан ня -
ми, її май бутнє — надією.

А хто ду має про май бутнє, той тво рить освіту і на у ку.
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Про ект
МАНІФЕСТ

ро бо чої гру пи ор ганіза торів Все на род ної плат фор ми

«Ко ло ук раїнсь ких патріотич них сил (КУПС)»

Про цес ста нов лен ня ук раїнсь кої національ ної дер жа ви неп ри -
пус ти мо сповіль не ний. Чверть століття наш пог ра бо ва ний на род
об ма ню ють спритні амо ральні людці, які рвуть ся у владні інсти -
туції з ме тою влас но го зба га чен ня, а не роз бу до ви де мок ра тич ної
соціаль ної дер жа ви ук раїнсь ко го на ро ду. Владні по вер хи дер жав ної
сис те ми не очи щені від яв них во рогів са мостійної Ук раїни, про -
цвітає ко рупція, не ком пе тентність, не розділеність бізне су і полі ти -
ки. Бізнес фак тич но криміналь ний чи напівкриміналь ний, а ті, що
зба га ти ли ся за ра ху нок зух ва ло го пог ра бу ван ня національ них ба -
гатств, зна хабніло на зи ва ють се бе елітою. Дер жав на струк ту ра, зліп -
ле на з та кої «еліти», не має на леж них зрушень ні в еко номіч ній, ні
у внутрішньополітичній, ні у зовнішнь о політичній ца ри нах.

У той час, ко ли свідо ме ук раїнство про ли ває кров, відбиваючи
аг ресію істо рич но го во ро га Ук раїни, в інфор маційно му полі все ре -
дині країни розх рис та но і без кар но діють кос мо політичні си ли,
амо ральні не до бит ки про мос ковсь кої зло чин ної партії Регіонів
з три  бу ни Вер хов ної Ра ди на зи ва ють вте чу з Ук раїни влад ної вер -
хів  ки криміналь них зло чинців бан ди Яну ко ви ча, що чи ни ла апар -
теїд ук раїнству, не за кон ним дер жав ним пе ре во ро том.

Що це?!
За ко ни діалек ти ки підка зу ють справжній ук раїнській еліті, що

це шлях ініціації за галь но національ но го ре во люційно го зри ву,
в яко му зад ля фізич но го ви ни щен ня внутрішніх во рогів ук раїнсь -
кої дер жа ви проллєть ся ба га то крові. Об’єктив но скла дають ся обс -
та ви ни, що ук раїнсь ка армія і поліція ста нуть на бік повс та ло го на -
ро ду. Це мог ло б прис ко ри ти ут ве рд жен ня ук раїнсь кої дер жа ви, але
не помірно жах ли вою ціною.

Спра вж ня ук раїнсь ка еліта здат на зу пи ни ти та кий роз ви ток
подій та спря му ва ти про цес відрод жен ня ук раїнсь кої дер жа ви
в цивілізо ва не рус ло.

У ць о му та кож кров но зацікав лені вільні на ро ди де мок ра тич них
країн Євро пи і світу, вже те пер за суд жу ють аг ресію хи жаць ко го мос -
ковсь ко го імперіалізму, що праг не по вер ну ти ко ле со історії на зад.
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Ук раїнсь кий на род праг не рішу чих змін.
З цією ме тою ук раїнсь ка еліта прис ту пи ла до фор му ван ня Ко -

ла патріотич них ук раїнсь ких сил (КУПС), що має ви ра жа ти за галь -
но національні інте ре си Ук раїни, а не ок ре мих груп на се лен ня та
грабіжниць ких олігархічних кланів, як то є те пер (сотні партійок,
нез дат них ор ганізу ва ти про цес ефек тив но го дер жав но го відрод -
жен ня Ук раїни).

Дер жав ниць ко;іде о логічна плат фор ма КУПС
(ос новні ас пек ти) та ка

1. КУПС предс тав ляє інте ре си деJфак то відсу ну тих нині від
про цесів дер жав но го відрод жен ня Ук раїни гро ма дян, тоб то — ро -
бітників, се лян, підприємців ма ло го і се реднь о го бізне су, на род ної
інтелігенції (90 % на се лен ня Ук раїни). Мета — вклю чи ти цей кон -
тин гент гро ма дян у про цес відрод жен ня рідної дер жа ви. Для чо го:

— національ ним ре фе рен ду мом прий маєть ся роз роб ле на пат -
ріотич ни ми фахівця ми на ос нові мо делі успішної Ук раїни Конс ти -
туція, в якій виз на ча ють ся функції влад них інсти туцій і від по ві даль -
ність влад них осіб за не якісне ви ко нан ня цих функцій з по си лан ням
на статті Криміналь но го ко дек су (Конс ти туція + Криміналь ний
ко декс — ос но ва внутрішнь о го за ко но да в ства дер жа ви);

— в усі гілки вла ди до би ра ють ся патріотичні фахівці, не пов’я -
зані з бізне сом і готові слу жи ти ук раїнсь ко му на ро дові за прис той -
ну за робітну пла ту. На по чат ко во му етапі не вик лю чаєть ся вра ху -
ван ня еко номічних мож ли вос тей країни і вклю чен ня мо раль но го
мо ти ва то ра жер тов ності, за леж ну від рівня по са ди (за зраз ком пе -
ре до вих євро пейсь ких дер жав). Плат ня виз на чаєть ся рівнем се ред -
ньої за робітної пла ти в країні з ко ефіцієнтом, що мо же прий ма ти
зна чен ня від 1 до 10. Тоб то, у пре зи ден та ко ефіцієнт 10, прем’єра —
9... у най ниж чо го чи нов ни ка — 1;

— ви борці ма ють мож ливість відкли ка ти ви бор ну осо бу, що не
вип рав да ла на род ної довіри, за чітко виз на че ним ал го рит мом;

— ска со вуєть ся нинішній інсти тут не до тор кан ності ви бор них
влад них осіб. Ок ре мим за ко ном виз на ча ють ся за хо ди за без пе чен -
ня без пе реш код но го ви ко нан ня ни ми по са до вих функцій;

— по вер таєть ся в пас порт гро ма дя ни на іден тифікація йо го на -
ціональ ності;
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— зап ро вад жуєть ся три ви ди ре фе рен ду му*: місце вий, націо -
наль ний і за галь но ук раїнсь кий. В національній дер жаві ти туль на
нація (тво рець національ ної дер жа ви) на національ но му ре фе рен -
думі вирішує особ ливі політичні пи тан ня, такі як, для прик ла ду:
міграційної політи ки, гро ма дя н ства, про порційно го предс тав ни -
цт ва у влад них ор га нах і т. п. Та кий ре фе рен дум є інстру мен том па -
ра диг ми епо хи національ них дер жав (са ме в та ку епо ху вже жи ве -
мо). Він за хи щає пра ва кож ної нації на своїй етнічній землі і пле кає
мир та зла го ду між на ро да ми, ад же кож на націяJдер жа ва ма ти ме
та ке пра во і нес ти ме національ ну відповідальність за по ведінку у між -
на род но му пра во во му полі. Як відо мо, за хоп лен ня вла ди в Мос -
ковії єврейсь кою національ ною мен ши ною в до бу біль шо виз му
(1917–1937 рр., за да ни ми проф. Ана толія Кіндра тен ка, кни га «Ет -
нічні війни про ти ук раїнців». Асоціація дослідників го ло до морів
в Ук раїні. — 314 с.) приз ве ло до гло баль ної тра гедії з ви ни щен ням
тіль ки в мос ковській імперії ста мільйонів лю дей (за де я ки ми дже -
ре ла ми біль ше). До цих пір не виз на че на розк лад ка ви ни між мос -
ко ви та ми і єврейсь кою національ ною мен ши ною Мос ковії за цей
жах ли вий гло баль ний зло чин. Подібне не по вин не пов то ри ти ся;
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* Цю те зу маємо тлу ма чи ти згідно з нор ма ми міжна род ної «Кон венції

про за без пе чен ня прав осіб, які на ле жать до національ них мен шин» від
21.10.1994 р., ра тифіко ва ною Ук раїною. В національній дер жаві (а та кою є Ук -
раїна) ко жен гро ма дя нин (не за леж но від сво го етнічно го по ход жен ня) са мо -
виз на чаєть ся в своїй на леж ності до нації, яка є го лов ним суб’єктом національ ної
дер жа ви, чи на леж ним до пев ної національ ної мен ши ни. Пра ва нац мен шин
у Кон венції чітко ви пи сані. Інтег раль но це ви ра жаєть ся так: предс тав ни ки
нацмен шин зо бов’язані ра зом з дер жа вот вор чою нацією роз бу до ву ва ти її (дер -
жа вот вор чої нації) національ ну дер жа ву. Для них (нац мен шин) ця дер жа ва
є країною їхнь о го про жи ван ня. Пра ва предс тав ників нац мен шин є в по вазі за
умови, що ці предс тав ни ки підпо ряд ко ву ють ся національ но му за ко но давст -
ву!!! Смис ло ва суть ць о го ре чен ня є націє- і дер жа воJза хис ною для «ос нов но -
го на се лен ня – націїJво ло да ря національ ної дер жа ви. І ця суть ви пи са на
ціною ве ли кої крові різних націй, особ ли во ко ли якась нац мен ши на за хоп лю -
ва ла вла ду в дер жаві сво го про жи ван ня (фак тич но – в гос тях у чу жо му домі,
ку ди її по доб роті впус ти ли); істо ричні прик ла ди – підступ не за хоп лен ня вла -
ди євре я ми в Ха зарії та в Мос ковії (1917…1937 рр.). Звідси вип ли ває (з бук ви
і ду ху Кон венції) не обхідність про порційно го предс тав ни цт ва в ор га нах вла ди
в національній дер жаві та національ но го ре фе рен ду му (предс тав ни ки нац мен -
шин не го ло су ють) з  най важ ливіших пи тань що до ос нов но го прин ци пу
міжна род но го пра ва – пра ва нації на са мо виз на чен ня. Цей ас пект має бу ти
вра хо ва ний КПУС при підго товці про ек ту но вої Конс ти туції Ук раїни.



Прозріння

— ви борні осо би пра цю ють не біль ше двох ка денцій підряд;
— для ви бор них предс тав ників вла ди за вчи нені зло чи ни в Кри -

міналь но му ко дексі пе ред ба чаєть ся особ ли ва підви ще на міра по ка-
ран ня з пре те кс том: за гань бу, спри чи не ну ук раїнській дер жав ності;

— інсти тут люст рації влад них осіб і бізне со вих струк тур має
по ши рю ва тись не ли ше на пра во зай ма ти певні по са ди, а й на май -
но, прид ба не не за кон ним шля хом (конфіскація);

— пе ре хо ву ван ня статків в оф шо рах з ме тою несп ла ти на леж -
них по датків вва жаєть ся зло чи ном;

— про зорість влад них дій, бюд жет ної політи ки, фінан со вої діяль -
 ності всіх суб’єктів суспіль но го жит тя має ста ти праг ма тич ною тра -
дицією, еле мен том політич ної і еко номічної куль ту ри;

— го ловні інфор маційні ка на ли впли ву на свідомість на се лен -
ня країни націоналізу ють ся і слу жать кон солідації суспільства на
стриж нях ук раїнсь кої дер жав ної мо ви і дер жав но го патріотиз му.
При ватні інфор маційні ка на ли, пра цю ють за ста ту том, що має зат -
ве рд жу ва ти ся Дер жав ним коміте том інфор маційної політи ки;

— за хист су ве реніте ту, цілісності те ри торії дер жа ви є обов’яз -
ком всіх гро ма дян Ук раїни;

— ра тифіко вані міжна родні уго ди є час ти ною національ но го
за  ко но да в ства.

2. Зав дан ня в ца рині ви хов ної ро бо ти 
(куль ту ри, мо ралі, тра дицій...):

— у ви ховній ро боті на всіх ета пах ста нов лен ня лю ди ни у її сві -
домість вжив лю ва ти прин ци пи по ряд ності, національ ної гідності,
спра вед ли вості;

— пле ка ти не обхідність пізна ва ти історію ук раїнсь ко го на ро ду,
йо го тра диції. Кращі взірці сприй ма ти і роз ви ва ти в тран скрипції
су час ності;

— вва жа ти за хист Вітчиз ни най ви щим в ієрархії інших обо в’язків;
— вте чу з Ук раїни в по шу ках «кра що го жит тя», ство ре но го ін -

шим на ро дом, замість тво ри ти кра ще жит тя у рідно му краї — вва жа ти
яви щем амо раль ним і осуд жу ва ти йо го на всіх ета пах ви хо ван ня;

— ут ри ман ня коштів в іно зем них бан ках, вва жа ти яви щем
амо  раль ним, бо во но свідчить про невіру в дер жавність Ук раїни.
Владні осо би по винні бу ти за ко но дав чо поз бав лені та ко го пра ва;

— успішні підприємці, ба гаті лю ди ма ють пле ка ти ме це на т ство,
зас лу го ву ю чи вдячність і по ша ну у суспільства;
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— національ не ви ще кон фесійно го! Цей за кон діалек ти ки ма ють
про па гу ва ти не тіль ки шко ла і ВНЗ, але й церк ви та різні ре лі гійні
об щи ни;

— національ ною са мо бутністю се ред інших са мо бутніх на ро -
дів ми зба га чуємо світ.

3. Ор ганізаційні ас пек ти:

— КУПС пос тає як гро мадсь кий рух. Че рез інфор мацій -
ноJпро г ра мові, ви ховні, іде о логічні дру ко вані ма теріали ма со ви ми
нак ла да ми та че рез елект ронні ЗМІ має фор му ва ти суспіль ну дум ку
і праг не роз ма ху ру ху до за галь но національ них масш табів; зовсім
не вик лю чаєть ся, що на по даль шо му етапі роз вит ку КУПС як гро -
мадсь ка ор ганізація транс фор муєть ся у політич ну іде о логічну
партію ук раїнсь ко го патріотич но го спря му ван ня.

— де ле гу ю чи своїх предс тав ників у різні гілки вла ди, має ак -
тив но впли ва ти на політи ку дер жа ви. Як роз ви ток віче во го пра ва
на шої давньої дер жа ви ру сичів, ап ро бу ва ти пра во на за ко но дав чу
ініціати ву та ви но сити пи тання за галь но національ но го зна чен ня
на національ ний та все ук раїнсь кий ре фе рен ду ми;

— праг не усу нен ня від вла ди во рогів ук раїнсь кої дер жа ви
і поз бав лен ня їх гро ма дя н ства, що обов’яз ко во має пе ред ба ча ти ся
в новій конс ти туції;

— пи тан ня наз ви КУПС, мож ли вості крис талізації з її кадрів по   -
літич ної партії чи над партійної за галь но на ціональ ної ор ганізації (як
то бу ло в історії Ук раїни, ко ли ОУН ор ганізо ву ва ла національ ноJвиз -
воль ну бо роть бу про ти різних оку пантів, та особ ли во про ти німець -
кого і мос ковсь ко го на циз му) дозріють у про цесі роз вит ку КУПС;

— очікуємо ма со во го при хо ду в КУПС на пер ших по рах ви со -
коп ро фесійних патріотич них ор ганіза торів, соціологів, іде о логів,
а після нап ра цю ван ня прог ра ми та ста ту ту всіх ук раїнців за ду хом,
хоча б яко го по ход жен ня во ни не бу ли б, щоб спіль ни ми кон со -
лідо ва ни ми си ла ми тво ри ти свою прав ду і си лу, і во лю в Ук раїні.

На ос нові са моініціати ви — ро бо ча гру па ор ганіза торів Ко ла пат -
ріотич них ук раїнсь ких сил (КУПС).

Р.S. Зап ро шу ють ся всі ба жа ючі гро ма дя ни Ук раїни і її сим па -
ти ки для до оп ра цю ван ня до ку мен ту, юри дич ної за чи ст ки, вип рав -
лень, до пов нень з тим, щоб на час йо го прий нят тя він наб рав ста -
ту су Все на род но го.
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ПІСЛЯМОВА

Завершуючи свої роздуми, хочу підкреслити, що аморальність
нинішньої влади породжує бродіння умів і травмує духовність. Без
вивіреного і зрозумілого усьому народу дороговказу люди розбрі-
даються по заплутаних стежках. Тож я закликаю всіх нас об’єдна-
тися і створити колективного вождя — потужну нову всенародну
силу (не важливо, як вона буде називатися — громадським рухом,
по лі тичною партією, народним конгресом тощо), яка здатна вико-
нати роль національного месії. «Правління з допомогою всього
народу не буває і ніколи не може бути на ділі: це гасло, яким дема-
гоги задурюють нас, щоб ми за них голосували», — підкреслював
Бер нард Шоу. Не забуваймо цієї істини!

Для такого об’єднання у нас є всі передумови. Більше того,
про цес прозріння українського народу триває і наростає. На осно-
ві самоініціативи формується група українських патріотів-спеціа-
лістів широкого спектру, здатних розробити цей проект в де талях.
Паралельно з цим створюється із числа національної інтелек -
туальної еліти авторський колектив, який «складе» модель успішної
України, омріяної українським народом за тисячоліття свого існу-
вання. Варіантів цієї моделі сьогодні існує багато, необхідно тільки
обрати саме «той варіант».

Для втілення цієї моделі у життя формуються групи відповід-
них фахівців-прагматиків, здатних розробити конкретні заходи,
щоб втілити всі елементи цієї моделі у життя.

На закінчення дозвольте мені висловити думку про те, що успіш -
ність цього проекту — розбудова суверенної успішної України —
вирішальним чином залежатиме від кожного із нас персонально.
Ця успішність визначатиметься готовністю: лідерів патріотичних
по літичних партій уже сьогодні, залишаючись у своїх партіях, об’єд -
натися в одну нову надпотужну українську силу КУПС; членів інших
партій усвідомити, що залишаючи свою, і переходячи у КУПС,
вони нікого не зраджують, а навпаки, примножують силу україн-
ства; безпартійних свідомих громадян, особливо із числа молоді,
влитися в ряди нової організації і послужити українському народо-
ві; членів всіх партій відкинути свої амбіції, забути взаємні кривди
і образи, чвари і сварки, забути хто до якої партії належав до цього
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і стати плечем до плеча міцно, надійно у справі творення по суті
наступної цивілізації — Нова Ноосферна Європа. Взагалі нам кон че
необхідні люди, які здатні відкинути всяку заангажованість і само-
віддано працювати над проектом Нової України, демонструючи
при цьому гармонійність особистості і здатність притягувати до себе
прихильність інших людей.

Наразі йдеться про здійснення грандіозного проекту, ім’я якому
«Всеукраїнська Толока»; тобто гуртом, громадою взятися і зробити
Українську національну заможну і демократичну державу. Без
оплати за роботу і без частування. І хай надихає всіх нас у цій гран-
діозній роботі — слава борців, які життя віддали за українську ідею. 

Дякую за небайдужість і дов готерпіння тим, хто прочитав цю
книжечку від початку й до кінця.

Слава Україні!

Автор щиро дякує п.п. О. Гнєдашу, П. Кос -
тенку за працю прочитати цю книгу і пропо-
зиції щодо її вдосконалення, які, по можливо-
сті, автором були частково враховані. 

Особлива подяка проф. В. Карпенку за
його редагування.

Щира подяка також п.п. Бойко Н.С. і Зи -
менко С.В. за допомогу у підготовці матеріалів
до друку.
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СЛО ВО НА ЗА ХИСТ ЄВГЕ НА НИ ЩУ КА

«Вель ми ша новні» московські шовіня ки!
Пе рес тань те шель му ва ти ім’я ук раїнсь ко го патріота Євге на

Ни щу ка!
Він ска зав про те, що дав но вже є до ве де ним фак том. Ад же Ви,

проімперські ко му ня ки, ук ра ли у нас і землі, і історію, і май бутнє.
Ви ви ни щи ли наш на род! Війни, го ло до мо ри, реп ресії — увесь
спектр то талітар них на гайок бу ло націле но на змен шен ня кіль -
кості ук раїнців на нашій землі, на спот во рен ня на шо го світог ля ду,
на ви хо ло щу ван ня національ них ціннос тей, на фор му ван ня комп -
лек су мен шо вар тості.

Дже ре ла засвідчу ють, що ста ном на 1931 рік в СРСР ук раїнців
бу ло 81 млн. Ста ном на 1937 рік кількість ук раїнців в СРСР змен -
ши ла ся аж до… 26 млн осіб.

Ге но цид відбу вав ся на фізич но му і на ду хов но му рівнях.
Тож не див но, що се ред ук раїнців, котрі ви жи ва ли в умо вах то -

талітар ної іде о логії російсь ко го біль шо виз му, сфор му ва ла ся ціла ко-
гор та чух раїнців і хох ло зоїдів, за Ос та пом Виш нею, ма ло росів і но во-
росів, за тур ка них опу дал, за Євге ном Ду да рем. Чи не у розкішних
маєтках яну ко вичів, пшо нок і за хар ченків, псев до патріотів із ви -
трав ле ною національ ною свідомістю, ба чи ли ми розкіш і нес мак
у стилі «би ко ко»?.. А чи не засвідчу ють спот во ре ну ге не ти ку ук -
раїнців «ко лекції» квар тир, зе мель них діля нок, бу динків, ав то мо -
білів, го дин ників, кар тин, ста род руків, мо нет то що, котрі за дек ла -
ро вані нині ук раїнсь ки ми жло ба миJуря дов ця ми на тлі жеб раць ко го
ста ну біль шості ук раїнців, на тлі без ко рис ли вої бо роть би воїнів,
доб ро вольців, во лон терів за не за лежність Ук раїни на фронті?!. Оце
вам, пад лю ки, і є та ге не ти ка, якою об да ру вав нас стар ший брат!

Ще кла сик ук раїнсь ко го кіноматографа і літе ра ту ри О. Дов жен -
ко твер див: «А у ве ли ких спра вах ми, ук раїнці, на род пар ши вень -
кий». Євген Ни щук ска зав те са ме, але інши ми сло ва ми. Чи у вас
є пре тензії і до Олек са нд ра Дов жен ка?!

Не пе рек ру чуй те, па но ве шовіня ки, на свій лад те, що про мо -
вив Євген Ни щук! Не вам йо го су ди ти!

Євген Ни щук був «го ло сом» двох Май данів, котрі роз по ча ли
про цес ду хов но го очи щен ня на шо го на ро ду і на шої землі. На по саді
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міністра куль ту ри він на ма гаєть ся підси ли ти го лос усь о го ук раїнсь -
ко го в Ук раїні. Не за ва жай те йо му!

Тіль ки не дав но ми ну ло 40 днів, як Євген Ни щук по хо вав дру -
жи ну. Па но ве шовіня ки, не ганьбіть ся вчер го ве тим, що у вас не має
нічо го свя то го.

Не нав’язуй те свою сов ко ву мен тальність тим УК РАЇНЦЯМ,
які є справжніми патріота ми, так са мо, як і Євген НИ ЩУК!

Пет ро ТА ЛАН ЧУК

P.S. (для кни ги). Ша новні вітчиз няні «ко рисні ідіоти»! пе рес -
тань те підбріху ва ти во ро жим за со бам ма со вої дезінфор мації. Ко ли
ви уже на бе ре тесь ро зу му і пе рес та не те клю ва ти на гни лу на жив ку
слу жи телів ра ши стсь ких інфор маційних по мий ниць.

Все той же Пет ро Та лан чук

На разі хо чу повідо ми ти, що за тиж день цей ма теріал пе рег ля -
ну ло біля 7 тис. гро ма дян.
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ШАНОВНЕ ПАНСТВО!

У даний час остаточно стало очевидним, що з нині діючою
сис  темою влади та її кадровим начинням суверенної, заможної та
де мократичної України ми ніколи не побудуємо. Це начіння на -
стільки духовно бідне, що навіть не врахувало: декларування награ-
бованих багатств, і особливо великі запаси іноземної валюти готів-
кою під матрацами, сприйнято українським народом як зневіру
вищих владних «слуг народу» в державну спроможність нашої нації
та їх підготовку до втечі з України у випадку краху цієї державності.
По стає доленосне завдання – заміна всього прогнившого законо-
давчо-управлінського корпусу держави. Це можна успішно виконати
за умови, що проукраїнські сили об’єднаються і шляхом виборів змі -
нять цю систему. Це означає, що до влади необхідно привести лю дей,
які будуть служити українському народу, його інтересам, а не дума-
ти, як їм збагатитися за рахунок шахрайства і стати мільйонерами.
Іншими словами, український народ має обрати владу, яка буде
ставити потреби держави незрівняно вище особистих інтересів.

Тому звертаємось до Вас, якщо Ви є небайдужими до долі свого,
українського народу, а відтак і до розбудови його суверенної націо-
нальної держави, а також розчарувалися діями перевертнів-політи-
ків, приєднуватися до роботи Кола українських патріотичних сил.
Ця громадська КУПС структура об’єднує українських патріотів,
незалежно від того, що вони працюють ще в якійсь політичній чи
громадській організації. Основні напрями діяльності КУПС: 

— опис конструктивної моделі омріяної України, придатної до
втілення у реальне життя; 

— духовний розвиток українського суспільства; 
— розбудова громадянського суспільства; 
— територіальні громади, козацький рух, системи коопе ру ван -

ня «Свій до свого» ті ін.;
— економічний розвиток держави і торгівля;
— розвиток промисловості;
— екологія та природні ресурси;
— проблеми села, аграрний сектор та продовольство;
— розвиток енергетики та вугільної промисловості;
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— регіональний розвиток, будівництво та житлово-кому наль не
господарство;

— інфраструктура;
— освіта, наука, інновації;
— молодіжні проблеми, спорт, культура;
— охорона здоров’я;
— соціальний захист населення;
— пенсійне забезпечення;
— правовий захист громадян, суди, прокуратура, поліція;
— міжнародні відносини;
— захист від зовнішніх загроз;
— закінчення війни з Московією не за рахунок поразки України;
— формування фінансових ресурсів держави (доходи, податки

тощо).
Цей перелік Ви можете доповнити за рахунок свого бачення

проблем, пов’язаних із розбудовою успішної України.
Для здійснення цього проекту необхідно створити відповідні

комісії, групи, комітети — одним словом, організаційні структури,
склад яких добирається із числа високопрофесійних спеціалістів.
Для того, щоб підняти український народ на зміни у державі і роз-
будову нової України, ці спеціалісти, в решті решт лідерська їх час -
тина, повинна бути готовою розробити необхідні заходи, в яких
дати відповідь на низку питань:

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

хунок яких ресурсів?
5. Хто є лідерами-менеджерами на старті змін, яких їх держав-

ницько-інтелектуальний потенціал?
6. Чи готові ці лідери послужити народу?
7. Механізм контролю за втілення обіцяного і які заходи убез-

печать від невдачі?
Сказане — основні напрями діяльності КУПС, структури і кад ри,

здатні визначене втілити в життя, — і є ключем до нашого національ -
ного прориву на рівень розвинутих держав світу. Наразі, людей,
здатних усе це організувати, знадобиться до 1,5 млн. осіб.

Якщо ж в силу якихось причин Ви не можете це зробити особис -
то, передайте, будь-ласка, цю інформацію своїм близьким, роди-

84



чам, друзям тощо, яких цей шансовий патріотичний проект може
за цікавити.

Окремі складові цього проекту описані у книзі «Прозріння».
Приєднуйтесь! На вас чекають вакансії від президента, прем’є -

ра, голови Верховної Ради, народних депутатів, міністрів, їх заступ-
ників до голів сільських рад, керівників комісій або ж організаторів
громад.

Починаємо ми з Вами не з нуля.
У складі КУПС створено Громадське об’єднання (ГО) «Ук ра -

їнський урядовий резерв» (УУР), як організаційно-виконавчу струк -
туру. ГО «УУР» є юридичною особою і має статус неприбуткової.

ГО «УУР»: www.uur.org.ua
Складовими ГО «УУР» є колегії за напрямами діяльності фак -

тично існуючих міністерств уряду.
На сайті існує розділ «Долучитись»: http://www.uur.org.ua/doluchitis
В розділі «Анкета», заповнивши, Ви обираєте напрямок праці

та вказуєте засоби зв’язку з Вами.
Також ГО «УУР» створює потужну управлінську СРМ — сис -

тему та багатоканальну гарячу лінію з питань співпраці та пропозиції
за тел. (044) 222 98 55.

Чекаємо на Вас.

За дорученням робочої групи організаторів
(РГО) професор П. Таланчук
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ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» — не -
прибутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, ство-
рений у 1998 році. Засновниками університету є Київська міська державна
адміністрація, Українська спілка інвалідів, Міжнародний благодійний фонд
розвитку людини, інші юридичні та фізичні особи. У 2006 році ВНЗ отримав
по чесний міжнародний статус «Університет миру». У 2007 році університет
акредитовано за найвищим IV рівнем.

Університет «Україна» — це єдиний ВНЗ інтегрованого типу, відкритий
для молоді неоднакового рівня підготовки, соціальних можливостей та стану
здоров’я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. 

Таланчук Петро Михайлович — перший міністр освіти незалежної Украї -
ни, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, профе-
сор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення
і президент Академії інженерних наук України.

Університет має широкий спектр спеціальностей різних освітньо-квалі-
фікаційних рівнів. В університеті функціонують аспірантура, докторантура,
спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій, працює відділення доунівер-
ситетської підготовки, діє військова кафедра за програмою офіцерів запасу.

Належність до відомства Міністерство освіти і науки України

Форма власності Недержавна

Рік заснування: 1998 Рівень акредитації: IV

Ліцензія: Ліцензія МОНМС України АД
№ 041450 від 13.07.2012 р.

Президент університету: Таланчук Петро Михайлович

Кількість студентів: 16100 Кількість викладачів: 1500

Кількість докторів наук, професо-
рів: 250

Кількість кандидатів наук, доцентів: 884

Адреса: 03115, м. Київ, 
вул. Львівська, 23

Телефон приймальної комісії: 
(044) 409-27-62, 424-70-08

E-mail: pkuu@vmurol.com.ua Сайт: uu.edu.ua

Структура мережі по Україні: 
33 територіально відокремлені 
підрозділи — 13 інститутів, 3 філії,
17 коледжів 

Базова структура у м. Києві: 
8 навчально-виховних підрозділів —
6 інститутів, 1 факультет, 1 коледж



Національна мережа  університету складається з 33 територіально відо-
кремлених структурних підрозділів, представлених у більшості регіонів країни.
У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут
права та суспільних відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут
філології та масових комунікацій, Інженерно-технологічний інститут, Інс ти -
тут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, факультет біо-
медичних технологій, Коледж «Освіта».

Навчально-виховний процес забезпечує досвідчений професорсько-ви -
кладацький склад. Понад 75% наших професорів, докторів, кандидатів наук
мають державні нагороди та відзнаки. 

Наукова діяльність університету спрямована на розроблення та впрова -
дження сучасних технологій навчання та виховання людей в інтегрованому
освітньому середовищі; науково-педагогічних засад інклюзії студентів з інва-
лідністю в інтегроване освітнє середовище; сучасних правових аспектів розбу-
дови України, вирішення нагальних екологічних, медичних і технічних про-
блем шляхом розробки та використання найсучасніших технологій.

Університет «Україна» — один із наймолодших у державі — нині є одним
із найпотужніших класичних університетів із сучасною матеріально-технічною
базою для здійснення навчально-виховної, науково-дослідної діяльності та впро -
вадження інновацій. Університет «Україна» сьогодні — це комфортабельні
корпуси, бібліотеки, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивні май-
данчики, зали та центри реабілітації. Також у базовій структурі міста Києва пра -
цюють власна аудіовідеостудія «Talan-studio», видавничо-друкарський ком-
плекс «Університет «Україна», сучасна їдальня та гуртожитки.

В університеті створено єдине в Україні студентське містечко, повністю
адаптоване під потреби інвалідів-візочників, студентів із порушеннями слуху
та зору. Воно оснащене пандусами, ліфтами, обладнаними вбиральнями, лін-
гафонними кабінетами, тренажерами, спеціалізованим комп’ютерним облад-
нанням для глухих і слабочуючих студентів.

В університеті створено ефективне студентське самоврядування. Сту -
дентське дозвілля організовується із широким залученням розвиненої універ-
ситетської художньої самодіяльності та спортивних заходів. Серед студентів
університету та його випускників 18 олімпійських, паралімпійських та
дефлімпійських чемпіонів, які мають по декілька урядових нагород. 

За свою нетривалу 18-річну історію Університет «Україна» здобув як всеук -
раїнське, так і світове визнання. На сьогодні підписано 123 угоди про наукове
співробітництво між Університетом «Україна» і провідними науковими органі -
заціями світу. Особливо плідна співпраця єднає університет із Інфор мацій но-
аналітичним центром Посольства США в Україні, Програмою ООН «ПРООН-
Ук раїна», Корпусом Миру США, громадською організацією «Зір ки Миру»
з Японії, Асоціацією українсько-китайської співдружності, про  відними
навчальними закладами США та країн Європи — Німеччини, Данії, Швеції,



Польщі, Литви, Угорщини, Румунії, Словенії, Росії, Білорусії. Уні верситет по -
глиблює дружні стосунки із Представництвом Європейської комісії в Україні.

Пріоритетним у діяльності Університету «Україна» є напрацювання тех-
нологій навчання й одночасна соціальна, психологічна, педагогічна та фізич-
на реабілітація студентів із особливими потребами. В цій галузі університет
переймає позитивний досвід закордонних колег, зокрема освітян із США та
Європи. 

Діяльність Університету «Україна» націлена на реалізацію сучасної полі-
тики і стратегії держави, спрямованої на подальшу розбудову національної
сис   теми вищої освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, ін -
тег рацію у європейське і світове співтовариство тощо.


