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НАуКОВО-ПРОСВіТНицьКий ЧиННиК                 
КОНСОЛіДАції уКРАїНСьКОГО СуСПіЛьСТВА

У кожної країни є свій Схід і свій Захід, 
свій Південь і своя Північ, і те, і що для одно-
го кордону Схід, для його сусідів – Захід. Мир-
не ж сусідство в тому й полягає, щоб етнічні 
кордони не ставали політичними «кордонами 
на замку», щоб різноманіття нікого не об-
межувало й не ображало, а збагачувало

Д.С. Лихачов
українське суспільство перебуває нині в особливому стані. ліна 

костенко -символ українства - з цього приводу устами героя рома-
ну  «записки українського самашедшего» говорить: «я тобі скажу 
прикру річ… Є обличчя нації. Не твоє, не моє, не чиєсь окремо. а 
портрет нації загалом, як він склався в рецепціях світу. та й у своїх 
власних очах. «Народ без честі, без поваги», слова поета. Є якась 
причина, що портрет саме такий.

– пензель був у руках імперії.
– а кому ти це поясниш? в галереї народів світу українці вигля-

дають саме так. сучасна історія наша не додала кращих рис» [7, 
с.294-295]. 

Постановка проблеми дослідження та її зв’язок з важливими 
науково-практичними завданнями. лише правильно осмисливши 
архетипи минулого українського народу визначивши та усвідомив-
ши цей стан науковою, політико-управлінською елітою, ми можемо 
вийти на дорогу соціального прогресу суспільства, шляхом консолі-
дації, спрямованої на демократичні реформи. 

Формування мети, постановка завдання. Настав час, коли 
україна повинна не тільки усвідомити себе як державу з новими 
викликами, в новій епосі ХХI ст., але й об’єктивувати свій стан че-
рез усвідомлення архетипів минулого, спрямувавши свій інтелект, 
працю народу на реалізацію історією і Богом дану державну само-
стійність та побудову демократичної держави. сьогодні в україні 
державотворення вимагає припинити чвари в середовищі політико-
владної еліти. природньо, що архетипи минулого повинні в серед-
овищі еліт стати перепоною сваркам, повернувшись до праці та зла-
годи, усвідомлення, що ніхто нам не побудує українську державу, 
крім нас самих. тому важливо серйозно підійти до державотворчих 
завдань не з «протянутою рукою на борги», а з відповідальністю і 
працею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  поставлена нами 
проблема отримала базові основи для осмислення в державних до-
кументах та публікаціях   багатьох   науковців  і  політиків:  в. кня-
зєва,  в. лугового, Н. Нижник, а. лобанової, в. литвина, о. Шульги 
та ін.. акт про державний суверенітет від 16 липня 1990 р., проголо-
шення незалежності україни 24 серпня 1991 р., всеукраїнський ре-
ферендум 1 грудня 1991 р., на якому український народ підтвердив 
історичний вибір – 92% громадян засвідчило про державу україну 
– історична віха, яка затребувала від усіх  найголовніше – для по-
будови демократичної держави дуже важливим феноменом є кон-
солідація її громадян та інтелект наукової й політико-управлінської 
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еліти. інакше підемо знову століттям манівцями, що й було при втраті державності, 
750 років українці боролися за свою державу [1, с. 77-78].

Визначення невирішених завдань загальної раніше проблеми. 
якщо взяти сучасне українське суспільство, то його населяють за останнім пере-

писом (2001 р.) представники більше 130 національностей, яких потрібно об’єднати 
навколо національної ідеї – побудови демократичної держави – україни та утвер-
дження в ній громадянського суспільства. проблема об’єднання і консолідації укра-
їнського суспільства є величним, відповідальним завданням перед світовою історією, 
народом україни та господом Богом, яке мусить реалізувати сучасна політико-управ-
лінська еліта. правда, не всі, хто бореться та отримує владу, не завжди знає, як її 
спрямувати на добро людям. Найперший приклад такої нерозбірливості попередній 
уряд україни.

Висвітлення основного матеріалу дослідження. 
консолідація (лат. - внутріетнічна) – вид об’єднувальних етнічних процесів, що 

характеризується внутрішнім згуртуванням народу. саме згуртування народу украї-
ни на реалізацію реформ є надзвичайно важливим сьогодні в україні.

людство створило більше проблем, ніж вирішило. таким проблемним є стан су-
часної україни.

усі ті негаразди, що нині мають місце в сучасному світі та трансформаційному 
українському суспільстві, слід називати великою соціальною драмою. вийти з 
цього драматичного стану україні можна лише усвідомивши те, що саме політико-
управлінська еліта нашої країни винувата в цих негараздах через протистояння між 
собою, через зраду народу та нищення тих, хто їй протистоїть на шляху до влади, 
хоча той, можливо, зумів би краще управляти, проте інтерес до влади надзвичайно 
великий у всіх, хто до неї прагне.

взагалі, щоб пояснити  й усвідомити цей стан українців, треба звернути увагу на 
сутність архетипічного характеру, про яку у свій час писав Б.цимбалістий, виокре-
мивши три особливості:

1. Багатовікова бездержавність, тобто відсутність влади, відсутність нагоди здобу-
вати досвід влади, бути нарівні у стосунках з іншими народами й почуватися вільним 
господарем на своїй землі.

2. розділення української території та включення її частин до різних держав з різ-
ними культурами, політичними системами, що призвело до психологічного, побуто-
вого й політичного відчуження між різними частинами українського народу.

3. Багаторазова денаціоналізація провідної верстви україни, у XVI – XVII ст. наша 
боярська і шляхетська верства спольщилися. у XVIIі – XIХ ст. нащадки козацьких 
старшин зросійщилися. у ХХ ст. пролетарська провідна верства була змушена або 
здебільшого пішла на службу інтересів советської-російської імперії [18, с.8].

На жаль, політику завжди розуміли як шлях до влади, тому боролися в більшості 
за те, щоб отримати владу, але не прагнуть, як її ефективно реалізувати в інтересах 
народу.

поки що в українському соціумі недостатньо усвідомлюється те, що розумні, так 
звані «головастики» могли б стати в людській історії провідниками між космосом 
і суспільством, але, для того, щоб усвідомити це політикам та їх модераторам, для 
цього потрібно бути не тільки знаючими, але й духовними. в процесі та типі вза-
ємодії влади і народу слід шукати причини тих соціальних станів та тенденцій в су-
часному українському суспільстві, які маємо на даний час: проблеми, протистояння, 
віднайдення негативу й непровладних політиків. Народ україни в роздумах: «яким 
чином розбагатіли більшість тих, хто зараз при владі?». обміркуймо: «Чому країни 
постсоціалістичної Європи випередили нас?». тому, що еліта там відповідальна, має 
державницьку психологію, а не лише корпоративні, власні інтереси.

дуже змістовною, архетипічно усвідомленою для народу, науковців україни є 
думка л. костенко: «от поки на землі хтось когось не вважатиме за людей, так все і 
буде» [7, с. 298].
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Буде по-іншому тоді, коли політико-владна еліта у своїй політичній та управ-
лінській культурі зуміє використати науково-просвітницький чинник. якщо б елі-
та україни думала про громадянське суспільство, про народ, то не допустила б тих 
проявів політичного, економічного, правового, морального свавілля, які виснажують 
україну сьогодні. це не робить честі теж і депутатам верховної ради україни, а дер-
жаві недобру репутацію у світі.

історія народів багато чому навчає. проти усвідомлення архетипів соціального 
життя минулого, як кажуть в народі «не підеш», бо погано закінчиш. з нашими архе-
типами-символами, історією, біоенергетикою землі та космосу слід рахуватися. цю 
мудрість для нас залишили ще просвітники минулого.

приклади державної діяльності Бісмарка, Наполеона, томаса джефферсона, мах-
маті ганді, вацлава гавела та ін. заслуговують на увагу. ці державні діячі підтриму-
вали просвітництво у своїх країнах та рахувалися з ними.

очевидно, виходили з того, що просвітництво – вище політики, а просвітителі 
– вище політиків. На цю ідею, що є законом соціуму, як живого організму, слід по-
кладатися, бо архетипи, ментальність народу є душею живого організму - соціуму. 
такі ідеї осмислювали видатні вчені, як: а. ейнштейн, в. вернадський, п. тейяр де 
Шарден, о. Шпенглер, а. тойнбі та ін., вважаючи, що люди, етнічні спільноти мають 
одну-єдину інформаційно-енергетичну природу, єдину структуру психічного, але не-
навчені поважати факт існування різних варіантів світосприймання, світоцінностей 
та світооцінок. таким у даному контексті, є стан справ щодо усвідомлення цінностей 
в окремої частини української еліти.

суспільними інституціями, які спроможні своїм інтелектом та мисленням забезпе-
чити високу громадянську культуру, що може консолідувати суспільство на прогре-
сивний розвиток є університети. світовий досвід вчить, що народи процвітають саме 
завдяки університетам, мислячим науковцям, справжній інтелектуальній еліті, від-
повідальній та високо духовній, а не, як дехто ілюзорно вважає, що завдяки партіям, 
урядам, президентам чи парламентам. усе це плинне, короткочасове, а народ вічний!

Науково-просвітницький чинник виступає джерелом розвитку усіх сфер соціуму, 
сприяє розвитку соціальної, політичної та управлінської культури громадян, тим са-
мим консолідує суспільство на вирішення епохальних викликів.

видатний підприємець генріх Форд писав з цього приводу так: «роботодавці та 
робітники далеко не завжди мислять послідовно і звичку чинити короткозоро важко 
зламати. Що можна зробити? Нічого! закони і приписи не допоможуть, лише про-
світництво і розуміння власних інтересів можуть привести до мети».

так, наприклад, історичний досвід засвідчує, що саме соціальні науки епохи про-
світництва стали базовою основою для виходу Європи XVII–XVIIі століть із стану 
соціальної кризи на шлях соціального прогресу.

слід зауважити, що в україні серед частини політико-управлінської еліти має міс-
це разючий науковий нігілізм, а також політичне, економічне, правове, моральне, ду-
ховне невігластво, купляючи дипломи та високі звання, що є великою перепоною на 
шляху україни до свого належного стану на планеті земля – за цей вселюдний обман 
прийде час відповісти перед всемогутнім суддею – господом. Richter iber -  Richter! 
суддя над суддями зверху! – так влучно людство попереджають архетипи німецької 
культури. тому однією із причин невдач у здійсненні політичних, економічних, пра-
вових, освітянських та інших реформ в україні є їхній антинауковий, антинародний, 
антисоціальний характер, тому вони і стають проявом волюнтаризму, відірваності 
людини від природи, історії, господнього промислу.

візьмемо, до прикладу проблему про державну українську мову та мовну культу-
ру на даний час в українському суспільстві. стало питання про дві державні мови в 
україні. а чи це архетипіка української історії, природи, енергетики? Чи це науково? 
мова несе потужну енергетику, яку випромінює земля, вона впливає на менталітет, 
психолінгвістичний код людини, її світосприйняття та світоцінності. про це ґрун-
товно наголошували психолінгвісти: о. потебня, е. сепір, в. гумбольт та ін. видатні 
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науковці світу. саме тому для кожного корінного народу  на своїй землі, мова  та її 
енергетика є оберегом від злого, катаклізмів, аварій, хвороб, нищення, тому й в дер-
жаві не буде ладу, якщо на землі корінного народу не буде його мова мовою всіх її 
громадян, мовою державною. економічна вигода – не духовна, вона швидкоплинна, 
позбавлена біоенергетики [12, с. 248].

з цього приводу дуже суттєвий архетипічний висновок зробила ліна костенко, 
яка у романі «записки українського самашедшего» устами сучасного героя вклала 
вагомі думки: «просто час уже зрозуміти, що на земній кулі є люди, викраєні інакше, 
ніж ми. і не лізти до них зі своїм лекалом. Ну, і вони ж хай не лізуть до нас зі своїм.

але тепер уже пізно. перемішалися племена і народи. і все посіяне вже зійшло» 
[7, с. 310].

двомовність в енергетичному плані не дає можливості налагодити спокій у дер-
жаві. візьміть до прикладу верховну раду україни – одні протистояння, побиття, а 
не віднайдення резонної істини, злагоди та єдності. Чи можуть депутати бути базою 
для консолідації суспільства на реалізацію демократичних реформ, якщо у них одна 
агресія? звичайно, ні! лозунг про захист мов, про їх вивчення не є проблемою. усі 
ми визнаємо народну мудрість: скільки ти знаєш мов, стільки раз ти людина! про-
блемою є державна мова корінного народу, яка потребує мудрості для її вирішення. 
ось, де корінь тривоги корінного українського народу україни…

прочитавши проект закону «про мови в україні», внесений депутатом Єфремо-
вим, симоненком і гриневецьким, приходимо до однозначного висновку: в разі його 
прийняття в україні фактично буде встановлено дві державні мови, що суперечить 
ст.10 чинної конституції україни. автори законопроекту навіть не приховують це, 
оскільки у ст. 4 прямо пишуть, що порядок застосування мов в україні визначається 
винятково запропонованим законом «з норм якого мають виходити всі інші право-
ві акти». в цій порівняльній таблиці до законопроекту замінено поняття «державна 
мова», на «державна мова і російська», або «державна мова, російська та інші ре-
гіональні мови», тобто йдеться про введення двох державних мов. дуже жаль, що 
окремі політичні ідеологи україни не мають української ментальності та психології 
державного народу.

із законопроекту випливає, що в державі не буде жодної сфери, за винятком 
збройних сил україни, де знання української мови буде необхідним на всій території 
країни. Невігласький абсурд, бо коли і де військові вчитимуть мову, коли така по-
становка проблеми?

як позитивний приклад мовної культури в державі можна навести Німеччину, 
японію, Францію, ізраїль. менталітет і мова цих народів відповідають енергетиці 
цих регіонів, а тому ці держави та їх народи живуть успішно. Народ україни спо-
стерігає за цими країнами, з доброю надією і для себе. На наше бачення, не варто 
було  представникові секретаріату президента анні герман робити заявку на 5-му 
каналі телебачення, що президент буде робити щодо мовної культури так, як «на-
род захоче», в січні 2011року, бо тут може статися негатив. поки що народ україни 
не запитали на референдумі: «Чи він відказується від рідної мови (української)?». 
краще було б, щоб мова корінного народу – українців, які складають 77,8% від 100% 
населення, яка тісно пов’язана з біоенергетикою землі та космосу, давала позитивну 
енергію для життєтворчості усім громадянам україни та сприяла теж розвитку їхньої 
мовної культури.

Без активізації українського менталітету і мови на україну чекають тяжкі випро-
бування, можна заявити, що вони уже мають місце – жодна з обіцянок уряду не ви-
конувалась за 20 років незалежності.

в енергетичному плані потрібно підтримувати державу і свою церквою. усі святі 
місця мали б бути передані національній церкві, яка повинна освячувати державні 
справи народу на злагоду, толерантність та консолідацію, творити добро та будувати 
демократичну українську державу для усіх її громадян, не залежно від національ-
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ності, а не лише для багатих, збільшуючи їх статки. Без підтримки церкви, а отже й 
космосу держава далеко не піде. Бачимо, що з’явилася маса проблем. Без підтримки 
національної церкви уряд не спроможний буде вирішувати проблеми державних  де-
мократичних реформ, які затребувані часом і господнім промислом.

На прикладі сучасної україни спостерігаємо, як політико-управлінська еліта, що 
ідентифікує себе з розумом, відкидає людську мораль, релігію, традиції свого народу, 
перетворюється у «матеріалістів-глитаїв», які весь свій капітал вкладають в іноземні 
банки. це чужа народові еліта, бо капітал, який набутий в україні, має слугувати на-
роду україни. уряду не потрібно було б покладати сподівання на мвБ і брати  борги 
уже на онуків. інтелектуальна еліта заявляє: сучасний світ «не мій світ», бо зі словом 
«мій» пов’язане почуття моральної відповідальності, духовності, порядку, власності, 
тобто не відтворює тотожності, як стверджують психологи (конгруентності), стану, 
який відтворює їхнє природно-спокійне прийняття суспільства та його цінностей у 
поєднанні зі сприйняттям себе як органічної складової цього суспільства. виникає 
проблемне питання: «Чому біля 8 млн. чоловік на 20-й рік незалежності працюють в 
інших країнах, залишивши україну?» це не пенсіонери, а освічена молодь та люди 
середнього віку. складне життя створене в багатій природними та інтелектуальними 
ресурсами україні політико-владною елітою є реальним фактом для роздумів не тіль-
ки політикам, а й всього народу, найперше, інтелектуальній та духовній еліті укра-
їнської нації. там, де спрацьовують сила, холодна логіка, інтелект, духовність, від-
повідальність відходять на задній план. інтелект і сила – функції-антагоністи: вони 
гальмують один одного.

стан амбівалентності, невизначеності, незадоволеності приводить до апатії, не-
участі у державотворчих процесах. всім відомо, що сьогодні на порядок денний 
інформаційного суспільства вийшов інтелект. приклад з історії: Ф. рузвельт вивів 
америку з «великої депресії» завдяки інтелекту команди та своїй харизмі.

команді президента в.Ф. януковича було б корисно використати цей світовий 
досвід для реалізації демократичних реформ, а не вести «війну з опозицією». архе-
типічна самосвідомість ставить нас усіх перед серйозним викликом – повернення до 
духовності та відповідальності за свої дії, утвердження правової культури та відпові-
дальності за справи. можливо краще було б, щоб силові структури працювали не на 
владні замовлення, а на правові засади суспільства, щоб закон був єдиним для всіх, 
а про депутатську недоторканість та адміністративний ресурс суспільство позабуло 
і в думках. Хоча часто політико-адміністративна еліта відволікає свідомість мас, що, 
мовляв, тим, хто вирішує проблеми повсякдення ніби-то немає часу на глибоке зану-
рення в проблемне буття соціуму, в духовність, в культуру, науку. це не є добром для 
народу, держави, іміджу українського уряду. як влучно побачила падіння культур-
ного обличчя українського суспільства л. костенко, яка устами дружини головного 
героя роману «записки українського самашедшего» говорить: «….уже в планетарії 
барахолка… приміщення вихоплюють з-під редакцій. з-під академічних інститутів. 
оце вчора стояв газетний кіоск, сьогодні там лахи розвісили. Щойно була книгарня, 
а вже – бутік. Бар. «еротичний клуб». розперезалось Хамове плем’я» [7, с. 294].

питається: «Навіщо тоді в суспільстві політико-управлінська еліта, якщо соці-
ум не почутий?». саме в тому і стоїть проблема, щоб наукова еліта була почутою, 
відкривши завісу психокультурного підсвідомого, де, як вказують о.донченко та 
Ю.романенко, – зберігається арсенал архетипового минулого [5, с. 17]. про нього 
повинна знати команда президента та міністри та вся політико-управлінська еліта.

Висновки та перспективи подальших досліджень.
політична та управлінська культура українських політиків повинна враховувати 

в своїй діяльності природу українського суспільства в історичному та ментальному 
контексті, бо інакше український соціум буде проблемним, приреченим на кризові 
стани. це серйозна проблема консолідації суспільства, так звана робота по іденти-
фікації громадян україни спільно з елітою до українського суспільства, його історії, 
ландшафтної та космічної біоенергетики, що й пропонують науковці сьогодні. 
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Що ж може зробити справжня, державна, українська еліта для виконання сво-
єї місії, для державотворення? вона має допомогти президентові в.Ф. януковичу 
сформувати ефективну «вітчизняну модель сучасної просвітницької діяльності в 
суспільстві», спрямовану на євроінтеграцію. для україни євроінтеграція – це шлях 
модернізації економіки, подолання технологічної  відсталості, залучення іноземних 
інвестицій та інноваційних технологій, створення нових робочих місць, підвищення 
конкурентноздатності вітчизняного виробництва, вихід на ринок європейський та 
світові ринки з урахуванням української ментальності та можливостей.

сучасна українська історія державотворення твориться і пишеться всіма етносами 
україни (136), тому потрібно знати та відповідно утверджувати демократичні цін-
ності толерантності, консолідації, поваги до самобутності культур, віри в інтересах 
народу україни. 
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