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ВСТУП

Світ поглинула невизначеність. Руйнуються 
давно уставлені системи та ієрархії. суспільство 
споживання, де людина ідентифікує себе через 
купівлю товарів, зазнає корозії і веде людство до 
трагічної руйнації. Експерти вже запровадили ін-
декс світової невизначеності, не маючи впевнено-
сті у перспективах розвитку світової економіки і 
геополітичної ситуації. 

Наявний режим VUCA-світу («нестабіль-
ності-невизначеності-складнощів-неоднознач-
ності») переконує, що невизначеність стає новою 
нормою людського життя. світові лідери і аут-
сайдери шукають нові орієнтири, щоб зрозуміти 
куди ж рухається людство. спільний «світовий 
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ланцюг» проходить випробовування на міцність 
і наявність «слабких ланок». 

в умовах нових викликів і руйнації моделі сві-
тового устрою приходить розуміння уразливості 
людства і потреби «перезавантажити» людську 
взаємодію. Змінився образ і очікування майбут-
нього. Неочікуване майбутнє почасти набуває 
апокаліптичний рис, де загроза загибелі від но-
вих вірусів, терористичних актів чи кліматичних 
катаклізмів стає все реальнішою. Невизначеність 
і прийдешні катастрофи, про які волають звіду-
сіль, вже викликає прагнення «сильної руки» і 
диктатури «нового середньовіччя». 

Людство шукає опори, усвідомлюючи, що світ 
«після пандемії» вже стане іншим. І ставить пи-
тання: якими ідеями і цінностями ми керуватиме-
мося у житті? Бо цінності – це духовні опори, які 
надають сенсу життю і додають сил у боротьбі за 
гідне життя. Епоха накопичення вже закінчуєть-
ся, найбагатші і розумні подають приклад самоо-
бмеження у побуту і культурі споживання. 

україна, що перебуває на перетині інтересів За-
ходу і сходу, демократії і авторитаризму, має ви-
творити власну Ідею. Новий Заповіт і нову Мрію. 
власну стратегію руху «через терни до зірок». За-
для нинішнього і прийдешніх поколінь. 

століттями великою ідеєю українців було тво-
рення своєї держави. у своєму посланні «І мер-
твим, і живим, і ненародженим...» тарас Шевчен-
ко закликав єднатися задля того, щоб вибудувати 
свій спільний дім – україну. 30 років ми так-сяк 

будували нашу спільну оселю, не наповнюючи її 
духом радості, злагоди і достатку. І зараз, коли 
світові «буревії» ставлять під загрозу саме існу-
вання україни, нам слід згадати про «дух, що тіло 
рве до бою» і шукати для себе справжньої опори. 

Це наше право. Наша Ціль. Наш шлях.
в час великої невизначеності варто згадати 

слова Бен Гуріона: «я не знаю, що хоче мій на-
род, але я точно знаю, що йому треба». Нам треба 
утвердитися в Ідеї: українець народжений, щоб 
стати щасливим. українці мають право на щастя. 
українцям потрібне щастя. Щастя як опору на 
складному шляху до визволення. Щастя ключ до 
спільного успіху. Людське прагнення щастя, того 
втраченого Раю, творило дива і змінювало буття 
народу. вам про це скажуть всі успішні народи. 

світом керують Ідеї. Ідеї руйнували старі укла-
ди і кликали першовідкривачів у далекі світи. Ідеї 
творили нові відкриття і в них виховувалися нові 
покоління. Ідеї чинили розбрат і єднали у праг-
ненні реалізувати мрію. Ідеї стають провідниками 
у глобалізованому світі, що переповнений ома-
нами, брехнею і симулякрами. Ідеї консолідують 
людські спільноти і кличуть до боротьби. Ідеї да-
ють наснагу долати перешкоди і йти вперед всу-
переч небезпечним загрозам. саме тому настав 
час, коли велика Ідея, що об’єднає націю, буде 
найпотужнішим ресурсом безпеки і розвитку.

Нові ідеї провадять людей до бажаного май-
бутнього. того майбутнього, про яке мріяли і за 
яким тужити мільйони українців. Філософ Григо-
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рій сковорода писав, що ми прагнемо: «тієї од-
вічної туги за цілісністю і неперервністю руху на-
шого єства на шляху до всевишнього у передчутті 
щастя». А мій земляк, письменик володимир Ко-
роленко нагадував, що людина створена для ща-
стя, як птах до польоту. Якщо немає щасливих 
миттєвостей, що наповнюють нас енергією радо-
сті, то життя стає нестерпним блуканням до пе-
кла. Крихти щастя в житті людини здіймають її 
над життєвою суєтою, над усім тлінним на землі. 
та щастя не приходить, бо воно завжди з нами. 
приходить вміння його бачити. приходить праг-
нення відповідальної свободи вибору як обов’яз-
кового кроку до щастя. Гідність є основою нашої 
свободи. прагнути відповідальної свободи вибо-
ру – це поступ до справжнього щастя. 

вважаю, що моя Ідея може стати національною 
ідеєю українців, що оновить політичну націю і 
стати поштовхом до творення успішної держави 
для всіх українців у світі. 

Це моя пропозиція, переконання і дія: украї-
нець народжений, щоб стати щасливим! Це важ-
лива для українців мета: жити по-людськи. Це 
зрозуміла модель її досягнення – прагнути влас-
ного щастя через дотримання своїх споконвічних 
цінностей.
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ХТО МИ?
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Реалізація важливої ідеї і досягнення мети 
завжди йдуть через переосмислення себе у світі. 
Нам століттями нав’язували певний образ: недо-
лугих і безвольних рабів, хитрих і лінивих слуг, 
ницих і безвідповідальних громадян. прийшов 
час самим поглянути на себе. Дати собі щиру від-
повідь на питання: хто ж ми є? у чому наша сила 
і слабкість? Що маємо визнати і на що опертися, 
щоб рухатися до омріяної україни? 

Ми довго блукали у мороці поневолення і стра-
хів. Ми боролися за своє існування і мову, за свою 
землю і волю. Нас розривали на шматки загарб-
ницькі імперії. Ми забували, «якого ж ми будемо 
племені-роду». Ми не вшановували свої перемоги 
і здобутки. Ми вчили історію українського наро-
ду, як історію поразок. І тому будували куці, зло-
щасні плани і марнували час життя та силу спіль-
ноти. Ми загубили довіру. До світу, до себе та між 
собою. 

Ми погодилися виживати, а не жити, потерпа-
ти від беззаконня і миритися із зневагою до нашої 
держави. Наш «рух душі» десь заблукав у манівцях. 
Більшість повірила, що це присуд долі країни, бо 
«не з нашим щастям». повірила, що на землі, що 
«наскрізь просякнута кров’ю» не буде щастя. так 
жити соромно, а вірити в брехню нестерпно! 

поневолювачі століттями нищили паростки 
вільного духу українського народу, вбивали надію 
і наполегливо насаджували думку, що успішна і 
щаслива україна – це утопія – «фата моргана». та 
згадаймо, що ми вистояли поміж імперіями ар-
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хаїчними і глобалізованими, не втратили власної 
ідентичності і мови, маємо справжніх героїв ар-
мії, науки, спорту, геніїв мистецтва і літератури. 
Ми зберегли прагнення до волі і це дає нам під-
стави говорити, що українцем бути не соромно. 

україна – країна, де люди одвіку потребували 
власних ідей та віри. Бо, якщо немає сильних і 
спільних прагнень чи хоча б мрій, то можуть при-
йти «вовки в овечих шкурах» і запанують чужин-
ські «заповіді». вони насаджуватимуть покору, 
зневіру і почуття меншовартості. все, щоб при-
боркати звитягу воїнів та проростити рабство у 
душі і думках.

українці дають світові нову унікальність – су-
часну дистильовану свободу. Росія, задля реаліза-
ції своїх імперських амбіцій, має життєву необ-
хідність утримати нас у полі своїх геополітичній 
інтересів. Найбільший страх Росії – зникнути без 
нас. повернутися у свій болотний «улус». Ця ім-
перська тривога і кроваві «братські обійми» без-
межно укріпили в наших душах прагнення до 
свободи. 

україна – феномен європейської цивілізації. 
Це унікальне «мереживо» традиції і новаторства, 
вмінь і талантів, пам’яті про минулі і надій на 
майбутнє. україна як політичне і соціально-куль-
турне явище не один раз дивувало світ. Європа 
побоюється нашого оновлення і нашого зростан-
ня. тому не творить концепції взаємодії, а цей 
дефіцит заповнює традиція інших етносів інших 
континентів.

Ми живемо в своєму часі та геополітичних об-
ставинах, коли маємо шанс знову, по-людськи ви-
творити себе і країну. Цей дар і розкіш для усього 
сьогоднішнього українського покоління. Ми має-
мо його не змарнувати.

Що треба будувати в україні, щоб людям хоті-
лося тут жити? Що має стати підґрунтям нашого 
росту? Куди має бути спрямована наша креативна 
експансія? Які цінності нестиме україна у світ? 

Це частина моїх міркувань.
Хто ж такий українець? українець народже-

ний, щоб стати щасливим – таким є моє бачення 
Ідеї, що може сьогодні єднати нас всіх в україні та 
всіх українців та небайдужих до нас у цілому світі. 
Це мій погляд на шлях для тих, хто є українцем за 
вільним вибором, тих для кого україна є велич-
ною сутністю та щирою цінністю лиш тому, що 
вона є у його житті. тих, для кого успішна країна 
є важливим прагненням і щоденною дією хоч на 
мить. Для кого родинне щастя є не тільки життє-
вою цінністю, а багатством, мрією та гідною до-
лею. Для тих, хто не прагне досягнути розмаїтого 
особистого щастя злими намірами чи свідомою 
наругою над іншими. 

Нашу державу наповнює кров різних наро-
дів: українська, польська, угорська, єврейська, 
татарська, російська. та попри це, ми всі – одна 
політична нація – українці. Ми маємо не боятись 
визнати: без формування єдиної української по-
літичної нації розвиток держави україни немож-
ливий. 
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українців часто називають «нацією-підлітком», 
нагадуючи про довірливість і безвідповідаль-
ність. тому подорослішати і проявити зрілість 
– це навчитися брати відповідальність на себе і 
долучатися до спільної справи. Зараз суспільство 
не дбає про діалог з владою, а влада шукає лише 
нових шляхів самозбереження і збагачення. та 
найбільшою бідою є те, що ми не погодили своєї 
об’єднуючої національної ідеї. Не витворили сво-
го спільного шляху до омріяного майбуття. тому 
нам потрібен суспільний діалог задля творення 
спільних ідей нового буття для всього народу.

українці романтики і мрійники. Мова, тради-
ції, вишиванка, історична пам’ять, цінності і на-
ціональні герої – маркери, що не дають народу 
«розчинитися» у глобалізованому світі, асимілю-
ватися і втратити свою самобутність. Ми вміємо 
подивувати світ своєю музикою, творчістю, ро-
мантикою і мріями. українець потребує не тільки 
пісень і смачних страв. Ми плекаємо суперечки і 
словесні баталії щодо майбутнього з усіма ідеоло-
гіями і бар’єрами, забуваючи про головну ідею. А 
це вже перепони для вольностей, це обмеження 
у можливостях, це догми поведінки на шляху до 
заможності. Ми не маємо постійної простої чи 
складної відповіді чому це нас все не влаштовує. 
Ми віками нестримно повставали за наше праг-
нення свободи. Ми слухаємо своє серце і дух 
та прагнемо щастя. Наша ідея у єдності права і 
можливостях людини і нації на щастя. та нам ще 
треба навчитися слухати себе і почути інших. 30 

років незалежності ознаменувалися безглуздою 
багатовекторністю, бо якщо ви йдете у різні боки, 
то у реальності взагалі нікуди не йдете. 30 років 
очільники країни обирали для нації позицію «не 
висовуватися», постійно споглядаючи за реакці-
єю «старшого брата» на ті чи інші свої кроки. 

важливим маркером стала любов до україни. 
Маркер «моя країна» і «моя нація» – набули необ-
хідного ціннісного змісту. 

Національне згуртування, про яке так багато 
говорять політики, починається зі слів-маркерів, 
які сигналізують про спільність цінностей і пер-
спектив. «Захистити україну» і «здолати рашис-
тів» – не стільки відображають наявний перебіг 
історичного моменту, стільки фіксують новий 
стиль мислення, який поступово призведе до змі-
ни нашої реальності. 

Ми пропонуємо шлях через цінності і здобуття 
можливостей. сьогодні у житті країни багато со-
рому. Ми прагнемо змін буття і можливостей для 
всіх долучитись до спільного і реалізувати себе. 
Для цього і потрібна національна ідея. 

українці – воїни і захисники. україна століт-
тями боролася за свою незалежність. українці 
століттями захищали свій маленький «рай». «Де-
рево» нашої свободи дуже рясно полито кров’ю 
воїнів і захисників. Може здатися, що історія не-
залежності україни – це споглядання втрачених 
шансів та можливостей. споглядання у «вікна 
застиглого часу». Ми маємо побачити, що історія 
україни – це історія звитяжних воїнів, про яких 
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говорила вся Європа. Це історія народу, де сотні 
тисяч були готові віддати своє життя за майбутнє 
україни. тому україна існує і ще заявить про себе 
світу 

«Нашого цвіту по цілому світу» – це не гіркий 
присуд нам всім, а результат ворожих зусиль і ба-
гаторічної безвідповідальності державних «му-
жів». Ми століттями зводили палаци і фортеці 
для чужих імперій, кожен раз сподіваючись, що 
й нам знайдеться там місце. І завжди були чужи-
ми на цьому святі життя. Коли ж ми усвідомимо, 
яким шансом для нас було народитися в україні, 
коли збагнемо скільки людських життів віддано 
за наше право жити на своїй вільній землі, коли 
осмислимо, якою багатою є україна, тоді в наших 
серцях розгориться вогонь найбільшої Революції 
– Революції волі , щоб жити власним і спільним 
щастям. тоді кожна родина, що мріє про своє 
особливе щастя, про щастя збудоване у свій спо-
сіб, зможе його витворити і передати наступним 
поколінням. 

українці – одна із найнещасливіших націй світу. 
про це свідчать світові рейтинги. Ми маємо таку 
благодатну землю і невимовну красу навколо себе, 
живемо серед гарних і талановитих людей, а почу-
ваємося нещасними. Ми забуваємо, що немає кра-
їн, де б не чинилися злочини, де б не було корупції 
і де б не доводилося багато працювати, щоб мати 
заможне життя. успішні народи навчилися долати 
перешкоди, домовлятися про правила, єднатися і 
втілювати свої мрії. Навчитись треба і нам.

у доленосні моменти життя завжди проявля-
ються наші цінності. Наша війна за незалежність 
– це не тільки лінія фронту на сході україни. Це 
не тільки окупований Крим. Ця війна проходить 
через кожного з нас, руйнує наші цінності та до-
віру! вбиває правду та Гідність! 

Ця війна йде за Душу кожного українця! За 
наше право бути собою! За Долю прийдешніх по-
колінь! Багато стогонів та образ про зруйновані 
очікування та нездійснені мрії. та може краще 
кожному з нас зробити іспит совісті? прийняти 
правду про себе? визнати частку своєї відпові-
дальності за такий стан справ у країні? І вреш-
ті-решт позбутися ілюзій. Якою буде наступна 
влада залежить від нас. все залежить від того у 
якій реальності ми хочемо жити. Доживати в ілю-
зії, що все якось само «розсмокчиться», обирати 
нового «пройдисвіта», очікуючи чергове «чудо» 
чи творити нашу спільну реальність, де живуть 
гідні, шляхетні та заможні люди. 
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Наша політична нація – це всі ті, хто любить 
україну і готовий її захищати. Однак, щоб світ нас 
поважав, нам слід виплекати повагу до своєї іден-
тичності, її минулого, нинішнього і прийдешньо-
го. Зробити ідентичність фундаментом для мрій 
і прагнень для всіх національностей і єдиної по-
літичної нації. Нам потрібна політична нація для 
великих перемог і високих цілей, для стійкості 
країни та впливу на глобальну безпеку на конти-
ненті. Міцна україна буде найкращим партнером 
для Європи у світі.

політична нація повинна мати горизонт праг-
нень – свій «редактор реальності» світу. трива-
лий час наш горизонт устремлінь був обмеже-
ний «садком вишневим коло хати». тому заклик: 
«вставай, хто живий, в кого думка повстала» не 
знаходив широкого відгуку серед народу. І по-
части наші уявлення про власні перспективи та 
перспективи країни формувалися старими обра-
зами. Одним все бачилося звичним «як у Росії», 
інші хотіли лише «по-багатому» як у Європі. тому 
такою нещадною є боротьба за «приватизацію 
майбутнього» та важливою «вірусостійкість» по-
літичної нації.

Наше домашнє завдання визнати, що не сфор-
мувавши політичну націю, ми не створимо вільну 
державу. Це те завдання яке кожен може втілити 
через відповідальність громадянина і у свій спо-
сіб і зміст реалізуватись в політиці для себе. Ми 
маємо ласку і шанс здійснити це, бо ми справді 
цілісний архетип на великій території. І ми всі 
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вже відчули, що для втілення ідеї гармонії щастя 
потрібна інша реалізація політичної нації та дер-
жавної політики.

треба оновити інструменти державотворення 
- це зробить ідея об’єднання і політичний процес 
оновлення політичної нації і системи. Еліта втра-
чає гідність, влада професійність, опозиція спра-
ведливість, а за цим вони гублять суб’єктність у 
забезпеченні безпеки і розвитку, тобто лідерство 
на шляху до щастя. влада і опозиція декларують, 
що борються з олігархією але не припиняють бра-
ти хабарі, говорять про волю референдумів, а на-
справді зберігають лише своє правління.

Ми маємо право змінити «вибір без вибору». 
треба зламати вибір «з гіршого», бо це вкрадене 
право на мрію жити краще, радіти будням і бути 
щасливим. Ми створимо історію перемог. укра-
їна прокинеться. вільні духом, виборюють мож-
ливості бо це шлях до заможності. 

Ми маємо обговорювати стратегію боротьби, 
коли втретє станемо театром воєнних дій нової 
світової війни. Збереження своєї ідентичності у 
«віртуальності» сьогодення. Можливість повер-
нення кордонів україни 1918 року. Ідею «спад-
щини» Київської Русі. Методи українського «Мо-
саду», який знайде і покарає всіх злочинців та 
захистить націю. 

Нам треба виконати домашнє завдання: не че-
кати добра від безглуздя паразитів «від закону», 
милосердя внутрішніх монополій, безкоштов-
ної помочі зовнішніх партнерів чи вступу до їх 

спільнот. Нам всім потрібно оновити відчуття 
громадянина, а потім сили своєї спільноти і глу-
зду спільних інтересів. потрібно пропонувати 
національну ідею та національні інтереси. по-
трібна ідеологія нового українського патріотизму 
- спільні ідеї, правила змагальності та критерії ви-
бору на шляху «від мужніх воїнів до відповідаль-
них громадян». потрібна доктрина розвитку з 
новими платформами зростання, новими силами 
опору і безпеки у всіх сферах, нові гарантії спра-
ведливості для людей і стійкості для країни. так 
ми оновимою політичну націю, що буде силою 
для творення успіху держави для всіх та гарантом 
незворотності результату перемог.

Нинішня еліта, ще не зріла для подвигу відпо-
відальності і самопожертви. Еліта — це не лише 
ті, які вміють побачити проблему і знайти швид-
ко рішення. Це люди, у який вищий горизонт 
прагнень. 

Еліта – це ті, хто готовий довести, що україна 
для них є найвищою цінністю. Бо Любов прояв-
ляється у ДІї та у «мужності Бути». Лише наші 
вчинки свідчать про те, у що ми віримо, бо ж ві-
домо, що «по їхніх плодах пізнаєте їх». І як казав 
Іван Котляревський: «любов к отчизні де героїть, 
там сила вража не устоїть, там грудь сильніша од 
гармат». 

Люди, які вміють дивитися далеко вперед і ро-
зуміти наслідки власних рішень. Як говорив Лю-
бомир Гузар - той, хто дивиться далеко, насампе-
ред зберігає головне — людську гідність. та такий 
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горизонт прагнень здатні визначити лише нові 
лідери з іншим «ландшафтом» свідомості. Лідери, 
які не потребуватимуть вказівок, ані зі сходу, ані 
зі заходу. 

українська політична нація потрібна для вирі-
шення великих завдань розвитку і безпеки. вона 
найголовніша умова, від якої залежить наше ща-
сливе життя і добробут. Нам треба навчитись від-
повідальної швидкої саморганізованості. приєд-
нуйтесь до нас на шляху до омріяної україни

Мова про уКРАїНсЬКу ДуШу – понищену, 
покалічену, але все рівно прекрасну і розмаїту. 
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НАШ ШЛЯХ
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Щастя - найвище внутрішнє задоволення 
і радість. воно з’являється з любові, спілкуван-
ня, смислів, дозвілля, економічного зростання, 
розкриття власних талантів та їх втілення. під-
ґрунтям для нього є добробут і безпека. вони самі 
по собі не роблять людину щасливою, але допо-
магають не почуватися нещасною. Шлях до щастя 
стає легшим для тих, хто звільнився від злиднів і 
страху.

світ вчить, що краще обрати свій шлях і вчи-
тись терпінню йти, бо справжнє народжується у 
болі праці і таланту, любові і відваги. так воно дає 
натхнення й силу сутнісних здобутків і щирості 
добра. 

Щастя різних націй має свій шлях боротьби і 
творчості. то ж який – шлях українців до щастя? 
Можливо, ми вже щасливі, лише не цінуємо те, 
що маємо? Можливо, першим кроком до щастя є 
усвідомлення того, чим вже володіємо? Можли-
во, народитися в україні – це не останнє справа 
на буремній планеті? Для одних щастя – це гасло, 
а для інших – план дій. Які національні ідеї є у єв-
ропейських країн та у інших краях світу? І навіщо 
національні ідеї людям? Хто допоможе відповісти 
на це складне і найважливіше питання і як роз-
крити його для всього народу?

Історія людства засвідчила, що джерелом сво-
боди є не зовнішні впливи, бо і у «вільному» світі 
живе багато «рабів», а наша внутрішня гідність, 
що потребує свободи. Це прагнення волі, творить 
ідеї, що змінюють світ на краще. Нам треба збаг-
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нути, що наша ідентичність і воля є найкращою 
зброєю, щоб боронитись і перемагати, щоб тво-
рити велич держави і нації. сила духу і єдність на-
роду – великі передумови перемоги над ворогом і 
відродження держави. 

Християни створили свою віру та уяву про 
рай. Європейські країни будуть об’єднаний рай 
сьогодні. Чи можуть українці створити шлях до 
свого земного раю ? Що є щастям для українсько-
го народу і як його досягнути через громадянську 
свідомість та політичний процес? Це питання до 
спільних дискусій. треба спільно постановити чи 
можемо ми витворити єдину «формулу щастя» 
для всього народу? Яке щастя готові боронити 
українці для себе і наступних поколінь. 

Ми обирали тих, хто обіцяв зробити за нас 
нашу роботу і тих, хто обіцяв не чіпати нашого 
«садочку». політики знали, що обіцяючи це бу-
дуть обрані і зможуть й надалі грабувати нашу 
землю. Це привело до слабкості держави і споку-
сило ворога напасти на нас. всім треба розуміти, 
що мир у ворога не випросиш словами. Нам необ-
хідно повірити, що наша сила і наша ідентичність 
є найкращою зброєю і підґрунтям для перемог 
над ворогом і відродження держави. 

Ми обирали тих, хто твердив, що захищати-
муть важливі для українців цінності і шанувати-
муть їх гідність. та вони продовжували грабува-
ти україну. Це привело до послаблення країни і 
врешті-решт до війни. треба нарешті визнати, 
що ворог не подарує нам мир і його не випросиш 

жодними словами і благаннями. Мир можна лише 
вибороти зброєю, силою Духу та вірою в себе. 

провалля між прагненнями суспільства і на-
явною якістю політичної еліти не дає сформува-
ти бачення та стратегію розвитку країни. Не дає 
сформувати опори, на якій будуватиметься полі-
тична нація і державницька ідеологія. тому нам 
вкрай потрібний новий суспільний діалог між 
владою і суспільством, велика дискусія про нову 
політичну еліту україну. Лише тоді політичний 
діяч говоритиме не приємні слова солодкої брех-
ні, а правдиво скаже про реальність: попереду 
«кров, важка праця, сльози і піт». 

Нам потрібна нова дискусія, суспільний діалог 
еліти і суспільства про політичну націю, про нове 
покоління, про нові правила та стратегію розбу-
дови державу. Ми прагнемо започаткувати її з 
національної ідеї. Ми розпочали цю надважливу 
дискусію серед бойових побратимів і небайдужих 
людей. Ми обрали необхідний і важливий напрям 
поступу українця: від мужнього воїна, який став 
на захист україни, до відповідального громадя-
нина, ким має прагнути стати кожен українець. 
Ми обираємо служіння українському народу і 
його державі. 

Нам важливо перестати відтерміновувати по-
долання внутрішнього страху і марних сподівань 
на безкоштовну і оманливу незалежність країни, 
справедливість закону і суду без контролю, без-
кровну перемогу у війні, соціальну поблажливість 
держави і вседозволеність. треба припинити ви-
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магати поваги від світу за свій вибір керманичів. 
Нам слід припинити «будувати» пам’ятники своє-
му терпінню до їх політики і жадоби. припинити 
творити кумирів з тих, для кого сплата податків 
– це невігластво та приймати крихти від награбо-
ваного ними на благочинність і престиж. 

Ключова проблема для вибору вектору майбут-
нього україни полягає в тому, що сьогодні в укра-
їнців різне вІДЧуттЯ уКРАїНи. І мова не тільки 
про державу, геополітику, народ, землю і мову. 

у бажаннях змін, важливо, не потрапити у 
пастки химерних свобод, облудливих прав, ли-
цемірної рівності, не ламати право вибору інших 
і розуміти важливість зростати спочатку над со-
бою та черпаючи сили у собі не зійти на манівці. 
Щоб досягнути високих результатів, реальних пе-
ремог важливо знати, як нація долає свої найбіль-
ші страхи та звідки брати силу.

страхи долає надія. Надія сильніша страху. то, 
що ж дає надію у нашому українському прагнен-
ні щастя? Для нашого сьогоднішнього ворога – 
кремлівських загарбників, надією є сила їх влади. 
у їх етиці, культурі життя та підприємництва, не 
особиста воля, а саме владна милість є джерелом 
справедливості і добра. їх народ прагне безмеж-
ного багатства, а не гідної заможності. вони ша-
нують понад усе пропагованого кумира і вірять у 
казку про його могутність, а не шукають можли-
вості вираження своїх чеснот і талантів. 

Ми різні народи, бо різні у нас мрії, цінності і 
сподівання. тому й різні у нас шляхи до щастя. 

Ми вже знаємо це наживо, бо платимо за це жит-
тями відважних воїнів і ненароджених дітей. 

відвага і войовничість, яку приспали вороги 
повертається до нашого серця і думок. Ми повин-
ні знову навчитися боронитися і діяти. Лиш так 
сотворимо собі свою владу, політику, державу. 
свою, бо вона буде потрібна кожному і буде для 
всіх. у прагненні здобути відповідальну свобо-
ду треба звільнитись від багатьох облуд і спокус, 
пройти через терни сумнівів, лінощів, гордині, 
перемогти зовнішнього і внутрішнього ворога.

Ми чуємо ворогів: чи українці здатні організу-
ватися у державу? Чи зможуть вони у ці часи вий-
ти з неволі і бідності? Найбільша провина крем-
лівських злочинців та їх посіпак в україні утому, 
що вони примусили слов’ян воювати зі слов’яна-
ми, примусили українців і росіян вбивати один 
одного, зруйнували долі і домівки мільйонів лю-
дей. та вони пробудили нас. пробудили до дій і 
усвідомлення того, хто є Ми! Ми почали онов-
лювати і знову гуртувати українську політичну 
націю і національну армію. Далі нам необхідно 
оновити державу.

Найважливіше – нам слід усвідомити і прийня-
ти те, що творити і будувати потрібно не анти Ро-
сію, чи анти соціалізм, чи щось протилежне тому, 
що вже існує, бо це не створить стійких нових ре-
зультатів. 

Будуймо те, що розвиватиме у укріплювати-
ме нашу ідентичність, відкриватиме нову силу у 
нас самих через повернення до себе. Це не заклик 
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зачинитися від світу, а прагнення відкрити саме 
свою націю для світу. показати якою вона є на-
справді, а не такою, про яку сповіщають вороги 
чи невігласи.

Долаючи чергову турбулентність україна нага-
дує древній курган понівеченої історії, розмаїтості 
земель, віросповідувань, традицій, політичного 
фетишу і кумівства, іноземних зазіхань, місцевих 
князьків, безсилля закону перед хабарем. таке 
її сьогодення. її чудо - це енергія волі її народу. 
вона творить нову історію та завжди підживлює 
ідентичність. 

Наша хата з краю, самотність у діях, ізоляціо-
нізм у реальних планах пов’язані з суспільними 
травмами геноциду, міграцій, голодомору, біль-
шовизму, розцерковлення, нищення ідентичності 
націй і народностей. 

Нам треба прагнути зрілості - віднестись до іс-
торії та дійсності як можливості навчитись тво-
рити інше майбутнє.

Ми країна вільних людей, які не вміють бути 
відповідальними за багатства рідної землі, за дер-
жаву і свободу. Нам треба навчитися не миритись 
з кривдою, яку самі ж породили, та з ворогом, що 
прагне нас поневолити та принизити наш вибір. 
Нам треба навчитися бути щасливими на своїй 
землі - найкращій на цілому світі. водночас ми 
маємо відповідальність перед світом, бо живемо 
на кордоні Дня, де поважають людину і Ночі но-
вого більшовизму, тому не можемо залишити світ 
і людей напризволяще. то, що ж дає нам надію у 

нашому спільному прагненні до щастя? 
Нам потрібен бунт і вихор духу нескорених, 

тих хто не змирився з старими бідами і новим 
нашестям ворогів та облуд. Ми країна вільних 
людей, які ще не вміють бути відповідальними 
за свою свободу, державу, багатства країни та за-
можність родин. треба навчитись не миритись 
з кривдою, яку породили самі та з ворогом, що 
принижує наш вибір. Це наша спільна справа. 
саме вона створить силу і енергію вірного вибору 
і незворотності перемог, бо ми належимо до нації 
переможців і йдемо шляхом справедливості. Хто 
поведе до змін, за ким підемо ?

Історична об’єктивність олігархії в державно-
му управлінні в україні закінчується, вона вже не 
є визначальним для лідерства. Натомість прозора 
заможність та самореалізація стають матеріаль-
ним та кар’єрним базисом для щастя. 

український Дух не прагне монопольного ба-
гатства, бо людяність є важливим компонентом 
у основі нашого щастя. праця для українців не є 
лише дією для виживання, а й важливим спосо-
бом для самовираження та формування самопо-
ваги.

Нам потрібно сформувати нову якість та но-
вий перелік наших стандартів життя.
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НАША IДЕЯ 
- УКРАIНЕЦЬ 

НАРОДЖЕНИЙ, 
ЩОБ СТАТИ 
ЩАСЛИВИМ!
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Національна ідея потрібна, щоб гуртувати 
людей для впровадження віри і сили українсько-
го народу та виконати завдання позбутися всіх 
минулих і сучасних імперських спогадів ти стра-
хів, щоб підняти сенс держави над розмаїтими 
партійними творами. 

прагнення щастя і сенсу – це дві важливі моти-
вації у житті і складовими доброго самовідчуття. 
вони взаємно укріплюють і надихають одне одно-
го. Щастя більше пов’язане з задоволенням мрій, 
а вдоволення сенсом пов’язано з роботою над со-
бою, формуванням своєї ідентичності, осмислен-
ня своєї історії та ідеї. 

Ідея щастя людини і спільноти є неосудною для 
об’єднання громадян і політики держави. спо-
діваюся, що усвідомлення і підтримка моєї Ідеї 
сприятиме порозумінню між українцями і уник-
ненню непомірних дискусій у цей швидкий і бу-
ремний час. 

Національна ідея змінюється в часі, бо висо-
та її горизонту зростає разом з свідомістю та ко-
лективною відповідальністю. вона це відповідь 
на питання для чого ми тут і чому разом, як ми 
боремося і відстоюємо себе, розвиваємося разом 
і кожен окремо і вільно, як будуємо націю яку 
представляємо. Наша національна ідея є казко-
вим ресурсом, який дозволив нації вижити під 
імперіями та перемогти у протистояннях. вона 
формує наше самоусвідомлення і відокремлення 
від чужого, бо окрім усього треба ще знати ким 
ми не є.
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Задля реалізації цієї ідеї ми маємо оновити ін-
струменти державотворення і очистити владу, 
яка втратила професійність і суб’єктність. Є оче-
видністю, що вона обмежується марнотратством 
коштів, позбавляючи нас майбутнього. 

Нам треба віднайти свою спільну ідею і справу. 
Це наддасть нам сили і енергії для вірного вибо-
ру, величних досягнень і в решті - відчуття щастя. 
прагнення щастя від вольності направляє нас до 
шляхетності. Шляхетна людина потребує визнан-
ня і служіння. тому така національна ідея дає цю 
можливість, бо вона і дороговказ і шлях до омрія-
ного раю людини, родини, спільноти

Гідність є основою нашого прагнення свободи. 
потреба у гідності була основою визвольних зма-
гань сторічної давності. І це засвідчили Револю-
ція на граніті, помаранчева революція і Револю-
ція гідності. 

суспільство в україні очікує щастя від пере-
мог, миру, правди, справжності природи і гар-
монії буття, відчуття спроможності успіху саме 
його політичної нації, визнання у світі саме його 
держави, можливості автентичного розвитку та 
сучасного прояву архетипу, сили духу здолати 
звичку знецінення надбання, талантів і дарів сво-
єї країни, щирості і доброчесності свого народу. 

суспільство шукає нового глузду, силу духу і 
дії, щоб насильно від’єднати більшовицьке мину-
ле та споживацьке сучасне, бо це різні стежки до 
одного кінця на смітнику історії. українці праг-
нуть щастя подолати архаїку змісту та стати но-

вим енергійним подихом європейських традицій, 
трансформувати політику і культуру для цивілі-
заційної єдності з своїм європейським світом. 

відповідальність втілити ці прагнення людей і 
громад до щастя є чи не єдиним істинним завдан-
ням влади у цивілізованому світі. Для цього по-
трібна відвага, натхнення та мудрість відстоювати 
волю громад, творити можливості для особистих 
звершень та спільної гармонії з усього розмаїт-
тя. важливо знайти спосіб радикально змінити 
якість життя кожного і нації спільно та здійснити 
це прийнятним шляхом, бо жити по-іншому со-
ромно, мріяти про виживання не гідно, вірити в 
брехню нестерпно.

Маємо здобути щастя мислити і жити без потре-
би флюгерувати за марнославними ідеями, а по-
вернутись до себе та архетипу народу своєї країни, 
як нескінченого джерела енергії поступу та стій-
кості в сучасному світі. Ці прагнення допоможуть 
творити платформу єдності для високих мрій, ве-
ликих цілей, розумної сили, щирої відваги і глузду 
для успішної справедливої шляхетної україни. 

Щастям часто вважають достатнє вдоволення 
потреб, чи час любові, силу безстрашного вчинку 
чи ковток води. Це буває життєвою миттю ново-
го ранку чи довгим поглядом на всі досягнення і 
уроки долі. Нерідко щастя це можливості замож-
ного життя. Щастя для українці , це також - здо-
ров’я , заможність, краса тіла і душі. Для щастя 
вони прагнуть визнання та реалізації цінностей 
та ідентичності.
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Щастя кожного з нас розмаїте, як україна. Нам, 
кожному, воно потрібне своє, з своїми відчут-
тями і насолодами, смаками і кольорами, ціною 
і зусиллями. та майже кожен з нас розуміє, що 
важко надовго бути щасливим самому, без щастя 
у затишку родини чи у барвистій громаді.

Щастя в спільноті це також і право на велику 
мрію, свободу думки і слова, щоб множинність 
правди не перешкоджала залишатися співтвор-
цями сучасної країни.
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ОНОВЛЕННЯ 
ДЕРЖАВИ - 

ЦЕ 
НАЦIОНАЛЬНА 

ПОЛIТИКА 
ЩАСТЯ
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Нам потрібна сучасна ефективна держа-
ва. Ми будемо творити країну відповідальних і 
усміхнених людей. Для цього нам потрібна власна 
національна політика щастя як основа доктрини 
розвитку країни. Засновники наймогутнішої на 
сьогодні країни світу сША ще на самих початках 
свого шляху до успіху усвідомлювали важливість 
щастя кожного громадянина для загального до-
бробуту країни. тому у їх Декларації незалеж-
ності зазначено, що громадяни мають право на 
життя, свободу і прагнення до щастя. Не дарма ж 
Європарламент нещодавно затвердив програму 
«Індексу щастя», а багато науковців стали дослід-
жувати політику щастя, акцентуючи увагу на ща-
сті як декларованій політичній меті. 

слово щастя привалює у сьогоденні, як опис 
емоції. Як основа критеріїв та оцінок політики 
воно лише кілька років існує у індексах і показ-
никах. Наше завдання сформувати цю дефініцію 
і правила, як інструмент для основи нової україн-
ської політики та етики управління, консолідації 
сил та оцінки дій.

політика щастя стає вираженням нового духу 
політики ХХІ ст. Західний світ усвідомлює, що 
побудова щасливого суспільства є пріоритетним 
завданням держави. Жодні економічні програми, 
правові акти і закони нічого не вартують, якщо 
вони не роблять щасливими більшість людей в 
країні. тому західна демократія переорієнтовує 
національні стратегії розвитку держави на реалі-
зацію ідеї покращення самопочуття людей, а не 
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лише зростання економічних показників. Ми ма-
ємо шанс зробити свій внесок у політичну спря-
мованість оновлення європейської цивілізації, 
змінити політичну картину Європи для побудови 
щасливого і знову ціннісного суспільства. 

політика щастя – це і досягнення нових якіс-
них життєвих стандартів. українці не мають жити 
цінностями виживання. успішну україну можуть 
творити громадяни, що живуть цінностями са-
мореалізації. Ми маємо змінити поширену серед 
українців цінність терпеливого страждання на 
цінність щастя, бо маємо багато прикладів щасли-
вих історій успіху в україні. Нам потрібні держава 
і політична система, що будуть інструментами до-
сягнення щастя. Нам потрібні спроможні для екс-
порту у світ ідеї, бо без них не підніметься прива-
бливість, конкретність і стійкість нації та держави. 

політична еліта має провадити великі ідеї, а 
суспільство підтримувати їх і реалізувати в діях. 
Ми ж маємо еліту, що не здолала свою кріпацьку 
природу, а «панувати можна тільки над рабами». 
Бо раб не хоче бути вільним, а прагне мати свого 
раба. така сутність політиків жене їх на поклін до 
радянського минулого «без права і віри». укра-
їнський політичний істеблішмент прагне втілен-
ня театру видовищ, за якими ховається грабу-
нок держави. у народу ж немає розуміння куди 
ведуть, куди прямуємо, яка спільна мета. такий 
шлях – це поступ у забуття до нової Руїни. 

Національна ідея, ідеологія, доктрина і політ 
нація це інструменти перемог і амбіцій для щастя 

людей, їх вольності, можливостей, заможності, 
особистого успіху і впевненості родин, гідності 
країни у світовій спільноті. На жаль, сьогодні но-
менклатурна влада у цьому процесі не є вагомим 
суб’єктом. свідомо чи ні але поки її зусилля відчут-
но лише для збереження себе у системі. вона не ви-
різняється новаціями чи досвідом на цьому шляху. 
Нам важливо, щоб вона знайшла відповідальність 
не зменшити країну в території та не робила людей 
біднішими в услужіння монополіям. 

Ми прагнемо держави успішної для нас і для 
наступних поколінь. україна - це вічна мотивація 
прагнути кращого. Це право волі кожного.

Для чого це нам? 
Ми хочемо бути щасливими, ми не прагнемо 

щастя за рахунок принижень інших, бо ми живе-
мо у багатій країні. Ми хочемо успішної країни, 
справедливої держави, заможних родин і щастя 
людям.

Ми хочемо бути щасливими в україні. Ми во-
ліємо жити серед щасливих людей. Ми прагнемо, 
щоб українців називали щасливою націю, бо ми 
належимо до нації переможців, йдемо шляхом 
справедливості і все маємо для щастя на нашій 
благословенній землі. 

Нам треба відстояти право мислити і мати свою 
державу, право на мрію, шлях, систему цінностей 
для життя і дії, мати свої принципи змагальності 
і справедливості.

вибір майбутнього україни – це не щось ефе-
мерне і визначене іншими. вибір майбутнього – 
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це сукупність наших з вами щоденних виборів і 
не тільки на виборчій дільниці. Нам слід згадати, 
що демократія не зводиться до бюлетенів, а це ще 
наші вимоги до прозорості та звітності влади. 
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НАШ 
ПЛАН
ДIЙ
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Добробут і безпека є рушіями і фундаментом 
людського щастя. сьогодні в нашій країні вони є 
не надійними. їх нищать корупція, бідність, і вій-
на. Це виклики для нашої нації, що прагне жити 
по-людськи - щасливо. Нам обов’язково потріб-
но:

1. Безповоротно знижувати рівень корупції.

2. Назавжди подолати бідність.

3. Здобути перемогу і встановити мир на своїх 
умовах.

Кроки подолання цих викликів, будуть створю-
вати нові ризики. така вже природа сьогодніш-
нього швидкоплинного світу. Нові ризики у своїй 
взаємодії далі породжуватимуть нові виклики. 
Щоб не збитися з шляху, нам треба мати міцну 
ціннісну основу. Я сформував її для себе у моєму 
КРЕДО: 

«вольності – Можливості – Заможність».
КРЕДО є дороговказом у мінливому світі, прин-

ципом прийняття рішень на непізнаних шляхах.
Я тлумачу його так:
Заможною є людина, чиє майно і дохід дозволя-

ють не лише забезпечувати свої і родинні життєві 
потреби, а й робити заощадження, щоб відчувати 
самоповагу у своїй громаді, та бути спроможним 
допомоги нужденному. Заможність є добрим під-
грунтям свободи та ресурсом розбудови справж-
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ньої демократії. Формування спільнот заможних 
громадян – важлива передумова творення полі-
тичної нації та національної стійкості.

Можливості для заможності визначаються, на-
самперед, наявністю ефективних суспільно-по-
літичних інститутів (парламентаризм, прозора 
і звітна виконавча влада, ефективна державна 
служба, місцеве самоврядування, правосуддя, ар-
мія, освіта) та відкритістю доступу для всіх до зма-
гальності за правилами в економічному і полі-
тичному житті. у реаліях сучасної україни цього 
можна досягнути лише знищивши олігархію як 
явище, бо саме вона виступає ключовим генера-
тором корупції, гальмом економіки та генерато-
ром бідності.

вольність починається із пробудження гідно-
сті тих, хто прагне бути господарями своєї долі, 
володіти і користуватися власністю, мати достат-
ньо, щоб відчувати самоповагу і повагу з боку 
інших, незалежно обирати сферу застосування 
своїх талантів, навиків і здібностей, жити на пов-
ну, а не виживати. Заможність здобувають вільні 
духом, що змагаються за можливості, мають усві-
домлене прагнення та спроможність діяти, дола-
ти перешкоди на шляху до визначеної мети. 

Зростання багатства нації і добробуту кожно-
го громадянина за рахунок зміни інституційно-
го ландшафту я розглядаю у якості відправного 
пункту до реалізації «плану перемог та миру Же-
брівського», який покладе край війні в україні. 
він складається із таких етапів:

1. Наведення порядку в роботі державних ін-
ституцій та в судовій системі. Забезпечення умов 
для інвестування і накопичення капіталу.

2. створення нових робочих місць, вихід на 
траєкторію стійкого економічного розвитку і 
кратне зменшення впливу корупції на життя в 
країні через деолігархізацію.

3. Формування модернізованої та вмотивова-
ної армії. 

4. Коротка мілітарна операція, встановлення 
контролю над державним кордоном.

5. Запровадження військово-цивільних адміні-
страцій на деокупованих територіях на 5 років.

6. Дерашизація інформаційного поля насампе-
ред для місцевого населення.

7. вільні демократичні вибори під наглядом 
міжнародних організацій.

Це спільне завдання для більшості і опозиції, 
для держави, бізнесу і громадянського суспіль-
ства, для кожного українського громадянина, не 
залежно від національної ідентичності, соціаль-
ного походження, мови, релігії, політичних по-
глядів.

попереду в нас не простий шлях. Аби нам ра-
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зом було його легше здолати, важливо, аби кожен 
українець прагнув здобуття через освіту, просві-
ту, виховання та роботу над собою необхідних 
громадянських чеснот: в ідеалі громадянин укра-
їнської політичної нації повинен:

1. Захищати гідність і свій вибір, волю і свобо-
ду, бути сильними. Не бути рабом, не коритися, 
бути готовим давати відсіч ворожим зазіханням.

2. Берегти державу-Батьківщину-націю. під-
тримувати співгромадян, виходячи з пріоритету 
принципу «свій до свого по своє». Брати участь у 
житті громади/держави.

3. вчитися і культурно розвиватися, бути по-
інформованими, свідомими. Дотримуватися ін-
формаційної гігієни, розвивати критичне мис-
лення. Бути гідним носієм української культури, 
спроможним використовувати її як інструмент 
інтеграція населення до політичної нації. 

4. Разом із співгромадянами захищати від-
критий доступ і вільну конкуренцію, відкритість 
кар’єр/позицій/статусів талантам. всіма законни-
ми способами опиратися монополізму та необ-
ґрунтованим привілеям.

5. прагнути чесної заможності. сповідувати 
принципи: «Ніхто не може збагачуватися у такий 
спосіб, щоб це завдавало шкоду іншим. Ніхто не 

може збагачуватись, якщо це приносить користь 
лише йому одному». пам’ятати, що власність зо-
бов’язує.

6. творити справедливі правила в закони та до-
тримуватися їх. Бути відданим верховенству пра-
ва та торжеству духу закону. 

7. Захищати національну демократію, відстою-
вати підзвітність і легітимність. Цінувати довіра. 
плекати соборність нації. погоджуватися із тим, 
що влада – прерогатива кращих серед рівних. 
Бути пильним щодо проявів популізму. Захищати 
народний суверенітет.

Ми разом повинні створити нові соціокуль-
турні стандарти та україноцентричну ідеологію 
нового українського патріотизму громадян. су-
часного і конкурентоспроможного. він повинен 
бути внеском оновленої україни у розвиток єв-
ропейської спільноти та сформувати нову україн-
ську цілісність.
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Ми маємо право творити цивілізацію зада-
ючи свою матрицю смислів, традицій і звичаїв 
культури та віри. сміливість так мислити повин-
на відрізнити нас від східних сусідів. Нам треба 
піднятись у прагненнях вище за дріб’язковий 
особистий інтерес. утримувати цей рівень допо-
ки не подолані загрози для всіх і не знищені воро-
ги української держави. Наступним ми створимо 
умови і стимули для позитивних змін та сформу-
ємо нові правила взаємодії влади і суспільства. 
Ми маємо відпустити давнє переконання україн-
ців про те, що вони не можуть впливати на владу 
і політиків, не можуть бути щасливими в своїй 
державі, тому мають дбати лише про краще жит-
тя для своїх дітей у «щасливому майбутньому». 
Ми маємо прийняти рішення і піднятись над осо-
бистими інтересами, допоки не будуть подолані 
загрози для всіх і не знищені найбільші вороги 
української держави. Якщо україна для нас цін-
ність, то ми захищатимемо її найвищою ціною. 

Для щастя людина прагне визнання, реалізації 
цінностей своєї ідентичності та має необхідність 
до пізнання себе. Бо саме від цього залежить ща-
стя людини. Для реалізації ідеї гармонії щастя нам 
вкрай потрібне переосмислення і нове розуміння 
своєї ідентичності. Лише так ми здобудемо спро-
можність оновлення політичної нації.

у прагненні здобути відповідальну свободу 
треба звільнитись від облудливих тенет брехні і 
самообману, пройти через усвідомлення прав і 
обов’язків громадянина, перемогти власну зневі-



6968

ру і лютого ворога. та найголовніше – це перемог-
ти страх. страх, який ростили у наших душах всі 
поневолювачі і їх манкурти. страх бути господа-
рем у своєму домі, здолати звичку бути жертвою. 
Нам треба дати правдиву відповідь на питання: 
чому україна «загрузла» у своєму розвитку? Чому 
рівень реальної довіри до політиків наближаєть-
ся до нуля, однак їх продовжують обирати? Чому 
існує це «замкнене коло», де хочуть довіри, але 
майже ніхто не прагне дотримуватися стандар-
тів взаємодії. Довіряємо лише тимчасово та лиш 
близькому колу родичів і друзів. Гарно ж бо про 
це сказала Ліна Костенко «Хочуть збудувати дер-
жаву. так державу треба будувати з підмурка, щоб 
кожен свою цеглинку поклав. А з того каміння, 
що за пазухою, держави не збудуєш».

Нам необхідно самим витворити щасливу 
україну. Ми не прагнемо бути щасливими за ра-
хунок принижень інших народів, бо нам дарована 
багата і благодатна земля. Нам потрібно твори-
ти країну, в якій захочеться жити. таку омріяну 
україну можуть збудувати лише щасливі люди.… 

Фундаментом спільної вимріяної сучасної ща-
сливої домівки мають стати наші цінності і наявні 
ресурси. Бо нівелювалося багато важливих слів, 
однак цінність родини, свободи, гідності, спра-
ведливості і миру залишилася вагомою для біль-
шості українців. Інакше ми б не воювали знову за 
незалежність, не створювали знову українську ар-
мію. Будь-які ворожі зусилля не здатні знищити 
цю силу, бо вона народилася у боротьбі відважно-

го народу за свою свободу і щастя. 
Основою дому нашого щасливого співжиття 

мають стати: вОЛЬНОстІ, МОЖЛивОстІ, ЗА-
МОЖНІстЬ, РОДиНА, ДуХОвНІстЬ, вОЙОв-
НиЧІстЬ І вІДпОвІДАЛЬНІстЬ. вони мають 
стати підмур’ям, на якому ми збудуємо наш неру-
котворний ДІМ, де народжуватимуться щасливі 
українці. 

1.вольності. Ми – дуже витривалий і винахід-
ливий народ, ми вижили і витримали тиск і ре-
пресії Російської імперії і сРсР. Нам часто нага-
дували про почуття меншовартості, про «духовне 
позадництво», за визначенням Хвильового, та 
прагнення багатьох українців впасти ниць перед 
«старшим братом». та все ж воля – невичерпне 
джерело енергії, з якого наповнювали сили укра-
їнських бунтарів та революціонерів, мислителів і 
винахідників, художників і поетів. Будь-які воро-
жі зусилля були не здатні знищити український 
народ і армію, що народилася в боях за незалеж-
ність. Хоробрі українці у Холодноярській респу-
бліці, у Кенгірському і Норильському повстаннях 
кров’ю писали історію наших вольностей. вони 
завжди нагадували нам про наш «генотип воль-
ності». сотні років вольності були основною ме-
тою визвольної боротьби українці. Науковці на-
голошують, що вольності для українців завжди 
мали ширше розуміння, аніж лише як відстою-
вання загальнолюдських прав і свобод. вольності 
були традицією врядування і вільним вибором 
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своїх керманичів. в «сім’ї великій, в сім’ї вольній, 
новій» бачив українець своє щасливе майбуття. 
І попри всі намагання поневолювачів українці 
пам’ятали настанову гетьмана Івана Мазепа: «а 
за віру хоч умріте, І вольностей бороніте!». Якщо 
для американця ключовою цінністю є особистий 
успіх, то для українця – особиста свобода і мож-
ливість реалізації права вільного вибору. вольно-
сті нам потрібні передусім, а вже потім все інше: і 
«садок вишневий коло хати», і «грядки бурячків». 
І цю головну цінність відстоювали українці в Ре-
волюції на граніті, в помаранчевій революції і Ре-
волюції Гідності. 

2.Можливості. у всіх злетах і падіннях, у пери-
петіях історичного буття українці завжди шука-
ли нових можливостей. у рідному домі чи десь 
у далеких краях. Мабуть, тому «нашого цвіту по 
всьому світу». І це не тільки про пошук «обітова-
ного краю» - райського кутка. Це про пошук міс-
ця, де існує можливість реалізовувати власні мрії 
і прагнення, якими б божевільними вони не зда-
валися. Місця, щоб творити, любити і відчувати 
себе щасливим. світ демократії став на захист ідеї 
вільного вибору та простору можливостей люди-
ни. усвідомлення можливостей необхідні укра-
їнцю для самореалізації, для волевиявлення, для 
творення свого власного «садка вишневого коло 
хати». українець споконвіків тяжів до прекрас-
ного. прагнув своєї «сродної праці». прагнув до-
сконалості у ремеслі, науці чи творчості. прагнув 

займатися тим, до чого лежить душа. праця для 
українця є не тільки засобом для реалізації жит-
тєвих потреб, а способом для самовираження. 
українці завжди прагнули можливості і свобо-
ди мирних зібрань. І за це виходили на майдани. 
прагнення гідного життя нерозривно пов’язане 
з вірою у можливість змінити цей світ. Не дарма 
ж Кант твердив, що розуму так само притаманно 
вірити, як і знати. Однак й віра без можливості і 
свободи вибору неможлива, як нещодавно нага-
дав папа Франциск. тому не забуваймо, що по-
гані часи часто дають прекрасні можливості змі-
нити себе, країну чи творити світ. Щоб проявити 
свою силу, розум і прагнення кращого. Щоб тво-
рити, любити і відчувати себе щасливим. Хтось з 
мудрих сказав, що можливість є прийдешністю у 
сьогоденні. стає привідкритим «вікном» у май-
бутнє. І це бачення майбутнього відрізняє лідер-
ство від політиканства. Розуміння своїх можли-
востей є однією з ознак дорослості, бо «остання 
велика битва – завжди наступна». Адже розумін-
ня своїх можливостей визначає наш вибір та пер-
спективи. тому одні живуть, а інші – виживають. 
українці добре навчилися виживати. тепер нам 
потрібно навчитися Жити. Бо у виживанні та у 
житті різні цінності і перспективи. усвідомлен-
ня того, що ми завжди маємо можливості зміни-
ти буття може стати нашою новою дійсністю, що 
спонукатиме нас до вибору. вибору жити, щоб 
бачити безліч можливостей стати вільними, за-
можними та щасливими. 
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3.Заможність. Не багатства прагнуть укра-
їнці, а заможності. українці у більшості воліли 
не стільки великого багатства, скільки замож-
ності, щоб «жити – не тужити». І більше хотіли 
набутися з рідними, аніж мати постійні клопоти 
з багатством. Чому серед олігархів українців за 
походженням не так багато? тому що середньо-
статистичний українець не прагне багатства – він 
прагне заможності. століття тому наші пращури 
визначили для себе критерії оцінки, бо «видно 
пана по халявах» та напрям руху спільноти, «щоб 
думками ви міцніли, Багатіли, не бідніли, Щоб 
веселий був ваш дім». Заможність як життя у до-
статку дозволяло українцеві зберігати глибин-
ну цінність – відчуття свОБОДи. Добробут був 
«добром у бутті», а не постійною гонитвою за ба-
гатством. всі роки незалежності руйнували «па-
ростки» заможного суспільства. Бо бідну людину 
легко обдурити малюючи їй «повітряні замки». 
Цінності виживання та «економіка страждань» 
дозволяли купці олігархів продовжувати збагачу-
ватися і панувати, змінюючи час від часу політич-
них «акторів». Заможна людина завжди дивиться 
у майбутнє, бо її сьогодення є зрозумілим та захи-
щеним. її важко обдурити простими обіцянками 
примарного «щастя» та політичними проклама-
ціями. тож заради прийдешніх поколінь ми ма-
ємо згадати про наші вольності і «розірвати» це 
«коло бідності», створивши економіку добробуту 
і суспільство заможних людей. І тоді неодмінно 
буде побудоване суспільство заможності, де буде 

панувати свідоме та відповідальне управління ре-
сурсами. Ми маємо все для його творення. 

4.Родина. Родина – це маленька мініатюра кра-
їни. Як клітина живого організму. Не «ячейка об-
щества» про яку так любили говорити радянські 
ідеологи. Це проявлене і матеріалізоване ДНК 
народу. Родина – ємке і багатозначне слово. Для 
одних – це люди, які пов’язані лише родинними 
зобов’язаннями та матеріальними інтересами. 
Для інших – простір любові та поваги, де б’є не-
вичерпне джерело життєвої сили. в українському 
архетипі Роду закладена повага до пращурів і тур-
бота про нащадків, пам’ять про героїчне минуле 
і саме з чого починається формування особисто-
сті українця. у всі буремні часи та лихоліття для 
українців головною цінністю залишалася родина, 
яка допомагала вижити, зберегти традиції, віру та 
творити майбутнє дітей. саме у родині формуєть-
ся мораль та етика взаємин, зберігаються тради-
ції і культурні цінності. ЗАМОЖНІстЬ наймен-
шої родини творить добробут всієї країни, а «хто 
щиро поважа родину, свій рідний край, тому не 
всюди рай..». Ми можемо опертися на наше міс-
це сили – РОДиНу і об’єднати свої зусилля задля 
вІДРОДЖЕННЯ моралі та етики. у нашій спіль-
ній родині – україні. 

5. Духовність. Ми завжди вражали світ своїм 
вмінням бачити красу. своїм вмінням цю красу 
відтворити. своїм прагненням жити «не тільки 
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хлібом єдиним». у світі споживання, де товари 
замінити справжнє щастя, українська Душа і ду-
ховність може стати новою точкою відліку для 
людства, що заблукало у тенетах хибних ціннос-
тей. Дух наповнює людину певними якостями, бо 
є частинкою Божественного – Ідеєю, яка веде нас 
по життєвій дорозі. А віра і розум, як два крила 
людського Духу, як казав папа Іван павло ІІ, під-
носять нас до Істини. Це той самий дух свободи, 
який давав їм нелюдську силу протягом сотні ро-
ків воювати проти своїх гнобителів. 

6. войовничість. Що для нас означає войовни-
чість? сила Духу та стійкість у боротьбі. Здатність 
зберігати душевний спокій у постійних потря-
сіннях. «Я знаю грамоту свободи – її підписують 
мечі», - казала Ліна Костенко. в українському ар-
хетипі воїна містилася не загарбницька сутність, 
а прагнення захистити свій Дім і свою Родину. 
приклад гідності, честі, відваги – всіх тих чеснот, 
які хоч й мало проявлені у сьогоденні, та все ж 
очікувані людьми. Ми зараз стоїмо на «розтяж-
ці» між європейським вибором та поверненням у 
рабство – в смертельні обійми Росії. випробуван-
ня нашої войовничості завжди відбувалося тоді, 
коли ми знаходилися у меншості. Коли виступали 
проти зла, брехні та безчестя. Коли розуміли, що 
навколо лише ті, хто готовий висловити «стурбо-
ваність». Межі поля битви за майбутнє україни 
давно стерлися. Наша войовничість у готовності 
стати до битви за майбутнє україни. сьогодні ця 

битва проходить через кожного з НАс. Кожен з 
нас може знайти своє місце у бойовому БРАтЕР-
ствІ – спільноті доблесних людей. то ж згадай-
те, хто Ми є насправді? Задумайтесь над тим, а де 
ваше місце у цій боротьбі за україну? усвідомле-
не розуміння покаже, що ми – воїни. І прийде від-
чуття непереможної сиЛи… 

7. відповідальність. відповідальність – це усві-
домлення та визнання результатів своїх рішень, 
дій та наслідків. Чому у нас не має змагань ідей та 
стратегій? тому що людям подобається «суспіль-
ство спектаклю». Нам подобаються «режисери» 
та «актори» політичного «театру». Бо «театр» не 
потребує відповідальності. Мирослав попович 
казав, що рівень розвитку будь-якої цивілізації 
визначається тим, де на шкалі між свободою та 
примусом стоїть позначка «відповідальність». Ми 
маємо право обирати, однак не всі усвідомлюють 
ЦІНи кожного нашого вибору. Нам ще доведеть-
ся зрозуміти ціну відповідального громадянства 
та цінність україни для нас. Ніхто не в змозі пе-
ретворити «маленьку людину» на Громадянина. 
Бо це питання вільного вибору – бути відпові-
дальним громадянином. Це означає не тільки 
усвідомлювати та виражати свої інтереси, але й 
виконувати свої обов’язки. Бути відповідальним 
громадянином – це не тільки одягати вишиванку 
та знати кілька рядків гімну. Це сплачувати і кон-
тролювати податки, розуміючи, що вони йдуть на 
утримання армії та соціальний добробут. Це мати 
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власну гідність та не миритися із пройдисвітами 
у владі. Це любити свою країну та завжди бути 
готовим стати на її захист. Мати відповідальність 
перед собою, своєю родиною, громадою і наці-
єю. Наявність відповідальних громадян дозволяє 
державі здолати будь-які небезпеки та виклики. І 
чим більше людей вчасно усвідомить власну від-
повідальність за майбутнє україни, то швидше 
ми будемо жити заможним і щасливим життям. 

україна зараз стоїть на порозі великого 
«стРиБКА». вона може рушити вперед, вразив-
ши світ своїми трансформаціями і досягненнями. 
ті, хто прийдуть до влади заради реформ і політи-
ки щастя, зможуть прискорити цей процес, щоб 
підготувати і об’єднати суспільство до глобальних 
змін. Або опуститися у «пРОвАЛЛЯ РуїНи», як 
це вже було століття тому та знову йти по колу. 
тому ми спільно маємо проявити силу духу і лю-
бов до україни. 

прагніть зрілості - долучайтесь до спільної 
справи.

Ми маємо відповідальність перед зовнішнім 
світом, бо живемо на кордоні між повагою до 
людини і авторитарною владою новітнього біль-
шовизму. Ми маємо цивілізаційну місію – ми не 
повинні залишити напризволяще людей в Росії. 

Я прагну не стільки досліджувати дефініції чи 
історію українського щастя, я втілюю свій погляд 
та пропоную його для залучення людей та досяг-
нення великих спільних результатів. Хто ми, на 
чому стоїмо, до чого справді прагнемо, навіщо 

це нам ? пропоную вам свій погляд на ці терени. 
приєднуйтесь до нас на шляху до омріяної укра-
їни.

українець народжений, щоб стати щасливим - 
я маю Ідею! Ця Ідея укріплює мою віру і плекає 
мою мрію. Мрію про заможну і щасливу україну! 

Я маю надію, що буду почутим українцями. І 
ми зможемо разом втілили її в життя. 

українець народжений, щоб стати щасливим!
Якщо ви вірите, так, як віримо ми! Якщо праг-

нете щастя прийдешнім поколінням! Якщо при-
ймаєте нашу національна ідея – приєднуйтесь! 

приєднуйтеся, щоб спільно творити щасливу 
україну!

уКРАїНО, пРОКиДАЙсЯ!
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