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Подяки і посвячення
• Дякую Україні, яка прокинулась і розбудила мене.
• Дякую Інтернету, без якого ця книжка була б неможливою.
• Дякую комп’ютеру, без якого написання першої книжки в моєму
житті було б непосильною задачею.
• Дякую Америці, без еміграції до якої я б ніколи не зрозумів,
що таке національний спосіб життя.
• Дякую всім, хто зі мною диспутував на Інтернетних форумах
і стимулював мої думки. Ці люди, яких десятки, впізнають деякі
наші розмови в цій книзі.
• Дякую Українській мові, яка мене породила духовно і яка дала
мені урозуміння світу таке, яке в іншій мові неможливе.
• Дякую людям, які зустрілися в моєму житті і означили мій шлях:
це В. Данилейко, І. Каганець, О. Ємець, М. Відейко, Т. Ткачук,
А. Кондратьєв, Є. Чорний, В. Щербина, І. Стойко, В. Іваненко,
Н. Бєліхіна, Г. Бердник, О. Трачук, Ю. Шилов, Г. Лозко, Л. Рубан,
І. Онужик, Г. Пінчук, Н. Кобза, М. Кравець.
Всіх не перерахувати. Дякую всім!
• Дякую дружині, дітям і внукам, які були постійно присутніми
в моїх думках під час написання цієї книжки і стимулювали
мої думки.
• Дякую всім книжкам, які прийшли в мої руки якраз тоді,
коли мені це було потрібно.
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Про книгу Миколи Пономаренка «Оріянство»
Це пошук філософських основ творення нової цивілізації. За точку
відліку автор бере щастя людини як головний критерій виконання нею
своєї місії — боголюдської самореалізації. Прояв божественного в
людині відбувається через її творчість, адже в такий спосіб людина
уподібнюється до Творця Всесвіту. Найкращі ж умови для творчості, а отже і персонального щастя, людина знаходить в середовищі духовно близьких людей свого етносу, в потоці свого
Національного Способу Життя.
Микола Пономаренко дійшов цього висновку завдяки особистому
досвіду життя за межами України і його осмисленню. В пошуках нової
України і нового Українця автор пірнає у глибини світової мудрості і
видобуває дорогоцінні перлини. В результаті читач відкриває для
себе геніальні прозріння Арістотеля і Епікура, Гегеля і батьків-засновників США, зі здивуванням дізнається, що Фрідріх Ніцше писав
портрет свого Заратустри з Ісуса Христа, а Григорій Сковорода вважав людину втіленою божественною сутністю і писав: «Бог — це ти
сам, це божественний первень твого духа. Бог — це божественний
Чоловік. Ти є другом Бога, сином Бога, самим Богом».
На думку Миколи Пономаренка, саме Сковорода найбільше наблизився до розуміння щастя як результат правильного поєднання самореалізації ВОЛІ особистості зі СВОБОДОЮ творчості в лоні рідного
етносу. Це та фундаментальна основа, яка дозволяє автору сформулювати головний висновок: майбутнє щасливих націй — у творенні глобальних етномереж з їх наступним перетворенням на
національні глобальні держави. Такого роду Українську глобальну
державу нового часу автор називає Великою Орією. А щоб вона відбулася, українцям потрібна Національна Духовна Єдність, яка сформує Новий Спосіб Життя. Книга «Оріянство» — рішучий прорив до
творення такої Єдності.
Ігор Каганець,
журнал нової еліти «Перехід-IV» (Київ)
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ЗАМІСТЬ ВСТУПУ
***
Залишаю вам пам'ять про себе
Тільки тим, що Вкраїну кохав,
Що кохання моє як потребу
Для щасливої долі плекав.
А кохав я її так безглуздо Всі шаленства її я прощав,
Бо як матір кохав чи як музу
І страждати за неї – бажав!
Тут помру, не залишу нікого
Хто кохання продовжить моє.
Тільки пам'ять про мене застогне,
Як згадає кохання сіє…
Не стогни, пам’ятай, що для мене
То була вища радість життя,
Щоб щасливим я жив, бо душею
Поєднавсь з українським Буттям.
Україна зробила можливим
Сиротливе тут щастя моє…
З ним прожив я життя, ставши сивим,
З ним навіки піду,
бо Україна Є!
12 серпня, 2008,
Virginia, USA
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ПЕРЕДМОВА
Не йди туди, куди веде тебе дорога,
а йди туди, де нема дороги,
і залиш за собою слід.
- Ралф Валдо Емерсон -

Про що ця книжка?
Ця книжка є роздумами про людське Щастя, яке видається найбільш можливим і життєспроможним в середовищі національної
культури. На мою думку, сучасна Україна не має здорового середовища національної культури, а відродження старої української культури вже неможливе, як неможливе на сьогодні відродження
Древнього Риму. Залишається єдина можливість - створення нової
Української Культури. Чи потрібно це робити? А якщо потрібно, то
для чого, як і якими засобами? Я вважаю, таке творення є надзвичайно важливим,
тому що
етнічність буде домінувати в розвитку культур у XXI столітті, бо саме
вона стає все більш визначальним чинником для повноцінного життя
і персонального Щастя. За це буде сказано багато в цій книжці.
Важливо знати, чи Українська Етнічність достатньо сильна, щоб
вижити і сформувати нову форму існування в світі? Ця книжка хоче
знайти відповідь.
Все людське на Землі починається з людини. Кожна людська особина носить в собі Вищу Сутність, яка кличе її до вдосконалення і
самоствердження. Шлях вдосконалення і самоствердження може
мати багато напрямків. Є спільне в усіх цих напрямках, а саме: кожен
з них закінчується смертю. Розуміння смертності життя веде нас, три- 11 -
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має в тонусі, заставляє вибрати такий шлях, який дасть можливість
подолання смерті якимось чином: або шляхом самовдосконалення,
який залишить інтелектуальний спадок, або шляхом генетичного продовження в дітях, або шляхами духовними, які переконають нас в
безсмертності душі.
Людина є частиною цього світу і для чогось живе, але не знає, для
чого. Наша відмінність від тварин в тому, що ми маємо свідомість.
Людська свідомість здатна поставити людину поза межі матеріального Буття. Науки і релігії шукають відповіді на питання життя, пізнають
матерію і свідомість, але поки що не знайшли задовільних для нас
відповідей.
Люди продовжують жити в колах перероджень. Протягом свідомого
життя, яке обов'язково закінчиться смертю, людина хоче знати: що є
найважливішим у її житті? Бо скільки того короткого життя залишилось?!
Моя відповідь на це питання така - найважливішим у житті людини
є Щастя. В цій книжці я буду писати слово Щастя з великої літери
кожен раз, коли мова йтиме про категорію, а не про якийсь одинокий
випадок обставин персонального життя, яке є щасливим. Ради персонального Щастя робиться все на світі. Нема нічого більш бажаного в
житті для людини. Я, в усякому разі, такого не знаю.
Було б непогано відповісти на запитання: а як нам знайти своє
Щастя? Я стверджую, що Щастя є найбільш можливим, коли людина
живе в своєму етнічному середовищі. Тому бажання жити в своєму
етнічному середовищі було і є найбільшою рушійною силою історії і
розвитку культур. Етнічне середовище є найкращим для творчого,
самодостатнього і якнайбільш повноцінного життя. За все це буде
сказано більш детально пізніше.
В цій книзі також буде показано, як людство, після періоду експериментів із інтернаціоналізмом, який прогнозував повне поступове
- 12 -

ОРІЯНСТВО
перемішування всіх людей в одну глобальну масу без рас і народностей, переходить до майже протилежного напрямку розвитку - посилення і поглиблення етнічних спільнот і культур.
Роздуми і пошуки відповідей на всі ці питання привели мене до концепції Національного Способу Життя як найбільш бажаного і найбільш цивілізованого із усіх відомих соціальних форм існування. За
це буде сказано більш детально пізніше з виведенням такого означення:
>> Національний Спосіб Життя є соціальним середовищем, в
якому людина вільно і натурально знаходить своє місце в житті
і здатна відтворити свою духовну сутність і свій професійний
талант найбільш повноцінно. Інших, не національних, способів
життя у соціумі не існує! <<

За себе
Мені вже майже 60 років. Із них 24 я прожив в Україні, де народився і
виріс, отримав вищу освіту в Києві. Три роки жив у Росії, в Москві. І
останні 33 роки живу в Америці, в Сполучених Штатах. Якщо моя
мова вам видається дещо дивною, то, як бачите, тому є причини. Я
дуже довго жив у діаспорі, і це моя перша книжка, яка сформована із
моїх статей, переписки, диспутів на Інтернетних форумах, публікацій
на моїй Інтернетній сторінці http://www.mykola.com.
В цій книжці буде опис мого світогляду, який переріс в своєрідну філософію життя.
Мої думки на цю тему стимулювало те, що доля закинула мене в
Америку у віці 27 років, де відтак я прожив більшу половину мого свідомого життя. Моя персональна судьба показала мені важливість
етнічного походження людини. Живучи в США - країні з ідеологією
"перемішування" рас і народів аж до їх повної асиміляції, так званого
"казана переплавки" (melting pot), я побачив не тільки важливість про- 13 -
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тилежного шляху - збереження роду, але і реальність природних процесів, які противляться такій ідеології.
Моя власна сім'я вже не буде продовжуватись в українському етнічному середовищі. Мої діти і внуки асимілювались в американському
середовищі, і я є ніби "останнім із могікан" (якщо ви пам'ятаєте
Ф.Купера), тобто є останнім повнокровним українцем в моїй власній
сім'ї. Усвідомлюючи це, я хочу, по-перше, залишити за собою моє
українство як наслідство для дітей і внуків. Залишити як заповіт, як
суть мого розуміння життя, як мій культурний спадок, який, після
мене, моїм внукам вже буде неможливо відтворити. По-друге, я
думаю, що мої роздуми будуть корисними і багатьом іншим, не тільки
моїм внукам. Тому і пишу цю книжку.
Хочу одразу заявити, що я не вважаю обставини свого життя трагічними через те, що я є "останнім" українцем в моїй сім'ї. Я мав цікаве
і повноцінне життя і маю щасливе сімейство. Але я зрозумів, що
могло би бути краще і повинно було б бути по-іншому, в ідеалі.
Україна живе і буде жити. Останнім є тільки я, але не Україна. Мій
персональний рід продовжиться частково із слідами мого генного і
культурного потенціалу, але продовжиться не на всі сто відсотків, як
могло би бути.
Такі і подібні роздуми виросли з плином часу в системні думки, які не
можна назвати філософською системою в повному розумінні цього
слова, але можна назвати персональною філософією життя. Я навіть
дав їй власну назву - Оріянство, тому що мені було приємно відчувати мою належність до древнього роду оріїв, землеробів.
Я народився і виріс в Україні. До шкільного віку ріс в невеликому селі
на Полтавщині, а потім жив у різних містах Львівської і Чернігівської
областей. Після закінчення Київського політехнічного інституту за
фахом інженера-електрика я одружився і переїхав жити до Москви,
звідкіля була моя дружина, а невдовзі зовсім покинув країну, яка тоді
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називалась Радянський Союз, і опинився в Америці, в Сполучених
Штатах. Цю книжку я пишу, як уже сказав, після 33 років життя тут,
після того, як виросли мої діти і народилися внуки. З плином часу, і
особливо після отримання Україною незалежності, українець в мені
не тільки не вмер, а навпаки, виростав все більше і більше, і зараз
ніким іншим, окрім як українцем, я себе не вважаю.
Я дуже поважаю Америку, яка стала моєю другою батьківщиною, громадянином якої я є і яку я по-своєму дуже люблю. Проте Україна ніколи мене не полишала, не залишала моєї душі, і я зараз знаю напевно
- ніколи не залишить. Пишу це не для того, щоб поплакатися на свою
судьбу, описуючи ностальгію або щось подібне, що часом очікується від
таких, як я. Ні, я є щаслива людина. Я не маю ностальгії, не знаю, що
це таке, не прагну повернутися, але прагну бути разом з Україною,
наскільки дозволяє зараз сучасне життя. Складність цих почуттів буде
описана і стане більш зрозумілою пізніше.
Ця книжка буде про любов до рідної культури, мови, країни, а також
про те, що батьківщин може бути декілька і кожну можна однаково
сильно любити. В той же час ця книжка про те, що така "двоякість"
відчуттів і існувань не є нормальною і бажаною, що краще мати тільки одну батьківщину, одну культуру, одне кохання і одне повноцінне
щасливе життя.

Щастя
Щастя є найбільш бажаною ціллю життя, і в цій книжці за це буде
багато мови. Приведу моє власне коротке означення цього поняття.
Щастя - це усвідомлення персональної Волі в царині Буття і
наявності умов для реалізації персонального Часу Життя.
Це означення, можливо, є не зовсім зрозумілим при першому прочитанні, бо складається із ряду концепцій, які потребують додаткових
означень і пояснень.
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Усвідомлення Персональної Волі є розуміння Людиною власної
сутності як Божественної Сутності, життя якої не має обмежень ні
фізичних, ні духовних. Людина є вільною істотою. Для Людини не
повинно існувати ніяких обмежень протягом власного Життя, ні людських, ні "божественних". Те, що відомо як обмеження, було придумане людиною для контролювання іншої людини.
Царина Буття - це світ, який існує поза межами здатностей людського світосприйняття і не є повністю тим світом, який доносить нам наш
розум. Це є урозуміння того, що ми не все знаємо і не все можемо
зрозуміти. Царина Буття існує реально і незалежно від розуму.
Людина цю "реальність" поступово пізнає з плином часу. Інша назва
цьому - Всесвіт.
Час Життя - час фізичного існування людини на Землі. Це час від
народження до смерті.
Умови реалізації персонального Часу Життя - це умови життя, які
сприяють персональним позитивним емоціям і творчим досягненням. Серед цих умов найважливішими є право на власне життя і
право на продукт власної праці. Важливою умовою для щасливої
реалізації Часу Життя є держава, яка відповідає ідеалам людини і
яка боронить людину від зла. Держава є ефективною і бажаною
для Щастя, якщо вона реалізована шляхом Національного Способу
Життя.
***
Я виходжу із ґрунтової тези - Щастя Людини є основною ціллю її
життя. Якщо попробувати відповісти на питання - що потрібно для
Щастя(?), то пошуки відповіді приведуть до вивчення умов існування
людини, які несуть позитивні впливи на її життя. Чи не найважливішою із цих умов життя є національна належність, тому це і є одним із
основним питань цієї книжки. В процесі моїх досліджень-роздумів
буде розглянуто багато інших питань, тісно між собою пов'язаних, як
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то: що таке нація, етнос, національний спосіб життя, національна
ідея, глобальність етнічних формувань, характеристики творчості і
багато інших, але самим основним, ключовим питанням буде залишатися тільки одне, поставлене вище, - залежність Щастя від етнічного
середовища життя.
Ця книжка написана для Українського народу, але не є обмеженою
тільки на одній нації. На прикладі Українського народу розроблена
теорія пошуку персонального щастя людини є загальнолюдською.
Буде показано, що вірогідність персонального щастя залежить і збільшується в любому етнічному середовищі і мало залежить від економічних умов життя. Буде показано, що етнічність є важливою складовою шляху до Щастя і є закономірністю історичного розвитку людства.

Творчість
Сучасні економічні теорії називають наш час Епохою Інформації або
Знань. Вони тепер описують економіку і зміни життя людей не промислових потужностей і класових структур, як то класу робітників чи
власників виробництв, тобто через класичну класову модель суспільства, а через вивчення інформаційних структур, знань і, специфічно,
через означення нового класу суспільства, який отримав назву
Творчий Клас. Це є клас, який оперує Інформацією, або Знаннями. За
це буде сказано пізніше.
Я хочу в цій книжці описати шлях економічного розвитку через новітнє розуміння економічних структур, базованих на Знаннях і новому
суспільному утворенні - Творчому Класі. Я хочу показати особливості
сучасного суспільного розвитку, які ведуть не до багатства, а до
Людського Щастя. Я ставлю загальну ціль - зрозуміти життя людини
через призму сучасних економічних і соціальних структур і особливо
через аналіз специфіки людського життя, який буде означений терміном Національний Спосіб Життя.
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Концепція "людського щастя" була і залишається базисом всіх політичних дій і теорій соціальних систем. Я хочу усвідомити зміст попередніх теорій на новому рівні розуміння і запропонувати новий підхід
до соціального розвитку для ХХІ століття. Я хочу відірватися від відомих старих соціальних доктрин і теорій, взявши за основу нашого
пошуку людське Щастя як найбільш загальну ціль життя і, додатково,
розглянути залежність персонального щастя людини від життя в
етнічному середовищі, порівнявши таке життя з іншим - безетнічним.

Творчий Клас
Написане в цьому розділі буде фактично рецензією на книгу Ричарда
Флориди "Виникнення Творчого Класу і як він змінює роботу, відпочинок, спілкування і повсякденне життя".
(Richard Florida "The Rise of the Creative Class and how it's transforming
work, leisure, community and everyday life". - Basic Books, 2002, 404
pages, ISBN 0-465-02476-9)
Якщо новий клас суспільства , який пан Флорида назвав "Творчим
Класом", можна назвати якось по-іншому, то ця назва буде "Щасливий Клас". Чому так - стане зрозумілим після ознайомлення з
цією важливою роботою пана Флориди, професора соціології
Пітсбургського Університету в США.
Автор пропонує нове розуміння цінностей людського способу життя,
який буде вирішальною силою розвитку економіки ХХІ століття. Ця
книжка показує, що не нові технології, не держава, не форми управління є гарантами економічного успіху в майбутньому, а творчість вчених, митців, підприємців, самодостатніх людей, які належать до нового соціального класу - Творчого Класу, який буде вести, диктувати і
створювати наше нове життя.
Книжка описує появу цього нового соціального класу. До цього класу
в США зараз належить 30% населення, або близько 38 мільйонів
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людей. Ці люди - вчені, інженери, артисти, музиканти, письменники,
архітектори - принципово змінюють свою працю ,базисні людські цінності і саму практику повсякденного життя.
Автор базує свої дослідження на суспільстві США, використовуючи
для своїх теорій інформацію з американської економіки і суспільства,
але його висновки мають загальний, універсальний характер.
Назва "Творчий Клас" походить від характеру активності членів цього
класу - творчості. В сучасному світі творчість стала рушійною силою
економічного прогресу і, як результат, Творчий Клас став домінуючою
силою економічного і соціального розвитку. Творчий Клас зараз має
достатню силу, талант, чисельність, щоб справляти великий вплив на
всі зміни в світі, на те, як ми живемо уже зараз, і ще більше на те, як
ми будемо жити в майбутньому.
Що викликало появу Творчого Класу? Що трапилось між 1950 роком і
сьогоденням, запитує автор? Відповідь на це питання намагаються
знайти численні соціальні і економічні теорії, які аналізують зміни в
сучасній економіці і в житті людей. Ми знаємо про ерозію традиційних
соціальних цінностей, лібералізацію жінок, зміни в відношеннях між
робітниками і роботодавцями, зміни в усіх сферах людського життя, в
моральних і культурних цінностях сучасної людини. Автор стверджує,
що суспільство змінилося, тому що люди хотіли цього. Змінилася економіка, виробничі сили, форми і способи виробництва. Повсюдна
автоматизація і масове виробництво зменшили потреби в робочій
силі, але збільшили потреби в людській творчості. Навіть від робітника на сучасному конвейєрі зараз вимагається бути не бездумним
"роботом", а творчим елементом процесу. Корпорації не можуть більше покладатися тільки на керуючі та інженерні сили в розвитку виробництва і в перемозі на ринку - для загального успіху справи кожен
робітник має здійснювати свій інтелектуальний внесок. Проте найбільш важливим і вирішальним в цьому процесі була поява Творчого
Класу.
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Багато хто каже, що ми живемо у добу "інформації" або "економіки
знань". Це так, але більш фундаментальним є те, що ми живемо в
економіці, яка рухається людською творчістю. І ця творчість стає найціннішим товаром сучасної економіки. Але це не є товар у звичному
розумінні цього слова, тому що творчість не є матеріальним продуктом, а йде від розуму окремої людини. Ніхто і ніщо не може примусити повноцінно творити, якщо людина сама того не захоче.
Ключовою різницею між Творчим Класом та іншими класами є те, за
що їм платять. Скажімо, робочий клас і клас обслуги отримують
платню в основному за те, що вони виконують роботу по уже готовому плану, в той час як представникам Творчого Класу платять за
те, що вони створюють щось нове, тобто за їхню творчість. Ця особливість дає представникам Творчого Класу велику автономію і свободу в тому, як вони працюють, в яких умовах і яким чином. Без
повної свободи персональної поведінки, одягу, умов роботи, графіку творчість неможлива. Це зараз знаходить все більше і більше
розуміння в суспільстві і серед роботодавців, і такі умови створюються. Творчість також оплачується майже вдвічі вище за інші
форми роботи.
Тому сьогодні Творчий Клас США має можливість не тільки мати свободу поведінки і умови роботи, але навіть вибирати, де і як він хоче
жити. Таким чином, Творчий Клас формує нові умови праці і нову
соціальну поведінку, новий спосіб життя. Все це є дуже очевидним у
тих містах, де цей клас має домінуючу силу. Серед таких міст у США
- Вашингтон, Бостон, Остин, Сан-Франциско, Сіетл і багато інших.
Люди, які живуть своєю творчістю, шукають оточення і умови життя, в
яких ця творчість може найефективніше розвиватися. Як колись
коваль наглядав за своїм реманентом, а орач за плугом і кіньми, так
людина творчості наглядає за самим цінним, що вона має, - своєю
здатністю до творчості. Ці люди стали означувати самих себе, свою
ідентичність з різними напрямками власної творчості. Вони тягнуться
до тих місць, де їм хочеться жити, вибирають, як їм хочеться відпочивати, що споживати, до якої спільноти належати. Ця нова потреба
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необхідна для підтримки творчості, і вона змінює життя так, як того
хоче сам Творчий Клас.
Творчість викликає специфічне мислення, звички, які мають бути
культивовані й розвинені як у приватному житті, власній особистості,
так і в суспільному оточенні. Ці потреби змінюють наше бачення себе
як економічних і соціальних істот, формують нашу ідентичність і нашу
творчу діяльність. Це впливає на норми персональної поведінки і на
ті цінності, які нам потрібні від життя і які впливають на процес творчості.
Творчість вимагає широкого спектру підтримки від соціального і культурного оточення, а також економічних стимулів. Творчий процес є не
тільки індивідуальним процесом, він потребує підтримки громади, рідних по духу спільнот. Тому він вимагає нової форми організації праці.
Пан Р. Флорида відзначає, що ми ще не маємо достатньо чіткого розуміння і економічної моделі для соціальної системи, яка б донесла нас
до очікуваної Творчої Епохи життя людства. (*)
(*) Для України такою Творчою Епохою буде Епоха Нового Українського
Способу Життя.

Хоча творчість і розглядається як індивідуальний процес, проте вона
є безумовно соціальним процесом, тому що розквітає творчість найкраще там, де є унікальне соціальне оточення, яке, з одного боку, є
достатньо стабільним для того, щоб продовжувати своє зусилля, а з
іншого - достатньо різноманітне для розквіту творчості в усіх її можливих формах.
Р. Флорида в своїй книзі глибоко аналізує творчість, її складові частини, її потреби і умови для її культивації. Такі елементи творчості, як
"знання", "інформація", "інновація" та інші, отримують своє місце і
значення в процесі творення. Автор приводить статистичні дані про
те, як змінився склад американського суспільства за післявоєнний
період, з якого чітко видно різке зменшення кількості робочого класу і
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чіткий ріст Творчого Класу, який мав особливі темпи росту за останні
20-30 років. На сьогоднішній день Творчий Клас є кількісно більшим
за робочий клас та тільки трошки меншим за клас обслуги і, безумовно, вже зараз має самий вирішальний вплив на життя американського суспільства.
Р. Флорида стверджує, що ми є свідками не тільки зародження нової
економіки, але також створення нової людини. Ця людина вимагає і
отримує те, що їй потрібно, і живе так, як вона хоче жити. Вже давно
на американських підприємствах не існує вимог формальної одежі.
Творча людина хоче одягатися зручно, вільно, як їй це подобається, а
не кожен день мати білу сорочку з галстуком, як було раніше, і індустрії дають їй таку можливість. Вже давно в творчих сферах люди працюють по вільному графіку часу, бо того вимагає творчість, яка не
творить від 9-ї до 17-ї години, а тоді, коли їй хочеться, і організації
задовольняють цю потребу. Творча людина хоче жити в приємних
умовах і зручних містах, де нема проблем великого міста, але є багато що робити на дозвіллі. І міста, які це пропонують, розквітають, бо
вони приваблюють творчих людей, а ці люди є також найбільш забезпеченим класом суспільства.
Р. Флорида аналізує людину Творчого Класу, дає їй характеристику,
визначає її потреби і суть. Творча людина не гониться за грішми, вони
для неї є тільки критерієм визнання успіху і задоволенням потреб
творчості, але не основною потребою життя. Оскільки для творчої
людини найбільшою цінністю, насолодою життя є її знання і можливості прикладання цих знань для творчого процесу, то така людина
шукає не гроші, а умови праці і умови життя. Звичайно, що гроші є
складовим елементом забезпечення таких умов життя, але тільки
елементом. Для творчих людей стало нормою часто змінювати місце
роботи, бо творчість шукає кращих умов своєї реалізації. Творча
людина хоче жити серед творчих людей, в умовах і способом, який
ніхто їй не диктує, тобто бути вільною робити все, що вона хоче, що
їй подобається. Оточення, яке сприяє цьому, виграє економічно, а яке
ні - програє. Оскільки людина творча не несе, як правило, криміналь- 22 -
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них звичок і потягів, то місця, де живе творчий клас, є найкращими
для життя людини в усіх відношеннях.
Декілька глав книжки присвячені аналізу соціального життя і оточення, яке творча людина шукає. Автор диспутує на цю тему з іншими
авторами. Наприклад, він аналізує традиційні етнічні поселення
Америки, де людина мала підтримку та рідне культурне оточення і які
мали кращі показники економічного успіху, і запитує: чи зараз це так?
На жаль, автор не знаходить в сучасній Америці багато таких традиційних районів, бо стиль життя змінився через мобільність населення і потреби переїзду до інших місць за роботою, хоча стосунки людей
зберігаються і на відстані. Признаючи важливу роль соціальної,
родинної підтримки для творчості, автор під кінець приходить до
висновку, що економічні показники кращі там, де є суміш і різноманітність соціальних елементів, що дає можливість жити життям, яке до
вподоби, без соціального тиску від специфічної етнічної громади (**).
(**) Цей висновок є, можливо, справедливим для США, але для такої національної держави, як Україна, він має інакші аспекти, як показано в інших главах цієї
книжки. Додатково, на мою думку, пан Флорида робить свій висновок, базуючись на
чисто фізичних критеріях поселення людей для означення їх спільнот, не враховуючи вплив сучасних комунікаційних систем, які об'єднують людей на відстані, навіть
глобально, як буде показано пізніше в цій книжці.

На завершення можна сказати, що ми є свідками народження не тільки нової економіки, нового класу, але і народження нової людини, яка
радикально змінює життя. Це щось подібне до зародження буржуазного суспільства декілька століть тому, де потреби економічні викликали створення нових класів і нового способу життя. Великою відмінністю грядущої Творчої Епохи є те, що в ній буде домінувати не організаційна структура виробника з великою масою народу, яка цю структуру робить економічно дієздатною, а принцип індивідуума, окрема
творча людина, потреби якої будуть змінювати світ. І основною потребою цієї людини буде, як завжди, Щастя, але на цей раз людина буде
здатна цю потребу задовольнити, як ніколи раніше.
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Як висновок, можна сказати, що Творчість є шляхом до Щастя.
Сучасна епоха створила нову людину, яка є представником нового
Творчого Класу. Потреби Творчого Класу активно змінюють світ.
Основною потребою людини творчої є Щастя.
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РІЗНІ РОЗУМІННЯ ЩАСТЯ
Означення Щастя, розуміння шляхів і умов для його досягнення є
фундаментом любої соціальної ідеології, бо людське життя, в першу
чергу, є пошуком Щастя.
Для багатьох це є самоочевидним і ніяких доказів не потребує. Я хочу
знайти більш обґрунтований доказ цієї гіпотези і означити умови
життя, які ведуть до Щастя.
Щоб розвинути розуміння Щастя на якомусь більш-менш розумному
чи науковому рівні, не завадить подивитися, як розуміли це питання
великі уми: філософи, письменники, вчені, яким властиво було глибоко досліджувати питання Щастя. І звичайно, вони багато писали за
це. Великий Кобзар вважав, що для того, аби прийшла до нас «своя
мудрість», потрібно вчитись «так, як треба». Тож давайте повчимося
трошки у інших.
Звернемось до древніх греків і пізніших філософів та подивимося, як
вони розуміли Щастя.
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Епікур про Щастя
Епікур (342 – 270 до н.е.) розглядав людське життя
через емоційні і тілесні задоволення або страждання.
Він вивів свою знамениту формулу їхнього взаємозв’язку:

«Задоволення – це кінець і початок страждань!»
Епікур казав, що задоволення життям не може бути постійним,
незмінним, - такий стан є просто неможливим. Людина в стані задоволення не може існувати вічно або навіть довго, бо цей стан обов’язково з плином часу переходить у страждання. Тому задоволення
може існувати тільки тимчасово і лише тоді, коли є зміна в житті.
Задоволення – це є ЗМІНА. Як тут не згадати українську приказку:
"Хоч і гірше, аби інше!"
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Аристотель про Щастя
Аристотель (384 – 322 до н.е.) пішов набагато далі
в розумінні людського стану щастя. Він запитував:
яке життя є правильним, бажаним для нас? Що в нас
є такого, що здатне створити таке життя? Аристотель
шукав розуміння ідеального життя і знайшов свою
власну відповідь для цього центрального питання
людського існування.
Проаналізувавши життя, Аристотель прийшов до висновку, що наші
дії перебувають під впливом пошуку такої форми людського існування, яку ми називаємо щастям. Аристотель називає цей стан eudaimonia (грецьк.) - евдемонія. Це слово не зовсім те, що ми звикли розуміти як щастя, але дуже близьке. Варто ознайомитися з тим, як
Аристотель пояснював, що треба розуміти під eudaimonia.
Значення слова «евдемонія» ним пояснюється як єднання інтелекту
з філософською «формою існування», яку інтелект зараз обдумує.
Цей «процес» приводить, на думку Аристотеля, до злиття в одне ціле
людського інтелекту і Бога, творця «форм». Такі моменти «злиття»
трапляються рідко, тільки під час великого творчого піднесення.
Такий стан «творіння» є постійним тільки для Бога, а для людини він
існує моментами. Цей стан єднання з Богом і є «евдемонією» або
тим, що ми звемо щастям.
Фактично словом eudaimonia Аристотель означує стан свідомості,
який людина має під час творчого або зрілого осмислення Буття. Під
евдемонією він також розуміє процес розумного життя і шлях пізнання світу.
Аристотель розглядав два види доброчесності або досконалості інтелектуальну і моральну. Кінцевим результатом інтелектуальної
доброчесності є знання про те чи інше, а кінцевим результатом
моральної доброчесності є формування характеру або самовдос- 28 -
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коналення. Інтелектуальні доброчесності приходять від освіти або
вченості. Моральні доброчесності виходять із звичок.
Основним серед інтелектуальних доброчесностей є наукові знання
(episteme), які допомагають зрозуміти причини речей і закони, які
ними керують. Мистецтво (techne) також є інтелектуальною доброчесністю, якою різні речі є створені.
Практичний розум (phronesis) є ще однією доброчесністю, яка допомагає відрізнити добро від зла, веде до розсудливих дій, до правильної стратегії стосунків, до достатку і так далі.
Аристотель вважає, що моральна досконалість розвивається через
звичку і бажання до самовдосконалення, які властиві людській
природі. Тут виникає запитання: звідки і як береться це устремління
до самодосконалості? Чому людина, скажімо, прагне сміливості
замість того, щоб бути боягузом? Навіщо воліти стриманості, а не
розбещеності? Відповіді на ці запитання виходять із Аристотелевої
теорії причинності.
Аристотель переводить питання «Чому я маю жити доброчесним життям?» у площину питання більш загального, але роздробленого: «Для
чого я роблю щось? Для чого я роблю речі, які потребують навмисного вибору між двома можливостями?»
І Аристотель врешті-решт дає відповідь - після того як запитання
роздроблене знову і знову: ми діємо для того, щоб досягти eudaimonia.
Цей термін, як було сказано вище, найближче перекладається як
«щастя». Все, що ми робимо, - ми робимо заради щастя, яке не є простим відчуттям задоволення чи відсутністю болю, а є вищим станом
свідомості. Під цим Аристотель розуміє цілісний постійно-перемінний
потік життя. Таке життя - не короткочасний перехідний стан від задоволення до страждання Епікура. Життя, яке вкладається у поняття
- 29 -
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eudaimonia, постійно бурлить. Ціль наших дій, за Аристотелем, є в
тому, щоб наше життя бурлило!
Проблема людського спілкування далі перекладена Аристотелем на
питання досягнення цього стану «бурхливого життя», яке є кінцевою
метою наших людських дій. Аристотель запитує: якщо ціль наших дій
є eudaimonia, то що тоді означає eudaimonia для нас? І дає таку відповідь.
Суть нашої людської природи є розум, глузд. Як птах має літати, а
риба плавати, так людина має роздумувати, міркувати, пізнавати, в
чому найбільше проявляється людська сутність. Він каже, що дії
розуму, які виконуються заради самих дій і збільшення розуму, без
прив’язування їх до поліпшення добробуту, є «божественні» (божественним для Аристотеля є план активності богів Олімпу), тому що
вони покликані не причиною необхідності. Роздуми над життям не є
необхідністю і не робляться з метою досягнення певного добробуту,
багатства, слави чи чогось подібного.
Але чи є роздуми над життям достатніми для щастя? Аристотель
показує, що стан eudaimonia є такою формою життя, яка повинна
включати в себе інших людей. Людина є соціальною істотою і не може
розвиватися в ізоляції. Щоб досягти умов постійного існування eudaimonia, потрібно мати умови, які можна знайти тільки в соціальному
оточенні, яке Аристотель назвав «поліс» (polis). Термін «поліс» у
Аристотеля є відмінною концепцією від сучасного розуміння поселення/полісу. Поліс - це не поселення, а філософська концепція людського співіснування, коли людина тягнеться до спільноти, хоче мати рівність у співвідношеннях з іншими, стійке творче товариство, яке, по
своїй природі, може базуватися тільки на принципах задоволення,
користі і доброчесності.
Ці принципи доброчесності на індивідуальному рівні є споріднені
законам, які керують політичною системою і спільнотою, яка цю систему творить і добровільно сприймає як розумну для власного персо- 30 -
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нального життя (читайте за гегелівську Всесутню Свободу нижче).
Справедлива державна система вимагає від кожного із нас робити
раціональні дії власним вибором, а її впровадження робить доброчесність звичкою.
Направляючи на шлях доброчесності, держава робить нас придатними не тільки для життя в polis-і: найбільшою винагородою такого існування стає можливість творчого товариства і бурхливого життя
(eudaimonia), або щастя. Іншими словами: щастя стає можливим
тільки в умовах існування законів, які дозволяють доброчесним
людям мати бурхливе життя (аналог щастя) і зупиняють шкоду
від людських пороків (Аристотель визнавав існування пороків).

***
Прив’язуючи філософію щастя Аристотеля до сучасності і до наших
пошуків щастя через Національний Спосіб Життя, можна бачити, що
концепція polis і eudaimonia Аристотеля є тотожною нашим концепціям Національного Способу Життя і умов Щастя, які будуть поступово описані.
Сучасну людину ця концепція вже не дивує – її суть є майже самоочевидною. Можна привести безліч концепцій, які перекликаються з концепцією евдемонії. Навіть теорія (не практика) марксизму-ленінізму
в дечому тотожна розумінню законів співжиття за Аристотелем, які
несуть щастя людині.
Різниця між однією та іншою формами держави, які несуть щастя, є
більше в деталях системи, ніж в загальних концепціях, як, скажімо, в
деталях конституції і т.д., а основне - це бажання більшості людей
жити таким чином - по закону. Проте глибинна суть аристотелівського підходу все-таки різниться від інших, бо він каже не про державу як
таку, в нього йдеться про щось інше – polis; і він не каже про щастя,
яким ми розуміємо його зараз, а знову ж таки про щось інше - eudaimonia. Ці концепції не мають інших історичних прикладів. Концепції
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eudaimonia і polis у Аристотеля направлені на людину вищих якостей доброчесності і досконалості, як і в інших утопіях, між іншим. Буде
корисним підсумувати філософію людського щастя Аристотеля, виділивши її основні елементи:
1. Людина живе для того, щоб досягти стану Щастя (eudaimonia).
2. Людина є істотою розсудливою, для якої розум є формою
існування.
3. Мораль є звичка.
4. Щастя можливе тільки в середовищі людської спільноти (polis).
5. Державна форма існування (polis) є суспільною субстанцією,
яка стоїть вище доброчесності окремої людини.
6. Держава є організмом творення людської доброчесності і
досконалості.
Можна відразу помітити утопічність деяких концепцій, але вони допомагають зрозуміти те, що ми хочемо зрозуміти, а саме: умови щасливого життя.
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Гегель про Щастя
Джордж Вільгельм Фредерік Гегель (1770 – 1831)
розглядав два типи людської свободи, які ставив
необхідною умовою для людського щастя.
Відпускна Свобода – це свобода персонального
життя окремої людини: право на власне життя, право
на продукт своєї праці. Ця свобода має бути гарантована і захищена державою.
За цю свободу ми знаємо багато, бо це є класичне означення свободи демократичного державного строю. Це є, по суті, так звані громадянські свободи. Питання тут тільки в тому, який соціальний стрій є
кращим для існування цієї свободи і для її захисту. До сих пір цим
строєм був, на мою думку, стрій капіталістичний. Зараз в Україні йде
багато розмов за інші форми державного урядування. Наприклад, є
послідовники теорії соціального строю, який отримав назву солідаризм. Інші пропонують новий стрій, який буде зватися Третій
Гетьманат. Я персонально є прибічником теорії державного строю,
який відомий як «чистий капіталізм», означений філософією
Об’єктивізму, і зветься Лібертаріанством. За ці соціальні форми
можна говорити багато і довго, але повернемося до Гегеля і до означення другої свободи людини, яку він вважав вищою за Відпускну
Свободу. Він її назвав Всесутньою Свободою. Ось її означення.
Всесутня Свобода – це ототожнення персональної волі з етичними
ідеалами і культурою держави.
Іншими словами, Всесутня Свобода існує тоді, коли персональна
мораль і світобачення людини співпадає з ідеалами держави і її культурою.
Всесутню Свободу Гегель ставив важливою умовою для можливості
існування персонального людського щастя.
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В протилежність Всесутній Свободі Гегель ввів поняття Відчуженість.
Відчуженість – це неможливість знайти спорідненість між персональними і державними ідеалами. Відчуженість є умовою нещасного
життя, пригніченого існування. Можна сказати, що зараз в Україні є
дуже багато людей, які мають цю гегелівську Відчуженість.
Означення Гегеля є глибокі і мудрі. Важливо підкреслити, що свободи
тільки першого рівня (Відпускної) недостатньо для щастя, бо вона є
лише свободою персональною і не має соціального елементу існування, яке має свобода другого, вищого рівня – Всесутня Свобода.
Геній гегелівського означення свободи другого рівня є у введенні
поняття персональної свободи для соціального середовища. Так
само як і те, що свобода не є лише політичним кредо чи обіцянкою закону, а є суттю Людини як такої.
Тут цікаво відмітити деякі спостереження із прикладу спілкування на
Інтернетних форумах. Інтернетні спілкування є фактично елементом гегелівської Всесутньої Свободи. В такому спілкуванні ми
маємо співпадання персональних етичних принципів з соціальним
середовищем специфічної мережі форуму, які досягаються можливістю вибору співрозмовника, що підходить близько до концепції держави, яку ми хотіли б бачити, держави, де всі є подібними тобі по духу.
Протиріччя персональних поглядів не обмежують тут Всесутньої
Свободи, яка не є спільністю думок, а є спільністю культурних джерел, однакового Способу Життя, який, за умови утворення держави,
стане гарантом також і Відпускної Свободи.
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Ніцше про Щастя
Фрідріх Ніцше (1844 – 1900) у своїй філософії концентрувався на психології людини більше від інших
філософів. Тому не дивно, що філософія Ніцше була
використана і розвинута пізніше багатьма психологами, до числа яких належить і загальновідомий З.
Фрейд. Якщо ж розглянути філософію Ніцше через
призму осягнення людського щастя, то можна відкрити новий і цікавий аспект у розумінні цього поняття.
Всім відомо, що Ніцше критикував християнство і прославляв людський ідеал, який він бачив у формі «надлюдини» (ubermensch). Може видатися протиріччям те, що Ніцше, не люблячи і зневажаючи християнство, в той же час захоплювався і любив постать
самого Ісуса Христа. В його книжці «Так казав Заратустра» в особі
Заратустри Ніцше зобразив збірний образ людини, яка мала якості і
характеристики Ісуса Христа, Сократа, Заратустри і самого Ніцше. З
чого це видно? Заратустра, по книзі, є критиком і реформатором
існуючої релігії, якими були свого часу Христос, Сократ, Заратустра і
сам Ніцше. Христос і Сократ не написали самі ні слова, їх вчення
ідуть із писань інших: вчення Христа передали його апостоли, а вчення Сократа - Платон у своїх діалогах. Читаємо в «Заратустрі»:
«…мені потрібні живі супутники, що підуть за мною своєю охотою – підуть туди, куди я схочу» – хіба це не шлях Христа з апостолами? Заратустра починає свою духовну діяльність, по книзі, в 30
років, як і Христос. Обидва мали період підготовки до своєї духовної
місії - Заратустра мав медитації в печері, подібно як Христос в пустині. Багато із того, чому вчить Заратустра в книзі, нагадує по стилю і
змісту притчі Христа із Євангелій, деякі вислови є майже дослівними.
З написаного Ніцше в цій та інших книгах стає очевидним, що особа
Христа була йому близька і приємна.
Глибинна складність і «протиріччя» світобачення Ніцше виходять з
його бачення життя не таким, як його проповідує церква, а таким, де
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живуть і виживають КРАЩІ. Цей погляд іде також проти дарвінізму,
який декларує, що виживають більш агресивні і пристосовані. Ні, каже
Ніцше, в людському середовищі це не так, в людському середовищі ВИЖИВАЮТЬ КРАЩІ, ті, кого Ніцше називає надлюдьми. В той
же час там є і ГІРШІ, які зникнуть, підуть у небуття. Для них Ніцше
також має слово – «остання-людина» або «під-людина», яка з плином часу піде «вниз» (untergehen), тобто вимре. Це вчення перекликається, знову-таки, з Христовим вченням про світ Вищий і Нижчий,
де перший є вищим рівнем свідомості – царством Божим, якого
досягне той, хто стане, як Христос, а нижчий світ для тих, хто ще не
готовий вирости духовно до рівня Христа і потребує більше часу.
Церква з цього вчення Христа зробила зовсім інше трактування,
впровадивши страх пекла для тих, хто не слідує правилам церковної поведінки. Таким чином церква спотворила вчення Христа, яке
було про шлях людської досконалості і еволюцію розуму та свідомості.
Ніцше вважав, що людина має жити традицією і займатися земними
справами. В «Заратустрі» він підкреслює: «надлюдина – це суть
землі», «найжахливіший злочин – хулити землю». Йдеться також
про три етапи перетворення суті духу людини: від «верблюда» до
«лева» і до «дитини». Людина починає свій шлях, як верблюд: це
етап засвоєння традиції, початок духовного розвитку, накопичення
«тягаря життя». Під тиском життя людина перетворюється на лева,
який мовить: «Я хочу». Дух починає бажати, розуміти і відрізняти
правду від брехні, добро від зла. Лев, у свою чергу, переходить в
дитину, бо «це невинність і забуття, новий початок, гра, колесо, що
крутиться само собою». Людина стає здатною направити безпосередньо, як то робить дитина, всю свою енергію на пошуки себе, на
експеримент життя.
Філософія Ніцше не розвивається класичним шляхом через поступові логічні викладки, а є, скоріше, емоційним літературним твором, де
б’ється геніальна думка і серце автора. Зрозуміти філософію Ніцше
можна тільки через розуміння самого автора, з усією складністю його
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персональних поглядів, які поступово виростають в чітку систему
принципів величі людини як Людини. Такий розгляд Ніцше потребує
детального вивчення і аналізу його робіт, на що я не маю часу і здатності. Я спробую проаналізувати і зрозуміти тільки один аспект філософії Ніцше – його розуміння Щастя або його філософію як інструмент розуміння Щастя.
Чому Ніцше критикував християнство? Тому що він вбачав в цьому
вченні (яке він вважав не Христовим, а Павловим) анти-людські, рабські елементи. Ніцше відкидав концепцію гріха і страху, які є основою
християнської віри, як дуже шкідливі для людини і для людства в цілому. Візьмемо, для прикладу, християнські «сім смертних гріхів» і задумаємося, чому ці «гріхи» є шкідливими для людини. Перерахуємо їх –
гординя, жадібність, заздрість, злість, похіть, ненажерливість,
лінь. Ніцше запитує: «Що в цих людських характеристиках є такого
поганого, що їх потрібно повністю відкинути»? Ніцше вважає, що всі ці
характеристики є нормальними людськими проявами, які в деяких
обставинах можна засуджувати, але в багатьох випадках можна тільки вітати. Наприклад, яка то є людина, яка не має злості час від часу?
А що поганого в дівчині, яка має гординю? Заздрість веде до самовдосконалення. Жадібність - до ощадливості. Похітливість і ненажерливість
часто є початками здорових пристрастей. А що такого страшного в ліні,
якщо вона не є постійна? Це є просто відпочинок тіла і думки. Все це є
людські природні прояви, без яких жодна людина не може пройти
через життя. Емоції цих проявів потрібні людині для самовдосконалення і не є для неї шкідливими. Хіба можна їх порівняти з вбивством,
насильством, педофілією та іншими діями людини, які церква чомусь
не внесла в список «смертних гріхів»?
Церква хоче з людини зробити якогось бовдура без емоцій і життєвих
сил, який повинен жити з постійним відчуттям страху і гріха. Це не є
Життя, яке Ніцше хоче мати для себе, і це не те Життя, яким має жити
людина. В цьому розумінні і є суть критицизму церкви і християнства,
які робить Ніцше. В той же час Ніцше захоплюється постаттю Христа
як засновника нової віри, людини-творця, людини надприродних здіб- 37 -
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ностей, сили духу, чистоти і величі характеру, яка не поступилася
своїми принципами ціною життя.
Ніцше відкинув багато концепцій з інших філософій як непотрібних
або невірних. Наприклад, є відомий біблійний вислів «…правда вас
вільними зробить» (Ів.8.32), на який Ніцше заперечує – нічого подібного! В світі немає Правди, а є тільки тлумачення! В світі немає
Правди, а є тільки ймовірності! Щоб стати Вільним, потрібно не шукати Правду, а стати САМИМ СОБОЮ. Розглядаючи свободу як таку,
Ніцше каже, що більшість розуміє свободу як зовнішню умову існування. Така «свобода», на думку Ніцше, є обмеженою і не несе цінного
людині. Свобода є істинною тільки тоді, коли це є свобода творити!
Іншими словами, це має бути внутрішня свобода самої людини, яку,
правда, можуть обмежувати зовнішні обставини життя або структура
соціальної системи. Така (внутрішня) свобода можлива тільки
тоді, коли людина до неї здатна, коли має відповідний внутрішній стан психіки. Людина не може стати вільною, якщо вона має психологію раба.
Людина сама вибирає свій шлях в житті, обираючи при цьому в якості вектора для себе ТВОРЧІСТЬ або РАБСТВО. Але вибрати творчість людина може тільки тоді, коли вона є ЗДАТНОЮ до творчості.
Людина вибирає сама бути тією людиною, якою вона хоче бути. Цей
вибір є внутрішнім переконанням, яке несе індивідуальна людська
сутність. Наприклад, людина вибирає сама бути християнином і відчувати себе грішною. Або людина вибирає сама бути Українцем. Не
можна примусити людину бути Українцем, якщо вона цього не хоче.
Людина є відповідальною за все навкруги себе, але більше всього за
те, ХТО ВОНА Є.
Для Ніцше життєвий вибір є не вибір, а доля!
Ціль життя - стати тим, хто ти є. Вирощувати в собі того, хто ти є, –
це стратегія всього життя, це шлях вищої людини. Самореалізація в
житті – це стати тим, хто ти є. Ці ніби загальні і відомі думки набувають у Ніцше глибинного змісту, який постійно дивує і заворожує своєю
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глибиною. Направляючи свою думку на внутрішню людяність і людську велич, Ніцше дуже високо підносить чисто людські якості і відкидає з огидою надуманість, неприродність, рабську ідеологію, церковне мракобісся.
Розглядаючи шлях самореалізації через творчість, Ніцше навіть критикує розум, який, на його думку, не допомагає людині стати тим, ким
вона є, бо «думка приходить тоді, коли «вона» того хоче, а не
тоді, коли я «її» хочу». В цьому є суть первинності людських емоцій
над логікою розуму, яка часто є згубною. Це розуміння виходить із
розуміння різниці «моралі» і «Моралі». Перша, з маленької букви, є
внутрішньою суттю людини, кодом персональних цінностей, якими
людина керується в своєму житті. Друга, з великої букви, є кодом цінностей ,насаджених людині церквою та іншими зовнішніми інститутами. Тому Мораль з великої букви Ніцше відкидає, як таку, що йде
проти людської суті і шкодить її творчому началу.
Перша мораль, з малої букви, є частиною людської суті, природним
кодом поведінки, який людина засвоює через різні рівні цінностей і
далі сприймає світ через призму цих життєвих цінностей. Ці цінності,
каже Ніцше, є специфічні для різних культур. Відмінні культури
мають відмінні цінності. Таким чином, мораль є природною суттю
людини, яка закладається культурним походженням. Зовнішня
Мораль (з великої букви) є комплексом насаджених цінностей, які не
є природними для людини, бо вони не виходять із її культурного спадку, і ця Мораль має бути відкинута. Такою Мораллю Ніцше вважав
християнську релігію.
В цьому відношенні цікаво бачити погляд Ніцше на демократію. Він
вважав, що демократія є зрівнялівкою між людьми і тому не може
створити найкращі умови для творчості. В умовах демократії одні
люди отримують те, що їм треба, але інші ні. Неможливо створити
систему, де всі будуть мати однакову користь. Хтось неодмінно там
матиме шкоду, тому що всі люди різні і кожному потрібне своє, у кожного свій шлях самореалізації.
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Неможливо мати універсальну Мораль, тому що наші моральні дії є
підсвідомі, ми не можемо знати про них наперед чи навіть за них
поручитися. Не дивно, що люди час від часу чинять настільки непояснимо, що потім самі дивуються своїм вчинкам.
Ніцше вважав, що Велич цивілізації в її Творчій Можливості.
До такої цивілізації він відносив у великій мірі древніх греків.
Розглядаючи моральність древніх греків, він дійшов висновку, що в
соціальному відношенні найбільш моральним є спосіб життя язичників, якими були древні греки. У язичників домінує персональна
мораль, яка виходить із національної культури і яка має етику досягнення ДОСКОНАЛОСТІ. Греки мали для цього своє слово – «erete»,
яке можна перекласти як добродійство або досконалість. В суті суспільства і філософії древніх греків було оце саме ERETE, яке виходило з розуміння, що людина є частиною природи, і Я є мій власний
Ідеал! Це є язичницьке розуміння життя як природного існування.
Саме воно лягло в основу грецької філософії, яку ніхто не зміг перевершити до сього часу. З приходом християнства прийшла Мораль
раба, яка відкинула особистість, творчість, пошуки себе, натомість
принесла клеймо гріха, поклоніння надуманому Богу і очікування
смерті, а не шлях досягнень свого власного життя.
З усього сказаного стає зрозумілим також, чому Ніцше вважав систему, де панує аристократія, владою кращих. Аристократ був кращою
людиною, яка мала можливість і реалізувала себе в ідеалах Ніцше.
Не кожен аристократ, звичайно, був таким, але більшість була в свій
кращий час історії.
Також цікаве відношення Ніцше до часу як до КОЛА, а не як до прямої лінії без повернення назад, чому знову-таки вчить християнська
церква. В справжньому творчому людському житті неможливо жити
без «повернень» до попередніх часів, до витоків культури, бо то є
наснагою для підйому на шляху до нових висот майбутнього. Власне,
саме життя, за Ніцше, має постійні цикли – кола росту.
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З цього дуже коротенького екскурсу в філософію Ніцше можна зробити висновок, що його розуміння Щастя – це самореалізація через
творчість.
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Американці про Щастя
За останні два століття не було більш успішного
зусилля в соціальній сфері розвитку людства, ніж
створення Сполучених Штатів Америки. Ця подія не
трапилася сама по собі, стихійно, а була результатом напруженої роботи цілого ряду дуже розумних
людей, які фактично створили нову систему життя
зусиллям свого розуму. Одне це вже є безприкладним в історії людства. Хіба можна порівнювати
Американську систему з невдалою спробою створення «щасливого» життя шляхом насильницького
впровадження марксистсько-ленінської соціальної теорії в
Радянському Союзі та інших країнах так званого соцтаботу або будьякою іншою спробою? Не було в світі нічого рівноцінного! Порівняння
різних соціально-філософських зусиль є дуже корисним, особливо
для України і для тих, хто займається розробками нової соціальної
системи для України.
Америка була створена розумовим пошуком і впровадженням глибоких філософських знань в життя. Творців цієї системи, як відомо,
називають батьками американської цивілізації, і недарма. Ці люди
заслуговують найвищої пошани як носії великої доброчесності, персональної моралі і геніального розуму. Можна виділити із них найбільш
впливових і розповісти за їх життя, та про це вже багато сказано і
інформація є доступною. Я тільки хочу сказати, що їх життя було героїчним. Проте наша тема тут не про їх життя, а про щастя людини,
тому на цьому і зупинимося.
Американська Конституція була «зароджена» протягом 4-х місяців
виснажливих важких диспутів влітку 1787 року в Філадельфії, в секретних умовах, у неймовірно жаркій кімнаті, невеликою групою геніальних умів. Ці люди вперше в світі створили нову концепцію держави з новим баченням соціального існування, де базисом державної
структури були людська гідність і свобода індивіда .
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Конституції передувала поява документа, який дав поштовх для
подальшого розвитку подій, що привели до створення США. Це була
знаменита Декларація Незалежності, написана в 1776 році у
Філадельфії. Я приведу декілька величних речень з цього документа
- спочатку в оригіналі, а потім у своєму перекладі.
"We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.
— That to secure these Rights, Governments are instituted among Men,
deriving their just Powers from the Consent of the Governed,
— That whenever any Form of Government becomes destructive of these
ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute
new Government, laying its foundation on such principles and organizing
its powers in such form, as to them shall seem most likely to affect their
Safety and Happiness.”
«Ми вважаємо самоочевидним, що всі люди створені рівними і
є наділені своїм Творцем невід’ємними Правами, серед яких є
Життя, Свобода і пошук Щастя.
- Щоб забезпечити ці права, Люди створюють Держави, які
отримують свої справедливі сили від згоди і підтримки підопічних.
- Якщо установлена Форма Держави стає руйнівною в цьому
відношенні, тоді Люди мають Право замінити її або скасувати
і встановити новий Уряд, створений на основі таких принципів і організуючий свої сили в таку форму, якa найбільш корисно будe впливати на їх Безпеку і Щастя» (Слово «Щастя» підкреслено мною).
Ці знамениті слова, сказані майже 250 років тому, є справедливими і
живими для нашого часу не менше, ніж тоді. Можливо, навіть і більше, бо ми зараз напевно знаємо, що ці слова не пусті і їх реалізація
в суспільстві можлива. Додатково ми маємо досвід і розум століть
історії і наукових філософських пошуків розуміння і реалізації Щастя
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в соціальних людських системах, які використовували досвід
Америки. Не менш важливими для нашого розуміння є великі соціальні невдачі як спроби створити щось краще за Американську
модель. Прикладом є колишній Радянський Союз (*). До сьогоднішнього дня, на мою думку, кращої за Американську соціальної моделі
нема.
Можна критикувати і аналізувати «Американську модель» скільки
завгодно. Вона цього не боїться. Вона це навіть вітає! Можна розказувати про її неймовірні успіхи і її проблеми сучасності. Це є цікава
окрема тема, але для нашого послідовного дослідження я хочу розмовляти тут тільки за концепцію Щастя, яка записана в Декларації
Незалежності.
У Декларації Незалежності, як і в усій філософії Американської демократії, ми маємо ідеї, подібні до ідей інших філософів, як то:
1. Вільна Людина-індивід.
2. Людина має Права, серед яких найважливішими є Право
на Вільне Життя і Право на пошуки власного Щастя.
3. Зазначені Права є спорідненими з законами держави,
яка зобов’язується ці Права людини захищати.
4. Якщо держава не захищає Права людини, її треба змінити.
-----------------------------------------------------------(*) Порівняння Американської системи з Радянською системою відкриває
багато відмінностей, але одна принципова різниця виділяється на тлі усіх інших, бо
вона є базовим принципом, який є АБСОЛЮТНО НЕОБХІДНИМ для справедливої соціальної системи, здатної створити умови Щасливого життя. Цей принцип полягає у
ставленні системи соціуму до ІНДИВІДА, тобто до окремої людини. Американська
система захищає індивіда і дає йому Права жити Вільно. Натомість я не знаю в
Україні ніяких запропонованих нових систем, де б індивід і його Права на Життя та
на пошук Щастя боронилися державою. Майже у всіх системах, які пропонуються,
про індивіда НЕ ЙДЕ НАВІТЬ МОВИ! Там мова йде про НАС, про МАСИ, про НАРОД і
так далі. На мою думку, розгляд соціальних систем, які забувають про індивіда
і його Права, має бути відкинутим ще до того, як такий розгляд народжується!
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Сковорода про Щастя
Григорій Савич Сковорода (1722 – 1794) в розумінні щастя випередив інших філософів свого часу.
Його розуміння людського щастя сформувалося в
зрілому віці, як і сама його філософія. Сковорода
прожив 72 роки, і тільки останні 25 років свого
життя він займався філософією і писав свої твори.
Безсумнівно, зріла людина краще розуміє суть
життя і шляхи досягнення щастя, тому що має
надбання життєвого досвіду і розуміння маловартісних «перехідних» потреб юності, другорядних явищ, які не несуть
глибинного задоволення власним життям; тільки накопичений життєвий досвід може дати відповіді на глибинні питання людського існування, на що юні уми з їх недосвідченим розумом не здатні. В цьому
криється суть народної традиції визнання й шани мудрості старших
людей.
Григорій Сковорода народився на Полтавщині. Він є моїм земляком, і
я цим пишаюсь. Він вчився в Києво-Могилянській академії, перебував
на придворній службі в Петербурзі, на посольській службі в Угорщині,
працював викладачем в семінарії, а потім в Харківському колегіумі,
звідкіля був вигнаний за прочитаний курс «християнської гречності»,
який не сподобався офіційній церкві. Такий досвід допоміг сформуватися його поглядам на життя і усвідомленню власної життєвої позиції,
важливої для задоволення життям, тобто для розуміння шляхів знаходження щастя.
Таким чином, надбання життєвого досвіду і накопичені знання сформували філософські погляди Сковороди. Дякуючи його багатогранній
обдарованості і соціальним обставинам того часу, коли все в суспільстві активно змінювалося, Сковорода досяг глибокого розуміння
життя, яке не тільки не втратило свого значення до сьогодення, а
саме сьогодні, на новому витку розуміння, відкриває для нас все нові
й нові грані. Тому що випередило свій час.
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Образ життя Григорія Сковороди співпадає з його філософією, в чому
вбачається подібність з історією життя Ісуса Христа, який також був
радикальним реформатором існуючого на той час світобачення,
його вчення було відкинуте офіційною релігією, а сам він був
розіп’ятим за свої погляди. Але приклад власного життя - як Ісуса
Христа, так і Григорія Сковороди - торував шлях до вищих рівнів людського розуму і свідомості.
В чому основна суть вчення Г. Сковороди про щастя? Якщо одним
реченням, то краще за все це висловив знаменитий напис на його
могилі: «Світ ловив мене, але не піймав». Розуміння цього напису я
поясню поступово.
Г. Сковорода розглядав Буття через існування «двох натур» і «трьох
світів».
Розуміння «двох натур» знаходимо в його трактаті «Про Бога», де він
пише:
«… Весь світ складається з двох натур: одна – видима, друга –
невидима. Видима натура зветься твар, а невидима – Бог».
Своїм розумінням Бога Г.Сковорода поставив себе в опозицію до офіційної церкви, яка проповідувала Бога як зовнішню, відокремлену від
Світу субстанцію, якій треба коритися і в яку треба вірити без роздуму і розуміння, тобто так, як цьому навчає церква.
Сковорода ставився до Бога не як раб, а любив його, немов друга.
Саме таким відношенням до Бога він поставив себе в опозицію до
церкви. В такій позиції також криється глибинна суть філософії
Сковороди. Церква вчить: «Бог - це тиран, вседержитель, а ти
його нікчемний раб, черв, порох, підніжок». Не так вчить за Бога
Сковорода. По його світобаченню: «Бог - це ти сам, це божественний первень твого духа. Бог - це божественний Чоловік. Ти є другом
Бога, сином Бога, самим Богом». В «Наркіс. Розмова про те: пізнай
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себе. Розмова 4-та.» Сковорода пише: «…істинна людина та Бог є
те саме».
Сковорода бачить розвиток світу, як розвиток матерії (тварі), заданий
і керований планом Бога з Йому одному зрозумілою метою. Таким
розвитком, вважає Сковорода, управляють якісь внутрішні закони, які
означають можливі кордони саморозвитку як світу, так і людини. В цих
кордонах розвитку природи людська творчість може існувати і приносити щастя тільки тоді, коли дії людини співпадають із задумкою Бога.
Ця думка Сковороди стає більш зрозумілою після ознайомлення з
його концепцією «трьох світів».
Перший світ Сковороди – це весь Всесвіт, макрокосм.
Другий світ – це світ людини, мікрокосм.
Третій світ – це символічний світ, створений уявою людини, як,
наприклад, світ із Біблії, який, на думку Сковороди, є фальсифікованим світом, з великою кількістю казок, легенд, нереальних чудес,
брехні і т.д., але в той же час цей світ має своє таємниче і корисне
значення і несе повчальні знання.
Важливою є взаємодія всіх трьох світів, які несуть людині справжнє
розуміння життя. Перший світ Всесвіту дає людині розуміння форм
існування і безкінечність знань, які поступово стають відомими через
осягнення «таємничих пружин розвитку всього Всесвіту». В цьому
Сковорода підкреслює можливість пізнання світу. Проте все є «марнота», якщо другий світ – світ людини - не веде до «пізнання самого
себе», бо все пізнання Всесвіту, «… вся оця різновида плоть, уся
незмірна незліченність і видимість сходиться в людині і пожирається в людині». Тут є пряме підкреслення важливості Людської
Свідомості і її Божественна суть.
Людську активність Сковорода ділить на дві форми праці – «споріднену» і «неспоріднену». Перша є такою працею, яка несе щастя, тому
що вона є в гармонії з соціальним оточенням, культурою і власними
бажаннями і потребами «чесного» життя, яке є не шляхом накопичен- 47 -
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ня матеріальних багатств, а шляхом самовдосконалення і розумного
існування на Землі, шляхом творчого пошуку і праці, яка несе радість.
Таким чином, Сковорода виводить із своєї філософії «двох натур» і
«трьох світів» важливий висновок, який був вперше зроблений в світовій філософії в такому ракурсі: це теза про щастя людини, яке можливе тільки тоді, коли людина має поведінку і образ життя у відповідності до своїх природних схильностей, які пов’язуються не з якнайповнішим задоволенням матеріальних потреб, а з суттю «чесного
життя» і «чистої совісті», що розкриваються через трудову діяльність людини, яка є «спорідненою». Оця концепція «спорідненості»
розвинута Сковородою до нового філософського розуміння змісту
людського життя, якого в його час не існувало. Тільки через пізнання
людиною своїх природних здібностей і своєї функції в природі, тобто
через розпізнання Божественної місії власного життя, людина здатна
перейти на шлях подальшого розвитку. Тільки таке життя може принести людині щастя!
Розглядаючи світ як породження взаємодії «двох натур» - тварі і Бога,
Сковорода означив їх взаємодію, яка зводиться до лідерства «Бога»
перед «твар’ю», або словами сучасної термінології – лідерства духовного перед матеріальним. Попереду йде Дух, а за ним «гониться»
матеріальний світ, постійно змінюючись в процесі, постійно «наздоганяючи» розвитком Дух. Якщо означити фізичне життя людини і оточуючої природи як світ, а те, що веде до розвитку цього світу, як
духовне життя людини, то стає зрозумілим, що саме Григорій
Сковорода мав на увазі, залишивши нащадкам для розшифровки оце
загадкове: «Світ ловив мене, але не піймав». Невмирущий Дух
Сковороди завжди був попереду фізичної суті цього світу і не піддався на його маловартісні матеріальні спокуси!
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Різні розуміння Щастя - підсумки
Ми бачимо, як розуміли Щастя різні філософи. Звичайно, що розглянуто приклади тільки декількох найбільш відомих з них. Можна було б продовжувати розглядати розуміння Щастя іншими філософами, бо кожен з
них про це думав, але це зайняло б багато місця і особливої потреби в
цьому нема, бо суть майже у всіх буде подібною.
Цікаво, що досить відмінним від інших був підхід Карла Маркса,
Ф. Енгельса і В. Леніна, які ввели в філософію Щастя груповий досвід,
а не індивідуальний, як робили філософи до них. Я їх теорії не буду
розглядати, бо читач їх добре знає або знайомий з основними постулатами, основа яких одна – життя в комуні і для комуни, а не для
себе, індивіда. Тобто побудова суспільства для досягнення щастя
всіма людьми одразу, а не індивідуально. Дійсно, марксизм-ленінізм
ніколи не розглядав щастя як індивідуальний запит життя. Більше
того, вони не вважали індивідуальне щастя навіть важливим: вагу
мало тільке суспільне. Відомий вислів «Ліс рубають – тріски летять»
каже сам за себе.
Ми дуже дорого заплатили за цю помилкову філософію. Мене дивує,
що й досі серед багатьох країн світу і у наших політичних умах
України ця ГРУПОВА філософія щастя продовжує домінувати! За неї
ратують практично всі політичні партії України. До неї схильні також
практично всі позаполітичні діячі, сучасна інтелектуальна еліта. Цей
«феномен» варто було б розглянути окремо, бо він не є здоровим і
нормальним.
Щоб зрозуміти відмінність підходу до розуміння Щастя, за який я пишу,
давайте ще раз коротко підсумуємо, як різні філософи розуміли Щастя.
Епікур розглядав людське життя через призму емоційних і тілесних
задоволень і страждань. Він вивів свою знамениту формулу їх зв’язку: «Задоволення – це кінець і початок страждання!» Це була філософія простих фізичних або емоційних відчуттів.
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Аристотель, направляючи на шлях доброчесності, казав, що держава
робить нас придатними для життя в polis-і, тобто в оточенні собі
подібних людей-друзів і впливу на кожного з нас їх дружнього егрегора. Найбільшою нагородою такого існування є можливість творчого
товариства і бурхливе життя - евдемонія (eudaimonia). Іншими словами – Щастя стає можливим тільки в умовах існування справедливих законів, які дозволяють доброчесним людям мати бурхливе
життя і які зупиняють шкоду, яку несуть людські пороки.
Гегель розглядав два рівні свободи людини, де другий був тим рівнем,
на якому Щастя стає можливим. Цей другий рівень свободи мав
місце, коли персональні ідеали людини співпадали з етичними нормами держави. Означення свободи другого рівня ввело поняття персональної свободи для соціального середовища і зробило Свободу
не лише політичним кредо чи обіцянкою закону, а суттю Людини як
такої. Це є досить складне філософське поняття, але воно варте
того, щоб в ньому розібратися.
Ніцше бачив людину як творчий елемент, якому самовдосконалення
дає Щастя. В його надлюдині Ніцше бачив шлях до Щастя, а саме
Щастя ставало тоді самореалізацією людської волі через творчість.
Батьки американської демократії, яких ще називають Федералістами,
запропонували, перший раз в історії людства, реальну модель структури держави, яка всі ці попередні ідеали відтворила в реальності.
Була створена перша в світі держава – США, яка мала принципи персональної свободи, признання персонального (а не групового) пошуку Щастя і, що саме головне, повний захист державою цих
Індивідуальних Людських Прав. Це стало можливим через реальне
впровадження в життя Американської Конституції - першої
Конституції в світі, де права окремої людини, а не держави, були
поставлені на перше місце.
Сковорода бачив щастя в творчій праці, чесному житті і самопізнанні,
яке веде до розуміння власної місії життя «споріднено» з людською
природою. Ця людська природа є витвором волі Бога-Природи, де
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суть божественного задуму йде не із вчення церкви, а від розуміння
суті Буття і суспільного способу життя, яке має моральний характер,
де вільний людський дух панує над матерією (Бог над твар’ю).
Принципова різниця між розуміннями Щастя ранніми і пізніми філософами від Аристотеля до Американських федералістів і розумінням
Щастя теорією Оріянства, за яку, власне, йде мова в цій книжці, є введення Національності в соціальну структуру існування людини як
важливого і позитивного елемента або умови для творчості і Щастя.
Всі попередні філософи - Аристотель, Гегель, федералісти, Ніцше підкреслювали необхідність для персонального Щастя людини наявності соціального оточення, яке б включало близьке особисте глибоке спілкування, починаючи з сім’ї і друзів, і розширювалося б у більше коло людських відносин і соціальної структури, таких як держава і
людство. Але вони не дійшли до того, щоб якось специфічно
назвати це оточення. А назва має бути - етнос. Проте вони правомірно
вбачали творчість необхідною умовою для Щастя.
Сковорода найближче, на мою думку, підійшов до розуміння важливості життя, яке є «споріднене» з природним – тобто етнічним - існуванням людини.
Оріянство вносить додатковий елемент в усі вищеназвані теорії.
Оріянство наголошує, що найкращою умовою для людської творчості
є етнічне середовище, яке в результаті збільшує вірогідність досягнення персонального Щастя. Таке етнічне середовище існування ми
називаємо Національний Спосіб Життя.
Національний Спосіб Життя не вносить в концепцію Щастя принципово відмінні від інших філософських концепцій елементи, він тільки
поглиблює і додатково роз’яснює зміст усіх попередніх розумінь
Щастя.
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ЧИННИКИ ЩАСТЯ
Досягнення персонального щастя людиною обумовлене специфічними умовами її життя, які створюють різні чинники. Серед них найважливішими є умови життя, які створює держава, і умови життя, які створює культура людської спільноти, в якій живе людина.
Умови, які створює держава, – це забезпечення Персональних Прав
людини, серед яких найбільш важливими є Право на Власне Життя і
Право на Власність.
Умови, які створюються людськими спільнотами, - це є духовні і культурні надбання народу, до якого людина належить і які формують
Національний Спосіб Життя.
Розглянемо окремо кожен із зазначених чинників.

Право людини на власне життя
Держава є єдиною структурою суспільної системи, якій легально, по
закону, дано право використовувати силу проти людей. Ми не маємо
жодної структури, яка стоїть над державою і здатна її контролювати:
держава лиш зрідка може контролюватися населенням - виборцями.
Сучасні, навіть демократичні, держави є ніщо інше, як машини
легального насильства!
Засновники США написали Конституцію і закони, по яких свавілля
держави мало бути «приборканим» і людина мала отримати СВОБОДУ для пошуків Власного Щастя. Деякий час це працювало.
Америка була першою країною світу, де люди дійсно мали свободу.
Правда, не всі і не скрізь, але святе «сонце свободи» сяяло над
головами щасливчиків і приводило до результатів, які всі знають:
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невиданого рівня продуктивності, добробуту, персональної самореалізації – словом, того, що відоме як «американська мрія». Ця
мрія збувалася не для всіх, але для багатьох. З часом вона стала
збуватися все рідше і рідше, і залишатися все частіше і частіше
тільки мрією. Чому так? Що трапилось? А трапилось ось що - американці загубили контроль над своєю державою, і вона, в силу своєї
природи, почала контролювати населення: його життя в сукупності і
життя кожної людини зокрема. Загублена свобода почала негативно впливати на можливості пошуків Особистого Щастя, бо держава
почала вирішувати за людей, яким їхнє особисте життя повинно
бути. Держава вернулася до своєї природної місії - легального
насильства над народом.
Як свідчить історичний досвід людства, держава може створити
дуже НЕСПРИЯТЛИВІ умови для щасливого життя людини. В той
же час держава є ключовим елементом у створенні СПРИЯТЛИВИХ
умов для щасливого життя, і без неї неможливо обійтися - вона
ПОТРІБНА для існування любої нації. Все залежить від її структури
і функцій.
Існують дві принципові державні структури, які виходять із двох поглядів на розуміння людського Щастя.
Перший погляд пропонує віддати державі якомога більше можливостей втручатися в персональне життя людини і регулювати її життя,
пропонуючи в обмін на це життєво важливі послуги з боку держави,
такі як освіта, медицина, пенсія. Прибічники цього розуміння ролі
держави вважають, що треба тільки створити «розумну» структуру
держави, яка буде працювати «для людей». Проте ми вже чули про
такі «розумні структури» багато раз. Кожна із них вважає, що вона
найкраща, треба тільки дати їй більше влади, більше підтримки, більше часу і т.д., і т.п.
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Другий погляд пропонує зовсім інше. Залишити за індивідуальною
людиною, а не за державою, відповідальність за пошуки і створення
власного Щастя, а державі віддати тільки функції ЗАХИСТУ людини
в її пошуках. Обмежити державу до тих функцій, які ніхто, окрім неї,
виконувати не може, як то: тримати армію, поліцію, суди, національне представництво. Всі інші функції залишити вільному ринку, включаючи такі, як освіта, медицина, пенсія і все економічне життя країни.
Це не значить, що держава не буде мати ніякої сили чи впливу на
«не-державні» сфери активності, бо вона буде тримати регулюючі і
законодавчі органи влади, через які її вплив на будь-яку сферу життя
країни буде значимим, помітним і потрібним.
На мою думку, другий погляд є кращим і прогресивнішим, бо він дає
людині СВОБОДУ і умови життя, які базуються на ПРАВАХ людини,
гарантованих і захищених державою.
Людина прагне свободи дій в своєму житті і хоче володіти тим, що
вона створила. Ці бажання повинні гарантуватися державою - правами на Власне Життя і Власність.
Найбільш фундаментальним правом людини є право на власне
життя. Це є право людини жити тим життям, яке вона сама обирає
для себе, і так, як вона сама хоче, без обмежень чи перешкод. Це
право має бути законом кожної країни, і держава як правова сила має
захищати його. За цим правом людині забороняється тільки одне –
чинити шкоду іншим людям. Все інше має бути дозволено і захищено
законом.
Право на Власне Життя є натуральним правом природного існування
людини. Багато хто вірить, як наприклад вірили творці американської
Конституції, що це право є від Бога. Проте люди не завжди його розуміють. Людство тисячоліттями живе в державних системах, основною
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функцією яких є примус населення волею держави, де навіть існує
розуміння і згода, що воля людини має бути підпорядкована волі держави. Це розуміння і згода - ніщо інше, як виховане тисячоліттями
колективною свідомістю рабське мислення. В світі немає жодної держави, де людина є повністю вільною! Найбільш вільними можна вважати США і деякі країни Європи. Але навіть США все більше і більше
використовують державну систему для утисків власного населення
новими законами, які обмежують особисту свободу людини: диктують
їй персональну поведінку, примушують платити небажані податки,
забирають або обмежують її права.
Право на Власне Життя споріднене поняттю Свободи Життя. Перше
є легальною концепцією другого.
Важливо відмітити, що вільна людина, на відміну від поневоленої,
природно стає людиною моральною, тому що основними причинами зла і злочинної поведінки людини є насильство над її волею,
обмеження її прав і гідності. Державна структура багато в чому
винна в створенні кримінальної активності серед населення. Винна
тим, що обмежує волю людини, її права на власне життя і продукт
своєї праці. Такі примусові обмеження ведуть до злочинної діяльності, з якою держава потім бореться способом ще більшого
насильства.

Право людини на результати своєї праці
Людина має право володіти продуктами чи результатами своєї
праці. Це фундаментальне право людини не повинно порушуватися
ні під яким приводом, тому що порушення цього права означає елементарний грабіж.
Те, що створено людиною, належить тільки їй і нікому більше. Це є
фундаментальний принцип справедливості. Тут, знову ж таки, найбіль- 56 -
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шим грабіжником створеного людиною є держава. Маючи узаконене
право використовувати силу, вона грабує своїх людей податками, різного роду оплатами, штрафами і т.д. Держава забирає собі те, що їй
не належить, аргументуючи тим, що вона це робить для створення
умов щасливого життя людей. Насправді держава насильно забирає у
одних, щоб дати іншим, і, звичайно, без дозволу перших. Або просто
розбазарює відібрані у людей кошти на ідеї політиків чи «легально»
привласнює їх на користь урядовців.
Безумовно, державі потрібні кошти для підтримування своїх функцій,
але це не значить, що для цього вона повинна грабувати!
Підтримання держави повинно мати справедливу основу. Є інші
шляхи фінансування державного апарату, без державного насильства. Вони виходять з принципу оплати за «роботу», яку держава
виконує. За функції держави, як то підтримання законів і порядку,
треба платити. Хто користується законодавчими функціями в першу
чергу? Це підприємці, корпорації, які заключають контракти, мають
виробництво, що потребує державних гарантій, державних регулюючих інструментів. Їм потрібні функції держави, вони їм корисні, а значить, для них вони і мають коштувати. Невеликий податок для підтримання армії і поліції також потрібний. Він буде незначним в системі
обмеженого державного апарату. Це буде податок на прибуток корпорацій, а не на зарплату робітників. Більшість людей не будуть платити нічого, ніякого податку, тобто будуть мати повну власність на
результати своєї праці. Свій заробіток люди будуть використовувати
на оплату послуг, товарів, їжі, тобто будуть обмінювати еквівалент
своєї праці на еквівалент праці інших - справедливо, по вільних ринкових цінах. По потребі люди будуть платити і державі за її послуги:
як то суди, легальну документацію, оформлення ринкових операцій і
т. ін. Звичайно, що люди захочуть платити тільки за послуги і товари, які їм потрібні. Спосіб контролювання державних функцій оплатою за те, що потрібно, а не державною «розтратою» на те, що люди-
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ні не потрібно, як часто робить держава, буде найбільш ефективним
і справедливим.
До речі, у США податку на зарплату не існувало до 1862 року.
Податок був введений як «тимчасовий» для підтримки громадянської
війни. І, як буває завжди, коли держава вводить «тимчасовий» податок, - він ніколи так і не був відмінений. А в 1913 році його зробили
постійним. Багато людей вважає, що податок на зарплату був початком занепаду Американської свободи і прав людини. Це є дуже
добрий урок для всіх інших держав, на прикладі якого вони, на жаль,
не хочуть вчитися.
Україна на сьогодні має невиправдано великий і нездоровий державний апарат, посередництвом якого вона втручається у справи, в які
втручатися не повинна. Невеликий державний апарат, на мою думку,
буде не тільки незрівнянно дешевшим, але й набагато ефективнішим.
Більшість теперішніх державних функцій повинні бути в приватних
руках. Усі міністерства, які контролюють школи, будівництва, індустрії,
сільське господарство, - взагалі не потрібні. Внаслідок їх скасування
від верху до низу звільняться тисячі бюрократів, мільярди гривень
вернуться до тих, у кого їх відняли, що буде великим стимулом для
економіки. Державі залишаться тільки суди, тюрми, поліція, армія і
міжнародне представництво. Все! Нічого більше від держави не
потрібно ВІЛЬНІЙ людині. Все інше буде зроблено краще, швидше,
дешевше за рахунок приватної активності. Держава створить закони
для чесної приватної активності і буде контролювати їх виконання. Це
єдиний важіль контролю економіки, який робитиме держава, і єдиний, який дійсно потрібен від держави.
Результатом повного права на результати своєї праці, яке коротко
можна назвати «правом власності», буде більш справедлива держава, яка не грабує населення, а навпаки, намагається виконувати волю
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людей, які не тільки голосують на виборах, але є також клієнтом держави, замовником державних послуг.
Повне право на власність результатів своєї праці змінить також і саму
людину. Зробить її більш відповідальною за свої дії, надасть їй більше можливостей досягнення своїх цілей, можливостей насолоджуватися результатами своєї праці, тобто досягнення Щастя стане більш
реальним.

Піраміда людських відносин
Чому людині потрібна її нація? Можливо, нація заважає, а не допомагає жити щасливо? Чи є важливим збереження національного коріння і передача його дітям? Особливо важливим це питання стає в
випадках змішаних шлюбів чи еміграції з рідних земель. Для мене,
емігранта із змішаним шлюбом, це питання є життєво актуальним і
важливим. Я над ним багато думав і маю свою власну відповідь, яка
виходить із розуміння «піраміди людських відносин».
Людина не може існувати без інших людей. Проте хто ці «інші
люди», має дуже велике значення. Власне, не стільки тіло, як людська свідомість не може існувати без свідомості інших людей,
напевно тому, що разом з ними вона відтворює повноту
Божественного Розуму. Так склалося, що найбільш повноцінно
людина функціонує в середовищі свого культурного спадку, де вона
має краще спілкування і підтримку, де вона здатна краще пізнати
сама себе. Особистий розвиток є кращим в людських спільнотах, які
мають свої природні структури. Ці структури проявляються різними
«рівнями» людських зв’язків, які можна назвати «рівнями людських
спільнот», що формують «персональну Піраміду Відносин». Ця
піраміда має 5 основних рівнів:
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1. Я.
2. СІМ’Я.
3. РІД (рідня).
4. НАЦІЯ, РАСА.
5. ЛЮДСТВО.
Для повноцінного життя людині потрібні ВСІ рівні Піраміди Відносин.
Кожен рівень має свою функцію, яку важко (чи навіть неможливо)
замінити чимось іншим. Розглянемо кожен із рівнів, їх функції та
характеристики.
Спочатку декілька слів про загальні характеристики Піраміди
Відносин:
• Піраміда існує для кожної людини своя окремо. Важливість
відносин зменшується від першого до п’ятого рівня.
• В персональній піраміді може бути відсутнім якийсь рівень, або
навіть всі, окрім першого.
• Кожен рівень має зв’язок з іншими рівнями, але існує
незалежно, тобто має свою власну вільну волю.
• Кожен рівень має свою унікальну функцію і вплив на людину,
включаючи перший рівень – Я.
Тепер розглянемо кожен із рівнів окремо.

1. Я.
Почну з того, що процитую слова пана Анатолія Кондратьєва з одного допису до форуму «Майдан» (maidanua.org):
"Кожна людина є неповторною божественною сутністю, яка приходить на Землю для набуття досвіду життя, щоб із набуттям
цього досвіду еволюціонувати свою власну свідомість."
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На мою думку, дуже влучно сказано! Так, людина приходить в цей світ
ОДНА і залишає цей світ ОДНА. Все інше в житті: сім'я, діти, родичі,
нація, раса, культура, людство - є для людини ОТОЧЕННЯМ, в якому
вона живе, а ще - орієнтирами, базою, допомогою, підтримкою, шляхом, школою для СВОЄЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ БОЖЕСТВЕННОЇ МІСІЇ –
еволюції власної свідомості.
Висновок, На рівні Я твориться пошук власної життєвої місії і еволюціонує свідомість.

2. СІМ’Я.
Сім’я має два крила, перше з яких - сім’я, в якій людина народжується, і друге - сім’я, яку людина створює одружуючись. Перша сім’я
дана людині при народженні і незмінна, а друга – підвладна людині і
може бути створена чи зруйнована.
Сімейний «рівень піраміди» може бути яким завгодно з точки зору
національності. Найбільш важливим елементом цього рівня є любов.
Найкраще, якщо сім’я має одну національність: це спрощує відносини, стабілізує зв’язок поколінь, поглиблює надбання національної
культури. Проте над усім цим домінує у сім’ї любов, з наявністю якої
всі є щасливими, а з відсутністю - ніяка національна однорідність не
допоможе.
Дитині її національне походження дано без її участі і сприймається
нею як відчуття її персональної ДОЛІ, яку вона може розвивати і удосконалювати на рівні Я.
Батькам їх національність була дана їхніми власними батьками, і
вона є також незмінною до кінця життя. Буває так, що хтось може присвятити своє життя чужій нації, і такі випадки нерідкі, але вони всетаки не є правилом, а, скоріше, виключенням із правила.
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3. РІД (рідня).
Родичі є розширеною сім’єю. Вони створюють додатковий рівень підтримки і стабільності в житті. Я до цього рівня відношу також близьких друзів, спілкування сімей - незалежно від національного складу.
Часто близькі друзі є ближчими і «ріднішими», ніж кровні родичі.

4. НАЦІЯ.
Найбільш важлива функція нації - це те, що вона є духовним джерелом енергій, з якого людина набуває свою культуру і все життя черпає своє натхнення, духовну наснагу. Нація створює основу стабільності життя поколінь в часі. Нація має свою територію, історію, мову,
напрацьовану віками культуру. Всі митці: письменники, композитори,
художники, а також вчені - завжди мали той чи інший національний
початок, без якого творчість, напевно, взагалі неможлива. Надбання
національної культури ведуть до своєрідної національної духовності,
до відмінного від інших народів Способу Життя.

Без належності до етнічного народу із сталим Способом Життя людина відчуває себе «загубленою», не здатною до повноцінного розвитку, до творчих початків. Життя людини в такому стані не має стабільності, цілеспрямованості, повноцінного змісту. Людина постійно запитує себе: Хто я є і Для Чого я є тут? Її тягне приєднатися до якогось
сталого соціального середовища. Цей стан є найбільш помітним в
першому поколінні емігрантів в чужій країні, як у дорослих, так і їх
дітей, але може існувати і в країні народження, якщо виховання дитини не має родового русла.
На жаль, цей нестабільний духовний стан людини часто використовується різними релігійними культами, збоченцями або націоналістами
зверхнього толку, які є проповідниками «чистих» національних спільнот
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і подібних ідеологій. Проблема цих ідеологій в тому, що вони не допомагають створенню «духовних єдностей» серед людей, які загубили
рід, а навпаки, своїм впливом ведуть до роз’єднання і ворожнечі між
людьми, до створення невірного відчуття персональної неповноцінності або до антагоністичного протиставлення одних людей іншим.
Тому, на мою думку, ідеології «чистих націй» обмежені і застарілі, бо
не здатні охопити ширшого розуміння життя на Землі – глобалізації
етнічних відносин, де важливішими стають стосунки і бажання людини бути разом з тим чи іншим етносом, ніж чистота її генетичних джерел, які, до речі, ні у однієї людини світу не є абсолютно чистими.
В здоровому розумінні рівень нації є найбільш важливим, тому що він
відіграє в розвитку людини найважливішу функцію. Він є тим джерелом, з якого людина отримує свою культуру і цивілізованість, з якого
вона все життя черпає своє натхнення та духовну підтримку і який
тримає зв’язок поколінь, історію, мову, стабільність життя. Надбання
національної культури створює духовний світ людини, передбачає її
поведінку та ставлення до собі подібних. Національний рівень розміщує людину на своєму правильному культурному місці в світі по відношенню до всіх інших світових культур.

5. ЛЮДСТВО.
Це єдиний рівень, який для всіх людей світу є той самий – однаковий
і незмінний.
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ культурні надбання є найкращими із національних надбань! Проте ці надбання можуть прийти тільки від надбань
національних і не здатні виникнути незалежно від них.
Наприклад, Шекспір є англійським драматургом, але його талант став
загальнолюдським надбанням, бо несе цінність для всіх націй світу.
Лев Толстой є російським письменником, але його твори є загально-
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людським надбанням. Микола Лисенко є українським композитором,
але його музика є також загальнолюдським надбанням, бо нею насолоджуються всі нації світу.
Витоки творчості є національними, але досягнення творчості можуть
сягати до найвищого рівня, який отримує назву загальнолюдського.
Відношення національного до загальнолюдського має інтегральний
характер – із національних компонентів складається світова культура.
Тут виникає цікаве питання важливості збереження національного
коріння для зростання всієї культури світу. Чи потрібне таке коріння?
Можливо, можна відразу творити культуру світу, оминувши національну культуру? На мою думку, без розвитку національних культур розвиток світової культури неможливий. Світова культура, як мозаїка, складається з національних культур, але не має окремого існування під
назвою «світова культура». Тобто світова культура, хоч і стоїть вище
національних, не є відособленою культурою, а представляє собою
зібрання із кращих елементів національних культур. Можна сказати,
що вона є їхнім інтегралом.
Шлях розвитку культур(и) є шляхом зародження і досягнення
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ цінностей. Цей процес твориться національним духом, який виходить із нації, як із утроби матері, і стає загальнолюдським досягненням, якщо досягає відповідного рівня якості.
Творячи нове, ми не повинні забувати, звідкіля і куди ми йдемо: а цей
шлях – від НАЦІОНАЛЬНОГО до ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО. На нас
дивиться весь світ. Не забуваймо про це. Тому що ми хочемо дати
світу те, чого він ще не має, але хоче мати! Ми, по своїй людській
природі, прагнемо «породити» для світу загальнолюдську цінність,
яку він прийме, якщо вона виявиться для нього цінною, або відкине,
якщо це буде не так.
Цікавим феноменом Американської культури, відмінної від
Європейських етнічних культур, є те, що загальнолюдські надбання
стали в деякій мірі національними надбаннями народу США. Етнічна
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частина життя тут існує, але вона існує в складній комбінації етнічних,
расових і національних цінностей, які видозмінилися або розвинулися до державно-національних цінностей, де етнічні, расові, міжнародні складові доповнюють одна одну і зливаються в нову форму існування.
***
Що є важливим в цій складності людських спільнот? Найбільш важливим є те, що для досягнення рівня Вищого Розуму, за що буде йти
мова пізніше, рівень Я повинен мати усі інші рівні людських спільнот
в своїй персональній піраміді, тобто мати сім'ю, родину, націю, людство. Якщо якийсь рівень піраміди буде відсутнім, можливість досягнення Вищого Розуму зменшується або стає неможливою.
Наприклад, розбита сім'я не може дати людині достатнього рівня
Вищого Розуму. Без спілкування з рідними, без розуміння свого зв’язку із пращурами людина також не матиме рівня Вищого Розуму.
Відсутність належності до своєї нації не може принести творчої
наснаги, а значить, повноцінного духовного розвитку.
Нація піднімає нас на вищий щабель культури, де ми отримуємо
школу духовних знань. Для українця ці знання базуються на надбаннях Української культури, на Українській міфології, національній релігії, обрядових і інших традиціях, тобто на Національному Способі
Життя, яке є запорукою повноцінного життя людини. Правдиве розуміння своєї належності до національних початків говорить, що немає
вищого розуміння світу інакше, ніж через призму національної свідомості!
Національна свідомість є не раптовим, а тисячолітнім надбанням
культури, народної мудрості, які є витворені в Національному Способі
Життя і генетично закодовані. Тому для національної свідомості не
існує ніяких замін.
Відсутність національно-расової належності викликає психологічну
відчуженість і веде до духовних хвороб. Це відомо з прикладів дітей
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змішаних рас. Поступово, коли таких дітей стає багато, вони шукають
притулку в новій, заново створеній расі, як то зробили мулати, метиси, так звані «латино» та інші. Але для цього має зрости багато поколінь, тож губиться час і сила духовного розвитку.
Чи можна сказати, що змішування націй і рас віддаляє людство від
мети досягнення Вищого Розуму? І так і ні. Людський розвиток має дві
течії, два напрямки. В одному напрямку маємо відносно невелику
течію «змішування» людей, яка вносить в етнос досить значимі якісні
зміни. В іншому напрямку тече людський розвиток в руслі «не-змішування» націй і рас. Цей потік є великим і сильним по кількості людей,
в цьому потоці народжується і формується культурно-творча сила
етносу, і він є найбільш сприятливою умовою для розвитку індивідуальної творчості. Ця течія веде до Вищого Розуму, бо має всі рівні
людських відносин на якісному, культурно розвиненому рівні. Проте
невелике «змішування» є також важливою потребою розвитку, яка,
напевно, закладена в Божественний План і є необхідною, тому що
тільки через «змішування» може бути переданий додатковий інформаційно-генетичний і культурний (виховний) «матеріал», який ніяким
іншим шляхом не може передаватися.
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ЩО ТАКЕ НАЦІЯ?
Часто людина живе в етнічній країні і не знає, для чого їй ЦЯ країна
потрібна. Для чого потрібна нація? Може, було б краще без неї?
Можливо, було б менше проблем між людьми без поділу на «своїх» і
«чужих»?
Це поверхові думки, а то й більше – нерозумні! Нація потрібна хоча б
для того, щоб ми розмовляли однією мовою і розуміли один одного,
щоб ми відчували себе у колі своєї спільноти, як у себе вдома, щоб нас
боронила наша держава. Це тільки початок користі. А далі – знайома
їжа, звичаї, свята, глибоке розуміння один одного через культурне
наслідство, спільну історію, віру. Список безкінечний. Головне в цьому
списку – можливість творчості, яка всотується з молоком матері, плекається через національну освіту й культуру і розквітає в зрілому віці з
джерел національної культури - тільки!
Якщо підвести лінію під увесь цей перелік і зробити висновок, то
можна сказати: нація існує для Тебе, для твого персонального Щастя.
Без нації персональне Щастя стає для людини малодоступним або й
просто недосяжним.
Нація - це соціальна енергія, яка єднає у одне ціле сукупність
людей, для котрих стає великою цінністю мати усталену ідею
співжиття, означену як Національний Спосіб Життя.
Поняття «нації» є достатньо новим в історії людства. Здається, воно
бере початок десь з епохи романтизму - кін. ХVІІІ - поч. ХІХ ст.
Поняття «нація» в теперішньому розумінні фактично сформувалось
протягом ХХ століття, а сама концепція «нації» продовжує формуватися по сьогоднішній день, і її розуміння весь час змінюється. Це розуміння постійно коливається між шовіністичними і патріотичними означеннями, має не менш ніж дві форми – етнічну і громадянську, використовується в різних розуміннях для різних цілей, як корисних, так і
шкідливих для людини.
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Слово «нація» походить від латинського natio (рід, плем’я). У
Давньому Римі під natio розумілися чужинці, люди, які не належали
до громадян Риму. Цицерон називав «націями» «варварські» народи.
Інше латинське слово «народ» (populos) спершу означало державу, а
пізніше перейшло на означення соціуму цільного державно-культурного складу.
Перше принципове зрушення у вжитку поняття «нація» відбулося в
Англії аж у XVI ст., коли це слово стали вживати в розумінні синоніма
слова «народ», тобто населення країни. Знову ж таки під цим словом
не розумівся етнічний (генетичний) склад населення.
На Україні протягом козацької доби було у вжитку слово «народ».
Іноді вживалося слово «нація» як синонім слова «народ». Козацька
держава не мала розуміння нації як чисто етнічної єдності, і, як відомо, серед козаків були представники десятків різних етносів.
Важливим для козаків були патріотизм, вірність Україні – етнічне ж
походження мало другорядне значення.
Термін «нація» набув широкого вжитку після Другої світової війни.
Звичайно, ні Муссоліні, ні Гітлер не були основоположниками цього
поняття, але вони, безумовно не з кращих намірів, приклали багато
«зусиль» до формування і означення цього складного поняття. До і
після Першої та Другої світових воєн люди старалися сформувати
організації, які б означали не тільки території держав, але і їх культурний зміст, і поняття нації допомагало в цьому. Тому нові організації
вже закладали цей термін у свої назви, як то - Ліга Націй, Організація
Об'єднаних Націй.
До вивчення питання «націй» було притягнуто багато уваги, що привело до лавини публікацій і наукових праць останнім часом. Більшість
дослідників сходяться на тому, що поняття «нація» розкривається
через такі ознаки, як спільна мова, спільна територія, спільний історичний досвід, спільні культурні ознаки, спільна релігія. Як бачимо, в
кожній ознаці є одна загальна характеристика – «СПІЛЬНІСТЬ»
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чогось. Тільки зовсім недавно почали вести розмову про ще одну
«спільну» ознаку - генетичну пам’ять. До недавнього часу ця ознака
була або незрозумілою, або табу - переважно через нелюдське
дослідження цього питання «фахівцями» гітлерівської Німеччини.
Поява нації є явищем соціального розвитку в напрямку його
ускладнення. Поняття «нація» з'явилося в результаті формування
націй як соціальних формацій з державною структурою, яка несе
чітко означену характеристику національної соціальної свідомості.
Такі державні структури є явищем не таким давнім. Вони почали займати домінуюче місце в ХХ ст., де СПІЛЬНІСТЬ почала означати не
тільки організаційний чи політичний, але й ДУХОВНИЙ аспект існування. Паскаль Манчіні, один з перших теоретиків поняття нації сказав: «Територія, походження, мова, звичаї, традиції, історія,
закони, релігія - вони означають природу нації, але це «мертва
матерія без живого духу». Суб'єктивні ознаки, такі як свідомість і
воля, визначають процес становлення й існування нації, бо «не
оживлене свідомістю тіло не здатне стати національною
особливістю».
Тож повторимо ще раз.
Нація - це соціальна енергія, яка єднає у одне ціле сукупність
людей, для котрих стає великою цінністю мати усталену ідею
співжиття, означену як Національний Спосіб Життя.
Нації виникали, як необхідність для означеної групи людей мати
свій, відмінний Спосіб Життя, який створює стабільність існування і умови для пошуків персонального Щастя і який є результатом об'єктивного розвитку суспільства в напрямку ускладнення
культурно-соціального життя. Осмислення народом себе як
національної групи є продуктом вищого культурного розвитку. Ця
закономірність розвитку чітко вирисовується із історії ХХ століття,
де створення і зміцнення національних держав було однією з характеристик соціального розвитку. Близько сотні нових національних
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угрупувань були заново створені протягом ХХ століття, і цей процес
продовжується.
Етнополітики прогнозують, що ХХІ століття буде століттям формування ще більшої кількості національних держав. Їх кількість, напевно,
подвоїться, а то й потроїться. Тому є чіткі об'єктивні причини. Їх багато, але найбільш важливою є ускладнення суті суспільної свідомості,
яка неминуче веде до національних формувань. Наприклад, прогнозується подальший розпад теперішньої Російської Федерації на незалежні національні держави, яких буде більше 20-ти, розпад майже
всіх інших багатонаціональних країн, як то Китай, Індія, Іспанія, Ірак,
США, держави Південної Америки, Африки та інші.
Однією з причин того, що розвиток іде в напрямку глобального
об'єднання людей за національними ознаками, є інстинктивне біологічне бажання збереження своєї породи. Це стало легше і можливіше
робити в сучасному світі з його глобальною системою комунікацій.

Глобалізація етнічних формувань
В світі живе біля 63 мільйонів українців. Із них сьогодні 48 мільйонів
живе в Україні, і 15 мільйонів - поза її межами. Ця пропорція постійно збільшується в напрямку тих, які живуть поза межами України. Чи
означає це, що ті, які живуть поза межами України, уже більше не
українці? Звичайно, ні. Українці діаспори мають свою своєрідність,
яку накладають оточення, іноземна мова, поступове змішування з
іншими націями, але, в більшості своїй, вони продовжують бути українцями, яким потрібна Україна! Я є одним із них.
Не тільки українці, а всі нації світу все більше і більше розпорошуються глобально. Будь-яка країна Європи має велику частину своєї нації,
яка проживає поза межами простору держави. Останні десятиліття,
в зв’язку з розвитком Інтернету і інших технологій зв’язку, люди однієї нації почали об’єднуватися в глобальні етномережі (читай нижче).
Якість таких об’єднань постійно покращується. Цьому допомагає
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розвиток технологій і повернення людей до національних початків
життя.
Цю особливість сучасного розвитку нації - її глобальні об’єднання за
ознаками національних культур - треба мати на увазі, коли розглядаємо структуру майбутньої держави. Забути про 15 мільйонів українців, які живуть поза її межами, рівнозначно втраті майже чверті
свого населення. Те, що український уряд не створює для українців
діаспори виключних умов проживання в Україні і розпізнання їх як
українців (як, наприклад, Польща робить Картою Поляка чи як інші
країни наданням подвійного громадянства), є рівноцінне національній
зраді!

Українські етномережі
Інтернет як нова інформаційна технологія змінює світ - економічно,
політично, культурно. Та найсильніше, на мою думку, — етнографічно! Як це так, запитаєте? Дозвольте пояснити. Економіка стає глобальною. Люди мігрують по Землі, в основному, за роботою, за обіцянками кращого життя. Це ми бачимо скрізь. Новий Європейський
Союз набагато полегшив для молодих, скажімо, французів працювати в Англії, а англійцям — в Іспанії і так далі. Тобто економіка розкидає людей по планеті, по різних країнах. З цим згодні майже всі. Але
не всі бачать інший напрямок у суспільному розвитку країн і народів напрямок розвитку Земного Суспільства.
Давайте простежимо, що робиться з національною культурою того ж
француза в Англії або того ж англійця в Іспанії. Якби це було сотню
років тому, то вони б асимілювалися з місцевим населенням і місцевою національною культурою. Їхні власні національні корені в більшості випадків зникли б. Причиною цього була б їхня повна відірваність від своєї країни — фізична, інформаційна, культурна. Та час змінився. Його змінила нова технологія. Француз, який працює в Англії,
як показують сьогоденні факти, більше не асимілюється. Він живе в
тісному контакті з іншими французами. В першу чергу, з тими, хто є в
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Англії, а потім з тими, які є у Франції. Інтернет дозволив йому відчувати себе частиною тої нації, до якої він хоче належати, яка його ідентифікує як свого! І це конче потрібно кожній людині — бути серед
своїх людей, серед своєї нації. Для чого? Дуже просто — для людського виживання, яке включає не тільки фізичний, але й культурний,
духовний аспект. Тому що ми люди, а не звірі, і живемо не хлібом єдиним.
Люди починають формуватися, завдячуючи Інтернету та іншим
новим технологіям зв’язку, в небачені досі нові суспільні єдності. Я
придумав слово для такої нової спільності людей — етномережа. Які
вона має ознаки? Вона є ГЛОБАЛЬНИМ об’єднанням людей одної
етнічної групи через Інтернет та інші засоби сучасних комунікацій. Це
по-перше. А по-друге, така етномережа має своє джерело генетичного початку, має свою прабатьківщину, яка існує для кожного члена
етномережі як джерело його культури, мови, історії, тобто всього, чим
дорожить людина. Вона — як мати і рідний дім, як віртуальна батьківщина.
Прикладом таких етномереж може бути зараз будь-яка нація світу.
У Греції зараз живе 10 мільйонів греків, і понад 10 мільйонів живе
поза межами Греції. І більшість із них скрізь тримаються разом. У
Чикаго зараз живе більше поляків, ніж у Варшаві. І майже всі вони
зв’язані якимось чином з Польщею. Ірландців в Америці більше, ніж
в Ірландії. Вони є однією з найдавніших іммігрантських хвиль до
США. І що ж вони тут — асимілювалися? Та нічого подібного! Ні
вони, ні італійці, практично ніхто з іммігрантів не забув свої національні корені, традиції, комуни. Усі вони намагаються триматися
разом, одружуватися і виходити заміж за своїх, ходити у церкви, де
служба провадиться якщо не рідною мовою, то принаймні у рідних
традиціях, і т.п. Звичайно, є багато і тих, які загубили свої корені,
змішалися, забули... Але чи нема таких в Україні? Це завжди було,
в усі віки і всюди. Культуру і націю рухали уперед одиниці. Оці «одиниці» раніше були тільки у себе в державі, а тепер вони стали жити
в усьому світі. Та їхня мета не змінилася. Вони хочуть бачити свою
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націю великою і могутньою. Думка про це їм приносить радість і
натхнення.
Мені підказують, що, по статистиці, в Америці більшість українців асимілювалася, так само як і інші нації. Там усі, так би мовити, стали
«американцями». Виходить, що тоді я начебто кажу тут щось не те,
позаяк дослідження показують інше? Дозвольте пояснити, як я бачу
цю «асиміляцію». Все залежить, по-перше, від того, як і які питання
задавати, по-друге, як оцінювати відповіді крізь призму соціального
процесу. Це правда, що багато американських українців не дуже
цікавляться подіями в Україні, не читають українських газет чи книжок
і навіть не володіють українською мовою. Але так само чимало американських італійців, греків, німців розмовляють виключно англійською мовою, а іншої не знають, так само вони змішуються в шлюбах,
відриваються від національної культури... Та запитайте будь-кого з
них, звідкіля його предки, і він скаже, що є, наприклад, наполовину
англійцем, на четвертину ірландцем, на восьмеринку італійцем і на
восьмеринку американським індіанцем. Тобто люди чітко пам’ятають
свої генетичні коди, свої першовитоки. Часто не розуміючи навіть,
чому і навіщо. Змішуються? Звичайно. Так було, є і буде. А скільки
змішалося в Україні за останні 8000 років? Дуже багато. Чи пам’ятаємо ми свої початки? Чи знаємо ми достеменно, хто ми такі? Слов’яни,
скити, арійці?..
Але живе і постійно перероджується протягом тисячоліть святе
«зерно культури», вічними є традиції нашого етносу. Це «зерно культури» живе в кожній нашій людині, без винятку. Часом у дуже складних комбінаціях. І це «зерно» в кожному поколінні прагне напитися і
«запліднитися» з таємничого «джерела життя», яким є національна
культура пращурів. Інтернет і нові етномережі допомагають відшукати «джерело життя» і почати «пити» з нього. Але «джерело» —
тобто та країна, де живуть «духи предків», де зберігається РІД
людини, — не тільки віддає: воно саме зміцнюється і підсилюється
етномережами.
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Національний Спосіб Життя
Означення Національного Способу Життя дуже важливе для розуміння етнічного життя. В попередніх розділах дещо за це було сказано.
Проте поняття Способу Життя є настільки важливим, що не завадить
його розглянути глибше.
Ось декілька основоположних аксіом, без прийняття яких неможливо
рухатися далі.
1. Багаті – не ті, проти кого треба боротися.
2. Бідні – не ті, хто є кращою частиною людства.
3. Свобода – це значить не робити зло іншим.
4. Право – це значить мати своє своїм, без винятків.
5. Спосіб життя – це національна ознака.
6. Права інших жити по-своєму не повинні ніяким чином впливати
на тебе.
7. Держава – це машина придушення зла, якщо ні – тоді вона твій
ворог.
Що в світі не змінювалось із змінами соціальних формацій? Що
пройшло через багато «ізмів» і залишилось тим самим? Що існувало
протягом феодал-ізму, капітал-ізму, соціал-ізму і буде існувати протягом солідар-ізму, якщо такий коли-небудь існуватиме?
Це те, що можна назвати духовною, національною, культурною сутністю народу, сутністю його життя. Сутність життя є національна
ознака, яку по-іншому називають Способом Життя. Тобто Спосіб
Життя може бути тільки національним. Тому казати Національний
Спосіб Життя не обов’язково, бо «національність» там завжди присутня за ознакою - без неї Спосіб Життя не може мати місця.
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Спосіб Життя - це те, що переносило і спасало народи через тисячоліття «ізмів», і це те, що дає їм життя, їх буття, тобто є справжньою
Сутністю Народу. Це не обов’язково є релігією, хоча може бути з нею
пов’язане. Це не обов’язково є соціальним строєм, хоча може його
створювати і розвивати. Це не обов’язково є його мовою, хоча без неї
не має достатньої сили культури і розвитку. Це не є його генетичним
кодом, хоча без нього стираються ознаки Роду.
Чим породжений Спосіб Життя? Як він створюється? Як підтримується? Чому він такий важливий? Невже без нього неможливо побудувати соціальну систему, державну структуру, яка буде нести людям
Щастя?
Все соціальне починається з Людини-Індивіда: з її думок, уміння, звичок. Оточення має значення, але оточення не діє - діє Індивід, який
породжений оточенням. Цей Індивід розвивається найкраще, коли він
Вільний. Тобто коли він/вона має змогу робити вільно все, що хоче, і
все зроблене мати для себе як своє, щоб розпоряджатися ним по
своїй власній добрій волі.
А що, як Індивід захоче чинити зло, ви запитаєте? Це можливо. Але
це є не вигідним йому як людині, і до цього опускається меншість.
Більшість людей хоче, в силу своєї природи, НЕ робити зла, бо розуміє його суть, бо ми є «людиною розумною». Та все ж таки трапляються нелюди, які хочуть чинити зло. Як бути з ними?
Так були створені держави, війська, імперії, зброя і таке інше. Все для
того, щоб боротися із злом, із нелюдами. Але зла не стало менше.
Чому? Бо зло навчилось використовувати сили добра для своїх
цілей. Зло поділило людей на багатих і бідних. Зло створило такі державні системи, де воно може ховатися під видом добра і продовжувати чинити свою злу справу. Зло породжене тим же Індивідом, суттю
людини-нелюда, а не структурами «ізмів».
Ну, скажете, ці казки про добро і зло ми чули, можете їх розказувати
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дітям перед сном. Реальне життя – це не казка, це боротьба протиріч,
це економічні взаємовідносини, це політичні системи, це конституції,
це «ізми», «ізми» і «ізми».
Ні, шановні, реальне життя не «ізми», а Спосіб Життя, де поважається Індивід і де життя Індивіда здатне ПРОДОВЖУВАТИСЯ в своїй
культурі. А де гине Спосіб Життя, там руйнується і життя Індивіда, і
ніякі «ізми» його не здатні врятувати.
Спосіб Життя не є теоретичним творінням, як будь-який з «ізмів», а є
породженням життєвих сил багатьох людей, які живуть разом протягом багатьох поколінь. Держава не здатна створити Спосіб Життя,
вона може його тільки оберігати. Створення Способу Життя – не державне діло (як, до речі, і економіка країни є також не державним
ділом, а ділом вільного ринку). Це діло Духовне!
Кожен етнос має свій унікальний Спосіб Життя. Нижче наведені приклади Способів Життя, які пережили багато «ізмів».
1. Єврейський Спосіб Життя. Чи не найкращий приклад, тому що цей
Спосіб Життя є дуже гнучким і життєздатним. Можливо, тому ми
маємо так багато розмов про євреїв? Їх Спосіб Життя не має нічого
постійного чи застиглого. Релігій багато – від хасидських ортодоксів
до реформованих деномінацій, де навіть жінки є рабинами. Мови
спільної нема – всі мови світу. Генетично всі різні, навіть расово – є
чорні, жовті і білі євреї. Однієї країни проживання нема. Навіть традиції надзвичайно різняться. Чому ж тоді всі бачать в євреях – євреїв?
Хто вони такі? Що їх об’єднує? Що дає їм можливість мати таку силу,
існуючи у такій загалом незначній кількості (14 мільйонів в цілому
світі)? Тільки одне – Спосіб Життя, який дав їм можливість вижити,
зберегти себе до сьогоднішнього дня і створити Силу Єдності. Ніщо
інше! Ні релігія, ні раса, ні мова, ні місце проживання - тільки Спосіб
Життя!
2. Є багато інших народів з яскраво вираженим Способом Життя - 77 -
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японці, індуси, китайці. Мають теж багато релігій, традицій, мов і рас.
Але кожен з них - як одне ціле в очах світу. Чому? Бо мають свій унікальний Спосіб Життя.
3. Кожен етнос має свій унікальний Спосіб Життя. Національних, або
етнічних, формувань, які не мають відмінного від інших Способу
Життя, не існує.
4. Українці. Так само змогли дожити до сьогоднішнього дня, незважаючи на те, що їх Спосіб Життя дуже зруйнований. І якщо цей Спосіб
Життя не буде відроджений і укріплений, то українців чекає зникнення з лиця Землі, як зникли Етруски, Шумери, Трипільці, Майа, Ацтеки,
Інки і багато інших славних культур і народів, Спосіб Життя яких зник,
розчинившись в інших культурах.
Національний Спосіб Життя є соціальним середовищем, в якому
людина вільно і натурально знаходить своє місце в житті і здатна відтворити свою духовну сутність і свій професійний талант
найбільш повноцінно. Інших способів життя, окрім національних, не існує!
Євген Чорний колись сказав: «... новий спосіб життя – вісь цього
способу – це Орійська духовність, яка потребує свого розвитку і відновлення». Я повністю згідний. Якщо наші думки побудови
нової держави не підуть в напрямку такого Способу Життя, базованому на Орійській духовності, суть якої в звільненні Індивіда від
духовного і фізичного рабства чужорідного впливу, то шукати винуватих вже не буде кому.
Тому розмови про структури нових «ізмів» - це розмови без толку.
Якщо ми хочемо розбудувати Україну, то треба перейти від розмов
про нові «ізми» до розмов про старе і нове «слав’я», а ще краще - до
глибокого урозуміння Способу Життя нашої нації. Треба не тільки
віднайти цей Спосіб Життя, але і почати ним жити.
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Повторимо ще раз, але вже з новим розумінням:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Багаті – не ті, проти кого треба боротися.
Бідні – не ті, хто є кращою частиною людства.
Свобода – це значить не робити зло іншим.
Право – це значить мати своє своїм, без винятків.
Спосіб життя – це національна ознака.
Права інших жити по-своєму не повинні ніяким чином впливати
на тебе.
7. Держава – це машина придушення зла, якщо ні – тоді вона твій
ворог.

Новий Спосіб Життя – це Нове Село
В новому суспільстві, де існує духовна єдність нації, повинен сформуватися і новий спосіб життя. В межах України цей спосіб життя, на
мою думку, буде подібним до життя Українського села, але нового
типу. Так трапиться тому, що людей тягне жити на природі, близько до
землі, як традиційно жили українці. Люди вибиратимуть для себе
жити в таких «сільських» умовах, але працювати будуть з новими технологіями, в розумових структурах.
Нове Село є тенденція розвитку в багатьох розвинених країнах.
Скрізь ростуть нові забудови, які відтворюють життя маленьких поселень, але з усіма послугами, комунікаціями і технологіями сучасності.
Перевагою України в такому напрямку розвитку є її історичний досвід
життя в селах, культурного рівня якого інші країни ніде не досягли.
Українське село завжди мало висококультурний Спосіб Життя, який
був породжений високодуховним наслідством Трипільської цивілізації, що мала унікальну духовну єдність українських (орійських) людей,
на сьогодні, на жаль, зруйновану християнством. В інших країнах
духовна єдність не була настільки сильною, і, можливо, тому вплив
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християнства на ті народи не був таким драматичним, як на українців.
Над усім цим треба думати розумно, системно, логічно, з відкритим і
щирим умом, без упередженості, особливо упередженості релігійної
(читай розділ «Ідоловірство»). Розробка Національного Способу
Життя потребує також нової науки, яка би цим займалася. Я пропоную розробити таку науку, для якої уже придумав назву, – Оріянство.
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ДЕРЖАВА ВЕЛИКОЇ ОРІЇ
Є два розуміння тенденцій світового розвитку. Одні бачать світ в
процесі погіршення, інші - в процесі покращання. Ті, які бачать
погіршення, шукають шлях для виживання, «замикаючись» у відокремленій державі, яку хочуть зробити сильною і організованою для
того, щоб пережити «урагани» світових перемін і «відбити» прихід
сил зла.
Таке бачення світу, із його страхом за майбутнє, породжує ідеології
і структури держав, які створюються ніби для боротьби із злом, але
насправді самі творять зло, закабаляючи власних людей, свободи,
вільну економічну активність. Такі ідеології не розуміють суті
Національного Способу Життя. Вони базують свої теорії державних
структур на необхідності державного контролювання будь-якої
активності всередині країни. Обмеження персональних свобод
людини і вільного ринку аргументується політико-економічними
доцільностями, які «вимагають» рішучих дій для боротьби з «ворогом».
Я з таким баченням світу не згідний. Я наполягаю на гарантіях персональних Прав і Свобод людини в любих обставинах і не визнаю
ніяких виключень, які, в реалії, є виправданням диктатур.

Світ є в процесі покращання
За результатами ЮНЕСКО, життя людей в світі набагато покращилось за останні десятиліття. Рівень бідності, кількість голодних зменшились набагато. Люди скрізь починають жити краще і краще.
Причиною цього є глобалізм економіки, який несе прогрес і поліпшення життя в самі віддалені куточки світу, які колись не мали економічних шансів.
Звичайно, ніщо не дається дарма, і за цей прогрес бідні країни роз-
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плачуються дорого - важкою працею і обмеженням можливостей
незалежного розвитку. Але статистично їх життя покращується, і
поступово багато країн виходять на рівень нормалізації життя і мають
прогрес в сферах економічного і політичного розвитку.
Нові економічні структури використовують нові технології. Їх впровадження часто викликає опір як з боку населення, так і з боку місцевих
державних структур. Втручання іноземних економічних структур в
національне життя завжди викликає протести. Чому так? Чому люди
не хочуть змінюватися під тиском ззовні, навіть якщо це веде до
покращання життя? Я думаю, що це пов’язане якраз із феноменом
Національного Способу Життя, який не хоче підкорятися тиску чужорідних сил, а хоче змінюватися шляхом свого натурального, природного розвитку.
Багато сучасних народів мають рабський «національний характер» спадок попередніх часів неволі, колонізації. Такі народи не здатні до
незалежності, бо людей зупиняє СТРАХ самостійного життя, до якого
вони не звикли і тому не готові взяти на себе відповідальність за
нього.
Люди часто звинувачують розвинуті країни, зокрема Америку, в глобалізації економіки і бачать в ній шкоду. Цей погляд є короткозорим.
Економічні зміни проходять скрізь. Вони є прогресивними і безповоротними. Їх неможливо зупинити. Америка має великий вплив на світ,
але цей вплив є відносним і ніскільки не абсолютним. Світ впливає
також на Америку, яка, в свою чергу, так само змінюється під цим
впливом.
В цій боротьбі протиріч народжується Нове Життя не тільки для
Америки, але й для всього світу загалом і для кожної країни зокрема.
Яким воно буде? Що твориться зараз у світі?
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Світ стає єдиним - економічно
Окрема країна не може більше ізолювати себе від економічного впливу інших країн. Глобалізація економіки робить світ єдиною виробничою базою, де розвиток іде там, де це економічно вигідно. Існуючі
конфлікти є процесом підведення всіх країн під один знаменник життя
в об’єднаній сім’ї народів світу. Ті країни, які цього не розуміють і
чинять опір поступу глобалізації, будуть переможені або знищені.
Сучасні системи комунікацій, зв’язку, перевезень, міжнародних законів і домовленостей, стандартів, спільних мов і т.д. несуть цю цілісність світу, про яку ще півстоліття тому навіть не було й гадки.

Світ стає розділеним - національно
Як не дивно, в цьому глобалізмі економіки, де йде перемішування
всього і всіх, чітко йде розвиток в напрямку об’єднання національних структур через розділення багатонаціональних держав. Це
явище, як показує ряд дослідників, є позитивним.
Як уже було сказано, ХХ століття було свідком формування біля ста
нових національних держав, і цей процес прискориться в ХХІ столітті. Наприклад, в Бельгії іде протистояння фламандців і валлонців,
яке, за всіма прогнозами, скоро приведе до розколу країни на дві
незалежні етнічні держави. В Іраку прагнуть стати незалежними
курди, а шиїти (перси) приєднатися до Ірану. Афганістан розколюється на паштунів, синдів, хазарів і інших. В Іспанії прагнуть незалежності баски і галійці, а в Британії - шотландці і Уельс. В англомовній Канаді бажає незалежності франкомовний Квебек, а від Росії
хочуть відділитися не менше 20-ти різних народностей. Цей список
можна продовжувати і продовжувати, бо він дуже довгий. Має місце
факт, що світ продовжує ділитися за етнічними ознаками.
Націоналізм нині стає легітимною коректною політикою, яка будоражить уми мільярдів людей і веде до створення нових незалежних
держав.
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Причиною такого повсюдного розвитку етнічної ідентифікації є те, що
людина має необхідність належати до кола людей, з яким вона має
спільність культури, мови, способу життя. Ця необхідність продиктована, в першу чергу, духовними потребами. Візьмемо мову: це об’єднана духовна енергія народу, яка формує людський світогляд в специфічному етнічно-психологічному напрямку. Ще О.О.Потебня писав,
що злиття мов є небажаним явищем. «Якби об’єднання людства за
мовою і взагалі за народністю було можливе, - пише він в «Естетиці
словесної творчості», - воно було б згубне для загальнолюдської
думки, як заміна багатьох чуттів одним, хоча б це було не дотиком, а
зором». Денаціоналізація, за його словами, «зводиться на погане
виховання, на моральну хворобу: на неповне користання наявними
засобами сприйняття, засвоєння, впливу, на послаблення енергії
думки, на мерзоту спустошення на місці витіснених, але нічим не
замінених форм свідомості, на дезорганізацію суспільства, спідлення».
Коли б усі люди були зовсім однакові, одноманітні, без своїх особистих прикмет, - можна сказати без перебільшення: се було б смертю
для людського поступу. Космополітизм та гуманізм ведуть до знищення унікальності людського роду, різнобарвних досягнень культур, мистецтв, власних ідеалів за рахунок послаблення протиріч і стирання
національних ознак, що бажано ніби для миру, але в реальності веде
до занепаду людства. В цьому контексті треба відрізняти націоналізм
як систему насильницького протистояння від націоналізму як права
боротися за своє людське «я».
Націоналізм є відносно недавній феномен. В його основі лежить
ускладнення культурного розвитку в напрямку якісного покращання
національних культур. Національна структура покращує своє культурне надбання, а з ним і життя людини, ушляхетнюючи його.
Цей розвиток прямо пов’язаний з концепцією Національного
Способу Життя, який направляє розвиток національних культурних
гілок. Поверненню до своїх національних культурних джерел допо- 85 -
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магають сучасні системи комунікацій, особливо Інтернет, який сприяє об’єднанню в світові етномережі. Етномережі вже є реальністю, і
це явище веде до створення нових СВІТОВИХ ЄДНОСТЕЙ, яких в
історії людства ще не було. З часом новостворені СВІТОВІ ЄДНОСТІ приведуть до нової форми соціальних формацій, до нової форми
держави.

Національні держави стають глобальними
Держава існує ДЛЯ ЗАХИСТУ Способу Життя своїх людей. Це її
основна, якщо не єдино потрібна, місія. Якщо існує Духовна Єдність
людей, то вона неодмінно приведе до створення такої держави, яка
буде цю єдність представляти і укріпляти. Навпаки, духовна роз’єднаність людей приведе до втрати своєї держави.
Формування глобальних національних єдностей викличе формування нової форми держави, яку можна назвати Національною
Глобальною Державою. Нова форма держави буде мати свій центр
в історичному місці Землі, де етнос первинно сформувався. Ця територія буде продовжувати існувати як центр національної культури,
але люди глобальної держави не будуть жити тільки там, вони житимуть по всьому світу.
Процес розпорошення етносів мав місце і раніше, але тільки в сучасний період він набрав інших ознак: діаспора перестає бути відірваною. Вона отримує можливість бути повноправною частиною цілого.
Ця особливість зараз означується , є в процесі творення, набирає
сили. Багато країн, наприклад, уже зараз визнають подвійне громадянство. Кількість таких країн збільшується. З’явилися навіть нові
форми легальної належності до свого етносу, як наприклад Карта
Поляка, яка не є громадянством, а є підтвердженням етнічної належності до цілого. Комунікаційні можливості, Інтернет, спілкування стали
можливими на якісно новому рівні. Нова Форма Держави є в активному процесі творення. Її суттю стає і Новий Спосіб Життя.
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Що потрібно для того, щоб нова державна форма стала реальністю?
Мені здається, що ключовим є Національна Духовна Єдність. Тільки
вона здатна створити Новий Спосіб Життя.
Ми повинні уже зараз будувати державу з урахуванням ГЛОБАЛЬНОЇ
національної єдності. Важливим завданням має стати розвиток
Національного Способу Життя і розуміння, що він має глобальну
ознаку в сучасному світі. Українцям треба єднатися в світову
націю, створювати сприятливі умови для такого об’єднання, підтримувати і охороняти самовираз, діяльність, права своїх людей скрізь.
Це є шлях Перемоги. Це є шлях Щасливого Життя.
Прикладами специфічних заходів такого напрямку можуть бути:
*
*
*
*
*

відродження і розвиток національних традицій;
визнання спільного громадянства для українців світу;
розвиток національної мови і культури;
розвиток національної духовності, національної церкви;
ревний захист всього, що є українське, як на терені України, так
і за її межами;
* розвиток Інтернету і сучасних технологій, базованих на
національній мові і мисленні;
* створення глобальних національних об’єднань для підтримки своїх.
Ще багато, багато інших заходів є можливі. Для створення Глобальної
Держави не треба видумувати ніякої нової соціальної системи. Для
цього потрібно тільки розуміти майбутнє і йти йому назустріч.
На Україні живе біля 48 мільйонів людей. Серед яких біля 30 відчувають себе українцями. Поза межами України живе біля 15 мільйонів
українців, серед яких більшість відчуває себе українцями. В такому
розумінні 50 відсотків українців живе поза межами України! Час
Глобальної Української Держави настав!
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Карта Поляка
Прикладом кроку до світової етнічної держави може слугувати Карта
Поляка. Це є документ, який засвідчує належність до польської нації.
Документ видається по закону, який вступив в силу 28 березня 2008
року. По цьому закону Карта Поляка видається людині, яка заявляє,
що вона належить до польської нації і може довести, що знає
польську мову, традиції і звичаї; якщо хоч один із батьків (або двоє
дідів) були поляками чи мали польське громадянство або були активістами польських інтересів протягом не менше трьох років.
Карта Поляка не дає прав рівноцінних громадянству, але дає багато
переваг в порівнянні з тими, хто не є поляками, на території Польщі.
Серед цих переваг визнання людини як поляка дозволяє набагато
вільніше розвивати активність на території Польщі як у створенні бізнесових стосунків, отриманні освіти, безкоштовного допуску до музеїв, так і у використанні державних послуг, за які іноземці мають платити. Та саме основне, на мою думку, це визнання людини і її дітей
поляками. Ідея «Карти Поляка» направлена на підтримку людей
польської національності, які живуть за кордоном, тобто на польську
діаспору з метою її збереження, об’єднання і посилення національного егрегора.
Можна без перебільшення сказати, що Карта Поляка є кроком до
створення глобальної Польської Держави. Подібним кроком є подвійне громадянство.

Подвійне громадянство
Багатонаціональне громадянство є статусом, коли людина розглядається громадянином більш як однієї країни.
Подвійне громадянство (громадянство двох країн), або подвійна
національність, є найбільш відомою формою багатонаціонального
громадянства.
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На відміну від прикладу з Картою Поляка, де сама людина вирішує,
взяти їй чи ні такий статус, подвійне громадянство є статусом, який
вирішується державою в залежності від того, де людина живе, чи має
у тій державі спільність роду або факт народження. Іноді таке громадянство людина отримує без її власної волі, по законах країни, яка це
право видає.
Ряд країн розглядають подвійне громадянство небажаним і навіть
забороняють його можливість для своїх громадян або вважають кримінальним володіння іноземним паспортом, як то є, наприклад, у
Саудівській Аравії. В інших країнах подвійне громадянство є добровільним, як, скажімо, в Денмарку, Японії, Сінгапурі, Індії. Деякі країни
дозволяють мати скільки завгодно громадянств, навіть якщо інші країни цьому суперечать.
Більшість країн стали розглядати подвійне громадянство бажаним,
тому що воно розширює можливості для своїх громадян і покращує
глобальність економічних і культурних спілкувань. Тому країни стали
дозволяти подвійне громадянство: наприклад, Австралія (з 2002
року), Індія (яка давно дозволяє закордонне громадянство, з обмеженням). Проте більшість країн, включаючи Україну, не дозволяють і
не підтримують подвійне громадянство офіційно, хоча багато українців в Україні мають закордонне громадянство, скажімо, громадянство
Ізраїлю.
Існує дуже багато форм і різновидностей подвійного громадянства,
які продиктовані в більшості випадків політичними чи економічними
умовами співжиття. Прикладом такого плану є громадянство
Європейського Союзу.
Проте треба зауважити, що мало хто дивиться на подвійне громадянство із позицій етнічної єдності і національного способу життя.
Напевно, Карта Поляка в цьому випадку є унікальним виключенням із
правил, тому я її виділив окремо.
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Цікавим є індійське закордонне громадянство, яке видається громадянам індійської національності, які проживають за кордоном. Таке
громадянство не є подвійним (повноправним) громадянством, як і
Карта Поляка, але зберігає належність до індійської нації як батьків,
так і їх дітей.
Подвійне або багатогранне громадянство має багато різновидів і
існує з давніх пір. Тільки останнім часом ця форма громадянства
стала набувати все більше і більше національних, або етнічних,
характеристик. На мою думку, ці характеристики будуть збільшуватися з часом, і потенційно більшість людей світу зможуть мати подвійне
громадянство, одне із яких буде етнічним – за національною культурою, а інше економічним – за країною проживання.

Глобальність Держави Велика Орія
Створення Нового Способу Життя глобального плану створить і нову
форму держави. Ми, українці, є Великими Орійцями, тому державу
свою можемо назвати Державою Велика Орія. Помріємо про те,
якою вона може бути: адже наші мрії є потужним духовним інструментом творення майбутнього.
Держава Велика Орія частково відродить Спосіб Життя, який існував
тисячоліттями, але вже на Новому Духовному Рівні. Старий Спосіб
Життя розвивався, змінювався, відтворювався і знову занепадав, але
ніколи не вмирав повністю, інакше України б не було зараз.
Проходили через країну народи і системи, царства, імперії і диктатури. Останні структури «ізмів» губили Спосіб Життя, але він виживав і
ще повністю не вмер. Тепер потрібно не тільки відродити його, але й
підняти на новий рівень, найкращий, найвідповідніший для нас теперішніх, щоб бути гідними самих себе!
Щоб підняти країну з руїни, потрібно перш за все не заважати Духу
Орія видужати! Бо він, цей Дух, творить сам свій Спосіб Життя. А одужавши, він покаже, на що здатен!
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Прагматично потрібно наступне:
1. Захистити ПРАВА українців в усьому світі. Серед них
найважливішими є Право на власне життя і Право на продукт
власної праці.
2. Цей захист прав може зробити в сучасному світі тільки
державна система.
3. Об’єднати українців України з українцями всього світу в одну
спільноту з єдиним Способом Життя.
Про перший пункт багато сказано, але багато людей ще не розуміє,
що значить мати Право на власне життя і продукт своєї праці.
Другий пункт – структура держави – є більш неозначеним, за системну суть цієї «структури» йде боротьба і може пролитися кров, як вже
не раз було. Фактично, вся Дія структури Великої Орії має бути
направлена тільки на одне – на захист ПРАВ людини, яка живе
Орійським Способом Життя, тобто на захист оріянця/оріянки.
Третій пункт – це Духовна Єдність, за яку буде сказано нижче.
Що Велика Орія буде собою представляти як соціальна структура?
Чи це буде держава, обмежена територіальними кордонами України?
Чи буде вона мати одну релігію? Чи буде обмежена мовою? Чи буде
обмежена генетичним кодом оріянців, тобто етнічно чиста?
Велика Орія не буде мати ніяких обмежень!
Спосіб Життя буде добровільним, чистосердечним породженням
людини вільної, яка цей Спосіб Життя приймає як розумний, корисний,
як Божественний і який структура Великої Орії буде боронити від усіх
ворогів, які на цей Спосіб Життя захочуть зазіхнути.
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Велика Орія – це не територіально окрема держава, а світова
єдність оріянців, які мають однаковий Спосіб Життя, з Україною як
центром, джерелом, Святою Землею, з якої вийшли і виходять промені зв’язків до кожного її сина і дочки як всередині, так і за межами
території України.
Таку єдність можна створити тільки через сильну структуру України як
Центру Великої Орії і як захисника Орійського Способу Життя.
Створення структури Великої Орії має базуватися на концепціях
«Цілі Держави Велика Орія» і «Сили Держави Велика Орія», які
можуть бути такими:
> Ціль – Велика Орія, об’єднуюча всіх українців світу.
> Сила – Вільна Людина, Орій, права якої на власне життя і
продукти праці гарантовані і бороняться Великою Орією.
Все у Великій Орії створиться відродженим розумом і свідомістю
окремого орійця, для якого життя є найкращим тільки в своєму
Способі Життя. В такому середовищі, де буде існувати Велика
Духовна Сила всіх представників Великої Орії, наступні проблеми
світу не будуть мати значення. Наприклад:
1. Глобалізація економіки. Не зможе зашкодити людям, які мають
вищий Спосіб Життя і самі є глобальною єдністю.
2. Кримінальні структури. Не зможуть функціонувати в системі,
побудованій на чеснотах Способу Життя, з державою, яка цей
спосіб захищає.
3. Нездоровий культурний вплив. Неможливий, тому що він не є
прийнятним для вільної людини специфічного етнічного
Способу Життя.
4. Зазіхання на території. Неможливі, бо ми, українці, є по всьому
світу, і як із середини, так і ззовні готові захистити Центр –
Україну. Таку структуру не подолати.
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Етнічний Спосіб Життя не має необхідності розповсюджувати свою
духовність на інші народи, як то роблять інтернаціональні релігії;
йому не потрібні ні чужі території, ні чужі ідеології; йому не потрібно
контролювати чи підкоряти інших, бо це Душі Орія не потрібно. Тому
що немає інших потреб для неї, як жити вільно, мати право жити
своїм Способом Життя, який повністю і абсолютно задовольняє всі
можливі потреби людини в пошуках персонального Щастя.
Спосіб Життя не насаджується силою, а виростає стихійно із середини
соціуму. Україна має зародок нового Способу Життя, який треба кріпити,
ростити, плекати, щоб він став суттю Українського життя.
Надбання національної культури створює духовний світ людини,
означує її поведінку, її відношення до собі подібних, тобто моральну
поведінку. Людина не буде творити зло своїй сім'ї, роду і нації скоріше, ніж чужій. Національно означена людина, на відміну від безнаціональної, природно стає людиною моральною.
Описана структура Великої Орії може викликати багато запитань.
Скажімо, як можна буде поєднати Спосіб Життя, який об’єднує українців в усьому світі, з місцевими законами проживання людини за кордоном? Тут можуть бути конфлікти. Так, можуть і будуть, але з розвитком усіх держав в напрямку глобалізації етнічних спільнот, ці конфлікти будуть поступово вирішуватися міжнародними правами, як вони
вирішуються уже зараз там, де є потреба.
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РОЗУМ І СВІДОМІСТЬ.
ДУХОВНІСТЬ І ВІРА
Духовна історія України
"Ум великий божий є єдиний з нами,
і тому творимо і говоримо з богами воєдино".
Велесова Книга (дошка 1)
Ведучи мову про необхідність духовної єдності, ми волею-неволею
відправляємося в давні часи свого народу, бо хочемо знати, якими
були наші пращури, що вони робили, як себе поводили? Україна є
однією з небагатьох країн світу, які можуть відправлятися в прадавнє
аж до самих витоків існування людства. Мало який етнос світу має
такі давні корені. На жаль, нам не відома детальна історія нашої країни, бо ніхто її не записував в ті часи, але ми можемо пройтися по старому світу через легенди і міфи, і вони донесуть до нас хай не фактичні знання, але відчуття і подих доісторичного часу. Особливо
корисними такі екскурси є для порівняльної оцінки духовного росту
наших людей та розвитку їх розумового рівня.
Існує легенда про те, як древній Рама привів своїх людей на берег
Дніпра і започаткував нову культуру. Роздумуючи над цією легендою,
мені здається, що Рама, скоріше, був не чоловіком, а жінкою. Саме
ім'я говорить за це. В слові РА-МА ми маємо РА - Сонце і МА - мати.
Тобто Рама - це «Мати Сонця», жінка, наша з вами прародителька. А
ми є «Діти Сонця», і це добре відомо, що колись ми себе так і називали (1). Спадщина Рами - це наша спадщина. Розглянемо, в чому
вона полягає.
Давайте думкою полетимо до тих часів, коли наша «Мати Сонця»
привела своїх «Дітей Сонця» на берег Дніпра. Скоріше всього, це трапилось до Великої Катастрофи, яка була, ймовірно, 5508 років до
нової ери (2). "Діти Сонця" мали причину для переходу від прісних вод
- 95 -

ОРІЯНСТВО
античного моря, яке стало солоним і чорним після катастрофи – затопилося солоними водами Середземного моря. Можливо, їх прогнала
з тих місць Велика Катастрофа. А можливо, вони прийшли, щоб почати нове життя, нову культуру, створити новий Спосіб Життя, який
зароджувався в їхньому розумі під впливом космічних сил, що ведуть
до циклічних перероджень усього живого і неживого на Землі (3). Час
нового розумового рівня (двохкамерного – детальніше про нього
читайте нижче) для них прийшов! Достовірно цього ми не знаємо.
Проте уже відомо зараз, що Новий Рівень Розуму зародився вперше
на терені нашого прадавнього краю. Підтвердження цьому ми знаходимо в найдавніших, самих перших проблисках людських знань, які
могли початися тільки там, де цей розум зароджувався. Ці знання відкрилися нашим пращурам - землеробам Трипілля. Мабуть тому, що
вони були готовими до того, щоб ці знання сприйняти. Адже наші пращури першими навчилися обробляти землю й випікати хліб, приручили тварин, пошили одежі для тіла, збудували хати для життя, створили перші мистецькі вироби, а потім плавили метал. І навіть мали
писемність під кінець 3000-річного існування своєї цивілізації, яка є
старішою за єгипетську і шумерську.
Вони змінили світ, змінили людське світобачення. Кожен свідомий
українець відчуває прямий духовний зв’язок з цими знаннями, тому
що ці знання існують в сучасних Українських символах і традиціях, які
є частиною культури українця і які підтверджуються археологічними,
лінгвістичними, історичними, науковими дослідженнями. Все це
українець відчуває своїм нутром, своїми генами!
Тож направимо наші думки на ті давні часи, коли розумовий рівень
людини був ще диким, тваринним - і аж раптом змінився, піднявся на
новий рівень. Що трапилось, що людина так швидко набула нового
світогляду? На це питання відповісти достовірно ми ще не можемо.
Але все-таки будемо рухатися в напрямку пролиття світла.
Нашим пращурам раптом відкрилося, що світ має чотири сторони,
чотири напрямки. Вони зрозуміли своє положення на Землі і закони
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двохвимірного світу. Діти Сонця зафіксували це символом перехрещених ліній - хрестом. Пізніше до двохвимірного простору Діти Сонця
добавили третю компоненту - час, або людське життя, яке вони розмістили на перехресті тих двох ліній. Таким чином людина отримала
своє географічне положення на Землі, яке з тих пір є завжди в центрі
хреста, завжди на хресті. Людське життя (час) було прив’язане до
фізичного положення (хрест) в двохвимірній системі координат.
Звичайно, що тоді не мислили сучасними математичними категоріями, але розуміння суті було таким, яке маємо зараз, воно фактично
не змінилось.
Хрест став також символом початку життя, яке виходить із двох начал
- жіночого і чоловічого, які «перехрещуються», щоб дати нове життя.
Тобто життя виходить із перехрестя хреста, де вертикальна лінія є
чоловічим началом, а горизонтальна - жіночим. На тому перехресті
людське життя зароджується і залишається увесь даний людині вік.
Хрест став також символом Сонця – свастею, або сваргою. А пізніше
- символом Бога, простертого в часі і просторі. Цим простим символом хреста була закодована сутність Людського Життя, його найважливіші концепції: положення людини в просторі, коло часу, зародження життя, Сонце - Датель Буття, або Бог. Цей символ найраніше зародився в Трипільській культурі – древній Аратті - більше семи тисяч
років тому (як видно по її кераміці) і дійшов до наших Українських
вишивок, писанок, обрядів. Цей символ живий до сих пір як у нас, так
і в цілому світі, бо пішов від нас до інших народів. Хрест став символом спасителя Христа, який приніс вчення про новий рівень людського розуму, нове розуміння життя.
Діти Сонця зрозуміли різницю між духовним і фізичним - двома формами існування енергії. Це було перше розуміння людської свідомості як
реальності, яку творить розум. Це розуміння було пізніше увіковічене
іншим символом - жовто-голубим знаменом. Жовтий колір був зверху
- як небесний, сонячний, духовний, що дає життя, а голубий знизу - як
фізичний, земний, як вода, що також дає життя. Обидва джерела життя
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- сонце і вода - поєднані, обидва начала життя - духовний і фізичний потрібні. Як хліб не вродить без сонця і води, так і людина не може існувати без фізичного тіла і духовної свідомості.
Діти Сонця зрозуміли, що людина повинна робити те, до чого покликана, до чого має хист, уміння, талан. Вони означили чотири категорії
людської діяльності, які відомі як варни (4):
1.
2.
3.
4.

Розумова або духовна - брахмани.
Владна або військова - кшатрії.
Виробнича або організаційна - війші.
Робоча або виконавча - шудри.

Розуміння призначення людини привело до розуміння структур людських спільнот і допомогло створити спосіб життя, який був найбільш
прогресивним, тобто корисним, для людей того часу. Ми зараз маємо
класову структуру суспільства, яка замінила варнову. Класова структура поставила власність в якості основного елемента соціального положення і розділення, на відміну від духовного призначення і здібностей
людини. Варнова і класова структури різняться тим, що варнова розділяє людей по здатності якісно виконувати свою суспільну функцію, а
класова - по здатності впливати на створення матеріального добробуту через власність. Тут ми маємо перехід від духовного життя до матеріального як по цінності, так і по змісту. Можливо, нині прийшов час
повернутися до начальної градації суспільства, до розділу людей по
здатності якісно виконувати свою місію на землі, як було при варновій
системі, але на новому рівні – вищому витку розумового розвитку.
Таким чином, Діти Сонця, наші пращури, започаткували колись свій
новий, вищий, складніший від попереднього Спосіб Життя. Цього
могутнього світогляду вистачило на тисячі літ людського розвитку.
Нове переродження світу знову близиться і вимагає переосмислення
теперішнього Способу Життя. Новий Перехід із теперішнього до
вищого розумового рівня чекає і Україну.
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Розум і Свідомість
Україна зараз переживає Відродження своєї історії, як своєї Слави,
так і свого часу руїни. Багато українців хочуть відродити Український
Спосіб Життя, тому що належність до своєї національної традиції дає
необмежені можливості для особистого творчого розвитку і пошуків
Щастя. Але як цього досягти? З чого почати?
Давайте, для прикладу, назвемо людину, яка прагне жити за принципами Українських Духовних Традицій і Українського Способу Життя
словом «українець» або «українка». Давайте наповнимо ці слова
новим і більш глибоким змістом. Бо тепер українцями називають себе
навіть ті, які не мають або не хочуть мати нічого спільного з Україною.
А називатися українцем треба заслужити.
Для цього треба мати, перш за все, українську духовну свідомість,
яку треба урозуміти, сприйняти серцем, душею. Треба відчути себе
спадкоємцем Трипілля, орійських землеробських традицій, традицій
Руського Києва, а також усього древнього родового ланцюга - скіфів,
сарматів, антів… І усе це відчути своїм нутром, своїми генами!
Українець - це також спадкоємець Української мови. Мова є духовним кодом власної свідомості, який має тисячолітні нитки зв’язків і
успадковується генетично, як показують, наприклад, дослідження
сучасного лінгвіста Нома Чомського (Noam Chomsky). Тільки через
рідну мову людина здатна знайти свої духовні джерела, відкрити глибинну сутність себе і свого народу, нації. Через рідну мову відкривається можливість вищої творчої діяльності і досягнення Вищого
Розумового Рівня.
Немає нічого більш згубного для нації і її людей, ніж загубити свої
духовні начала, мовні джерела, духовний зв’язок історичних часів - це
рівноцінно загубленню душі. Здоровою така нація бути не може.
Теперішня Україна є духовно хвора. Для її оздоровлення потрібні
зусилля її кращих синів і дочок, її справжньої , а не формальної еліти,
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які поведуть людей до своїх національних джерел духовного відродження. Без Духовного Відродження майбутнє України мертве.
Ніякі економічні чи політичні заходи не спасуть країну без її попереднього Духовного Відродження. Таке Відродження починається в
нашій власній свідомості, в свідомості кожної окремої людини.
Загляньмо в свою душу. Знайдімо там своє. Зрозуміймо, що власне
повноцінне життя, пошуки Щастя неможливі там, де нема рідної сім'ї,
рідні, і перш за все - власної нації! Станьмо українцями!
Щастя є поняттям духовним. Чисто тілесні задоволення можуть принести тимчасове відчуття насолоди (які дехто помилково називає
щастям) , але ніколи не зможуть задовольнити людину повноцінно.
Більше того, штучно викликані тілесні задоволення рано чи пізно
викликають страждання, біль або хворобу. Тільки здорова духовність
може слугувати сталим фундаментом для щасливого життя. Тож
помислимо над тим, що таке Духовність.
Духовність є категорією людського розуму. Як розум, так і духовність є формами не-матеріальної енергії, про що буде сказано далі.
Говорячи про розум, ми одночасно говоримо і про Духовність, яка є
психологічно-моральним світосприйняттям і відображенням
Буття у розумі особистості.
Наука тільки підходить до розуміння розуму і свідомості. Перше, що
треба відрізняти, так це – Розум і Свідомість. Ці концепції дуже часто
або плутають, або споріднюють, або одне називають іншим. Я постараюся означити цю відмінність.
Розум є нашими думками, відчуттями, емоціями, бажаннями, світобаченням, розумінням світу, всім тим, що здатен творити наш мозок в
мовному середовищі.
Свідомість є тим, що ми не контролюємо, а з чим живемо.
Свідомість є вищим організаційним принципом, який стоїть за будьякою створеною формою природи. Це ніби прихід святості в матерію.
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Робота мозку не створює Свідомість, але Свідомість створює роботу
мозку. Свідомість не оперує мовним середовищем і не може сприйматися через мову.
Розум є маніфестацією Свідомості. Можливо, тому так часто Розум
сприймається як Свідомість, і навпаки. Розум для Свідомості є, як
слова є для Розуму, – слова породжені Розумом, але не є Розумом
самі по собі; Розум породжений Свідомістю, але не є Свідомістю сам
по собі.
Розум і Свідомість є нематеріальними. Релігія вчить, що наша
«душа» ніби містить Свідомість і цим «оживляє» наше тіло. Це застаріле розуміння Свідомості, заплутане і невірне. Зараз можна сказати,
що найближче до концепції Свідомості може підійти визначення Бог
= Буття. Відмінність від релігійного вчення полягає в тому, що
Свідомість є інтегральною частиною кожної людини і існує в якійсь
взаємодії з нашим Розумом.
Рене Декарт (1596 - 1650) вважав, що людина має дві складові - духовну і фізичну. Ці дві складові існують незалежно і не можуть творити
(створювати) одна одну. Це є так звана Декартова теорія «дуалізму»,
яка розвинута в більш ширшу теорію психофізичного дуалізму, де все
Буття, вся Реальність Світу має дуальну, тобто двояку сутність. В кінцевому висновку, по Декарту, Свідомість людини не може бути породжена фізичним, матеріальним світом. Вона існує в ньому, але
відокремлено від матеріального тіла!
Урозумівши принцип психофізичного дуалізму і погодившись з ним,
може виникнути питання: якщо світ почався з «мертвої» матерії, то як
тоді могла виникнути «жива» Свідомість? Адже не могло виникнути
мислення, життя, відчуття, інтуїції від матерії, яка НЕ мала в собі
початкової «духовної», або «живої», частки світу.
Все почалося з Бога, або з нематеріального світу, Свідомості, яка
існує окремо від матеріального світу, і розвиток останнього здійсню- 101 -

ОРІЯНСТВО
вався під її «наглядом» - так Бог створив світ. Так само і мислення
людини, її розум є наслідками розвитку «матеріальної» структури
мозку під впливом «божественної» Свідомості. Наша мозкова структура, її здатність мислення досягла зараз такого рівня, що здатна зрозуміти саму себе і навіть те, що наш Розум створила Свідомість!
Свідомість і матерія є формами енергій, коливаннями з різними по
рівню частотами – стверджують сучасні науки. Ці вібрації різних частот створюють все, що існує в світі. Матеріальний світ є вібраціями
енергетичних полів нижчих частот, а духовний світ - вібраціями вищих
частот.
Український академік Володимир Вернадський дослідив, що наша
Свідомість, будучи нематеріальною, є здатною змінювати матеріальний світ, і наука, за його словами, не може пояснити, як це можливо. Виглядає так, що це можливо тільки при умові, якщо
Свідомість може змінювати матерію. Технологія цього впливу нам
невідома, але його факт вже не викликає ніякого сумніву. Ці два
«світи», Свідомість і Матерія, існують і взаємодіють в людині поряд
протягом її життя.

Розум і його історичні зміни
Свідомість створює і розвиває людський Розум. Свідомість, яка існує
в кожній людині, дехто зве Богом. Ця Свідомість створила світ і людину в ньому. Ми не знаємо, чи змінюється вона сама, але людину вона
змінює постійно, і особливо її Розум.
Розум людини змінювався багато разів за історію розвитку людства,
від нижчих до вищих рівнів. Зміна розуму до якісно іншого стану проходила завжди за відносно короткий час (катаклізматично), і ці зміни
відбувалися у напрямку ускладнення. Кожен розумовий рівень відрізнявся від попереднього відмінним мисленням людини і відмінним
світобаченням. Таких розумових рівнів ми можемо зараз назвати, як
мінімум, чотири. Найбільш вивченим є, звичайно, останній розумо- 102 -
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вий рівень, в якому ми зараз живемо і який назвемо «сучасний
розум».
Стрибки розумового розвитку стали предметом наукового дослідження, як і сама робота мозку, відносно недавно. Досить цікавою роботою
в цій області є фундаментальна праця американського психолога
Джуліана Джейнса, описана в його книжці «Походження Свідомості
через розпад двохкамерного мислення» (5). Д. Джейнс називає
«розум» у своїй книжці «свідомістю», але ми будемо використовувати слово «розум», як було означено вище.
Можна означити чотири розумові рівні, через які пройшов розвиток
людини. Їх можна назвати так:
1
2
3
4

рівень- примітивний розум;
рівень - двохкамерний розум;
рівень- сучасний розум;
рівень - космічний розум.

Кожна зміна розуму була пов’язана з отриманням людиною якісно
нових здібностей, і кожен «перехід» до нового мислення викликала
якась принципова причина, яка була каталізатором зміни свідомості.
Примітивний розум. До цього розумового рівня привело використання ручного інструменту, яке викликало ускладнення життя і необхідність мови.
Двохкамерний розум. До цього рівня привело слово, або мова, яка
викликала подальше ускладнення життя і необхідність записів сказаного, тобто писемності.
Сучасний розум. До цього рівня привела писемність, яка створила
можливість обміну і поширення знань, що, в свою чергу, привело до
неймовірного збільшення інформації і необхідності її якісно нового
обміну, тобто Інтернету і сучасних форм віртуального спілкування.
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Космічний розум. Вищий від сучасного розумовий рівень, до якого
людина зараз розвивається. Можна спекулювати, що до цього розумового рівня нас ведуть сучасні технології віртуальних, електронних
комунікацій, які стали можливими завдяки комп’ютеру. Але це було б
дуже далеким від істини уявленням про природу і масштаби космічного розуму.
Про примітивний розум ми знаємо дуже мало. Для цілі цієї книжки він
не дуже важливий, тому ми опустимо його детальний розгляд.
Почнемо із 3 рівня – сучасного розуму, який ми найкраще знаємо, бо
з ним, власне, живемо. Щоб зрозуміти, як ми досягли цього рівня і чим
він характерний і відмінний від інших, нам потрібно знати, яким був
попередній, 2 рівень.
Д. Джейнс (5) вважає, що 2 розумовий рівень закінчився приблизно
ТРИ - П’ЯТЬ тисяч років тому. Відносно недавно. До того часу люди
мали так зване двохкамерне мислення. Особливість цього мислення
була в тому, що люди були не здатні відчути себе в просторі і часі, як
зараз, і не мали здібностей логічного мислення, які маємо ми, а жили,
так би мовити, напівінстинктивно, виконуючи більшість своїх життєвих функцій автоматично, майже не думаючи. Коли ж якась обставина життя вносила потребу прийняти логічне рішення, в такий момент
«кризи» (по Д. Джейнсу) людина не починала логічно мислити і шукати рішення, як це вона робить зараз, а «чула голос», який казав людині, що робити далі. Джейнс приводить такий приклад.
Уявімо людину, яка веде автомашину і про щось задумалась, слухає
музику. Поки дорога спокійна, шофер веде машину підсвідомо, не
думаючи про процес управління, натреновані м’язи і очі ніби самі
виконують цю роботу без активного втручання розуму водія, який
може займатися своїми думками, вести розмову або слухати музику.
Тепер уявімо «кризовий момент»: попереду вискакує вантажівка і
зменшує швидкість… Що робить розум сучасного водія? Він, перш за
все, «пробуджується»: забуває про розмову, музику, все стороннє і
починає активно думати, що йому робити, при цьому ясно «бачачи»
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себе в просторі цієї ситуації і роблячи усвідомлені логічні кроки для
запобігання потенційній аварії.
Тепер уявимо, що в такі обставини потрапила людина з двохкамерним мисленням попереднього, 2 розумового рівня. Як би вона себе
повела? Д. Джейнс стверджує, що людина цього рівня в такий критичний момент почула б в голові «голос», який би їй «підказав», що
робити далі, скажімо: «Поверни наліво, гальмуй!». Тобто людина
такого розумового рівня була б нездатною позиціонувати себе в просторі і часі так, як то здатні ми.
Така особливість двохкамерного мислення зараз зустрічається у хворих на шизофренію. Д. Джейнс стверджує, що шизофренія є пережитком двохкамерного мислення, атавізмом.
Підтвердженням існування двохкамерного мислення було вивчення
найдревніших писемних творів, наприклад «Іліади» Гомера, а також
протоісторичних форм людської діяльності, в яких поведінка людей
підказувала можливу присутність такого мислення. Приведена книжка Д. Джейнса і ряд інших праць досить детально описують такі
дослідження.
З релігійної точки зору, двохкамерне мислення можна пояснити присутністю Бога в житті людини. Був час, коли Бог/боги розмовляли з
людиною напряму і направляли життя людини шляхом «прямого спілкування» з її мозком. За це розповідають майже всі релігійні тексти.
Людське життя тоді керувалося прямим голосом Бога. Людина не
мала достатньо розвиненої власної вільної волі, і Бог не міг довірити
їй робити власні рішення. Згадайте трагедію, яка трапилась, коли Єва
вирішила сама, без дозволу Бога, дати Адаму яблуко! Це був період
«виховання» людської свідомості Богом. Людина в цей період вивчала СЛОВО, яке розвивало її мізки, в той же час розвивалася і ускладнювалася її мова. Прямо по Біблії - «Спочатку було слово, і слово
було у Бога!»
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Прийшов час, коли голоси богів замовкли. Боги ніби відпустили людину жити самостійно, дозволили керуватися новим рівнем розуму, який
вже передбачав вільну волю. З того часу людині потрібно було
самій приймати рішення.
Цікаво, що слово «релігія» (ре-лігія) перекладається як «відновлення
зв’язку». Можливо, релігії і виникли як бажання відновити той старий
«зв’язок» з Богом/богами, який колись існував. Якщо це дійсно так а воно виглядає, ніби щось подібне було, - то релігії несуть негативний вплив на розвиток розуму, бо тягнуть цей розвиток назад або
хочуть його призупинити.
З наукової точки зору, стимулом для зміни рівня розуму від примітивного до двохкамерного була потреба швидкого прийняття рішень в
новому світі, який ускладнювався, і мати для прийняття цих рішень
більш-менш універсальні, однозначні відповіді. Така потреба була
викликана суспільним розвитком, ускладненням життя людей, збільшенням населення, необхідністю більш тісного спілкування.
До зміни розуму привела поява слова, а значить, мови, яка виникла
під кінець примітивного розумового рівня і розвивалася протягом
періоду двохкамерного мислення. Слово, діючи на людську свідомість, розвивало її, змінювало фізичну структуру мозку (5), здатності
розуму, створюючи людину з новим розумовим рівнем – рівнем двохкамерного мислення. На цьому рівні людина почала керуватися в
своєму житті словом, на відміну від примітивного рівня, де керувалася жестами, вигуками, інстинктом - майже як тварина.
На рівні двохкамерного мислення мав місце подальший розвиток
усної мови, який під кінець привів до писемності.
Писемність виникла як необхідність справлятися із ще більшими
ускладненнями життя. Потрібно було записувати для пам’яті економічні операції, якісь думки, писати листи, записувати легенди, історію
діянь властителів для майбутніх поколінь. Написи Кам’яної Могили,
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клинописні таблички Шумеру, Закони Ману і подібні з“явилися якраз в
цей час. Розвиток писемності привів до сучасного розумового рівня.
Процес розвитку сучасного розуму викликав також «соціальну спеціалізацію» людей. Ті, хто чув слова Бога/богів або був здатним їх штучно «викликати», стали займатися цим професійно. Люди слухалися
цих «обранців Бога», питали у них поради, підкорялися їх волі, вірили у їхню здатність «розмовляти з Богом». Так появилися жерці і культові обряди.
Винайдення писемності і перехід до нового розумового рівня – сучасної свідомості - почався від 5 до 3-х тисяч літ тому і закінчується
зараз. Цей період був коротшим за попередній, а наступний буде ще
коротшим.
Людина сучасного розуму отримала ряд здібностей, яких не мала в
попередньому розумовому рівні, як, наприклад, здатність розпізнавати велику кількість кольорів, здатність розуміти музику, і на основі цих
здібностей творити самостійно. Та найголовніше, людина почала
МИСЛИТИ по-іншому, її мозок почав працювати по-іншому, нове мислення дало людині можливість розпізнавати себе в просторі і
часі.
Цікаво, що період переходу від двохкамерного мислення до сучасного припадає на період занепаду Трипільської цивілізації. З цього
можна зробити припущення, що трипільці, можливо, мали двохкамерне мислення. Їх поведінка, мистецтво, спосіб життя може слугувати
тому підтвердженням. Коли двохкамерне мислення зникло – зникло і
Трипілля! Цю здогадку, наскільки я знаю, ні один науковець поки що
не досліджував.
Зародки майбутнього розумового рівня – космічного розуму - уже
мали місце на Землі в появі людей з надзвичайними здібностями і
якісно відмінним світобаченням. До таких людей космічного розуму,
які жили на Землі, канадський лікар і письменник Моріс Бак у своїй
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книзі «Космічна свідомість» (6) відносить Ісуса Христа, Мухамеда,
Будду, Данте, Уолта Вітмана, Сократа, Аристотеля і ряд інших. Ці
люди бачили світ по-іншому, ніж його бачить переважна більшість.
Вони мали, на думку М. Бака, той самий космічний розум, до якого
людство має прийти в майбутньому, на вищому витку свого розвитку.
Термін «космічна свідомість» був вперше запроваджений М.Баком в
його книзі однойменної назви, виданої в 1901 році. Тут знову я користуюся терміном «розум» в розумінні того, що М.Бак зве «свідомістю».
Хотілося б зрозуміти, як "бачили" світ ці люди "космічного розуму" і як
нам досягти такого рівня світосприйняття? Розвиток нашого розуму
буде швидшим, якщо ми зрозуміємо потенційні можливості і функцію
космічного розуму, бо ми впливаємо на наш власний розум активною дією власного мислення. До такого висновку прийшло багато
кращих умів світу. Прикладами можуть бути роботи В. Вернадського,
Д. Джейнса, Е. Толле і багатьох інших. Безспірним є те, що наш розум
покращується, а з ним і наше розуміння і сприйняття світу. На жаль,
ще маємо думки, навіть серед вченого люду, що людина була більш
розумною колись, ніж є зараз, що наші пращури знали якісь секрети
Буття, які нам пізнати вже не дано! Це є помилковий погляд - розум
змінювався в напрямку ускладнення і покращання. Кожна зміна розумового рівня людини була пов’язана з отриманням людиною якісно
нових здібностей. Людина зараз є найрозумнішою від всіх попередніх розумових рівнів. Ми розумніші за всіх наших пращурів, а якщо
якісь знання пращурів і загубилися, то ці знання просто не були
достатньо важливими, щоб їх зберігати.

Духовність і Віра
В попередньому розділі ми говорили за Свідомість і Розум та відмінності між ними. Людський Розум, в свою чергу, має дуже багато функцій, з яких нас найбільше цікавлять тут дві – Духовність і Віра. Їх
також плутають, як плутають поняття Свідомості і Розуму. Тому не
завадить означити ці важливі поняття для нашої подальшої розмови.
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Духовність – це психологічно-моральне світосприйняття і відображення Буття у розумі особистості.
Духовність є аспектом розуму, знаннями про Світ, які направлені на
моральну сторону життя людини або етичне розуміння взаємодії
людини із Всесвітом. Важливо відмітити, що якщо ми маємо історичні зміни Розуму, то безумовно повинні також мати місце історичні
зміни Духовності, як кількісні, так і якісні. Зрозумівши це, багато
питань духовного плану знаходять свої відповіді.
Віра – це сприйняття знань без доказу.
Таким чином, Духовність є розумовим сприйняттям знань шляхом
доказу, а Віра є розумовим сприйняттям знань без доказу. В цьому є
їх принципова різниця. В сучасному світі, на сучасному рівні розуму,
все більше і більше людей відходить від Віри і переходить до
Духовності, часто не розуміючи, в чому тут різниця. Людина каже: я
є духовна, а не віруюча! Тепер ми бачимо, в чому тут різниця.
Віра є релігійним поняттям. Власне, Віра і релігія є «одного поля
ягоди», хоча і не є поняттями тотожними.
Релігія – це структурована система світосприйняття, базована на концепції Бога. Якщо хтось каже, що релігія є системою ЗНАНЬ про Бога,
то це не буде вірно, бо «знань» тут як таких як раз нема, а є лише
ОПИСИ релігійних постулатів у розумінні тих, ким вони були складені, і які базовані на ВІРІ.
Тобто, Віра для релігії абсолютно необхідна! Проте для Віри релігія не
обов’язкова. Вірити можна в багато що, включаючи самого себе. Віра
є проміжним світосприйняттям між знаннями і інтуїцією. В цьому відношенні поняття Віри дуже близьке до поняття Духовності. Можна
сказати, що є межа, де Духовність закінчується і починається Віра. Ця
межа між Духовністю і Вірою є дуже розмитою і невизначеною.
Критерій сприйняття світу через знання або на віру, описаний вище,
допомагає цю межу краще розпізнати.
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Людина не може жити без Віри, бо Віра є необхідною частиною людського світосприйняття, яке може мати як дуже корисний результат,
так і негативний, як, наприклад, релігійний зомбуючий вплив. Віра
найбільше пов’язана з поняттям Бога, тому кажуть: «Віра в Бога».
Таке розуміння – «Віра в Бога» - потребує додаткового пояснення.
Вірити не в Бога, а вірити Богу!
В чому тут відмінність?
Одним із розумінь поняття Свідомості, як було описане вище, може
бути те, що ми звемо Богом. Люди кажуть, що вони «вірять в Бога».
Це рівноцінно тому, що сказати: «Я вірю в Свідомість»! Що це означає? Лиш те, що людина вірить в існування Бога або в існування
Свідомості. Ну і що? Церква каже, що Бог існує відокремлено, незалежно від існування самої людини. Що далі? Далі, звичайно, йде
надія на те, що «зовнішній» Бог зробить те, що треба для людини!
Але для цього людина повинна робити те, що наказує церква, яка є
представником Бога на Землі, тож тільки вона знає, чого Бог хоче!
Таким чином маємо духовне поневолення людини через Віру в Бога!
Оскільки Віра є сприйняттям знань без доказу, то пояснення того, що
хоче «зовнішній» Бог, залишається церкві, а людина стає бездумним
і безсловесним послідовником-виконавцем волі церкви, яка «роз’яснює» Віру - знання без доказу!
Щоб звільнитися від такого духовного поневолення, людина має
вірити Богу, а не в Бога! Тільки віра Богу дає людині пряме спілкування з Богом, без посередника. Віра Богу не дає відповіді на те, чи
Бог існує, чи ні; не дає нам відповіді, чи Бог зробить, чи не зробить
щось для тебе, але Віра Богу (свідомості) дає впевненість в правоті
власного мислення і свободу незалежного духовного світосприйняття
Світу!
Вірити Богу також означає розуміти Бога частиною себе, своєї власної свідомості. Коли я розмовляю на теми віри і люди запитують: «Так
у що Ви вірите? Як Ви розумієте Бога?»
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Я відповідаю приблизно так:
- Я ВІРУЮ ЛЮДСЬКІЙ СВІДОМОСТІ як божественному елементу
Буття, як формі існування Всесвіту, як присутності Бога в моєму
житті.
Можна було б сказати ще коротше:
- Я вірю Богу!
Так вчили нас великі пророки світу, включаючи Ісуса Христа. Я вірю
вченню Христа, як я сам його розумію. Тому називаю себе християнином. Я не вірю в офіційну інтерпретацію вчення Христа церквою.
Розвиток світу і розвиток людської свідомості взаємопов'язані і нерозривні. Це є святим процесом Творення, і кожна людина є Його елементом. Я розумію людську віру приблизно так.
Коли людина «ВІРИТЬ», то вона створює «ОБРАЗ ВІРИ» в своїй голові зусиллями розуму. Цей процес можна назвати «програмуванням»
власного мозку, створенням нових змістовних образів. Такий створений мозком «ОБРАЗ ВІРИ» починає існувати в голові як окрема субстанція мозку, внутрішня мікропрограма, до якої людина починає ставитися як до існуючої зовнішньої реальності поза межами тіла і власного розуму. Насправді, реально, нічого окремого «поза межами»
образу, створеного розумом, немає, а є тільки цей «ОБРАЗ ВІРИ»,
створений в голові людини. Тобто розум створює своєрідний
«ОБРАЗ», який зве БОГОМ і до якого ставиться як до відокремленої
від людини субстанції, яку розум людини починає з цього моменту
сприймати як Бога.
Це означає, що людина вірить в те, що вона сама створила своєю
уявою, своїм розумом, приклавши для цього своє власне вольове
зусилля. Це означає, що реальністю для людини стає її уявлення, а
справжню реальність вона більше не сприймає. Реальність є об’єк- 111 -
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тивна, не залежить від розуму і може бути поступово пізнана розумом, якщо людина підійде до реальності з правильними методами
для її пізнання. Але Віра є іншим феноменом людського розуму, де
знання про реальність не фігурують, тому що інформація про Бога
сприймається без доказу, на віру.
Віра має два напрямки, дві можливості для різних людей.
Для одних Віра створює «образ» в голові, як було сказано, який стає
реальним для розуму і який викликає в людини специфічні релігійні
почуття. Для таких людей Віра стає ототожненням власного відчуття із знанням. Таке «відчуття Віри» формує в людині певне світосприйняття, при якому в її житті раціональне мислення стає непотрібним, проте існування людини стає легшим, бо всі життєво важливі
рішення віддаються Богу, а насправді – церкві.
Для інших людей Віра є розумінням феномену власного розуму.
Таке розуміння Віри приходить до людини, якщо її розум досягає
стану, який називають «пробудженням». В цьому стані розум людини починає розуміти себе самого - стан власного усвідомлення. В
цьому стані людина здатна впізнати образи, створені в голові власним розумом, і може контролювати ці образи. Серед таких образів є і
«ОБРАЗ ВІРИ», який в цьому разі розпізнається і сприймається не як
Бог, а як фантазія власного розуму. В той же час людина впізнає існування Свідомості як частини себе, яка існує самосутньо і яку неможливо створити або пояснити словами, але яка і є її справжнім Я.
Іншим образом, який створює розум, є Его, яке контролює і керує
діями людини, і не в кращому напрямку. На щастя, після того, як Его
є розпізнане пробудженим розумом, воно стає нездатним повновладно домінувати над людиною, бо та «впізнає» його дії через усвідомлення процесу власного мислення. Про цей стан «пробудження»
дуже ефективно написав Екхарт Толле в книзі «Нова Земля.
Пробудження до цілі твого життя» (7); до нього спонукали своїми
вченнями багато духовних пророків, серед яких можна назвати Будду
і Христа.
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Тому на запитання, поставлене вище, в чому сутність моєї Віри, - відповідаю: в сутності моєї власної свідомості. Дійсну «сутність» Віри як
субстанції духовності або розуму, тобто як доведені знання про Буття,
нам, напевно, буде дано пізнати на наступному розумовому рівні, до
якого йдемо. Зараз ми тільки здогадуємося про існування того іншого
світу - духовного. Нам стає зрозумілим, що Бог, якому (а не в якого)
ми віримо, є частиною нас самих, він є СУТНІСТЮ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ.
Цікаво, що на американських грошах написано: «Іn God we trust», що
перекладається «Ми віримо Богу». Можна також перекласти «Ми
довіряємо Богу». Є ще інший відомий вираз, який став знаменитим
рядком не менш знаменитої пісні «God bless America!», що перекладається «Боже, благослови Америку!». Знову ж таки може існувати
інший переклад – «Хай Бог благословляє Америку!» Обидва вирази,
як би їх не перекладали, показують специфічно американське ставлення до Бога – ставлення на персональному рівні, як до Друга,
якому вірять! Так і має бути.

Чому навчав Христос?
Українці були християнами тисячоліття. І нам не завадить зрозуміти,
знявши покров біблійної завуальованості, чому ж все-таки вчив
Христос. Церковні служителі багато чого кажуть в своїх проповідях,
але вони не дають ясного тлумачення вчення Христа. Чому церкви
так погано навчають тому, що проповідував Христос, є іншою темою,
і я її наразі не буду розглядати. Я лише напишу моє власне розуміння того, чому вчив Христос. А там, може, і церкви почнуть це проповідувати? Дай Боже!
Час прийшов для Нового Рівня Розуму. Поступові зміни, які ведуть до
цього рівня, почалися давно. Вище були описані розумові рівні людини, через які вона пройшла історично. До людей, які вже мали вищий,
космічний розумовий рівень Моріс Бак відносить Ісуса Христа.
Вчення Христа було про те, як досягти вищого розумового рівня і що
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для цього потрібно робити. Якби це вчення було зрозумілим церковникам, то ми мали б зовсім іншу церкву. Можливо, ми мали б церкву,
яка б не вчила нас страхом, не знищувала кращих жінок, називаючи
їх відьмами, не лякала б дітей і дорослих пеклом, не ховала б правду про наші народні звичаї і свята, а вчила б нас шляху до «пробудження», до вищого розумового рівня. Та, на жаль, маємо те, що
маємо.
Для чого нам треба знати, чому насправді навчав Христос? Яке значення це може мати для особистої життєво-творчої дії і пошуків
Щастя? Як знайти відповіді на ці питання?
Давайте назвемо предмет таких зусиль
«Пошуки Духовної
Мудрості». Оскільки «пошуки мудрості» в сучасній мові називають
грецьким
словом
«філософія»
(грецьке,
філо=пошуки,
софія=мудрість), то наші пошуки можна також назвати «Духовною
Філософією».
Наші попередні роздуми-пошуки вже привели нас до розуміння людського розуму і його історичних змін, до зв’язку і відмінностей між
Розумом і Свідомістю, між Духовністю і Вірою, а зараз покажемо, що
про все це говорив Христос.
Вище було обґрунтовано, що людський розум, пробудившись, тобто
піднявшись до трошки вищого рівня, здатен розпізнати присутність
Свідомості в людині, яку дехто називає Богом. Можна сказати, що
людська свідомість є частиною того, що звуть царством Божим. Тобто
ми уже живемо в царстві Божому, і не має значення, чи людина розуміє це, чи ні. Бог є більш загальна концепція, ніж людська свідомість,
і існує в усьому навкруги як Всесвітнє Єство (Буття).
Христос розумів це біля 2000 років тому, коли сказав: "Я - в Отці, а
Отець - у Мені" (Ів.14.10). Своїм вченням і прикладом Свого життя
Христос роз'яснив нам правильне розуміння Бога. Коли Він сказав: "Я
- дорога, і правда, і життя" (Ів.14.6), то мав на увазі приклад Свого
власного життя як відповідь для кожного із нас. Він опередив нашу
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здатність зрозуміти те, що йому було зрозумілим, на тисячоліття, бо
сам уже мав рівень космічного розуму.
Пояснення шляху до нового рівня розуму і було основним Христовим
вченням. Той, хто буде здатний сприйняти Христове розуміння світу,
хто стане, як Христос, підніметься до Його рівня розуму, до Його
сприйняття Світу, той стане сином Божим, з пробудженим розумом
вищого (космічного) рівня. Бог є Всесвітній Розум, Отець Свідомості
Всесвіту, який відкривається нам через наш розум. Христос ясно дав
нам знати про те, що Бог є частиною людської свідомості, коли у відповідь на запитання, де є Отець, сказав: "Його знаєте ви, бо при вас
перебуває, і в вас буде Він" (Ів.14.17).
Воля Бога і воля людини єдині в духовній сфері розуму. Наше єднання з Богом є персональним. Через наш персональний розум іде
зв’язок до Розуму Бога. Цей шлях почали Діти Сонця – трипільці (1) ,
продовжили духовні вчителі Заратустра, Будда і Христос.
«Спасіння Світу» є досягненням вищого щабля людського розуму, на
якому загарбницькі війни, насильство, негативні емоції, аморальні
вчинки, нерозумне господарювання на Землі припиняться. «Спасіння
Світу» можливе тільки через процес персонального «спасіння» («пробудження») розуму кожного із нас і переходу до Вищого розумового
рівня – космічного.
Кожна людина є матеріальним і духовним витвором невидимого Бога,
частиною Буття. Кожна людина може досягти розумового рівня, який
мав Христос. Він це розумів, тому сказав: "До Отця не приходить
ніхто, якщо не через Мене" (Ів.14.6).
Ця Істина є невіддільна від того, хто ти є. Так – ти сам є ця Істина.
Якщо будеш шукати її де-небудь в іншому місці, то не знайдеш нічого. Істина – це сутність, якою ти є сам. Ісус доніс це до нас словами
«Я – дорога, і правда, і життя» (Ів.14.6). Ці слова Христа є прямою
указкою на те, де Істина є. Він каже про Життя, яким Ти сам є.
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Християнські містики називають це «Христос в душі». Буддисти називають це природою Будди. Індуси – Атманом, який в Богові. Коли
людина досягне такого розумового стану і цей стан стане її природним, дії людини прийдуть у розумову єдність з життям, яке людина
зараз тільки відчуває всередині себе як свою свідомість. Це буде
єднанням з Богом.
То як нам стати, як Христос? На це Він також дав відповідь. Ця відповідь закодована в його заповітах моральної поведінки, яких п’ять.
Заповіді Христа є такі:
1.
2.
3.
4.
5.

Вижени злість із свого життя.
Одружись раз, ніколи не розлучайся.
Не клянись ніколи.
Не викорінюй зло злом (насильством).
Люби свого ворога.

За кожен заповіт можна написати окрему книжку. Я залишаю читача
з цими заповітами на самоті. Хай Бог допоможе тобі в них розібратися! Найбільш важливим в духовних знаннях є ПОШТОВХ у правильному напрямку. Нехай ці Христові заповіти будуть таким поштовхом!
Та найбільш важливим вченням Христа є його вчення про Теперішній
Момент Життя, який, власне, і є Справжнім Життям, а іншого життя
немає. Це вчення закодоване в молитві, яку повторюють в християнських церквах тисячоліттями і до сих пір, здається, не розуміють того,
що кажуть. Чи не вперше справжню суть Нагорної Проповіді і Божої
Молитви зрозумів Лев Толстой (8), за що його відлучили від церкви.
Ось ця молитва, переписана зрозумілими словами сучасної української мови і відредагована мною:
Суть Життя Істинного
1. Людина є частиною Бога.
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2. Бог є безкінечне Джерело Життя.
3. Нехай Джерело Життя буде святим.
4. Нехай Його присутність буде з усіма людьми.
5. Нехай Його воля буде досягнута,
6. як в Дусі, так і в Тілі.
7. Істинне Життя живить людське тимчасове життя.
8. Істинне Життя – є теперішній момент життя.
9. Нехай це Істинне Життя не ховає від нас нерозуміння,
10. нехай не вводить нас в оману,
11. щоб ми не мали зла,
12. а мали волю, і силу, і розум Бога.
Основна суть цієї знаменитої молитви в тому, що Істинне Життя – це
Теперішній Момент Життя. Це не пройдешнє і не майбутнє, а тільки
те, що існує ТЕПЕР, в цей момент! Якщо людина навчиться жити так,
щоб жити тільки тим, що тепер, вона «пробудить» свою свідомість,
відчує Істинне Життя.
В молитві також говориться, що людина є частиною Бога і людська
свідомість є святою сутністю Бога.
Для порівняння я приведу цю молитву в тій редакції, яку дає людям
церква. Вона є відома всім віруючим.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного
дай нам сьогодні.
І прости нам борги наші,
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9.
10.
11.
12.

як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Порівняйте цю молитву з написаною вище. Вони однакові за суттю!
Різниця тільки в ясності сказаного 2000 років тому для сучасної людини. Чому церква не хоче це пояснити? Можливо, не знає або не розуміє сама, а може, навмисне не хоче, щоб ми зрозуміли те, що сказав
Христос?
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ДУХОВНА ЄДНІСТЬ УКРАЇНИ
Ідоловірство
Розмови про Віру, Духовність, Розум, Свідомість часто зводяться до
суперечок між двома світобаченнями, які для простоти можна означити так:
1. Світобаченням через Науку.
2. Світобаченням через Віру.
Я роздумував не раз над цими питаннями, і мені здається, що, перш
за все, ні перша, ні друга із вище названих позицій не досягає достатньої аргументації своєї ПРАВДИ, тому що обидві позиції використовують ЕКВІВАЛЕНТНІ аргументи, і через це всі диспути скінчуються
НІЧИМ. Тут потрібно обрати новий підхід.
На моє переконання, ми повинні мати суперечки не між позиціями
Науки і Віри, а між світобаченнями Ідоловірства і Вільнодумства як
двома розумовими субстанціями!
Я відношу до світобачення Ідоловірства всі віри і науки, які створюють в людській психіці розуміння життя через Абсолют. Базуючись на
цьому Абсолюті, людина будує аргументи своєї позиції. Абсолют я
буду називати Ідолом, а людей, які будують аргументи таким чином,
– ідоловірцями. Підкреслюю: ними можуть бути як віруючі, так і люди
науки.
Є тут і такі, хто виступають проти створення концепції Абсолюту, віддаючи віжки розвитку в руки стихійності. Вони також є ідоловірцями
– ідоловірцями хаосу, який є ідолом для цих людей.
Ідоловірцями виступають також всі «групові» ідеології, серед яких
назвемо Рідновірів, Християн, Юдеїв, Мусульман і Атеїстів.
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Протилежним ідоловірському світобаченню є світобачення
Вільнодумства. До вільнодумів я відношу людей, яких не завжди і не
відразу можна розпізнати, бо вони не є згуртовані докупи організацією чи структурою, їх єднає тільки одне – ВІЛЬНОДУМСТВО, яке поіншому називають ще скептицизмом.
Фрідріх Ніцше дуже влучно означив ці дві людські «розумові субстанції»
(див.
витримку
із
його
твору
«Антихрист»
на
http://www.mykola.com/readroom/text2.shtml ).
Ніцше називає Ідоловірців «людьми переконання», а Вільнодумів так
і називає – «вільнодумами», в деяких інших перекладах – «скептиками».
Ідоловірець – це людина переконань! Цими «переконаннями» для
Ф.Ніцше є християнська віра, але для нас стає самоочевидним, що
такими «переконаннями» можуть бути не тільки християнська, а будьяка інша віра, яка, за словами Ніцше, обмежує мислення.
Таким «переконанням» може бути будь-яке інше «обмежуюче» переконання, включаючи і атеїстичне, якщо людина, за аргументом Ніцше,
«... не має свободи відповісти на запитання, «правда» це чи
«неправда», відповідно до наполягань її власного розуму: чесність
такої відповіді приведе її до негайного падіння».
Тому атеїст з «обмежуючими» переконаннями є настільки ж віруючим, як і християнин. Таким чином, наші суперечки є насправді між
«віруючими» різних ґатунків. А віра, як було сказано, – це сприйняття
інформації без доказу шляхом розумового самопереконання, іншими
словами – самозомбування!
Тому найкращим визначальним словом для людини з переконаннями
буде, я вважаю, слово – ІДОЛОВІРЕЦЬ, тому що людина переконань
ставиться до свого переконання, як до ідола. Вона молиться на нього,
вклоняється йому, шукає в своєму переконанні відповіді на всі питан- 121 -
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ня в світі. Це є стан персонального розуму, коли людина має до-віру
(йде до віри) до зовнішнього джерела Мудрості, яким є або Бог, або
Наука.
Чим принципово відрізняється Вільнодумство від Ідоловірства?
Думаю, що станом власного розуму, який є мірилом пізнання світу
і робить або Переконання, або пізнає Себе самого! Вільнодум не
заперечує джерел Мудрості, книжок, знань, вивчає їх, аналізує, пізнає, але він ніколи не створює в своєму мозку «обмежуюче переконання». Всі істини, які існують у світі, для Вільнодума є тимчасовими,
перехідними, є ШЛЯХОМ до вищої мудрості і розуміння, яке є вічно
недосяжним. Вільнодум не має КУМИРІВ, не має ІДОЛІВ. Вільнодум
довіряє тільки собі самому і розглядає Себе кінцевим джерелом
пізнання світу. Для Вільнодума, як казав Карлос Кастанеда, «всі
шляхи однакові – всі шляхи ведуть в нікуди!», тобто шлях
Вільнодума ніколи не скінчується, бо не має кінця!
Для Ідоловірця життя і шлях пізнання світу концентруються навколо
Ідола - віри, науки. Дії ідоловірця завжди направлені на возвеличення Ідола, якому він служить: це може бути захист наукових постулатів, переконання себе та інших в істинності своєї релігії або неможливості існування Бога і подібному.
Іншою важливою відмінністю між Ідоловірцем і Вільнодумом є
рівень їхнього розуму. Розум Ідоловірця має застаріле світосприйняття і є еволюційно нижчим станом розуму, а Вільнодума – вищим.
Доказом цьому може слугувати процес занепаду ідоловірчих світобачень і розвиток світобачень вільнодумних. Сучасні так звані
відродження стародавніх вір на Україні є тимчасовим феноменом,
який має перерости в нове бачення світу і новий рівень духовності.
Подібним феноменом є і поява Рідновірства, яке відразу після започаткування стало розпадатися на багато фракцій, і з часом, на мою
думку, має перерости в нове світосприйняття. За Рідновірів скажу
окремо нижче.
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Рівень розуму Вільнодума стоїть ближче до космічного рівня розуму
(про який йшла мова вище), ніж рівень розуму Ідоловірця.
Під кінець хочу сказати, що Національний Спосіб Життя, який розвиває Оріянство - Українська Духовна Мудрість, - є світобаченням
Вільнодума. Це є важливим висновком, який допомагає зрозуміти, в
якому напрямку нам цей Спосіб Життя будувати.

Критика Рідновірів
Після вищеописаного означення Рідновірів як ідоловірців я хочу
написати за них трошки більше, бо це явище має складніший характер, ніж дає попереднє коротке означення. Рідновіри роблять корисну для України справу і заслуговують на повагу і підтримку. На жаль,
на мою думку, вони не все роблять так, як треба.
Щоб зрозуміти, що рідновірам треба робити, потрібно зрозуміти, що
таке віра і чи потрібна вона людині. За це було вже написано вище.
Рідновіри, так само як і християнські церкви, не розуміють концепцій і
зв’язків понять Віри, Розуму, Свідомості і Духовності.
Рідновіри сперечаються про різні релігії, які панують в Україні, критикують християнство як НЕ НАШУ віру, бажають мати НАШУ ВІРУ, але
не розуміють, що ж це таке – ВІРА. А не розуміють Рідновіри суті віри
тому, що вони не мають науки про віру.
Християнська віра має різні сторони свого існування, серед яких найбільш важливими є – організаційний, звичаєвий, теологічний і телеологічний. Коротко скажемо за кожний.
Організаційний – це церква з усіма її атрибутами, приходом, доходом,
будівлями, казною, землею, ієрархією і так далі. Ця сторона християнства, як на мене, має бути повністю реформована в Україні. В цьому
питанні я з рідновірами. Не маю нічого проти того, що вони хочуть
мати нашу віру «організованою» по-нашому.
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Звичаєва сторона християнської релігії не дуже відрізняється від рідновірської за формою, але відрізняється за змістом. Як відомо, церковне християнство взяло майже всі дохристиянські народні звичаї,
традиції святкування, одяг, символи і пристосувало до своєї церкви,
змінивши їх зміст, але залишивши сам звичай в його зовнішній формі.
Тут, знову ж таки, я повністю з Рідновірами за повернення первинного змісту в наші звичаї, святкову їжу, одежу, символи.
Проблема у Рідновірів з теологією. Християнство має теологію, а
рідновірство ні. Теологія, або богослов’я, є вченням про Бога. Це
вчення є глибоке філософське розуміння світу і людини. Воно розвивається і поглиблюється постійно. Сучасний рівень теології вивчає
вже людську свідомість, глибинну психологію, етику, мораль, зміст і
ціль людського існування. ТЕ, про що я писав вище: розумові рівні і
сприйняття Бога, стани персональної свідомості, а також суть того,
чому вчив Христос, можна розглядати як теологію. Не зовсім християнську теологію, але споріднену з християнством. Рідновіри в
цьому плані є на примітивному рівні, якщо взагалі мають якийсь
рівень. Якщо думаєте, що теологія рідновірам не потрібна, то ви глибоко помиляєтеся, на мою думку. Без теології нема віри, а без віри
нема рідноВІРства! Те, чим рідновірство є зараз, нагадує клуб для
народних гулянь з байками міфологічного плану.
Проблема у Рідновірів і з телеологією. Християнство має телеологію, а Рідновіри ні! А без телеології віра не може існувати, вона стає
пустою, як видуте яйце писанки. Телеологія є тим, що вдихає у віру
глибинну суть життя. Телеологія також розвивається, поглиблюється
з розвитком людини і людства. Всі справжні релігії мають телеологію.
Рідновірство телеології не має. А якщо має, то я про це не чув і не
знаю.
Телеологія – це філософське вчення, згідно з яким уся історія світу є
здійсненням наперед визначеної, даної Богом мети, де усе в розвитку природи та суспільства доцільне. Не плутайте це поняття з теологією, або богослов’ям.
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Про що ми тут говоримо? Ми говоримо про те, що людина не є
МАШИНОЮ, а є БОЖЕСТВЕННОЮ істотою, яка має СВІДОМІСТЬ.
Свідомість людини вивчають метафізика, теологія і телеологія - поміж
інших наук.
Без вивчення глибинного змісту життя на рівні людської свідомості
жодна духовна організація людей, як би вона не називалась - християнство, іслам, рідновірство, - не може існувати і не має змісту для
сучасності. Ідеології цих духовних організацій називаються релігіями.
Назви у релігій різні, але всі вони мають споріднену теологію, бо вивчають того самого Бога, тільки через різні підходи. Рідновірство не
хоче це зрозуміти!
Цей Всесвітній Творець є сутністю людської свідомості. Його теологічну суть повинно мати і рідновірство. Інакше воно так і буде тим клубом для народних гулянь, а не школою змісту людського життя і розуміння суті Буття.
Чому рідновірство не має теології? Мені здається, тому, що воно
взяло за базис своєї ідеології війну з християнством і в результаті відкинуло те, що є в християнстві найціннішим, – теологію християнства,
а з нею відкинуло і шлях пізнання Бога. Це є принципова помилка рідновірського руху.
Рідновірам потрібно простягнути руку християнству і взяти у християнства краще з його теології, а потім переробити її на наш
Український національний лад. Відкидати все християнське, що зараз
має тисячоліття напрацьованих філософських думок, є просто нерозумно.
Рідновірам потрібно також увійти в християнські храми, як ніби в свої
рідні, і відродити там первинне значення наших обрядів і символів,
реформувавши християнство.
Рідновірам потрібно реформувати і структуру християнської церкви
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на свій лад – зробивши її національною, відірвавши її від Риму,
Стамбула і Москви.
Іншими словами, рідновірам треба очолити духовний рух України в її
ж церквах, в її християнських церквах, зробити там поштовх до
реформації християнської церкви, а не воювати з церквами, як Дон
Кіхот з млинами, і фантазувати про перемогу над юдо-християнством.

Реформа церкви – абсолютна необхідність!
Держава, а не церква, відповідає за добробут народу, який включає
як матеріальне, так і духовне здоров’я. Тому духовне життя країни є
також відповідальністю держави і має бути під її наглядом. Це не
означає, що держава повинна тримати духовне життя людей під
тиском постійного контролю. Духовне життя по своїй природі вимагає
волі і не витримує контролю, але воно має хибу – потрапляти під
вплив нездорових ворожих елементів, за якими держава повинна
слідкувати і втручатися в тому випадку, коли «духовність» перестає
служити добробуту людей, зайшовши в тенета внутрішніх протиріч, з
яких сама не здатна вийти. В цьому відношенні баланс Держави і
Церкви є балансом Сили і Духу нації, які тісно пов’язані.
Держава створює Умови для Свобод окремої людини і духовних організацій, але при цьому вона ще й несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за розвиток і потенційне духовне здоров’я своїх людей. І тому зараз, коли
навіть дурням, навіть релігійним фанатикам, навіть тим, кому все байдуже, ясно видно, що існуючі церкви України не несуть людям духовного здоров’я, а несуть навіть шкоду, держава має взяти на себе відповідальність втрутитися і виправити становище.
Згадаємо, що так вчинила свого часу королева Єлизавета, коли
силою сформувала англіканську церкву, що принесло небачений розквіт Британській імперії. Якби вона цього не зробила, то, скоріш за
все, зараз Англії би не було і в США розмовляли іспанською або
французькою мовою.
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Тільки той, хто має реальну силу, може бути гарантом Свободи, а
таку силу має тільки держава. З нею поряд йде відповідальність.
Церква традиційно благословляє цю силу держави на праве діло,
якщо вона здатна на це. В нашому випадку - не здатна. Бо не існує як
одна духовна сила народу через те, що є хворою. В такому випадку
треба їй «допомогти» видужати, а це може зробити тільки держава.
На жаль, ми маємо хворими обох – і державу, і церкву. Але й при
таких умовах все одно держава має йти попереду, бо тіло видужує
швидше, ніж дух. Воно піднімає дух, і само піднімається. Необхідність
одужання є самоочевидною.
Необхідність духовного оздоровлення нації, що рівноцінно реформі
церков, усвідомлює кожен українець, і я не буду на цьому зупинятися. Побалакаємо краще про те, як це зробити. Для реформації церкви потрібно мати чітку ідею, сильну волю, рішучі об’єднані дії і, найважливіше, підтримку держави.
Як можна це зробити?
Якщо знову йти старим шляхом - повертатися до Біблії і намагатися
її перетлумачувати, як то робилося раніше під час реформацій і створення протестантства, то нічого не вийде. Біблія, ця книжка, застаріла навіть для існуючого християнства. Суть сучасної християнської
віри не є більше в Біблії, але вона є в інших книжках, які розвинули
теологію і філософію віри.
Популярні в Україні нові біблійні тлумачення не несуть нічого принципово нового, окрім звинувачення євреїв у перекрученні вчення
Христа, що виглядає недоведеним, сприймається на чисто емоційному рівні і є замаскованим антисемітизмом. На такому базисі нову
духовність не збудуєш.
Якби розвинути існуючу християнську філософію в напрямку української духовності, то така теологія була б корисною Україні. Її б призна- 127 -
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ли навіть рідновіри. Оскільки рідновірство не має напрацьованої теології (див. вище), то йому треба черпати духовність не тільки з міфології, але і з існуючих народних вірувань, основним із яких є на сьогодні християнство.
Щось подібне намагався зробити Олесь Бердник своєю Українською
Духовною Республікою – пробував поєднати християнство з рідновірством. Я є його послідовником у цьому. Я вважаю, що концепція
Бердника для України є найкращою. Його послідовники існують по
всій Україні, їх число зростає. Шкода, що О. Бердник пішов від нас, не
довівши справу до кінця, а рух уповільнився і дещо занепав.
Для чого потрібна реформа церкви?
Для одного - Української Духовної Єдності! Бо без такої єдності нічого не буде. Україна не обов’язково повинна мати одну церкву, але
Україна повинна мати Одну Духовність! Україна може мати і буде
мати багато церковних деномінацій, від цього нікуди не дінешся, але
Духовна Єдність має бути тільки одна.
Реформа церков має базуватися на тому, щоб вони не чинили опір
Духовній Єдності людей, як це вони роблять зараз.

Як досягти Духовної Єдності?
Теперішня Україна є духовно хвора. Що роз’єднує країну духовно?
Україна несе багатовікову спадщину поневоленого народу - його
рабську ментальність. Це наслідство затуманило розум. Немає світобачення, яке формується національною традицією. Колоніальна
спадщина засмітила рідну мову, яка є духовним кодом нації.
Втратився національний спосіб життя, власна культурна спадщина.
Не напрацьовано національних мистецьких творів, книжок, картин,
скульптур, досліджень, монументів у такому обсязі, який би міг ство- 128 -
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рити «критичну масу» незалежної культури, що є надзвичайно важливим для виховання нового покоління. Забуті історія, міфологія, традиції, обряди, національні символи.
Існування в одній країні різних інтернаціональних релігій і їх церков
також шкодить відродженню Духовної Єдності. Найбільші церкви на
Україні є християнські, і, будучи такими, вони проповідують інтернаціональну ідеологію, яка має своєю метою світову експансію. Ця мета
є важливіша для церкви за духовну єдність специфічно Української
нації. Власне, така мета, як духовна єдність нації, навіть не входить в
«програму» християнської церкви. Інтернаціоналізм християнської
церкви, який є надбанням структури, створеної для вираження інтересів інтернаціональних імперій Риму, Візантії, Росії, не в’яжеться з
концепцією Національного Способу Життя. Натомість такі ідеології
сприяють загибелі окремих народів і культур.
Основні причини загибелі народів і їх культур були наступні:
1. Природні, стихійні зміни, до яких люди не були готові.
2. Інтернаціоналізм ідеологій чи релігій. Від цього загинули Рим,
Візантія, СРСР, тому що люди по своїй природі не бажають
єднатися в світові системи, а хочуть жити по-сімейному в національній державі, із своєю рідною вірою і звичаями.
3. Втрата державної незалежності. Винятком є євреї, які втратили
державу, але не втратили свого Національного Способу Життя і
тільки тому вижили.
Для порівняння приведемо причини стабільності і довгого існування
народів чи культур.
1. Спосіб життя народу, який базувався на власній духовній доктрині або вірі. Духовна єдність нації давала силу такому народу
переборювати труднощі і бажання творити власне щасливе
життя. Суспільства з духовною єдністю поколінь мали спільність
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свідомості і світобачення, яку створювала мова, обряди, власні
науки, культурні надбання нації, спосіб підтримання порядку,
оборони, будівництва.
2. Розумне використання природних ресурсів.
3. Соціальна структура, яка базована на гармонії владної, духовної, військової і робітничої частин нації. В такій системі існує
персональна відповідальність і захист індивідуальних прав
людини.
Важливо відмітити, що спосіб життя, побудований на інтернаціональній ідеології, не приживається надовго серед людей.
Наприклад, спосіб життя з єдністю багатьох народів в Радянському
Союзі не прижився, бо суперечить природним законам існування
людських спільнот. Ідеологія інтернаціоналізму провалилася в
Радянському Союзі і провалюється в США. Вона також провалилася в Християнстві, тому що воно розкололось на Протестантство (з
багатьма різновидностями), Православну Церкву (з багатьма різновидностями) і безліч християнських сект. Зверніть увагу, що цей церковний розкол відбувався за національними ознаками, що підтверджує присутність національних сил, які хочуть мати свою національну автономію в духовній сфері.
Духовна сила нації породжується її духовною єдністю або єдиною
національною вірою. Без Духовної Єдності сильною нація бути не
може. Причиною появи протестантства було бажання країн створити
національні віри і церкви: лютеранство для німців, англіканську церкву для британців і т.д. Сучасний католицизм стримує духовний розвиток країн, де він існує, бо є інтернаціональним і не несе народам
національної духовної єдності і незалежного духовного розвитку.
Велика кількість релігійних об’єднань і церков США також заважає
духовному об’єднанню людей і ослаблює країну.
Сильною є не та держава, яка має сильну армію і економіку, а та держава, яка має Об’єднану Духовну Силу Народу, де людина є вільною
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і її права захищені. Національний Спосіб Життя неможливий без
Духовної Єдності народу.
Україні потрібна Духовна Єдність
Першою реформою має буде створення Єдиної Української
Національної Церковної Структури, яка має бути зацікавленою в
національній Духовній Єдності. Така церковна структура може існувати як організаційно об’єднані різні церковні деномінації, поєднуючи
між собою національно-духовно-звичаєві функції. Така структура
буде реформувати існуючі церкви в напрямку їх поступової консолідації.
Організаційне об’єднання існуючих церков можливе. Необхідно державним декретом об’єднати найбільші існуючі християнські церкви в
одну структуру і підпорядкувати її Києву, заборонивши вклонятися
Москві, Стамбулу і Риму! Таке силове державне примушення церков
служити своєму народу, продиктоване національною необхідністю
досягнення духовної єдності, зупинить нарешті їх сварки. Підтримка
народу тут практично гарантована!
Інтернаціональні церкви різними шляхами потрібно перетворити на
Єдину Національну Церкву, об’єднану з самого початку по розробленій «організаційній структурі». Теологічні вчення можуть різнитися
серед різних деномінацій за умови, що вони не ведуть до духовної
«різні» між собою.
Основними умовами «організаційної» єдності церков можуть бути
наступні:
1. Служба повинна проводитися виключно Українською мовою.
2. Організаційне і фінансове підпорядкування має бути тільки
Києву, тобто гроші людей не повинні витікати за кордон на
чужинські цілі експансії інтернаціональних релігій, що має місце
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зараз. Це можна зробити, скажімо, шляхом створення
централізованої духовної організації - Об’єднаного Духовного
Храму України, який буде мати представників від усіх
деномінацій, фізично присутніх на території України або серед
Української діаспори. Незалежний державний контролюючий
орган буде слідкувати і відстоювати інтереси українців, а не
інтернаціональних церков, що має місце зараз.
3. Впровадження вищеназваних заходів може привести до розколу
інтернаціональних церков, тобто їх відходу від покори Риму,
Стамбулу і Москві, що треба вітати, підтримувати і стимулювати,
але початково на цьому не наполягати.
Такі заходи не будуть підпорядкуванням церкви державі. Це буде
необхідна передумова перебудови існуючих духовних структур в одну
цільну, Українську, національну. Незалежність окремих деномінацій і
свобода віросповідання буде існувати, бо неможливо поєднати, скажімо, Буддизм з Ісламом і Християнством. Проте кожна із цих релігій
буде мати право існувати в Україні тільки в єдиній національній структурі, тобто в реформованому стані. Якщо релігійна структура не
зможе або не захоче адаптуватися до таких умов, то її присутність в
Україні має бути заборонена як антинародна, деструктивна для
Духовної Єдності України.
Сам процес створення Єдиної Національної Української Церковної
Структури буде вести до духовного відродження народу в напрямку
Духовної Єдності. Як уже згадувалося вище, щось подібне було зроблене в Британії в часи королеви Єлизавети, коли там була створена
своя національна англіканська церква, що дало неймовірний поштовх
до розвитку Англії і досягнення нею світової могутності. А ще раніше
так об’єдналися німецькі лютерани, відколовшись від католицького
Риму.
Розвиток національної духовності має бути природним процесом.
Якщо Церква є національною по суті, вона буде відроджувати наші
національні традиції і обряди і знайде шляхи до Духовної Єдності
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людей. Нова церковна структура повинна бути побудована так, щоб
займатися не міжусобними війнами, а духовними потребами українців. Вільний національний розвиток цього інституту змінить з часом
напрямок духовного розвитку або до більш глибокої Національної
Віри, або до нового розумового рівня, який буде мати зовсім іншу
назву. Але все це буде власним українським духовним надбанням, а
не догматом чужих вчень чи закордонних віянь.
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Ми будем орати ниву Буття,
Назва якій – Життя.
Там засівати будем Слова
А Мудрість зберем на жнива!

Що таке Оріянство?
Оріянство – це неологізм, або новостворене слово, для означення суті нового погляду на українську духовність.
Оріянство не є релігією чи якимось намаганням створити релігію,
воно також не є вірою, не є філософією.
ОРІЯНСТВО - це Українська Духовна Мудрість.
Слово філософія в перекладі з грецької означає «любов до мудрості». Духовна потреба України не є потребою в «любові до мудрості»,
а є потребою в самій мудрості.
Слово ОРІЯНСТВО створено із складових ОР і ЯН як формуючих
корінь слова, де ОР виходить із українського наслідства землероба ОРача, а ЯН означає належність до ОРа. Подібну етимологію має
слово «христи-ян-ин», що означає належність до ХРИСТА. Таким
чином, маємо етимологічно однаково побудовані слова - ХРИСТИЯНСТВО і ОРІЯНСТВО, але ці слова мають відмінні значення.
Християнство є релігією, а Оріянство є мудрістю орійця. В цьому
закладена необхідність переродження Духу Українця від пройдешнього до майбутнього в тому самому духовному руслі.
Англійськими еквівалентами слів «оріянство» і «християнство» є
«orianity» і «christianity».
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Етимологією слова ОРІЯНСТВО я хочу підкреслити належність цієї
науки до роду Ора, тобто український національний корінь. Оріянство
є народною мудрістю, що також підкреслює світобачення Орійського
народу як мудрого народу.
Суть слова ОРІЯНСТВО має діяти оздоровлююче на Українців, формуючи їх свідомість, відроджуючи пам’ять про духовні національні
джерела. Оріянство буде займатися пошуками Національного
Способу Життя. Сподіваюсь, що поступово зміст і саме означення
Оріянства ускладниться і поглибиться.
Мудрість за визначенням є глибоке знання, розуміння, узагальнення
чогось, досвід.
Оріянство - це осмислення, вивчення Української духовності, сформоване як наукова дисципліна. Предметом вивчення є духовне життя
людини із Українського народу. Ця наука закладе теоретичну основу
і обґрунтує духовні потреби Українського народу. Зараз ми не маємо
окремої дисципліни, яка б займалася такими питаннями, тому необхідність створення такої дисципліни існує.
Людський дух, як і тіло, може бути здоровим і може бути хворим. Коли
людина хвора духовно, тобто психічно, то лікар часто вивчає її минуле для того, щоб знайти відповідь для теперішнього лікування, яке б
забезпечило здоров’я в майбутньому. Так само і з загалом людей, з
нацією - минуле несе відповідь для теперішнього і майбутнього.
Україна нині є духовно хвора. Вона була хворою багато століть. Щоб
її вилікувати від духовної хвороби, треба відшукати і зрозуміти її
минуле, справжню історію. Без розуміння минулого - майбутнє неможливе! Наука, яка допомагає відродити пам’ять минулого для людини,
зветься психологією; науками, які вивчають минуле народу, є історія,
археологія, лінгвістика, філософія та інші.
Оріянство – це пошуки Національного Способу Життя на стиках
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вищеназваних наук і додатково - соціології, етнології, психології,
народознавства, релігії, етики, епістемології.
Я хочу взяти духовне оздоровлення України за предмет вивчення, і науку, яка буде займатися специфічно Українською духовністю, хочу назвати Українською Духовною Мудрістю.
Для простоти і символізму я пропоную назвати Духовну Мудрість
України одним словом - ОРІЯНСТВО.
Як специфічно Українська духовність Оріянство повинно вийти з
українських духовних традицій. Та як наука Оріянство має опиратися
на сучасні концепції, сучасні теорії духовності. Як загальна філософська дисципліна Оріянство повинно знайти і впровадити основи
розуміння Духовної Реальності Життя, відомої нам як Реальність
Бога, яку я назвав би краще Реальністю Свідомості, відмежувавшись
тим самим від старих, неповноцінних розумінь, які мають нерозв’язні
протиріччя з наукою.
Оріянство має бути Українською національною - а не інтернаціональною - теорією духовності, тому що національна духовність несе
незрівнянно більше користі для народу, оскільки вона узгоджується з
віковічними традиціями його життя.
Необхідність нової духовної дисципліни, нового підходу до
вивчення духовності Української нації виходить із переконання,
що без відродження Української Духовної Основи майбутнє
України нежиттєздатне!
Ніякі політичні чи економічні реформи не будуть працювати, якщо
люди не будуть мати Духовної Єдності, не повірять собі, не повірять
в свою країну, своє майбутнє, свій народ.
Без духовного відродження жодна країна не досягла успіху економічного чи культурного розвитку. Без духовної величі нація не може мати
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ніякої величі взагалі. Україна може досягти величі. Теперішній історичний момент є для України такою можливістю.
Для Духовної Єдності треба мати єдність духовних джерел, треба
мати згоду в тому, як нам жити, тобто мати спільне розуміння
Способу Життя.
Назвемо людей, які знайшли Духовну Єдність, узагальнюючим словом - Оріянці. За якими ознаками має впізнаватися
Оріянець/Оріянка? На мою думку, мінімум за двома переконаннями:
1. Оріянець/оріянка вірить, що стародавня історія України була
великою і важливою частиною світової історії.
2. Оріянець/оріянка вірить, що Українська історія і Українське
життя протягом останнього тисячоліття перебували під впливом
чужих філософій, а Український Спосіб Життя був трагічно
зруйнований цими нерідними, не зрозумілими для Української
духовності впливами.
Мені здається, що цих двох переконань достатньо, щоб зробити
Оріянцем/Оріянкою любого Українця/Українку.
Якщо духовність Оріянця спробувати описати в Оріянстві, то що повинно бути там записано? Напевно, така духовність має об'єднати існуючі
духовні джерела України в одне. Ці джерела повинні з'єднатися в одну
духовну силу, стати мудрістю, яка з часом ляже в основу духовних
знань нового розумового рівня. Створення віри чи релігії не є метою
Оріянства, навпаки: без оголошення війни церкві, метою Оріянства є
аналіз існуючих релігійних доктрин для консолідації духовних сил і
створення Національного Способу Життя, базованого на досягнутій
духовній єдності і Українській Духовній Мудрості. Серед можливих джерел цієї мудрості назвемо такі:
1. Урозуміння духовних потреб Української нації.
2. Історична духовна спадщина слов’ян.
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3. Сучасні вчення, які об'єднують науку і релігію.
4. Сьогоденні вірування і релігії України.
Чи існуючі Українські церковні організації справляються із вищезазначеними функціями? Чи вони несуть людям національні духовні цінності? Звичайно, що ні, або несуть дуже мало. Причини цього можуть
бути наступні:
1. Україна не має єдиної національної церкви, яка б займалася
духовними справами виключно українців. В Україні діють
інтернаціональні релігії, які борються за владу, за українську
територію, за все більші «парафії», і їм немає часу для чисто
українських духовних справ.
2. Доктрина Християнства не розвинулась до рівня сучасних
філософських наук. Вона потребує реформування. Але
існуючий догматизм церкви не дозволяє це зробити.
3. Українська культурна спадщина народних традицій і обрядів
була спотворена і втратила свій оригінальний духовний зміст,
який існував до Християнства і був частиною Українського
Способу Життя. Традиції, символи, ритуальна їжа Українців
перейшли в Християнство, але їх зміст, їх сутність загубилися,
були замінені новим змістом, а з ними загубилася і сутність
нації, її власні духовні досягнення.
Українцям треба вивчити і зрозуміти ясно, що трапилось; зрозуміти,
що було і що прийшло; зрозуміти, уві що вони вірили колись і уві що
вірять зараз.
Україні треба відшукати і відродити свою духовну спадщину, зрозуміти історію процесу своїх духовних змін, знайти розірвані
ланки ланцюга, з'єднати усе докупи і зв’язати минуле з сучасним.
Можливо, тоді стане зрозумілим, хто ми є і що нам робити далі?
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Символ Оріянства
Я пропоную символ-знак, який буде використовуватися для означення Оріянства. Цей символ зображений на титульній сторінці цієї книжки. Поясню, що він символізує.
Маємо два золотих колеса – внутрішнє і зовнішнє, поєднані золотими шарами-планетами, які розташовані так, що формують хрест.
Всередині внутрішнього колеса – Трисуття (*).
Все на синьому фоні. Споглядання символу
викликає враження Всесвіту з планетами,
синього неба, колеса із спицями, Сонця,
Трисуття і хреста. Вся ця символіка поєднана
в одну цільну структуру.
Цей символ символізує єдність українців в усьому світі через два кола
часу: древнє, з Трисуттям всередині - початок нашої культури, який
розширюється до простору майбутнього, що виглядає, як Всесвіт з
планетами і одночасно, як хрест, у центрі, якого знаходиться
Трисуття. Додатково символ несе відчуття солярного знаку як традиційно українського, духовного.
(*) Трисуття часто називають тризубом, що невірно. Трисуття є унікальним знаменитим Українським знаком-символом, якого не має жодна нація світу і який
несе глибокий закодований зміст – ТРИ СУТНОСТІ, тому і зветься «Трисуття». Це
є Дерево Життя, в якому об'єднані Три Суті - Яв, Нав і Прав - міфологічні архетипи
слов'янської мудрості.
Трисуття має горизонтальну лінію, яка символізує розділення світу на Явний (над
Землею) і Навний (підземний, або захований) світи. Явний світ є життям людини на
землі, а Навний є світом пращурів, померлих родичів, мудрістю віків.
Життя народжується із "зерна", яке ніби посаджене у "землю" – змістовно ділить
світ між живими і мертвими. Підземна частина зерна НАВ - дух предків, із якого виходить, род-иться явне життя ЯВ - центральний росток у Трисутті. Це Явне життя
направляється з двох сторін складною структурою ПРАВ - законів, правди життя.
ПРАВ є направляючою сутністю, яка ніби виростає із досвіду і мудрості пращурів

- 140 -

ОРІЯНСТВО
НАВ і яка є непохитна, як два ножі, що направляють ЯВ-не життя.
(джерело: http://www.mykola.com/main/symbols2.shtml)

Пошук Щастя – методологічний підхід
Нагадаємо, що на питання: що таке Щастя? – відповісти дуже важко
або й неможливо, тому, замість шукати на нього відповідь, поставимо
питання так: які умови життя є найкращими для досягнення Щастя? В
яких умовах щасливе життя буде найвірогіднішим? На це запитання
відповідь знайти вже легше.
Почнемо з очевидного постулату.
Існують дві різновидності умов життя, які є важливими умовами
для досягнення Щастя, – фізичні умови життя і духовні умови
життя.
Роздуми над тим, якими ці умови мають бути, розпізнавання їх існування чи відсутності, можливо, можуть принести нам жадану відповідь про Щастя. За ці умови вже було багато сказано. Ми розмовляли
про умови життя, які створює держава, і умови, які створює етнічне
середовище. Зараз розглянемо це з іншого ракурса – поставивши
більш прямі запитання про етнічність та її вплив на Щастя.
Я вже писав, що одним із позитивних чинників впливу етнічного життя
на шляху досягнення Щастя може слугувати творчість, яка стимулюється етнічним середовищем. Негативним впливом етнічного середовища можуть слугувати духовні страждання людини, викликані відірваністю від етнічного оточення, або обмеження персональних свобод
канонами етнічної звичаєвості і правил поведінки.
Запитання 1. Чи належність людини до специфічного етносу
(генетична) є необхідною умовою для Щастя?
Відповідь майже самоочевидна, бо всі знають, що специфічна етнічна належність не гарантує Щастя, бо в кожному етносі є щасливі і
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нещасні. Привілейоване положення етносу в світі також не є гарантом
Щастя індивіда в ньому. Наприклад, серед індійської касти недоторканих зустрічаються дуже щасливі люди, в той же час серед касти
брахманів, життя яких ніби одна насолода, є люди нещасні.
Відповідь на Запитання 1. Належність людини до специфічного
етносу (генетична) не гарантує Щастя.
Навіщо ж тоді ми так стараємося зберегти нашу Українську націю,
якщо етнічна належність в цілому не гарантує Щастя?
Дійсно, це є очевидним, що етнос, генетична належність до етносу не
є гарантом Щастя! Генетична належність до етносу є вищеозначеною
фізичною умовою життя. Іншою умовою є духовна, яка також не
може бути створена без етносу, бо духовність є етнічною ознакою.
Поставимо запитання про цю умову.
Запитання 2. Чи є виховання і життя в етнічній культурі умовою
Щастя?
Етнічне виховання веде до специфічної духовності, культурних звичок – це сфера людських почуттів, доброчесної поведінки, породженої і обумовленої культурою звичок і морального світосприйняття.
Аристотель (див. вище) казав, що eudaimonia (щастя) можливе тільки в суспільному середовищі (polis) з атмосферою бурхливого життя,
де існують справедливі державні закони і чесноти, породжені національною культурою (звичками). Якщо зможемо описати і якось систематизувати вплив етнічного виховання на духовність людини, то,
можливо, знайдемо для себе відповідь?
Духовність людини виходить із Способу Життя етнічного походження,
який не є обмеженим кордонами країни проживання. Спосіб Життя є
носій духовних атрибутів етносу, які простягаються далеко за межі
етнічної держави і є належністю всіх вихованих в його середовищі
людей, які живуть цим Способом.
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Живучи якимось означеним Способом Життя, дитина з раннього
дитинства виховується у середовищі надбань цього Способу Життя,
який продовжується потім в її дітях, від покоління до покоління. Кожна
людина має надбання якогось способу життя, навіть якщо їй здається, що вона не має нічого подібного. Способів життя стільки, скільки
існує національних культур! І їх виокремлюється у світі все більше, а
не менше, як уже було сказано.
Живучи Українським Способом Життя, виростаючи у ньому, людина
«програмується» на поведінку, яка відповідає принципам її Родового
Способу Життя. Будучи вихованою в своєму Способі Життя, людина
стає нездатною знайти Щастя в іншому способі життя, бо для неї стає
надзвичайно важко, а то й просто неможливо перевиховати себе – це
є дуже важка самоосвітня робота з великим духовним навантаженням. Чим доросліша людина, тим важче це зробити. Тому знаходження Щастя стає однозначно можливим тільки в своєму Родовому
Способі Життя, бо іншого духовного, культурно означеного життя для
людини, як правило, просто не існує. Можливість зміни способу життя
людиною буде обговорено нижче. Зараз маємо відповідь на наше
запитання.
Відповідь на Запитання 2. Етнічне виховання і життя в етнічній
культурі є необхідною умовою Щастя.
Як уже було коротко сказано, етнічне виховання – це «програмування» людини на Щастя.
Життя в середовищі етнічної культури, яка є твоєю власною, є
вищеозначеною «духовною» умовою життя. Важливим висновком є
те, що духовна суть етнічного життя є важливою умовою для Щастя,
а фізична (генетична) – ні.
Подібне розуміння вже береться на озброєння рядом країн, які роблять критерієм успіху державної політики показник задоволення життям (щастя), а не економічні показники. Наприклад, уряд Бутану, де
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більшість населення живе дуже бідно, з точки зору міжнародних економічних показників, вирішив базувати свою діяльність на основі
показника загальної задоволеності життям – Валового Національного
Щастя. В цьому є розумний підхід і більше рації, ніж в підрахунку кількості грошових папірців на душу населення.
Таким чином, ми показали, що для щасливого життя не обов’язково
належати генетично до свого етносу, але важливо жити традиціями і
способом його життя. Тобто проживання в своїй етнічній країні і
єднання з її етнічним способом життя є необхідною умовою Щастя,
яка найбільш раціонально і натурально створюється шляхом продовження роду. Без такого проживання або єднання виникає проблема
збереження етнічного способу життя для дітей, збереження роду,
особливо у випадку, коли людина вимушена жити в оточенні іноземної культури, а була вихована іншою. Ця проблема стає дуже актуальною в наш час, коли маємо масову еміграцію людей із своїх етнічних
країн. Для людини, яка емігрувала до іншої країни і живе в умовах
способу життя іншого етносу, є дві можливості: продовжувати жити за
принципами свого рідного способу життя і зберігати його в своїх дітях
або прийняти спосіб життя країни проживання. Як було описано в підрозділі «Українські етномережі», колись давно першої можливості
майже не існувало. Треба було або адаптуватися до іншого способу
життя, або зберігати рідний, згуртовуючись в національні комуни,
етнічні гетто. З розвитком сучасних технологій комунікацій і створенням глобальних етнічних держав (див. борозну «Держава Великої
Орії») людина може продовжувати жити своїм родовим способом
життя, фізично перебуваючи за межами рідної етнічної держави і проживаючи, де вона хоче. Таке поєднання відмінних способів життя і
незалежність від місця проживання дає можливість мати більш щасливе життя за кордоном. Звичайно, що відповідні зміни в житті такої
людини потрібні – вивчення іноземної мови, законів і звичок чужої
країни, але основне – виховану первісно духовну культуру можна
більше не змінювати, а продовжувати жити рідно вихованим національним способом життя і продовжувати підтримувати свій родовий
національний егрегор.
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Національні егрегори
Пан Анатолій Кондратьєв у статті “Егрегори і Християнство”
(http://www.mykola.com/orator/kondratyev1.shtml) пише:
«Слово Егрегор з грецької перекладається як дух-охоронець.
Французький письменник Серж Ютен дає Егрегорам таке визначення - "структурна психологія народу". За Даниїлом Андрєєвим,
Егрегор – це іноматеріальне утворення, що виникає з деяких психічних виділень людства над великими колективами: племенами,
державами, партіями та релігійними спілками. Вони мають сконцентрований заряд волі та свідомості. Таким чином, філософ під
Егрегорами розуміє великі енергоінформаційні утворення, починаючи з великих колективів. В.Н. Богданович в роботі "Теорія
Егрегорів" говорить про Егрегори як про підсвідомість суспільства, як про базисну структурну одиницю Тонкого Світу.
Богданович вважає, що Егрегор виникає у Тонкому Світі раніше відповідних структур на фізичному рівні. Далі він створює на Землі
визначені умови, відчиняє ним вибраним особам енергоінформаційні
канали, в результаті цієї роботи, ніби на рівному місці, виникає
колектив, етнос, соціум».
Розуміння того, що наші думки і помисли як однієї нації, одного народу можуть мати дію на світ, на інші народи, на самих нас, вносить
додаткове бажання жити в своєму способі життя. Відчуття свого егрегора є майже фізичним, коли людина в оточенні своїх відчуває їх присутність і підтримку. Розуміння сили і користі Національного Егрегора
для життя людини є ще одним підтвердженням користі Національного
Способу Життя для пошуків Щастя.
Національний Егрегор є духовною енергією, яка єднає людей в одне
цільне Національне Тіло, означене Національним Способом Життя.
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Досягнення Щастя - моральна ціль життя
Наш вік є віком моральної кризи. І щоб нам жити далі, як людям,
потрібно не повертатися до якоїсь старої «моральності», яка втратила зміст, а… відкрити її заново!
Що таке мораль або етика? Мораль - це код цінностей, які направляють людський вибір і дії, що означують ціль і шлях життя. Етика – це
наука, яка має справу з вивченням або розумінням такого коду.
Перше запитання, на яке потрібно відповісти в етиці, має бути таким:
навіщо людині потрібен код цінностей? Підкреслюю, першим запитанням буде не питання про те, який код цінностей людина повинна
мати, а запитання про те, чи потрібен код цінностей людині взагалі і
навіщо? А також: чи є етика суб’єктивний погляд філософа, чи це
об’єктивна необхідність життя? На жаль, філософи вважають існування етики самоочевидністю, як історичний факт, не задумуючись
над питанням доказу її об’єктивної необхідності. Вони виправдовують
етику як соціальний феномен суспільства, керованого Богом, де
етика є відтворенням цієї божественної місії.
Довгий час містики всіх ґатунків робили бездоказову «волю Бога»
стандартом добра і підтвердженням концепцій етики. В наш час це
часто замінено «добродійством для суспільства». Таким чином «суспільство» було поставлено вищим принципом етики, стало її критерієм, її джерелом, а це означало, що «суспільство» може робити все
що завгодно, тому що воно є «добро» уже по означенню. Але оскільки «суспільство» не існує само по собі, а складається з людей, то цю
функцію суспільства «робити що завгодно» отримав невеликий гурт
людей, які мали владу. Вони, іменем «суспільства», отримали
морально виправдану можливість «робити що завгодно». Чи є такий
код цінностей задовільним? Звичайно, ні. Тому соціальний підхід для
вирішення етичних норм не є правильним. Він не дає розуміння
моральних норм і можливостей їх контролювання.
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Якщо мораль не може контролюватися ідеєю суспільного добродійства, то чим мораль тоді контролюється? Чимось, що йде від окремої
людини, бо це якраз і є кінцева ціль коду цінностей для людського
вибору дії. Можливо, мораль контролюють віра - інстинкт - інтуїція прозріння - відчуття - смак - потреба - позиція? Сьогодні філософи
вважають, що стандартом етики є ПОЗИЦІЯ (вони називають це поіншому – «постулат», або «вибір», або «зобов’язання»), і питання
тільки в тому, ЧИЯ це позиція: персональна, суспільства чи Бога?
Читач уже здогадується, що позиція віруючих християн виходить з
того, що етика - це позиція Бога!
Три речі не розглядаються або ігноруються при такому погляді - свідомість людини, розум людини, реальність життя.
Якщо запитати, чому світ зараз має моральну кризу і летить до
«пекла», то ТАКИЙ вищеописаний погляд є причиною.
Щоб спасти цивілізацію Людини, з позицією етики як «позицією Бога»,
як вона толкується церквою, потрібно серйозно сперечатись.
Зробивши виклик основам дисципліни етики, потрібно здійснити
перегляд цих основ. І почати з питання: що таке людські цінності?
Навіщо людині вони потрібні?
Людські цінності є тим, заради чого людина діє, щоб цього досягти
або це мати.
Концепція «цінності» не є первинною, вона включає запитання: є цінним КОМУ і для ЧОГО? Вона включає також ЩОСЬ необхідне для
творення дії і досягнення цілі перед фактом альтернативи. Коли
нема альтернативи - тоді ціль і цінність неможливі. Що є найбільшою
цінністю в людському житті? Напевно, всі погодяться, що найбільшою
цінністю є саме людське життя, а всередині цього життя найбільшою
цінністю є Людське Щастя. Таким чином, питання – цінним є КОМУ і
для ЧОГО? - отримує відповідь: Людині для Щастя! Звідсіля виті- 147 -
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кає етика коду цінностей, які направляють людську дію, що стверджує: ДОСЯГНЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЩАСТЯ Є НАЙВИЩОЮ
МОРАЛЬНОЮ ЦІЛЛЮ ЖИТТЯ.
Таким чином, людина, яка крокує шляхом досягнення персонального
щастя, крокує шляхом моральності! Етика такого шляху має бути
побудована на тому, ЩО допомагає людині досягти цієї цілі.
Основним інструментом виживання людини є її Розум. Людський
Розум є тим, що допомагає людині не тільки вижити, але і досягти всіх
цілей життя. Персональне життя є тим феноменом, який є кінцевий
сам в собі. Людське життя не може направлятися нічим іншим, як
власним людським розумом, який каже, що для виживання людина
повинна мати цінності, які допомагають її виживанню і які ведуть до
персонального щастя. Це розуміння і є ЕТИКОЮ.
Якщо людина не йде цим шляхом етичних норм, тобто не живе
морально, а хоче вижити, наприклад, силою, кримінальними діями,
насильством і т.д., вона опускається до рівня тварини, і такій людині
загрожує вимирання. Контролювати етичні норми і людську моральність може лише її власний розум – інструмент виживання, яким
людина користувалась і користується всю свою історію. Трагедії історії були відступами від цього фундаментального принципу моральності - використання персонального розуму для досягнення персонального щастя.
Щастя можливе тільки тоді, коли раціональна людина, яка не
бажає нічого більше, окрім раціональних цілей, не шукає нічого,
окрім раціональних цінностей, і знаходить свою радість тільки в
раціональних діях. При цьому найбільш раціональним є
Національний Спосіб Життя.
Ті, хто віддає віжки керування персональними діями і пошуками
Щастя не власному розуму і раціональним діям, а якійсь іншій силі,
як то зовнішньому Богу, суспільству, ідеології (=ідолу) і подібному, йдуть шляхом знищення цінностей людського життя, а значить,
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шляхом АМОРАЛЬНИМ. Може здатися дивним в наш вік спотвореної моральності, що ідеологічна діяльність може бути аморальною,
бо вона ж ніби допомагає іншим? Але парадоксу тут нема, бо СУТЬ
такої діяльності веде до трагедій людства в цілому, до приниження
людської гідності, до знущань над людиною, знищення волі і суті
людини, як героїчної істоти за рахунок «возвеличення» немочі,
дебільності, ідіотизму, рабської покори та інших негативних якостей.
Тих якостей, що трактуються як «вищі», або «першорядні», або
«найважливіші» (в тій чи іншій ідеології) за здоровий, вільний і сильний людський дух. Допомога немічним, хворим і нездатним потрібна, але має нести МОРАЛЬНИЙ характер, а це означає, має нести
ЦІННІСТЬ людині як такій. Пагубність і аморальність, приміром,
«войовничого альтруїзму» можна бачити на величезній кількості
прикладів із життя та історії.
Моральність не є і не може бути кодом суспільних цінностей, тобто
кодом ЧИЇХОСЬ цінностей, моральність може бути тільки кодом
персональних, власних цінностей, керованих індивідуальним
розумом і свідомістю. Цей код персональних цінностей має бути
глибоким переконанням раціональності персонального життя для цілі
досягнення персонального щастя.
Християнство є прикладом використання моральності для закабалення людини. Філософія Аристотеля є прикладом моральності, яка
звільнює людину і дає їй безкінечні можливості. Наша мета - зрозуміти різницю.
Мораль є кодом поведінки, який людина сприймає як емоційно,
духовно, так і розумом. Вибраному розумом коду поведінки людина
слідує в житті, як правило, з повною віддачею сил і енергії. Людей без
моралі не буває. Кожна людина має мораль. Мораль людини може
нести добро і може нести зло, бути, наприклад, бандитською, звірячою, коли код поведінки є кодом вбивці. Така людина також має
мораль - мораль вбивці. Ми називаємо таку поведінку «аморальною», але це є чиста семантика, немає «доброї» чи «поганої» моралі
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- це відносні поняття. Так звана «загальноприйнята мораль» є статистичною величиною або вихованою поведінкою, яка може бути, і часто
є, невірною. Невірною тому, що вона не несе людині ніякої користі –
а саме користь має бути основою моралі.
Отже, мораль є тільки одне - КОД ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ, і нічого
більше! Оцінка цього коду поведінки є питанням філософським, є
питанням цінності такої поведінки для людини в загальній площині
життя. Для одних людей цей код може виглядати як звірячий, а для
інших – це шлях спасіння, виживання в «звірячих» умовах життя. Чи
було б аморальним повбивати всіх комісарів під час Голодомору? А
вбивати ворогів під час війни? Це ж також вбивство. Ніхто не може з
повною достовірністю сказати, яка мораль є добра, а яка ні.
Наприклад, всі вважають, що християнська мораль є доброю. А я
бачу її мораллю закабалення людини, вона є КОДОМ РАБСЬКОЇ
ПОВЕДІНКИ, тому що вона такій поведінці вчить. Вчення церкви у
великій мірі привело до Голодомору – через створення духовності
рабської покори перед лицем смерті, віддаванням персональної долі
в «руки Божі».
Виникає запитання: то як нам тоді знати, ЩО є добром, а ЩО є злом?
Як людина повинна поводитися в специфічних умовах? Де знайти
критерій моральної поведінки, яка буде правильною? Відповідь на це:
така поведінка, яка є для людини КОРИСНОЮ, яка веде до персонального щастя!
ДОСЯГНЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЩАСТЯ Є НАЙВИЩОЮ
МОРАЛЬНОЮ ЦІЛЛЮ ЖИТТЯ
Ця концепція - досягнення персонального щастя - повинна розумітися правильно, розумно. Не може людина бути довго щасливою, коли
вона принижує інших людей. Так само як не може бути щасливою,
коли її саму принижують, поневолюють. Не може людина бути щасливою, коли її життя, її потреби відсуваються на другий план заради
потреб СУСПІЛЬСТВА. Персональні потреби мають стояти на першому місці. Не може людина бути щасливою, коли її життя є жертвою
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позиції інших, або коли воно віддається на поталу ідеології (=ідолу)
- чи то релігійної, чи політичної, чи навіть наукової.
Людина може бути щасливою тільки тоді, коли вона має своїм
КОДОМ ПОВЕДІНКИ ЖИТТЯ ТВОРЦЯ!
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ПІСЛЯМОВА
Вся суть моєї книжки - в збереженні етнічної сім’ї з метою збереження нації, що, в свою чергу, створює найкращі можливості для знаходження персонального щастя. В такому розумінні патріотизм стає не
тільки поетичним словом, але також і прагматичним. Дії на користь
нації стають діями на користь собі і своїм дітям, і не у відносному
сенсі, а в реальному розумінні законів розвитку Життя.
В нашому випадку це відноситься до збереження сім’ї українського
змісту, але висновки є узагальнюючими для будь-якої сім’ї, яка хоче
зберегти етнічний зміст свого життя.
Бажання зберегти етнічний зміст сім’ї є вищим щаблем розвитку
людської культури.
Такий висновок змінює глибинну суть самої культури, яка стає первинно означеною в Роді, а не в формі мистецтв, як до цього вважалося. Мистецтва стають похідним результатом дії Роду. Там, де Рід є
здоровим і сильним, такими ж стають і мистецтва, і все життя з його
щедротами, одним із яких - і можна сказати, найважливішим для
людини - є Щастя.
В сучасних суспільствах, особливо в державах з багатьма культурами, як приміром у США, розуміння цього питання є відмінним, якщо не
протилежним. Як відомо, інтелектуальні кола США і Європи ратують
за стирання відмінностей між расами, націями, навіть сексуальними
відмінностями, які нібито не потрібні або й шкідливі, бо ведуть до протистояння людини людині. Я з такою позицією не згідний. Вона виходить із захованого в людині відчуття нерівності, яку, на думку опонентів, потрібно знищити. Звичайно, що негативне ставлення до ІНШИХ
треба знищити, але це не означає, що разом з цим «знищенням»
потрібно знищити всю різноманітність людських культур, рас і мов. Це
означає виплеснути з купальною водою і саму дитину!
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Світ не може бути однаковим і не хоче бути однаковим. Потрібно
відійти від обмежених упереджених поглядів на етнічний розвиток і
розглядати його як найбільш раціональний, найбільш культурно високий, той, який далі має і буде розвивати людство.
В цьому відношенні політична коректність є трагедією сучасності!
Трагічність її в тому, що вона визнає «ненормальності» розвитку за
нормальність і «хворість» соціальних відносин за здоровий стан.
Наприклад, гомосексуалізм є відхиленням від нормального розвитку
як людини, так і культур, але розглядається політичною коректністю
рівноцінним сімейним відносинам традиційного плану. Звичайно, всі
люди мають право бути тими, хто вони є, і жити так, як вони того
хочуть, без дискримінації вибраного ними способу життя - особливо,
якщо їх життя не шкодить іншим. Але відмінність способів життя
повинна так і розглядатися - як ВІДМІННІСТЬ. Політична ж коректність хоче всіх зрівняти – зрівняти те, що не може і не повинно бути
зрівняно! Звичайно, будь-які відхилення від загальноприйнятого розвитку не повинні заборонятися, ні в якому разі, бо вони є необхідні
для розуміння і реалізації істинного шляху розвитку, але їх відмінну
суть не можна бачити інакше, ніж відхиленням від бажаного розвитку: скажімо, безплідне існування не можна розглядати як плідне. Це
по здравому розуму, якщо ми його ще маємо і навіть сподіваємось
покращити.
Так само не ведуть до Щастя концепції релігійного і економічного
інтернаціоналізму. Можна і треба бачити так званий «вільний ринок»
тим, чим він дійсно є, – пасткою лихварів для вільної людини. Вільний
обмін продуктами власної праці повинен існувати і є дуже важливим і
корисним для людини, якщо вона це робить вільно в справедливому
середовищі, але те, що зараз існує під назвою «вільний ринок», не є
«вільним» і не є «справедливим». Це є ринок закабалення вільної
людини, створений конспіративними угрупуваннями, які прагнуть світового панування і мріють про світовий уряд без націй і рас! Ці люди
і створили названі концепції «політичної коректності» для того, щоб
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знищити етнічні культури і їх переможний дух. Та це вже тема для
наступної книжки.
Що ж тоді робити Америці та іншим країнам, які нібито розвиваються
в іншому, не етнічному напрямку? А нічого не робити. Розвиток в цих
країнах уже зараз йде в потрібному напрямку РОЗДІЛЕННЯ по расових і етнічних ознаках, хочуть цього проповідники «політичної коректності» чи ні. Життя бере своє. Треба тільки не бачити в цьому розвитку поганого, а навпаки, бачити добре. Власне, для цього і написана ця книжка. І любити треба всіх людей, незалежно від того, мають
чи не мають вони ясно вираженої етнічної ознаки. Бо в тому, хто не
має, не їх вина - це по-перше, а по-друге - в тім нема трагедії або
гріха, а тільки складність людського розвитку.
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