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ГОЛОВНИЙ ФАКТОР

Головним фактором, від 

котрого залежить наше 

життя, є розумність. Саме 

вона відрізняє нас від тварин 

і надає ті можливості, з 

допомогою котрих ми 

можемо забезпечити собі 

якісне життя.



ДЕ МІСТИТЬСЯ РОЗУМНІСТЬ?

Носіями розумності є люди з котрих складається 

спільнота.

Від народження в людях розумність відсутня, але 

генетично в них закладена здатність для її здобуття, 

обробки, накопичення та передачі освітнім шляхом 

наступним поколінням.

Накопичену розумність прийнято називати культурою.



СКЛАДОВІ КУЛЬТУРИ

Культура складається з раціональної частини – знань, та 

створених на їх основі швидких емоційних норм поведінки –

моралі.



ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

Частина складових культури може бути 

розподілена між певними групами людей, це 

так звана спеціалізація. Але є набір 

загальнообов’язкових для кожного члена 

спільноти складових, котрі потрібні для того, 

щоб спільнота могла знаходитися на певному 

рівні цивілізаційного розвитку.

Мінімальний загальнообов’язковий для 

даного цивілізаційного рівня набір знань має 

забезпечуватися з допомогою 

загальнообов’язкової освіти.



ГАРМОНІЯ КУЛЬТУРИ

Людині, для фізичного життя, потрібне гармонійне 

поєднання багатьох складових, та ж вода і їжа, 

температурний режим і повітря, подібне. Якщо якась 

складова відсутня чи за допустимими межами, то людина 

гине.

Так само гармонійно мають бути розвинуті і складові 

культури. Якщо один важливий елемент культури з якихось 

причин відсутній чи ущербний, то загальний цивілізаційний 

рівень знижується.



ПРИКЛАД УЩЕРБНОСТІ

Давайте уявимо, що в Україні припинили навчати 

наступні покоління, приміром, математиці чи 

письменності. Не важко здогадатися які руйнівні 

наслідки для суспільства це спричинить через 

певний час. Очевидно, що від такої ущербності 

постраждають практично всі сфери життя людей.



КУЛЬТУРА СУСПІЛЬНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Серед всіх складових сучасної культури є 

один надважливий – культура суспільних 

взаємовідносин. Його специфічність є темою 

окремого дослідження. Зараз же варто 

зауважити, що люди виявилися здатними 

осягнути мікро і макросвіт, а от для 

подарунку їм корисних норм суспільних 

взаємовідношень самому Богу довелося 

направляти Сина з заповідями – не вбий, не 

вкради, подібне.



ЗЛОЧИН КОМУНІСТІВ

Найбільшим злочином комуністів є те, що 

вони вирізали з всієї культурної повноти 

культуру суспільних взаємовідносин 

замінивши її на диктатуру.

В кінцевому рахунку саме це стало 

причиною розпаду Радянського Союзу і 

саме це сьогодні зумовлює руйнівні процеси 

в Україні.



ГОЛОВНА СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ

Ось тепер, повертаючись до фактору розумності (чи вірніше культури), 

від котрої залежить рівень життя українців, слід зосередитися на 

найбільш ущербній її складовій – культурі суспільних взаємовідносин.



ДВА РІВНІ СУСПІЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Звісно, можна виділити величезну кількість проміжних рівнів суспільної 

культури, але краще обмежитися двома якісно різними. Якісно, означає, 

що більш високий рівень не може бути досягнутий шляхом розвитку 

попереднього, в них різні основи і різна суть. 



ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ТЕРМІНІВ

Автор оперує двома основними суспільними строями уникаючи несуттєвої 

деталізації - нижчого рівня і більш високого. При цьому для їх означення 

використовує узагальнюючі терміни – тоталітаризм і демократія.

Тоталітаризм, це такий суспільний устрій, при якому члени спільноти 

об’єднуються навколо центру сили, вожака чи вождя.

Демократія, це такий суспільний устрій, при якому члени спільноти 

об’єднуються навколо спільних цінностей та інтересів, формалізованих в 

законах.



ТОТАЛІТАРИЗМ

Основи тоталітаризму закладені в 

інстинктах. Проте, тоталітаризм може 

здійснюватися і шляхом дублювання 

інстинктивної поведінки примітивною 

культурою.

При тоталітаризмі суспільна поведінка 

спільноти внормовується волею 

найсильнішого члена спільноти, вожака чи 

вождя.



ДЕМОКРАТІЯ

При демократії суспільна поведінка спільноти 

внормовується взаємоузгодженими спільними 

цінностями та інтересами формалізованими в 

суспільних нормах поведінки - законах.



ПОЗИТИВИ ТОТАЛІТАРИЗМУ

Тоталітаризм дуже простий, це головний його позитив котрий дозволяє 

використовувати тоталітаризм майже  повністю позбавленими розумності 

спільнотами.

Розумність вождя при тоталітаризмі є бажаною, але далеко не головною 

якістю. Головною якістю вождя є здатність підкорити волю всієї спільноти 

своїй волі.

Розумність членів спільноти в царині 

суспільних взаємовідношень є небажаною 

оскільки заважає встановленню 

абсолютного контролю вождя над 

поведінкою спільноти.



НЕГАТИВИ ДЕМОКРАТІЇ

Демократія складна. Вона потребує достатньо високого 

рівня суспільно-політичної культури кожного члена 

суспільства.



НЕГАТИВИ ТОТАЛІТАРИЗМУ

Далі ж, особливо в конкурентному оточенні 

більш розвинутих країн, тоталітарний 

суспільний устрій демонструє від’ємну 

ефективність, тобто, зумовлює руйнівні 

процеси.

Тоталітаризм має безліч негативів. Але найголовнішою його вадою є падіння 

ефективності по мірі розвитку виробничих сил.

Безмежні амбітні й матеріальні потреби вождя, надпотужний апарат контролю й 

примусу поглинають все більшу частину національного продукту і, з певного 

рівня, урівноважують позитиви від спільного ведення справ. 



ПОЗИТИВИ ДЕМОКРАТІЇ

Позитиви демократії проявляються по мірі розвитку 

людства. Загальною характеристикою процесу 

розвитку може слугувати ефективність, тобто 

отримання більшої користі за рахунок збільшення 

розумової, раціональної діяльності і зменшення 

фізичної праці та об’єму матеріальних, в тому числі й 

енергетичних ресурсів.



РАДЯНСЬКА ВЛАДА

Радянська влада, за своєю суттю, є глибоко 

тоталітарним режимом, котрий формальними 

ознаками маскується під демократію.

Безпосередньо покращити такий устрій 

неможливо, оскільки він презентує себе як вже 

найкращий. При цьому всіляко відволікається 

увага від того, що фактично режим є 

примітивно-тоталітарним.



НЕАДЕКВАТНІСТЬ

Байдуже, чим викликане неадекватне світосприйняття: діяльністю невігласів, 

котрі будучи «нічим» побажали стати «всім»; політичних паразитів, що 

намагаються збагатитися за рахунок знищення суспільства і держави; 

антинауковістю суспільної освіти; бездумністю неосвіченого населення чи ще 

чимось. Головне, що в такому стані здійснювати покращення неможливо.



ІСТОРІЯ

Суспільні взаємовідношення в Російській імперії були дуже недосконалі, але 

світосприйняття було адекватне, пан був паном, холоп холопом. Це 

відкривало можливість для розвитку, на зміну монархії прийшла 

конституційна монархія, була проголошена республіка. На жаль, сталася 

світоглядна катастрофа і перемогло безумство.



МАСКУВАННЯ ПІД ЦИВІЛІЗОВАНІСТЬ

Звісно, навіть дикунам хочеться виглядати цивілізованими, хоча б з міркувань 

безпеки. Правильні дикуни, якщо можна так сказати, роблять все можливе 

для свого розвитку. Найбільш безнадійні воліють маскуватися під 

цивілізованість.

Збудували начебто 

законодавчі органи, 

начебто правоохоронні і 

судові, але суть при 

цьому зберегли ту саму –

примітивно тоталітарну. 

Наслідки відповідні.



СОВКОВА КУЛЬТУРА

Ложь, ложь, ложь... Ложь – во спасение, ложь – во 

искупление вины, ложь – достижение цели, ложь –

карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся 

Россия покрылась ложью как коростой.

Василий Шукшин

Можна згадати і знаменитий заклик «Жить не по лжи!» 

Солженіцина. Ось така от культура, культура 

нерозумності, культура паразитизму, культура омани і 

самоомани. 



КРОК ПЕРШИЙ- ПРОТВЕРЕЗІННЯ 

В стані алкогольного чи наркотичного 

одурманення; в стані світоглядної 

хибності; в стані самоодурення 

брехнею; в стані ілюзій, коли 

реальність підміняється міфами; в 

стані спотвореного політичними 

шахраями світобачення оточуюча 

реальність не сприймається адекватно. 

Відповідно, люди роблять те, що не 

покращує, а погіршує їх життя.



ПРИЧИНИ НЕАДЕКВАТНОСТІ

В основі неадекватності лежить 

відсутність належного рівня розумової 

культури. При цьому мова йде не 

стільки про відсутність знань, котрі 

дозволили б побачити віддалені 

негативні наслідки стану 

неадекватності та спонукали до 

протверезіння, скільки про небажання 

мати такі знання. Прагнення до 

суспільно-політичної адекватності 

відсутнє на емоційному рівні, відсутнє 

як складова суспільної моралі.



КРОК ДРУГИЙ - УСВІДОМЛЕННЯ

Тверезий, адекватний погляд на 

оточуючий світ відкриває шлях до його 

пізнання. Усвідомлення означає 

бачення всіх сьогоденних суспільно-

політичних взаємовідносин, розуміння 

їх природи та причино-наслідкових 

зв’язків.



КРОК ТРЕТІЙ - БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

Третім кроком є моделювання 

успішного майбутнього. Але мова йде 

не про творення чергових утопічних 

казок, а про модель, основану на 

вивірених властивостях реального 

світу і причино-наслідкових зв’язках 

компонентів моделі.



ТВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

Коли є усвідомлення реальності і 

бачення успішного майбутнього, 

з’являється можливість визначити 

різницю. Потім залишається лише 

описати взаємозалежність елементів 

різниці і розпочати зміни, починаючи з 

найважливіших, з першопричин.



ЧОМУ НЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЗМІНИ?

Чому ж не відбуваються зміни? 

Відповідь проста – вони несумісні з 

тоталітарним устроєм. І саме через цю 

несумісність їм чиниться спротив на 

всіх рівнях, при цьому далеко не 

завжди з найгірших прагнень.



ЗАЧАРОВАНЕ КОЛО

Радянський, вірніше пострадянський устрій вкрай поганий. Руйнувати його 

зараз навряд чи доцільно, оскільки це призведе до ще більшого хаосу. 

Залишатися з ним також смерть. Отже, існує об’єктивна необхідність переходу 

до більш досконалого суспільного устрою. І зробити це потрібно не 

погіршуючи існуючого стану справ. Але існуючий режим всіляко протистоїть 

змінам. Як бути?



ПРОТИДІЯ РОЗВИТКУ

Три століття тому підлеглим Петро І приписував мати вигляд придуркуватий, 

щоб не заважати управлінню. За радянських часів винайшли демократичний 

централізм – так-сяк прийняли рішення, а потім всі з придуркуватим виглядом 

його виконують. Те саме зараз і в Україні – обрали посадовця і нехай керує як 

йому заманеться, нехай показує на що здатний. 

Цікавий і наступний вислів: «Чим більше в 

армії дубів, тим міцніша наша оборона».

Ось таке, цілком закономірне відношення 

до розумності, оскільки вона дуже 

сильний ворог тоталітарного управління.



СПРОТИВ РОЗВИТКУ

Таким чином ми бачимо спротив розвитку з боку тоталітарного режиму. Цей 

спротив пояснюється тим, що новий суспільний устрій якісно інший, тобто 

такий, котрий не може бути досягнутий простим лінійним розвитком 

попереднього. Більше того, розвиток нового суспільного устрою веде до 

знищення попереднього, тоталітарного. Але є й ще більш вагома причина 

спротиву – роль фахівців з тоталітарного управління при більш досконалому 

суспільному устрої зводиться нанівець.



ВІДСУТНІСТЬ РОЗУМІННЯ БІЛЬШ ДОСКОНАЛОГО

Ще одне зачароване коло – щоб зрозуміти більш досконале, його необхідно 

опанувати, інакше воно залишиться незрозумілим.

Якщо пересічна людина з понятійним апаратом більш низького рівня бачить 

сутність більш високого, то вона або взагалі уникає спроб пояснити причини вищої 

ефективності більш досконалого, або пояснює його в межах свого понятійного 

апарату. А оскільки необхідні інструменти в більш низькому рівні відсутні, то 

пояснення зазвичай зводяться до примітивних на зразок: «Їм поталанило».



ЯК ПІЗНАТИ НЕПІЗНАНЕ?

Людству відомий один надійний спосіб – науковий метод 

пізнання. Суть його зводиться до генерування гіпотез та 

їх критичного аналізу. При отриманні позитивних 

висновків здійснюється випробовування на практиці. І 

знову критичний аналіз результатів.

Спосіб отримання гіпотез інтуїтивний, шляхом 

прозріння. Важливо зауважити, що люди отримують (чи 

генерують) як корисні гіпотези, так і шкідливі.



КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Критичний аналіз є функцією розумовою, раціональною. 

Якщо ж ця функція в людей пошкоджена, пригнічена чи 

взагалі відсутня, відокремлення корисного від 

шкідливого не відбувається.

Більше того, зовнішньо шкідливе виглядає набагато 

привабливішим в міру своєї простоти та обіцянки 

неймовірно привабливих перспектив. Саме це зумовлює 

широке використання шкідливих ідей політичними 

шахраями та невігласами в малокультурних спільнотах.



ВІД’ЄМНИЙ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

В електронних системах управління, зокрема схемах 

підсилення, широко використовується від’ємний 

зворотній зв’язок, котрий призводить до підвищення 

якості вихідного сигналу за рахунок зменшення 

коефіцієнту підсилення. Чим не подоба критичного 

аналізу?



ПОЗИТИВНИЙ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

А якщо збудувати схему з позитивним зворотнім 

зв’язком, коли вихідний сигнал посилює вхідний?

На виході з’явиться потужний результат жахливої 

якості. До речі, цей ефект легко змоделювати 

піднісши мікрофон до гучномовця, мабуть, всі чули 

що з того виходить.

До речі, комуністи саме це зробили після 

здійснення ними перевороту 1917 року – за будь які 

критичні зауваження карали смертю, а схвалення 

своєї діяльності довели до абсурду. Результат 

закономірний.



ПОСТРАДЯНСЬКА УКРАЇНА

Пострадянська Україна жодним чином не відрізняється від 

радянської, хіба тільки символами. Головний фактор, рівень 

розумності в суспільно-політичній царині, залишився на 

радянському рівні. Щоправда, додалася свобода.

Але хіба з неї самої є якась користь?



ВСЕ ПО ПАВЛОВУ

Якщо в людині вбити розумність і виробити певні стереотипи поведінки, то 

при отриманні свободи вона буде робити те саме, що робила і під час 

жорсткого примусу.



ВИБОРИ В УКРАЇНІ

Вибори в Україні є такими самими, як за часів радянської влади. Люди 

обирають не закони, згідно котрих воліють жити, а панів, котрим делегують 

повноваження внормовувати своє життя.

Хіба це по суті не те саме, що було і за радянських 

часів?



ПРОТЕСТ В УКРАЇНІ

Майдан 2004, Євромайдан 2013 – це все форми протесту, котрі призводять до 

зміни панів, а не суспільних взаємовідносин в Україні. Відповідно, суттєво 

нічого не міняється.



РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ

А що, власне, не так? Згідно законів тоталітаризму об’єднання має відбуватися 

навколо центру сили, і це стосується не тільки справ всередині країни, а й 

міждержавних відносин. Для тоталітаризму сусідні демократії з їх 

ефективністю представляють смертельну загрозу. 

Не зовнішню, внутрішню, загрозу переходу до більш 

досконалого суспільного устрою. Саме тому 

комунізм і фашизм прагнули світового панування. 

Того самого, цілком закономірно, 

прагне і нинішня Росія.



ПОЛІТИКА ЗАХОДУ

Найціннішою допомогою, котру б ми могли отримати від Заходу, була б 

допомога світоглядна, допомога по опануванню сучасного демократичного 

суспільного устрою. Ми її не отримали. Чому?

Можливо тому, що мова йде про 

найпотужніший ресурс в світі. Світогляд 

значно важливіший від фінансів та 

науково-технічних досягнень. Він здатен, 

в залежності від його якості, перетворити 

країну у взірець розвитку чи руїну. 

Мабуть, світ ще не є таким, в котрому 

діляться найціннішим. 



ЦИВІЛІЗОВАНА УКРАЇНА І РОСІЯ

Звісно, перетворення України в сучасну демократичну країну викликало б 

відповідні процеси і в Росії. А якщо замість цивілізованої Росії створиться 

мутант з дикістю тоталітаризму і потужністю сучасної цивілізованості? 

Людство вже бачило жахи комунізму та Фашизму. 



АНАЛОГІЯ З ГРОЮ В КАРТИ

Чи зацікавлені країни Заходу в появі нових цивілізованих гравців на геополітичній 

арені? Невідомо. Конкуренцію ж ніхто не відміняв. Якщо проводити аналогію з грою в 

карти, то можна сказати, що правила гри розкажуть, про власну безпеку подбають, а 

от майстерності вчити навряд чи будуть. Мабуть, так саме чинять і в геополітиці.



ПОРОЖНЯ МНОЖИНА

В точних науках існує поняття порожньої множини, котре навіть 

має свій символ ∅.

Множина, це сукупність сутностей. Порожня множина, це 

сукупність без сутностей. Або, по іншому, позбавлена суті форма.

В суспільно-політичному житті України порожні множини широко 

використовуються для маскування відсутності необхідної для 

виживання та розвитку в сучасних умовах суті.

Розглянемо на прикладах.



НЕУРЯДОВІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Цілком закономірно було б припустити, що 

неурядовими громадськими організаціями в Україні є 

об’єднання громадян. Насправді ж це звичайнісінькі 

порожні множини – спроби в них знайти громадян є 

безуспішними. Цілком закономірно всі ці НГО в 

народі отримали їдку назву «грантоїди», тобто ті, 

хто за гроші імітує громадську діяльність.

Відповідно, і значення для розвитку України цих 

порожніх множин нульове.



ЗМІ

Що потрібно для прийняття рішення? Інформацію про стан справ та формули 

для її опрацювання.

Сьогоднішні ЗМІ дають майже повну інформацію про стан справ в Україні. Але 

рішення пропонується примітивні, з арсеналу тоталітарного суспільного 

устрою – шукайте пана.

Саме тому, що сучасні ЗМІ не надають людям 

знань, необхідних для прийняття якісних 

суспільно-політичних рішень, вони є ще 

однією порожньою множиною. 



ВЕРХОВНА РАДА

Верховна Рада мала б бути заповнена представниками громадян для того, щоб 

формалізувати розроблені та взаємоузгоджені громадянами норми суспільних 

взаємовідносин. Оскільки в Україні громадяни практично відсутні, населення ж 

обирає не представників своєї волі а панів для себе, то Верховна Рада, як 

законодавчий орган, є порожньою множиною.

Саме з цієї причини те, що продукує 

Верховна Рада жодним чином не можна 

називати законами – то накази суспільству з 

боку тимчасових зверхників, котрі нічого, 

окрім своїх приватних інтересів, не 

відображають.



СУСПІЛЬСТВО

Сучасне українське суспільство, як множина людей, об’єднаних придатними 

для виживання і розвитку цілями, також в Україні відсутнє. Це також порожня 

множина.



УКРАЇНА

На жаль, і вся Україна, як самодостатня для виживання та розвитку країна, є 

порожньою множиною через відсутність в ній необхідних складових.

Процеси руйнації є закономірним відображенням реального стану справ.



КОМУНІЗМУ НЕ БУДЕ

Політика знищення розумності, політика 

домінування споживання над творенням, політика 

одурманення оточення і самих себе приречена на 

загибель своїх носіїв.

Навіть, якщо змінити символіку та назви а суть 

залишити.

Це дуже проста істина, але щоб її зрозуміти 

необхідно здобути рівень Homo sapiens, людини 

розумної.

Для Homo Sovieticus, людини радянської, опанування 

даної істини непосильне.



ЗНИЩЕННЯ НЕЗДАТНИХ ДО РОЗВИТКУ

Спочатку непридатних для розвитку Бог знищив Всесвітнім потопом. Потім 

Мойсей водив свій народ по пустелі до їх вимирання. Далі нездатні до 

розвитку самі себе почали знищувати з допомогою сатанинської віри в 

комунізм. Тепер же, в Україні, відбувається самознищення примітивізмом.



ПРОТВЕРЕЗІННЯ І УСВІДОМЛЕННЯ

Отже, найпершою проблемою є необхідність тверезо поглянути на той стан, в 

якому ми знаходимося і усвідомити, що все, що з нами відбувається, є 

наслідком нашої некомпетентності, використання нами непридатних для 

виживання суспільних взаємовідношень.



МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Моделювання майбутнього необхідно починати з визначення головного, 

першопричини, парадигми. Автор бачить успішне українське майбуття на 

основі розумності українського суспільства, розумності його членів.

Але це абсолютно, докорінно інша культура, інший, вищий цивілізаційний 

рівень.

Те, що було і є гарним в тоталітарному чи совковому суспільному устрої є 

поганим в демократичному. І навпаки – гарне в демократичному є поганим 

для тоталітарного.



ГОЛОВНІ ОЗНАКИ

Головним елементом тоталітарного і совкового суспільного устрою є 

суспільно неосвічене населення, котре здатне до спільного ведення 

справ лише шляхом обрання вождя і слугуванню його волі.

Головним елементом демократичного суспільного устрою є 

суспільно освічений громадянин, котрий здатен об’єднуватися з 

іншими громадянами навколо спільних цінностей та інтересів, 

сформульованих в закони.



ВИСНОВОК

Для створення сучасного рівня українського суспільства і 

відповідної йому держави необхідно створити їх основу -

повноцінних самодостатніх громадян. Шляхом освіти.

Громадянином є той, хто знає як ефективно управляти країною, 

вміє це робити і робить.

Рівень розвитку суспільства визначається середнім рівнем розвитку 

його громадян.



БЕЗПЕРСПЕКТИВНІСТЬ

Успішне майбуття може творитися лише в розумному середовищі. Для мавп, 

здатних лише споживати, для позбавленого сучасної людської культури Мауглі

та для скаліченого комуністичним експериментом населення успішного 

майбуття немає. 



ТВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

Твориться майбутнє так. Мудреці філософи презентують 

суспільству свої моделі майбутнього. Наявним в країні розумом 

суспільство критично аналізує ці моделі, визначає в них вірне і 

приймає до реалізації загальними зусиллями. Всілякі вожді з їх 

непомірними владними амбіціями і матеріальними забаганками 

поступаються місцем технічним виконавцям суспільної волі.

Нічого нового, саме так розвивалося 

християнство – кожен сам мав опанувати Біблію 

і жити та діяти у відповідності з нею. Ті 

суспільства, котрі пішли цим шляхом, сьогодні 

процвітають. 



ВИСМІЮВАННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО УСТРОЮ

Обранці суспільно неосвіченого 

населення не можуть бути 

компетентними творцями 

суспільного блага. Політичними 

шахраями і паразитами можуть 

бути, творцями – ні. 

Король голий. І це має бачити 

кожен українець.

Пострадянський устрій не має тієї основи, на котрій може бути створене 

суспільство сучасного рівня та відповідна йому держава – суспільно освічених 

громадян.



ПІДРУЧНИК З ТВОРЕННЯ УКРАЇНИ

На сьогодні його немає, якісного підручника громадянина. Створити такий 

підручник, при потребі, неважко. Важко інше – створити саму потребу. 

Пострадянське населення запрограмоване на самознищення. І головним на 

сьогодні завданням є зміна цієї запрограмованості на іншу, на 

запрограмованість розвитку, на успішне та щасливе життя.



СМУТОК І НАДІЯ

В даній презентації відсутній ряд важливих для розвитку положень, котрі були 

в попередніх. Це не тому, що вони неважливі. Сьогодні в Україні все ще 

продовжується будівництво тоталітаризму радянського ґатунку. І доки 

українці не усвідомлять причино-наслідкові зв’язки між цим будівництвом і 

катастрофічними наслідками, доти вони не будуть готові до сприйняття більш 

досконалих суспільних взаємовідносин. 



ЗЛО МАЄ ВИГЛЯДАТИ ЗЛОМ

Доки зло виглядає як добро, воно підтримується людьми. І це веде до 

самознищення спільнот.

Коли ж зло сприймається як зло, воно відкидається людьми і починається 

пошук добра. Ось тоді і виникають умови для створення середовища розвитку, 

для створення основи успішного майбутнього життя.



БЕЗ РОЗУМУ ТІЛЬКИ ТРАГЕДІЇ

Байдуже, хто які гриби курить і кому які ідеї в голову приходять. Головне, щоб 

був суспільний розум, щоб була здатність критично проаналізувати ті ідеї і 

заблокувати практичне використання нездатного довести свою 

обґрунтованість. 



ВІЙНА НЕВІГЛАСАМ

Без війни невігласам не обійтися. Бо якщо їх не знищити розумово, вони нас 

знищать фізично. Вірніше, вже нищать майже століття. Якщо в основу 

програми суспільного розвитку не покладено реальні властивості світу, в тому 

числі й людини, якщо покладена примітивна, невідповідна сьогоденню 

парадигма, якщо причинно-наслідкові зв’язки неможливо відслідкувати, якщо 

в побудові використовуються «чорні ящики», то ми маємо справу з 

інструментом нашого знищення, а не розвитку.



ТВОРЕННЯ УКРАЇНИ

Творення України, це творення сучасної досконалої культури українців, в 

першу чергу суспільно-політичної культури, сучасних знань в цій царині та 

відповідної суспільної моралі. І витіснення непридатних для виживання та 

розвитку суспільно-політичних сурогатів.



ПЛАНИ НАДАЛІ

Найвірогідніше, мова піде про розподіл на тих, хто управляє і тих, ким 

управляють. Тобто на тих, хто встановлює норми суспільних взаємовідношень; 

тих, хто забезпечує їх дотримання; і тих, кого примушують жити у 

відповідності до встановлених норм. Наперед можна сказати, якщо ці три 

множини між собою не співпадають, то мова йде про антагоністичне, 

переповнене внутрішніми протиріччями суспільство, котре нездатне в 

сучасних умовах забезпечити належну ефективність. Саме через вкрай низьку 

ефективність тоталітарних суспільств світ відмовився від рабства та інших, 

менш очевидних його форм. Ті ж суспільства, котрі намагаються в сучасному 

світі зберігати тоталітарний устрій, приречені на руйнацію. Приклад тому 

Радянський Союз та продукти його напіврозпаду, в тому числі й сучасна 

Україна. Але ми можемо врятуватися, якщо змінимо суспільний устрій на 

сучасний.
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• HTTP://TREGUBENKO.WORDPRESS.COM

• HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/TREGUBE

• TREGUBE@UKR.NET

http://tregubenko.wordpress.com/
http://www.facebook.com/tregube
mailto:tregube@ukr.net
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