УКРАЇНСЬКИЙ
МИР

Бачення нової мирної України.
Українська ідея – це мир і лагідна демократія

УКРАЇНСЬКА
ДУШЕВНА
СПІЛЬНОТА

Українці – мирний люд. Ми хочемо не
воювати, а працювати, своїми руками творити гідне
життя і здобувати собі кращу долю.
Українська ідея заснована на ідеалі
народовладдя. З давніх часів і досьогодні ми
збираємося всім миром на віче, майдан, народні
збори, щоб вирішити спільні проблеми та дійти
згоди між собою. Ми домовляємося, а не воюємо.
Наш майдан – це мирні збори. Нас об’єднує любов
до України, але не страх і не агресія.
Українська народна демократія – це лагідна
демократія. Великий князь Київський Володимир
Мономах сказав, що наша земля належить лагідним
і праведним людям, які насолоджуються миром.
У нас на майдані не буває чужих. Кожен, хто
приходить до нас з миром, стає для України своїм.
Замість того, щоб наживати собі ворогів упертою
войовничістю, ми обеззброюємо сусідів та
прибульців гостинністю Українського миру,
відкритістю і широтою щедрої української душі.
Мало таких негідників, яким вистачає нахабства
зрадити вседолаюче українське миролюбство.
Зазвичай їх настільки мало, що й маленька жменя
козаків легко з ними впорається.
Зараз для України настали лихі часи. Ми не
відстояли мирний майдан, піддалися масовому
безумству. Почали шукати винних і мститися.
Дозволили себе зіпсувати самовбивчим ілюзіям про
насильницьке вирішення усіх соціальних проблем.
Тепер із жахом бачимо, що сталася катастрофа, з
якою ми не можемо впоратися. На цій катастрофі
наживаються цинічні можновладці та діловари, які
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намовляли нас воювати проти совісті, бо
міжусобиці за рахунок чужої крові – це їхній бізнес,
джерело їх влади, в цьому весь їх собачий спосіб
життя.
Ми втратили своє природне миролюбство,
нажили собі безліч проблем та купу ворогів. Як
наслідок, ми втрачаємо попередні здобутки
українського народу – безпечне життя, економічний
розвиток, навіть територію України.
Український народ, об’єднавшись заради
миру в Україні, здатен усунути від влади
розпалювачів війни, безсовісних маніпуляторів, які
керуються принципом «поділяй та владарюй». Ми
повернемося на шлях мирного розвитку, відновимо
втрачені досягнення і здобудемо мир,
справедливість та добробут для Української
європейської держави.
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Мир
Мирне життя здобувається завдяки чесним
домовленостям. Навіть після перемоги на війні
доводиться домовлятися про мирне життя.
У домовленостях всі сторони йдуть на
поступки одна одній. Звісно, поступаються тим, чим
можна поступитися. Совістю і гідністю поступатися
не можна.
Так чи інакше нам доведеться домовлятися з
Росією та проросійськи налаштованими
сепаратистами. Чим швидше ми почнемо мирні
переговори, тим швидше домовимось про мир.
Ми не торгуємо Україною. Крим – це
Україна, Донецьк і Луганськ – це Україна. Але всі
вже розуміють, що не існує воєнного вирішення
проблеми сепаратизму.
Населення українських земель, значна
частина якого на цьому історичному етапі
зненавиділа Україну та кинулася в обійми сусіда,
силою ми не повернемо. У нас також нема права
влаштувати етнічні чистки вороже налаштованого
населення і заселити українцями залиті кров’ю
території, подібно до того, як мріяли зробити
нацисти. Діти нас за це проклянуть, бо пролита кров
кликатиме до помсти.
Щоб наступне покоління не успадкувало
наше горе, ми маємо зупинити війну, спрямувати
свій патріотизм в русло налагодження мирного
життя та прогресу.
Ідучи шляхом мирного розвитку, ми зробимо
Україну настільки привабливою, щоб Крим,
Донецьк та Луганськ за доброю волею повернулися
до нас. Треба припинити називати блудних синів
України «терористами» і припинити братовбивчу
війну, яку лицемірно названо «антитерористичною
операцією». Треба запропонувати елітам сходу
України реальну децентралізацію та достатні
гарантії широкої автономії, щоб вони могли не
турбуватися про своє майбутнє в складі нової
мирної європейської України.
Водночас ми маємо зрозуміти, що причиною

громадянської війни на сході України є російська
та американська агресивна інтервенція, вторгнення
військових у мирне життя, безкарність злочинів
проти людяності, підбурювання до нових злочинів.
Правоохоронні органи України виявилися не
здатними припинити та розслідувати ці злочини та
притягнути до суду їх винуватців. Шириться дике
архаїчне розуміння інтересів національної безпеки,
авантюрне прагнення воювати і перемагати передує
загальнолюдським цінностям, міжнародній безпеці
та міжнародно визнаним правам людини.
В Українському мирі зустріне рішуче
засудження та протидію будь-яке розпалювання
міжнаціональної ворожнечі. Щоб злочинні
провокатори війни не уникнули правосуддя,
Україні необхідно ратифікувати у повному обсязі й
без оговорок Римський статут Міжнародного
кримінального суду. Не справимось з «яструбами»
самі – допоможе Гаагський трибунал!
Справедливість
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Український мир потребує справедливого
суспільного договору рівноправних громадян.
Необхідно зламати неофеодальний соціальноекономічний уклад, коли пани чубляться, а у холопів
чуби тріщать.
Справедлива оплата праці має покласти край
такому ганебному явищу, як бідність серед
працюючих. Україна має приваблювати інвестиції
високим інтелектуальним потенціалом, а не
дешевою робочою силою олігархічних потогонок.
Зрештою, наші можновладці затіяли цю війну саме
тому, що для них людське життя копійки ламаної
не варте.
Руйнація олігархічних монополій покладе
край міжусобицям місцевих еліт, від яких Україна
потерпає вже більш ніж тисячу років. Ми складемо
та оприлюднимо чорний список олігархів та їх
челяді, які розпалюють війну, у бізнесі, політиці,
серед силовиків. Тоді вони вже не зможуть дурити
народ.
Стратегічні підприємства, раніше незаконно
приватизовані за копійки, розвалені та нещадно
експлуатовані без належної модернізації нині
воюючими олігархами, будуть повертатися в сферу
контролю держави з дотриманням всіх законних
процедур.
Власникам
націоналізованих
підприємств будуть запропоновані компенсаціі або
взаємно вигідні умови державно-приватного
партнерства.
Правосуддя має захищати права людини, а не
привілеї олігархів та їх челяді. Ми запровадимо
виборність суддів та прокурорів місцевими
громадами з числа юристів, які склали
кваліфікаційний іспит, а також справжній суд
присяжних по всіх категоріях справ, із сплатою
додаткового судового збору у разі, якщо справа
могла б розглядатися без присяжних, проте учасник
справи має причини не довіряти суддівській

корпорації і вимагає участі присяжних. Буде
ліквідована кастова замкненість та дисциплінарний
тоталітаризм адвокатури, кожен професійний
юрист зможе стати адвокатом після проходження
кваліфікаційного іспиту, жодна адвокатська
організація не матиме монополії нав’язувати свої
порядки усім адвокатам. Судді, правоохоронці, інші
силовики, які гратимуть на руку олігархам, на
вимогу громадськості будуть притягатися до суду
честі у своїх же колективах при відкритих дверях.
В Українському мирі держава справедливо
віддячить старшому поколінню українців гідними
пенсіями, соціальним захистом, медичною
допомогою, бо це покоління заслужило мирне
життя своїм самовідданим служінням Україні.
Маємо виконати зобов’язання перед ними за
старим соціальним контрактом, що існував у
патерналістичній державі, яка жорстко диктувала
людині спосіб життя і натомість обіцяла забезпечену
старість. Нова Українська держава, керуючись
європейськими цінностями демократичного
соціалізму, турбуватиметься про тих, хто не може
потурбуватися про себе, але й дозволить
користуватися активним українцям перевагами
демократичних свобод та приватної власності.
В Українському мирі буде укладено новий
соціальний контракт на засадах прав людини,
широкого суспільного компромісу і примирення –
Українську хартію, справедливий і сучасний
суспільний договір про мирний шлях розвитку в
інтересах усіх прошарків населення.
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УКРАЇНСЬКА
ХАРТІЯ
Одушевлення України.

Добробут
Щирий україноцентризм і патріотизм
мотивує нас до розбудови мирної України. Чесною
працею здобудемо мир та добробут в Україні.
Ми бачимо мирну Україну процвітаючою,
сильною європейською державою, в якій панує
добробут, згода та соціальна справедливість.
Багатство наживається своїм розумом, тому мирна
Україна потребує інвестицій в сучасну європейську
освіту, а також у медицину, високотехнологічне
виробництво, соціальне страхування.
Мирна Українська держава не має диктувати,
як людям жити, і не має збирати надмірно великі
податки. Українці мають співчуття до нужденних
та самі зроблять необхідні пожертви, щоб їм
допомогти. При цьому пожертви не розкраде
зажерливий чиновник з тих, які «пиляють»
бюджети. Ми підтримуємо оновлення і дерегуляцію
в економіці та усіх сферах суспільного життя, захист
приватної власності, свободу слова, мультикультуралізм, подолання дискримінації у будь-яких
її проявах.
В Українському мирі буде радикально
знижено фіскальний тиск, особливо для
благодійників. Малому і середньому бізнесу ми
забезпечимо максимально сприятливі умови,
спрощення ліцензування та звітності, доступ до

державного замовлення. У мирній Україні ніхто не
буде примусово взятий до армії ані через призов,
ані під час мобілізації. Воюватимуть тільки
професійні військові. Кожен матиме можливість
обрати цю чи іншу професію та отримати відповідну
освіту за розумною вартістю, а якщо продемонструє
виключно високі здібності, то й за грантової
підтримки державних і недержавних фондів. Так
само в усіх інших сферах життя держава створить
сприятливі умови для розвитку професіоналізму,
забезпечення кваліфікованої праці високооплачуваних фахівців.
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Ми, народ України, прагнучи розвивати
досконалу, успішну, правову незалежну
демократичну суверенну державу, яка посідатиме
гідне місце серед держав Європи та всього світу,
силою нашої спільної згоди вільних громадян
установлюємо закони, порядок та справедливість на
своїй землі та бачимо свою високу місію у здобутті
загального добробуту, свободи та рівних
можливостей, в самовідданій обороні здобутків
наших предків та у творенні кращого майбутнього
для наших нащадків. Ми хочемо і будемо радісно
жити у атмосфері вольностей, оптимізму, любові та
мудрості. Ми цінуємо діалог, багатство почуттів,
різноманіття поглядів та ідей, ринкову економіку,
безперешкодне виробництво товарів та послуг і
торгівлю, не обтяжену зайвими адміністративними,
податковими та митними бар’єрами.
Ми переконані, що Україна потребує
модернізації та європеїзації політики, економіки,
права, освіти і науки, культури та всіх інших сфер
суспільного життя. Ця модернізація має початися з
творення відкритого суспільства та дружнього до
громадян державного апарату, очищення влади від
корупційних змовників, які працюють на свої малі
зажерливі паразитичні групки замість працювати на
весь Український народ, докорінної перебудови
судових та правоохоронних органів на засадах
захисту прав людини та демократизації. Ми згодні
довіряти одне одному і ми переконані, що держава
має довіряти громадянам. Здійснення модернізації,
якої ми потребуємо, має бути довірено саме нам і
буде здійснено нашими силами.
Ми вважаємо очевидними такі істини, що всі
люди за подобою Творця від природи рівноправно
наділені певними невідчужуваними правами, до

яких належать життя, свобода і прагнення щастя,
честь, гідність, підприємливість та приватна
власність; що уряди встановлюються між людьми з
тією метою, щоб забезпечувати ці права, а влада
урядів походить із згоди тих, ким вони управляють;
що в кожному випадку, коли форма правління,
політика влади чи особа при владі стає згубною для
такої мети, народ має право змінити або усунути її і
встановити новий уряд, спираючись на принципи
цієї хартії та організовуючи його владу в такі
способи, які видаються народу найдоцільнішими
для досягнення своєї безпеки і щастя.
Ми зобов’язані перед Богом та власною
совістю захистити Україну від усіх загроз та
використовувати все, що нам належить, і свободи,
які ми вибороли, не для саморуйнування, а на благо
кожної людини і на спільне благо України. Якщо
хтось неумисно порушує наші права, свободи та
інтереси, маємо спільними зусиллями налагоджувати діалог та співпрацю і допомагати таким
людям повернутися на правильний шлях нового
вільного життя. Коли ж довга низка правопорушень
і зловживань виявляє внутрішню чи зовнішню злу
ворожу волю підпорядкувати наш народ свавіллю
та деспотизму, тоді народ має право та обов’язок
вийти на майдан, повстати проти несправедливості,
стати на оборону України. Кожен з нас покладе
душу і тіло за свободи цієї Української хартії.
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ОСТАННІ
НОВИНИ З
ТЕМНИХ ВІКІВ

ОГОЛОШЕННЯ
Вадим Гладчук обраний проповідником
релігійної громади сповідуючих віру в найвищу
цінність людини “Українська Душевна спільнота”.
Хранитель віри благословив Божу настанову
священнослужителю не брати участь у насильстві й
війні та не брати в руки зброю, виходячи з його
релігійних переконань віруючого в найвищу
цінність людини. Декларація проповідника Вадима
Гладчука: “Я щирий прихильник незалежності та
територіальної цілісності України. Вважаю Росію
країною-агресором. Як редактор інтернет-видання
"Спротив" (http://sprotiv.org ), яке у соціальних
мережах читають понад 50 тис чоловік, роблю все
можливе для перемоги України у інформаційній
війні. Виводжу на чисту воду пропагандистів на
кшталт Кисельова, викриваю підступність та
брехливість російських ЗМІ, оприлюднюю
численні факти вторгнення на територію України
бойових підрозділів російської армії та колон
російської бронетехніки. Бог підказав мені, що саме
в цьому моя місія, моє служіння Україні на
інформаційному фронті. Але я вчився на медика,
щоб рятувати людей, а не вбивати. Не можу собі
навіть уявити вбивство людини. Виступав за
скасування смертної кари в Україні, організував
кілька мітингів ще за часів Кучми. Вірю у найвищу
цінність людини і вважаю будь-яке вбивство
найбільшим гріхом та злочином”.

Война – обменник падших душ,
Открытый Сатаной.
Победу купите в аду
По шесть шесть шесть к одной.

Я живу в нереальній реальності,
Де життя не життя, де життя війна
І останні новини з темних віків
Кличуть вбити ворожих немовлят.
Вперті демони здаються янголами помсти,
Всі повторюють за ними мантри гніву
Та молитви надій, що все буде краще Як було рік тому, десять років, століття…
Буде краще, а як, нема гадки. Й не треба!
Бо пуста давнина не страшна, як майбутнє,
Де сталеве небо пітне від гарячої крові,
І в пустелі здрібнілих сердечок-піщинок
Під розп’яттям в оазі штабні будди в джинсах
Кетчуп з перцем вантажать на фронт для джихаду.
Бідні ті, чия кров не змішана з кетчупом,
Вони вмруть, як герої, від втрати крові,
Штабні будди не вмруть від втрати кетчупу,
Будуть вічно, як боги, зброєю бряцати,
Нести меч, а не мир, нести плач замість сміху,
Красти щастя й приносити крадене в жертву
На війні за свободу брехні й катування.
Я живу у безодні невігластва лютого,
Голос розуму тут не бажають чути.
Тут нічого не чують, окрім наказів
Та істерик, перекрикувань голосу совісті.
Акумулюю енергію, спілкуючись сам з собою,
Генерую енергію, спілкуючись з вами,
Енергійно рухаюсь до щастя, і ви не стійте.
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