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Стаття спирається на нооісторію і ноонауки, що є поєднанням новітніх відкриттів з кращим
культурним спадком і скеровується в майбутнє, а не в минуле. Висвітлено досягнення генетиків,
фізиків та інших науковців у відновленні історії появи землеробства і скотарства. Доведено, що
українці є прямими нащадками тих, хто створив на Близькому Сході продуктивне землеробство.
Обравши для Вітчизни місце на чорноземах і поєднавшись з мисливцями-аріями, сформували народ
трипільців (україноаріїв). Вони єдині у світі одомашнили коня, винайшли колісний транспорт,
організували гігантський простір Великого Трипілля на основі поєднання мідних шахт Каргали,
«країни міст» та інших аграрних зон. Тисячі років зростала хмара тегів (її історики помилково
назвали "протоіндоєвропейська мова") і культурно-економічний вплив на Евразію. Велике Трипілля
раптово зникло під ударом «вулканічної зими» - вибуху вулкану Санторін. Це й стало поштовхом для
відомих переселень аріїв (чи трипільців) з багатьма мовними, культурними та економічними
наслідками. Це був перший глобальний подарунок українців індоєвропейським народам (одуховлення
№1). Він назавжди змінив світ і навіть зараз забезпечує прогрес людства. Автори відкрили сферу
ноотехнологій і запропонували "хмару ноотегів" - сукупність слів і понять з ХХІ ст. Перехід на
ноотехнології урятує людство від загрози колапсу, а використання понад 150 нових слів змінить
основу системи цінностей і засад поведінки. Вся Україна має стати світовим лідером у
використанні ноолексикону, а українці вже другий раз мають шанс на нооодуховлення людства.
Ключові слова: нооісторія, ноонауки, генетика, винайдення землеробства, походження
українців, Велике Трипілля, індоєвропейські мови, хмара великоторипільських тегів, ноотехнології,
ноолексикон, ноодуховлення людства і Україна-ХХІ.
Упродовж чверті тисячоліття лінгвісти,
історики і представники інших наук силкуються
пояснити собі й іншим деталі походження і
поширення мало не на весь суходіл понад 400
мов і говірок, які через свою майже очевидну
подібність формують індоєвропейську мовну
сім'ю. З самого початку формулювання цієї
мовної проблеми домінувало припущення, що
колись існувала "колиска" цих мов і всі вони
зросли з однієї протоіндоєвропейської мови
(ПІЄМ). Поступово зміцнилося переконання у
тому, що у віддаленому минулому якийсь
невідомий народ користувався ПІЄМ і в
небаченому пасіонарному завзятті розпочав та
успішно здійснив тривалий процес її поширення
аж до меж можливого. Наших сучасників
безмежно дивує факт непереборності цього
розповсюдження по широті від Атлантики до
пустель Західного Китаю, а по меридіану - від
Сахари та Індійського океану майже до берегів
Північного Льдовитого океану.
За останні два століття накопичилася
великого обсягу література про феномен появи
індоєвропейських мов, запеклість дискусій про
розташування "колиски" досягла, фактично,
критичної точки, адже їх уже навіть називають
"мовними війнами" [1]. Подібну емоційність, на
наш погляд, можна пояснити зрозумілим

бажанням науковців розв'язати загадку і вказати
на тих на Землі, хто є найбезпосереднішими
нащадками найпасіонарнішого в історії людства
і суперкультурного народу з ПІЄМ (монголи
свого часу загарбали багато, але не
прославилися поширенням мов і культур).
Абстрагуючись від дрібниць, виявлення
носія ПІЄМ і встановлення місця його
первинного перебування означає присудження
комусь унікальної в історії людства "премії",
адже йдеться про відзначення тих, хто тисячі
років тому "одуховнив" приблизно половину
людства і дав той прометеївський імпульс до
гуманізму і прогресу, який навіть зараз не
втратила індоєвропейська цивілізація.
Мета статті множинна і в простому
наближенні складається з двох частин.
Перша полягає у наданні якомога
об'єктивніших доказів того, що саме пращури
сучасних українців зробили найвагоміший внесок
у перше майже глобальне одуховлення людства,
формування більшості цивілізацій "першої
тоффлерівської хвилі", створення умов для
технологічного й іншого поступу від ери бронзи
до
сучасного
нанотехнологічного
індустріалізованого світу.
У ній домінуватимуть факти і найновіші
відкриття та виміри, хоч буде певна кількість
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авторських припущень і гіпотез. Ключовими
словами тут будуть нооісторія, Велике
Трипілля, великотрипільська хмара тегів,
перше
одуховлення
людства.
Друга
(футурологічна) частина нашого завдання
полягатиме в переконуванні всіх співвітчизників
у тому, що з настанням третього тисячоліття з
наших
теренів
поширюється
"четверта
ноохвиля" як початок другого в історії людства
значного його одуховлення через використання
зовсім інших ключових слів, які в сукупності

являють
собою
"хмару
ноотегів"
ноотехнології, ноорозвиток, ноосуспільство,
ноомислення, ноогуманізм і десятки інших. У
викладі результатів нашого дослідження
звернемося до графіки, що дасть змогу
скоротити текстуальну частину.
Використаємо наше відтворення хвильової
теорії еволюції людства американського
соціолога і футуролога Е.Тоффлера (1928-2016)
з доповненнями та уточненнями (рис. 1).

Рис. 1. Уточнений і поліпшений варіант тоффлерівської хвильової моделі еволюції людства
Наголосимо на тому, що з настанням ХХІ
ст. науковці світу отримали засоби усе
точнішого датування археологічних та інших
знахідок разом з розшифруванням генетичного
матеріалу їх органічної складової. Сукупність
цієї
важливої
інформації
ми
назвали
"нооісторією" (мудрими знаннями про минуле)
і поклали її в основу нашого подальшого
викладу.
Науковці-нооісторики довели, що всі
"землеробські" гени сучасного населення
Європи і значної частини Азії мають витоком ті
племена, що з межі 10-го тисячоліття до нашої
ери створили у Леванті продуктивне рільництво
і одомашнили овець та кіз. З цього моменту
дуже прискорився цивілізаційний прогрес
землеробів і стала наростати їх перевага над
усіма іншими, що заклякли на неолітичній
стадії. Чи не найбільш повну інформацію про ці
події зібрав у своїй книзі американський
науковець-універсал Дж. Даймонд [2].
Він наводить багато пояснень цього успіху
наших віддалених пращурів, аналізуючи межі їх
подальшої експансії. Додамо до його поглядів

вказівку на те, що на нові простори
поширювався той лексикон, який вони
розпочали застосовувати з часу перетворення
землеробства
в
головний
засіб
свого
життєзабезпечення.
Викладемо у формі переліку фактів ту
інформацію з нооісторії, яка необхідна нам для
окреслення внеску наших пращурів в появу
сотень індоєвропейських мов. Використовуючи
сучасні наукові терміни з ІКТ, назвемо всю
сукупність нових понять і термінів "хмарою
тегів" й одразу підкреслимо ту важливу
обставину, що вона формувалася тривалий час і
на різних територіях.
1. Аграрний фрагмент хмари тегів у більшій
своїй частині виник у Північній частині
Родючого півмісяця в період формування "1-ї
тоффлерівської хвилі" (рис.1). Її головний
вектор експансії виявився скерованим через
Анатолію на Захід. Майбутні землеробитрипільці разом з насінням зернових, вівцями і
козами пішки перетнули сухий Босфор і спершу
обрали для себе землі на північному березі
прісної "Понтіди", оселившись близько 8-9
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тисяч років тому на нинішньому морському дні
південніше Одеси і Миколаєва. Їх родичі на
Східних Балканах невдовзі започаткували
металургію міді [5], яка пізніше цілковито
розквітла у Великому Трипіллі спершу на
Луганщині, а пізніше на Південному Уралі.
2. До формування Великого Трипілля
призвело поєднання геофізичних процесів і
етологічних
законів
поведінки
людей.
Приблизно 7500 років тому відкрився істотно
вужчий від Дніпра Босфор і лише через багато
років Чорне море досягло сучасного рівня.
Потопу не було, ніхто не загинув, але наші
пращури-землероби
з
"левантійським"
лексиконом
вимушені
були
поступово
зміщувалися на північ. Там вони зустрілися з

аріями - мисливцями з майже 40000-річним
досвідом полювання на великих звірів та
відповідними
фізичними
кондиціями.
Неперетинання екологічних ніш присадкуватих
хліборобів і високих міцних аріїв стало основою
справжнього земного раю, яке ми пропонуємо
назвати не ―Кукутені‖, а "Трипілля-1" (рис. 2). З
масою
позитивних
емоцій,
яскраво
відображених у прикладній культурі трипільців,
йшло злиття генів і утворення нового народу.
Від
аріїв
трипільці-чоловіки
отримали
знамениту гаплогрупу R1а і разом з нею –
підвищену фізичну силу, життєву активність і
схильність не тільки до обробки землі, а й до
інноваційно-пошукової
діяльності.

Рис. 2. Частина варіантів зон народження протоіндоєвропейської мови (ПІЄМ), які
запропонували науковці світу після 1960 року. Наближено вказано розташування Трипілля-1,
Великого Трипілля і мідних копалень (Каргали).
3. У намаганні полегшити важку працю
хліборобів чоловіки-арії першими на планеті й
без особливих зусиль одомашнили степових
диких коней тарпанів ([2] та ін.). Навзамін за
денну працю на полях і в господарстві коні
отримали повний нічний захист від зграй вовків.
Цей союз виявився безприкладно корисним і
потрібним як для людей, так і для коней.
Згадана хмара тегів спершу поповнилася
десятками термінів з конярства, а з невеликим
запізненням (бо наші пращури першими
винайшли колесо зі спицями) до них додалися
терміни з "транспортного" лексикону.
4. Маючи засоби швидкого пересування на
значні відстані, пращури з Трипілля-1 активно

розшукували мідні руди, збільшуючи зону
досліджень. Після розробки родовищ на
Луганщині вони виявили практично невичерпне
родовище міді на Південному Уралі (зона
Каргали), яке задовольнило всі їхні тогочасні
потреби. Російські та інші вчені досить детально
досліджували ці копальні та (меншою мірою)
поселення майстрів гірничої справи [6]. Для
харчування гірників виникла чимала зона
аграрних поселень (приклад - славнозвісний
Аркаїм). У результаті було започатковано багато
нових професій і стався перший в історії
людства глибокий поділ праці на території 1-2
млн. км2, яку ми пропонуємо називати "Велике
Трипілля".
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Накопичуються все нові й нові докази того,
що культурний і технологічний вплив цієї
майже континентальної економічної зони був
настільки великим, що під словами "Перша
хвиля" на рис. 1 ми обгрунтовано можемо
написати "Велике Трипілля" по аналогії з тим,
що лідером у формуванні другої (індустріальної)
хвилі виявилася Велика Британія.
5. Отже, великотрипільська хмара тегів
формувалася кілька тисяч років уздовж траси
Анатолія - Трипілля-1 - економічна зона
Великого Трипілля. Лінгвісти у своїх пошуках
не ризикували вказувати такі великі простори у
часі й територіальній протяжності, тому можна
відзначити, що багато з їхніх десятків теорій
виявилися в цьому аспекті більш або менш
правильними (це підтверджує і рис.2).
Однак, акцентування слова "мова" (точніше
- ПІЄМ) не дало їм змоги здогадатися про те, що
із вказаної зони виникнення йшло запозичення і
поширення усього лише хмари тегів - виключно
привабливих для усіх характеристик найвищих
тогочасних технологій. Мова переможеного чи
зупиненого народу не може поширитися на
терени переможців, а от теги роблять це легко і
невимушено. Саме так запозичили потрібні їм
теги та увійшли в індоєвропейський мовний і
культурний
світ
народи
атлантичного
узбережжя Західної Європи.
Для характеристики вказаної хмари тегів
обмежимося прикладами універсальних для
індоєвропейських мов слів: технології: plough,
axe, hoe, rake, hook, cup, comb; транспорт:
wagon, wheel, axle, shaft, reins, boat, oar;
матеріали: wood, wool, copper, gold, silver;
праця: harvest, sow, grind, spin, weave, hunt;
числа: від 1 до 100; дерева: birch: beech, apple,
alder, ash, elm, pine.
Для уточнення деталей поширення мовного
і культурного впливу наших пращурів існує
дуже широке поле, адже "теговий" механізм
неодноразово
поєднувався
з
більш
традиційними
способами
війнами
і
переселенням. Вони стали домінуючими після
того, як приблизно 3600 р. тому вулкан Санторін
в Егейському морі на тривалий час заповнив
стратосферу пилом і призвів до розпаду
Великого Трипілля. Перелякане зникненням
Сонця населення східної частини рушило на
південь і різко прискорило цивілізаційні
процеси в Персії та Індії, цілковито збурило
систему "східних імперій" (включаючи Єгипет).
Друга частина великотрипільців могла рухатися
переважно на захід, наслідком чого стала
швидка зміна генетичної мапи Центральної
Європи і поширення майбутнього слов'янського

світу з гаплогрупою R1a1a до меридіану
Берліна.
Отже,
всепланетне
розповсюдження
індоєвропейських мов сталося з однієї головної
причини - винайдення нашими пращурами
найдосконаліших технологій бронзової ери і
поступового формування "нездоланної" хмари
великотрипільських мовних тегів. Цей імпульс
мав таку потужність, що, незважаючи на окремі
технологічні "сплески" в ареалі поширення
китайського варіанту "1-ї тоффлерівської хвилі",
для Землі в цілому аж до наших буремних днів
лідерство у культурі, науках, освіті й
технологіях
належало
народам,
які
послуговувалися мовами з індоєвропейської
сім'ї. На основі подібних фактів ми вважаємо
можливим назвати описані явища "першим
одуховленням світу".
Для виконання другої частини мети нашої
статті необхідно повернутися до рис.1. Там
вказано, що лідерство у появі "третьої хвилі"
належить США. Для наукової точності вкажемо,
що застосування для неї прикметника
"цивілізаційна" є помилковим перебільшенням,
адже немає підстав вважати її рівною за
впливом до 1-ї і 2-ї хвиль. Ті, завдяки згаданому
мовному, культурному і технологічному впливу
створеної нашими пращурами "хмари тегів", на
практиці означали повну трансформацію всіх
основ життєзабезпечення майже всього людства.
А ось 3-тя хвиля торкнулася тільки створення,
обробки і поширення цифрової інформації і
практично не змінила індустріальних основ тих
виробничих комплексів, що постали у період
переможного руху 2-ї хвилі. Погодьтеся, що
навіть зараз значний економічний успіх
супроводжує ті країни - Китай, Бразилію, Індію,
Мексику чи Нігерію, - які здійснюють нову
індустріалізацію і не концентруються на одній
лише "інформатизації". Однак, уся виробнича
діяльність раніше і зараз супроводжується
небезпечним для життя людей екологічним
забрудненням довкілля. В усіх деталях цей
процес вивчений і прорахований у майбутнє в
знаменитій "трилогії" міжнародної групи
футурологів під керівництвом Д.Медоуза [4].
Вони та усі інші відомі нам науковці доводять
повну неминучість глобальної екологічної
катастрофи (колапсу-21) у другій половині ХХІ
ст. На щастя – всі вони помиляються, попри
свою багатомільйонну чисельність.
Саме у зв'язку з цим ми просимо звернути
увагу на запропоноване нами поняття "4-ої
ноохвилі", схематично відтвореної у правій
частині рис.1. Це явище полягає у повній
відмові від індустріальних технологій і переході
до мудрих і цілковито екологічно безпечних
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виробництв і дій, які ми пропонуємо називати
"ноотехнологіями" та увести для них 7-й
технологічний уклад. Саме вони й зумовлять
практичне втілення 4-ої ноохвилі, великі
переваги якої над попередніми ми вказали
уведенням розриву на вертикальній шкалі.
Ось їх визначення: ноотехнології - мудрі
способи виробництва та інші соціальні чи
економічні процеси, які дають можливість для
всієї популяції людей співіснувати з біосферою,
не пошкоджуючи її й не зменшуючи її
різноманіття. Подібна повна екологічна
безпечність ноотехнологій забезпечується тим,
що людина мудро скеровує природні процеси в
бажаному для себе напрямі, не порушуючи цим
їх нормального плину, не перетворюючи на
засіб знищення спершу біосфери, а по тому всього людства. Якщо людство ще до середини
XXI ст. спроможеться відмовитися від
індустріальних виробництв і замінить їх
ноотехнологіями, то стане цілком можливим і
сталий розвиток (точніше - ноорозвиток), і

поєднання зростання чисельності людства з
підвищенням
якості
життя
кожного
громадянина.Очевидно, що з цим рятівним для
людства фундаментальним поняттям пов'язані
багато інших, які ми поєднали у "нооглосарій
(нооенциклопедію)" й отримали на нього
авторське свідоцтво [3]. Загалом же - ні більше,
ні менше, - ми фактично започаткували
створення і поширення другої в історії
українського
народу
колосальної
за
цивілізаційним впливом хмари тегів. Цього разу
- ноотегів, які являють собою сотні нових
понять і термінів, які в майбутньому
обслуговуватимуть перехід Вітчизни і всього
людства до ноосуспільства, до мудрого
співіснування
людства
з
вилікуваною
біосферою. Для полегшення поширення нашої
пропозиції поза межі України на решту планети
доцільно
використати
засоби
сучасної
інфографіки і надати читачам більш наочне
відтворення хмари англомовних ноотегів
(рис.3).

Рис.3. Англомовний варіант частини створеної нами хмари ноотегів, що може стати основою
другого цивілізаційного внеску українців у ноопрогрес усього людства
У даний момент завдяки існуванню
Інтернету поступово прискорюється процес
поширення і використання ноотермінів з
майбутнього. Кілька філософів послуговується
терміном "ноогуманізм", екологи вважають
перспективним
поняття
"нооекологія"
і
"ноотехнології", економісти підхопили ідею
створити для ноовиробництв 7-й технологічний
уклад та ін.

Ми закликаємо наукову та освітню
громадськість, урядові та інші структури
докладати свідомих зусиль для використання і
поширення хмари ноотегів не тільки задля
швидкого піднесення іміджу Вітчизни, а й для
прискорення її економічно-соціального розвитку
та перетворення у нове джерело нооодуховлення
всієї популяції Homo Sapiens.
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НООИСТОРИЯ
И
НООНАУКИ
ОДУХОТВОРЕНИЯ МИРА

О

ВОЗМОЖНОСТИ

ВТОРОГО

УКРАИНСКОГО

Статья опирается на нооисторию и ноонауки, представляет собой сочетание новейших открытий с лучшим
культурным наследием и направляется в будущее, а не в прошлое. Освещены достижения генетиков, физиков и
других ученых в восстановлении истории появления земледелия и скотоводства. Доказано, что украинцы
являются прямыми потомками тех, кто создал на Ближнем Востоке продуктивное земледелие. Выбрав для
Отечества место на черноземах и соединившись с охотниками-ариями, сформировали народ трипольцев
(украиноариев). Они единственные в мире одомашнили лошадь, изобрели колесный транспорт, организовали
гигантское пространство Большого Триполья на основе сочетания медных шахт Каргалы, «страны городов» и
других аграрных зон. Тысячи лет расло облако тегов (его историки ошибочно назвали "протоиндоевропейский
язык") и культурно-экономическое влияние на Евразию. Большое Триполье внезапно исчезло под ударом
«вулканической зимы» - взрыва вулкана Санторин. Это и стало толчком для известных переселений ариев (или
трипольцев) со многими языковыми, культурными и экономическими последствиями. Это был первый
глобальный подарок украинцев индоевропейским народам (одухотворение №1). Он навсегда изменил мир и
даже сейчас обеспечивает прогресс человечества. Авторы открыли сферу ноотехнологий и предложили "облако
ноотегов" - совокупность слов и понятий из XXI века. Переход на ноотехнологии спасет человечество от
угрозы коллапса, а использование более 150 новых слов изменит основу системы ценностей и принципов
поведения. Вся Украина должна стать мировым лидером в использовании ноолексикона, а украинцы уже
второй раз имеют шанс на нооодухотворение человечества.
Ключевые слова: нооистория, ноонауки, генетика, изобретение земледелия, происхождение украинцев,
Большое Триполье, индоевропейские языки, облако большетрипольских тегов, ноотехнологии, ноолексикон,
нооодухотворение человечества и Украина-ХХI
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NOOHISTORY AND NOOSCIENCES ABOUT THE POSSIBILITY OF THE SECOND UKRAINIAN
WORLD SPIRITUALIZATION
Article is based on noohistory & noosciences that are the combination of new discoveries with the best cultural
heritage and directed toward the future not the past. Achievements of geneticists, physicists and other scientists on the
renewal of agriculture and animal husbandry appearance are suggested. Authors proved that Ukrainians are direct
descendants of those who created productive agriculture the Middle East. Having chosen the place for Motherland on
the black soil and having combined with hunter-Aryans, Trypillians had being formed. They are the only in the world
who domesticated horse, invented the wheeled transport, organized a giant space Great Trypillia based on a
combination of copper mines Karhaly, "country towns" and other agricultural areas. A cloud of tags had been growing
for thousands of years (historians called it "Proto Indo-European Language - PIEL" by mistake), and cultural and
economic influence on Eurasia. Great Trypillia suddenly disappeared under attack of "volcanic winter" - Santorini
volcano explosion. This was the impetus for the famous Aryan migrations (or Trypillians) with many linguistic, cultural
and economic consequences. It was the first global gift of Ukrainians to all Indo-European peoples (spiritualisation
№1). It changed the world forever and even now provides human progress. The authors discovered the sphere of
nootechnologies and proposed "cloud nootags" - a set of words and concepts of the XXIst century. Transmission to
nootechnologies will save mankind from the threat of collapse, and the use of more than 150 new words will change the
basis of values and principles of conduct. All Ukraine has to become a world leader in the use noolexicon and
Ukrainians for the second time have the chance for noospiritualisation of humanity.
Key words: noohistory, noosciences, genetics, the invention of agriculture, Ukrainian origin, Great Trypillia (GT),
Indo-European languages, GT cloud tags, nootechnologies, noolexicon, noospiritualisation №2 humanity and Ukraine
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