ПЕРЕДМОВА
Ця книжка — спроба почати загальнонаціональний діалог, велику суспільну дискусію про те, як зробити Україну
успішною. Відповісти на просте запитання: а що я можу
зробити для успіху країни? І однаково хто я: повар,
столяр, художник, письменник, бухгалтер, бізнесмен
чи дипломат.
Вулиці роблять чистими не політики й не банкіри, за
їхнім станом стежать люди зовсім інших професій. Однак
саме чисті вулиці створюють відчуття комфорту, безпеки
та є причиною збільшення туристичного потоку. Кожен
може зробити свій великий внесок у творення нової
України, сильнішої, сучаснішої, красивої, смачної, стильної, розумної й динамічної.
Країни, яка буде гордістю, маленьким діамантом
у душі й серці кожного українця, приводом для заздрощів сусідів і конкурентів, стане уособленням сили для
ворогів і втіленням усіх попередніх подвигів, зроблених
заради неї.
Якщо сьогодні мобілізувати всі зусилля талановитих людей, їхні ідеї, прагнення та вчинки, то успіх буде
не за горами. І навпаки, якщо загрузнути в суперечках,
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страхах, недовірі й егоїзмі, — успіх буде надто далеко,
щоб відчути його смак усією країною.
Як ініціатор, співавтор і упорядник, у діалогах і розмовах я намагався мінімізувати свою участь, даючи більше
простору героям, залишивши за собою тільки попередній
смисловий дизайн змісту книги й вибір тем. Це не історія про те, як нав’язати свою думку чи навіть висловити
її, це радше маніфест про успіх країни, його осмислення,
обговорення й власне початок.
Тут ви не побачите чинних політиків, хоча деякі
з них хотіли стати героями окремих розділів. Це була
моя принципова позиція, щоб зануритися у справжній
вимір проблем і перспектив країни.
Є питання, які я ставив кільком героям спеціально,
щоб показати різні погляди, створити простір для читацької думки. Ця книжка спонукатиме до роздумів, запитань,
пошуку своїх відповідей, а також розповість про сучасних героїв, які не покладають рук, надихають і надихаються, творячи велику й успішну країну.
Маю сильну надію, що наші розмови принесуть вам
справжнє інтелектуальне задоволення, наштовхнуть
на нові ідеї, проекти й маленькі подвиги, які даватимуть
вагомі результати.

