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Âçàºìîä³¿ ì³æ ïîð³âíÿíî â³äîêðåìëåíèìè ÷àñòèíàìè 
Ëþäñòâà – éîãî îêðåìèìè ñîö³àëüíèìè îðãàí³çìàìè – 
ïîâ’ÿçàí³ ç íåîäì³ííèì ³ñíóâàííÿì êîìïëåêñ³â ñîö³àëüíèõ 
òà ãåíåòè÷íèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ ëþäñüêèìè ñï³ëüíîòàìè – 
åòíîñàìè1, ùî ñêëàäàþòü ó òîìó ÷è ³íøîìó ôîðìàò³ îñíîâó 
êîæíîãî ³ñòîðè÷íî âèä³ëåíîãî ñîö³óìó. 

Ñàìå â ïëàí³ çì³í ó åòíîñàõ, çì³í ñàìèõ åòíîñ³â, çì³í 
â³äíîñèí ì³æ íèìè ñë³ä ðîçãëÿäàòè ì³æíàðîäí³ åòíîãåíí³ 
â³äíîñèíè ÿê òèïîëîã³÷íî îñîáëèâèé, ñïåö³àëüíèé ïëàñò 
ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðîñòîð³â ñòàí³â ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí.  

Ì³æíàðîäí³ åòíîãåíí³ â³äíîñèíè, ùî íåìèíó÷å ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ â áóäü-ÿê³é ñòðóêòóð³ ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é, ç 
ïîâíîòîþ, ùî çàëåæèòü ëèøå â³ä îñíîâíîãî ïðîöåñó êîæ-
íî¿ ç íèõ, âèêîíóþòü ñâîþ îñíîâíó ôóíêö³þ – «çâèâàþòü 
íèòêè ëþäñüêèõ æèòò³â ó â³çåðóíîê åïîõè». À ðåçóëüòóþ÷³ 
êîíñòðóêòè ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü, â³äáèâàþ÷èñü ó äîì³-
íàíòàõ ³ íîðìàë³ ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí âèä³-
ëåíîãî õðîìàòè÷íîãî ïåð³îäó, ê³íåöü ê³íöåì, «óòâîðþþòü 
ñóòü ðåàëüíîñò³ äëÿ ö³º¿ åïîõè»2. 

Ïðè öüîìó îïåðàòîðîì åâîëþö³¿ ì³æíàðîäíèõ åòíîãåí-
íèõ â³äíîñèí º ïîòð³áí³ åòíîñàì ñóêóïí³ ïðîöåñè îáì³íó 
ôîðìàòàìè åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³3, ÿê³, ïðîäóêîâàí³ îñíîâíèìè 

                                                 
1 «Етноси як форма існування людей розумних, – зазначає М. П. Тіводар, – 
це такі стійкі міжпоколінні природно й істотно сформовані на певних 
територіях людські спільноти, які характеризуються стійкими ознаками 
(ендогамії, внутрішньої компліментарності, етнічною свідомістю та 
етнонімами) і відрізняються порівняно стійкими особливостями культури 
та поведінковими стереотипами» [1]. 
2 «Колесо часу  звиває нитки людських життів у Візерунок епохи, який 
утворює суть реальності для цієї епохи», – надзвичайно образно розвиває 
цю думку Роберт Джордан [2]. 
3 До форматів етнічної спільності, які включають у себе комплекси 
архетипів, уявлень, установок, стереотипів, міфів, символів, звичаїв, 
традицій і т. ін., позначених етносоціальними, етнокультурними, етно-
ментальними і т. п. маркерами, можуть входити такі критеріально певні 
групи: генеалогічна спільність, яка спирається на спільність походження, 
а, зрештою, на поліваріантну генетичну спільність; фенотипова і, 
відповідно, ландшафтно визначена расово-антропологічна спільність і 
стандарти краси; соціумна спільність і, природно, спільність історичної 
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åâîëþö³éíèìè ìåõàí³çìàìè åòíîãåíåçó, çàáåçïå÷óþòü âè-
æèâàííÿ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â â óìîâàõ ñîö³îñôåðè, ùî 
äèíàì³÷íî çì³íþþòüñÿ íà ïëàíåò³ æèòòºñòâåðäæåííÿ 
Ëþäñòâà.  

Âèäàºòüñÿ äîö³ëüíèì çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó íà òå, â 
ÿêîìó ðîçðÿä³ ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é4 òà ÿê ñàìå ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ ì³æíàðîäí³ åòíîãåíí³ â³äíîñèíè. Öå ïîòð³áíî, ùîá 
ìàòè ìîæëèâ³ñòü âèä³ëÿòè ñòàä³¿, åòàïè, ôàçè ðîçâèòêó é 
ñòóïåí³ çðîñòàííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü öèì â³äíîñèíàì.  

Ïðè öüîìó ñòàä³¿ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³ä-
íîñèí â³äïîâ³äàòèìóòü ïðàêòè÷íî çàê³í÷åíîìó öèêëó åâîëþ-
ö³éíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ êîíñòèòóö³éíî¿ ñôåðè åòí³÷íîãî ïîëÿ, 
ùî â³äáóëàñÿ â ðåçóëüòàò³ ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü, ÿê³ çä³éñíþ-
âàëèñÿ â ìåæàõ ÿêî¿ñü ïîñë³äîâíîñò³ ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é.  

                                                                                                              
долі та соціоустрою; спільність життєвого укладу й стандарти відносин, 
панміксій, побуту й життєвого успіху; спільність мови і, в цілому, 
соціолінгвістична спільність; багатовимірна культурологічна спільність, у 
тому числі й соціокультурні міфи, традиції та цінності; ідеологічна 
спільність, у тому числі сукупність легенд і міфів, спільність відправляння 
релігійних культів і спільність символічного світовідчуття; сукупна психо-
соціетальна спільність, заснована на соціоетальній та ментальній спільності, 
що формують низку звичаїв,  правил і стереотипів поведінки. При цьому 
автор прекрасно розуміє, що в такій серйозній науці як етнологія такий 
семантичний образ – термін, як формати етнічної спільності, досі не був 
запроваджений. «Але щодо термінів не сперечаються, стосовно них 
домовляються». Автор має сміливість сподіватися, що завдяки зручності та 
універсальності запропонованого варіанта, стосовно цього терміна вдасться 
домовитися. Якщо ж ні, доведеться працювати з іншим терміном-образом, 
який влаштує наукову спільноту загалом. 
4 Основний процес взаємодії суб’єктів у виділеному міжнародному 
просторі, що практично  виявляється у встановленні між ними темпорально 
визначених зв’язків, здатен ініціювати і певну низку типологічних інших 
міжнародних відносин, які в межах якогось хроматичного періоду ормують 
багатомірну цілісність – комплекс інваріантних і сукупних з ними варіативних 
інформаційно-енергетичних взаємодій – міжнародну інтеракцію. Ніколас 
Луман,  інтеракцією вважає найпростішу соціальну систему дій, яка «ста-
новить послідовність (констеляцію) комунікацій між безпосередньо при-
сутніми учасниками і має бути «локалізована» в «просторі трьох вимірів»: 
соціального, часового та предметного» [3]. 
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Îòæå, â åòí³÷íîìó ïîë³ âèä³ëåíîãî ïðîñòîðó ì³æíàðîä-
íèõ ³íòåðàêö³é, ï³ä âïëèâîì äîñòàòíüî ð³çêî çì³íåíèõ 
óìîâ âíóòð³øíüîñîö³óìíîãî ³ â ñóêóïíîñò³ ç íèì ³ ì³æíà-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîáóäèëèñÿ ïàñ³îíàð³¿ îäíîãî àáî 
äåê³ëüêîõ åòíîñ³â, ùî ðàí³øå ïåðåáóâàëè ó ïåâíîìó ñòàí³ 
ñïîêîþ. Ì³æíàðîäí³ ³íòåðàêö³¿ âòÿãóþòü ñïî÷àòêó â íå-
ïðÿìå, à çãîäîì ³ â ïðÿìå ç³òêíåííÿ çíà÷í³ çà ñòàòóñîì 
åòíîñè. Ö³ ì³æåòí³÷í³ ç³òêíåííÿ, ïîñë³äîâíî ðîçøèðþþ÷è-
ñÿ, ñòàþòü ñèñòåìíèìè5, ùî ïîñòóïîâî çì³íþº ïàðàìåòðè 
êîíñòèòóö³éíî¿ ñôåðè äàíîãî åòí³÷íîãî ïîëÿ. Ñòàä³ÿ ðîç-
âèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí çàâåðøèëàñÿ.  

Ñåðåä áåçë³÷³ âàð³àíò³â ñèñòåìíèõ ì³æåòí³÷íèõ 
ç³òêíåíü, ùî çóñòð³÷àþòüñÿ â êîíêðåòí³é ³ñòîð³¿ Ëþäñòâà6, 
ó ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³ ïîòð³áíî âèä³ëèòè, ñë³äîì çà 
Ë. Ì. Ãóì³ëüîâèì, íàéòèïîâ³ø³. Òàê, ÿêùî äîì³íóþ÷èì 
âàð³àíòîì ñèñòåìíèõ ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü, ùî çä³éñíþ-
þòüñÿ ó âèä³ëåíîìó ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³, áóëî ñï³â³ñíó-
âàííÿ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â, ñòàíäàðòè îáì³í³â ôîðìàòàìè 

                                                 
5 «Стійкість системи проявляється у прагненні зберегти колишній порядок 
функціонування та саме існування системи, що є проявом гомеостазису. 
Реакція ж системи на зовнішні впливи зводиться до її пристосуваннÿ до 
цих впливів, супроводжуваного адекватною зміною її кінетичної та 
конституційної сфери, що слід вважати проявом її хімічної поведінки» [4]. 
6 «Варіанти етнічних контактів: 
а) співіснування, при якому етноси не змішуються й не наслідують одне 
одного, запозичуючи тільки технічні нововведення; найпоширеніший.   
...Навіть просте співіснування різних етносів при зближенні їх не є 
нейтральним; в) асиміляція, тобто поглинання одного етносу іншим із 
повним забуттям походження та колишніх традицій, здійснюється 
найчастіше методами не настільки кривавими, наскільки образливими. 
Об’єкту асиміляції надано альтернативу:  втратити совість або життя;  
с) метисація, за якої зберігається й поєднуються традиції попередніх 
етносів і пам’ять про предків; ці варіації зазвичай бувають украй нестій-
кими та існують за рахунок поповнення новими метисами; спостерігається 
незрідка, але потомство від екзогамних шлюбів або гине в третьому-
четвертому поколінні, або розпадається на батьківську й материнську лінії;  
d) злиття, за якого забуваються традиції обох первинних компонентів і 
поруч з двома попередніми (або замість них) виникає новий, третій етнос. 
Це, по суті, головний варіант етногенезу. Чомусь він спосерігається якнай-
рідше» [5]. 



0  

 346 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(58)

åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³ ïðîïîíóâàëè ¿ì íå ò³ëüêè âèçíàâàòè é 
ïîâàæàòè äîì³íàíòí³ åòí³÷í³ îñîáëèâîñò³ ¿õí³õ æèòòºâèõ 
óêëàä³â, à é âçàºìíî çàáåçïå÷óâàòè ¿õíº íåçàëåæíå ³ñíó-
âàííÿ. Ïðè öüîìó îáì³í ³íøèìè äîñÿãíåííÿìè ¿õíüî¿ 
ñîö³óìíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ çàçâè÷àé íå çóñòð³÷àâ ñåðéîçíèõ 
ïåðåøêîä, ñïðèÿþ÷è óòâåðäæåííþ íåîáõ³äíèõ äëÿ öüîãî 
ì³æíàðîäíèõ êîìïðîì³ñ³â ñîö³àëüíèõ îðãàí³çì³â, äî ÿêèõ 
íàëåæàòü ö³ åòí³÷í³ êîëåêòèâè. 

ßêùî æ îïåðàòîð åâîëþö³¿ ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ 
â³äíîñèí çì³ùóâàâñÿ â á³ê íåêîíòðîëüîâàíîãî ðîçøèðåíîãî 
îáì³íó ôîðìàòàìè åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³, ùî çà÷³ïàº íå ò³ëü-
êè ñîö³îìåòðè÷í³ ïàðàìåòðè æèòòÿ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â, à 
é äåÿê³ âëàñíå åòíîãåíí³, òî ïîä³áíèé äîì³íàíòíèé âàð³àíò 
ñèñòåìíèõ ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ âïðî-
äîâæ ïåâíîãî õðîìàòè÷íîãî ïåð³îäó, âèçíà÷àºòüñÿ (çà 
ïðÿìîþ àíàëîã³ºþ ç ³äåºþ Ë. Ì. Ãóì³ëüîâà) ÿê ìåòèñàö³ÿ. 

Ïðè öüîìó ïàðàëåëüíå ³ñíóâàííÿ ê³ëüêîõ àíñàìáë³â 
ñòàíäàðò³â ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü â îäíîìó êëàñòåð³ åòí³÷-
íîãî ïîëÿ, ê³íåöü ê³íöåì, ïðèçâîäèëî àáî äî íîâîãî «ðîç-
õîäæåííÿ» öèõ åòíîñ³â ó ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³ ïî ñâî¿õ 
«ñîö³óìíèõ êâàðòèðàõ» çíîâó îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ îðãàí³ç-
ì³â, àáî äî ââ³ìêíåííÿ ³íøèõ ìåõàí³çì³â îáì³í³â ôîðìà-
òàìè åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî âæå ³íøîãî ìàñøòàáó 
îñíîâíîãî îïåðàòîðà ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí. 

²íîä³ æ çàâäÿêè ïîÿâ³ òà óòâåðäæåííþ õî÷à á â îäí³é 
³ç ÷àñòèí ðàí³øå ºäèíîãî åòíîñó íîâèõ ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ 
ñï³ëüíîñò³ ïî÷èíàþòüñÿ ãëèáîê³ åòíîòðàíñôîðìàö³éí³ ïðî-
öåñè, ó ðåçóëüòàò³ ÿêèõ åòíîñ íå ò³ëüêè îñòàòî÷íî ðîçä³-
ëÿºòüñÿ, à é íà éîãî îñíîâ³ çàòâåðäæóþòüñÿ ê³ëüêà íåçà-
ëåæíèõ ñîö³óìíèõ ñï³ëüíîò ³ âðåøò³-ðåøò, ôîðìóþòüñÿ 
îêðåì³ ñîö³àëüí³ îðãàí³çìè. 

Åòí³÷íà ïàðö³àö³ÿ7 ïðèçâîäèòü íå ò³ëüêè äî òîãî, ùî 
çáåðåæåííÿ ðàí³øå ºäèíî¿ ñóêóïíîñò³ ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ 
ñï³ëüíîñò³ ñòàº ïðàêòè÷íî íåìîæëèâèì, à îáì³í íèìè çíà÷íî 
óñêëàäíþºòüñÿ, à é äî òîãî, ùî ñèñòåìí³ â³äíîñèíè öèõ 

                                                 
7 «Етнічна парціація – явище, при якому відбувається поділ раніше 
єдиного етносу на кілька більш-менш рівних частин, причому жодна з 
нових не ототожнює себе повністю зі старим (цей процес в якійсь мірі 
можна розглядати як антипод етнічної фузії – злиття)» [6]. 
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åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â ñòàþòü âèêëþ÷íî ì³æíàðîäíèìè. Ìîæ-
ëèâèé ³ ïðÿìî ïðîòèëåæíèé äîì³íàíòíèé âàð³àíò ñèñòåìíèõ 
ì³æåòí³÷íèõ â³äíîñèí, êîëè ì³æ ðàí³øå íåçàëåæíèìè 
åòí³÷íèìè êîëåêòèâàìè ïî÷èíàþòü â³äáóâàòèñÿ åòíîòðàíñ-
ôîðìàö³éí³ ïðîöåñè çîâñ³ì ³íøîãî ïëàíó. ßêùî ö³ ïðîöåñè, 
çàñíîâàí³ íà ñò³éêèõ îáì³íàõ ôîðìàòàìè åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³, 
ùî ïîñòóïîâî ðîçøèðþâàëèñÿ, ñòàâàëè âæå òåìïîðàëüíî 
çíà÷óùèìè äëÿ êîíêðåòíèõ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â òà çà÷³ïàëè 
íå ò³ëüêè äåÿê³ ñîö³îìåòðè÷í³, à é îñíîâí³ åòíîãåíí³ ïàðà-
ìåòðè ¿õíüîãî æèòòÿ, ó âèä³ëåíîìó ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³ 
â³äáóâàºòüñÿ åòí³÷íå çëèòòÿ, à ñàì öåé ïðîñò³ð òðàíñôîð-
ìóºòüñÿ âæå ó âíóòð³øíüîñîö³óìíèé ïðîñò³ð. 

Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî ó âèä³ëåíîìó ì³æíàðîäíîìó 
ïðîñòîð³ ñîö³îãåíåç äî öüîãî îêðåìèõ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â 
íå ò³ëüêè çâîäèâ ¿õ â îäíó «ñîö³óìíó êâàðòèðó», à é ñïðè-
ÿâ ïðîÿâó îêðåìîãî âèïàäêó åòíîãåíåçó, êîëè ïî-îñîáëè-
âîìó ñêîíñòðóéîâàíèé êîìïë³ìåíòàðíèé àíñàìáëü ñòàí-
äàðò³â ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü ïðèâîäèâ äî ôîðìóâàííÿ âæå 
íîâîãî åòíîñó ç íîâèì êîìïëåêñîì îñíîâíèõ ôîðìàò³â åò-
í³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³, êîòð³ ïîºäíóâàëè â ïåâíîìó ñï³ââ³äíî-
øåíí³ ÷àñòèíè ¿õ êîëèøí³õ òà âàð³àíòè íîâèõ.  

², íàðåøò³, ïðè âêðàé íå òîëåðàíòíîìó ïî ñóò³, àëå âñå 
æ äîì³íàíòíîìó âàð³àíò³ ñèñòåìíèõ ì³æåòí³÷íèõ â³äíîñèí – 
àñèì³ëÿö³¿, îïåðàòîð åâîëþö³¿ ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ 
â³äíîñèí çì³ùóºòüñÿ ò³ëüêè â îäíó ç³ ñòîð³í, ïîñë³äîâíî ³ 
äîñèòü æîðñòêî çì³íþþ÷è îñíîâí³ åòíîãåíí³ òà ñîö³îìåò-
ðè÷í³ ïàðàìåòðè ñëàáêîãî åòíîñó, çàì³ùàþ÷è ïðàêòè÷íî 
âåñü êîìïëåêñ éîãî ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³ ñâî¿ìè 
êîìïîíåíòàìè. Ðàí³øå âèä³ëåíå åòí³÷íå ïîëå ì³æíàðîäíîãî 
ïðîñòîðó òðàíñôîðìóºòüñÿ. Ñïî÷àòêó öå áóäå ïðîñò³ð ºäè-
íî¿ «ñîö³óìíî¿ êâàðòèðè», à çãîäîì â³í ìîæå áóòè çíîâó 
ïåðåáóäîâàíèé íà ì³æíàðîäíèé ïðîñò³ð, àëå âæå ç ³íøèìè 
ïàðàìåòðàìè âèä³ëåííÿ, ³, â³äïîâ³äíî, âæå é ç ³íøèì åòíî-
ãåííèì êîíñòðóêòîì, ùî âêëþ÷àº íîâèé åòíîñ.  

Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿëî ïðîÿâó íîâèõ, ñïåöèô³÷íî 
îð³ºíòîâàíèõ àäàïòàö³éíèõ ïðîöåñ³â, äðîáëåííþ åòí³÷íèõ 
êîëåêòèâ³â – åòí³÷íî¿ äèâåðãåíö³¿8. 

                                                 
8 «Дивергенція етнічна – розпад етнічної системної цілісності зі втратою 
відчуття компліментарності на заданому рівні етнічної ієрархії» [7]. 
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Ïðè öüîìó äîì³íàíòà âçàºìîä³é åòíîñ³â ó âèä³ëåíîìó 
ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³ çàëåæèòü, ïðèðîäíî, íå ò³ëüêè â³ä 
âëàñíå òèïîâîãî ïîðÿäêó ñïðÿìîâàíîñò³ ïîä³áíèõ ïðîöåñ³â, 
à é, çàçâè÷àé, ³ â³ä âëàñòèâèõ ì³æíàðîäí³é ³íòåðàêö³¿ åëå-
ìåíò³â âèïàäêîâîñò³ òà íåçâîðîòíîñò³. 

Â³äïîâ³äíî äî òîãî, ÿê äîòè÷í³ åòí³÷í³ êîëåêòèâè äîòðè-
ìóâàëèñÿ ïðèéíÿòèõ ðàí³øå íîðì åòí³÷íîãî ñï³â³ñíóâàííÿ, 
³ â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ñì³ëèâî âîíè ¿õ ïîðóøóâàëè, çàëåæàâ 
ïðîÿâ ôëóêòóàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó âèä³ëåíîìó åòí³÷íîìó 
ïîë³, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ó íîâèõ çà êîíñòðóêòàìè åòíîñ³â 
ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ôîðìàòè åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³. 

Ê³íåöü ê³íöåì, ï³ä âïëèâîì äèíàì³êè ôëóêòóàö³é9, ó 
êîíêðåòíèõ ñåãìåíòàõ ì³æíàðîäíîãî ïðîñòîðó ôîðìóþòüñÿ 
òèïîâ³ àíñàìáë³ ñòàíäàðò³â ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü ³, â³äïî-
â³äíî äî íèõ, â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè îáì³íó ôîðìàòàìè åò-
í³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³. Ñàìå ö³ ïðîöåñè â ñóêóïíîñò³ ³ º ôàêòè÷-
íî îïåðàòîðàìè åâîëþö³¿ ÿê â åòí³÷íîìó ïîë³ âèä³ëåíîãî 
ì³æíàðîäíîãî ïðîñòîðó ç³òêíåíü åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â, òàê 
³ â åòíîñôåð³ â ö³ëîìó. 

Âèä³ëåíå åòí³÷íå ïîëå, à çãîäîì äî ïåâíî¿ ì³ðè ³ äîòè÷-
í³ ç íèì, â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó åâîëþö³¿ ñèñòåìè, â óìî-
âàõ çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿, ïåðåõîäÿòü äî íåë³í³éíîãî ðîç-
âèòêó. Ïîðóøåííÿ âíóòð³øíüîñèñòåìíî¿ åòí³÷íî¿ ñèìåòð³¿, 
çìóøóþòü åòíîñè, à ñë³äîì ³ ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè ñîö³àëüí³ 
îðãàí³çìè, ïðîâîäèòè âèá³ð ³íøîãî øëÿõó ðîçâèòêó ³ 
âèçíà÷àòè ñâîþ çäàòí³ñòü ðóõàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî íüîãî. 

Ñâ³äîìî ÷è íåñâ³äîìî, çä³éñíþþ÷è âèá³ð öüîãî øëÿõó: 
ïîäàëüøå ñï³â³ñíóâàííÿ, ìåòèñàö³þ, ïàðö³àö³þ, çëèòòÿ, 
àñèì³ëÿö³þ, äèâåðãåíö³þ àáî ¿õ ñóêóïí³ àíñàìáë³, åòíîñè 
çì³íþþòü ñâ³é ñòàòóñ ó êîíñòèòóö³éí³é ñôåð³ åòí³÷íîãî 
ïîëÿ. Ïîä³áíà àäàïòàö³ÿ ¿õ äî íîâèõ óìîâ ïðèçâîäèòü äî 
ïðîöåñ³â íåçâîðîòíî¿ åòí³÷íî¿ åâîëþö³¿, îñê³ëüêè ñîö³î-
ãåíåç îêðåìèõ ÷àñòèí Ëþäñòâà, à ç íèì ³ åòíîãåíåç, ïåðå-
áóâàþ÷è â ðåæèì³ «êðèòè÷íîãî âèáîðó», êîëè åòí³÷íà 

                                                 
9 «Нині ми всюди бачимо, наскільки важливу роль відіграють незворотні 
процеси, флуктуації... Флуктуації визначають глобальний результат ево-
люції системи. ...Ми пропонуємо назвати ситуацію, що виникає після дії 
флуктуації на систему, спеціальним терміном – порядком через флук-
туації» [8]. 
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ñèñòåìà âòðà÷àº ñò³éê³ñòü, íåçâîðîòíî ïðàãíå ïåðåéòè äî 
íîâîãî äîñòàòíüî ñòàá³ë³çîâàíîãî ñòàíó. 

Öå é â³äáóâàºòüñÿ, êîëè ì³æíàðîäí³ åòíîãåíí³ â³äíîñè-
íè, ñïèðàþ÷èñü íà íåîáõ³äí³ åòíîñàì ïðîöåñè îáì³íó ôîð-
ìàòàìè åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³, ïåðåâîäÿòü âèä³ëåíå åòí³÷íå 
ïîëå, à çà íèì ³ ì³æñîö³óìí³ â³äíîñèíè, êðîê çà êðîêîì íà 
íàñòóïíó ñòàä³þ, âæå ï³ñëÿ ð³øó÷èõ òðàíñôîðìàö³é êîí-
ñòèòóö³éíî¿ ñôåðè íà ïîïåðåäí³é. 

Ö³ êðîêè â ìàéáóòí³é ñòàí åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â â åò-
í³÷íîìó ïîë³ âèä³ëåíîãî ì³æíàðîäíîãî ïðîñòîðó ìàþòü 
õàðàêòåð åòàï³â éîãî ðîçâèòêó, îñê³ëüêè â³äçíà÷àþòü çíà-
÷èì³ çì³íè â ê³íåòè÷í³é ñôåð³ åòí³÷íîãî ïîëÿ, çàâåðøåííÿ 
îäíèõ ïðîöåñ³â åòí³÷íî¿ åâîëþö³¿ ï³ä âïëèâîì ì³æñîö³óì-
íèõ ç³òêíåíü àáî ïî÷àòîê íîâèõ.  

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðàêòè÷íî çàê³í÷èâñÿ ïîïåðåäí³é öèêë 
åâîëþö³éíî¿ òðàíñôîðìàö³¿, â õîä³ åòí³÷íî¿ åâîëþö³¿ â³ä-
áóâàºòüñÿ ñàìîðîçâèòîê îðãàí³çàö³¿ â êîíñòèòóö³éí³é ñôåð³ 
åòí³÷íîãî ïîëÿ â íàïðÿì³ óòâåðäæåííÿ ì³æíàðîäíîãî 
ñòàòóñó äîì³íàíòíèõ åòíîñ³â. Öå íàäàº ¿ì ìîæëèâ³ñòü áåç 
îáìåæåíü çá³ëüøóâàòè êîåô³ö³ºíò êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ 
åíåðã³¿ ñîö³óìó äëÿ ï³äòðèìêè ñâîãî ì³æíàðîäíîãî ñòàòóñó 
é ðîçøèðåííÿ ñâî¿õ ñîö³óìíèõ ìîæëèâîñòåé, ÿê ó ìåæàõ 
ñîö³àëüíèõ îðãàí³çì³â, òàê ³ â ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³, 
ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ íå ò³ëüêè âëàñíå îá’ºêòèâíèõ, 
à é ñèòóàòèâíèõ ö³ëåé. 

Öåé ïåðøèé åòàï íîâî¿ ñòàä³¿ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ 
åòíîãåííèõ â³äíîñèí õàðàêòåðíèé óòâåðäæåííÿì ïîä³áíîãî 
áàçèñíîãî ïðîöåñó â êîíñòèòóö³éí³é ñôåð³ åòí³÷íîãî ïîëÿ 
âèä³ëåíîãî ì³æíàðîäíîãî ïðîñòîðó, îð³ºíòîâàíîãî íà «âíóò-
ð³øíþ êîðèñíó ðîáîòó», ïåðåäóñ³ì äëÿ äîì³íóþ÷èõ åòíîñ³â 
òà ¿õíüîãî îðãàí³çîâàíîãî îòî÷åííÿ. 

Àëå âîäíî÷àñ ïî÷èíàþòüñÿ é ïðîöåñè ñàìîðîçâèòêó 
ñêëàäíîñò³ ó ïðîöåñàõ îáì³íó òà çàòâåðäæåííÿ íà íîâèõ 
ïðîñòîðàõ åòí³÷íîãî ïîëÿ ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³  
äîì³íóþ÷èõ åòíîñ³â. Ö³ ïðîöåñè çóñòð³÷àþòü ñïî÷àòêó íåÿâ-
íèé, à ïîò³ì ³ ÿâíèé ñïðîòèâ ³íøèõ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â, 
ÿê³ îïèíèëèñÿ «ïî ³íøèé á³ê áàðèêàä».  

Ïîñòóïîâå ñàìîóñêëàäíåííÿ ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ 
â³äíîñèí, ïîâ’ÿçàíå ç ðîçøèðåííÿì âèä³ëåíîãî ïðîñòîðó 
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ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é, â³äáóâàºòüñÿ â íàïðÿì³ çðîñòàí-
íÿ îáñÿãó ³íôîðìàö³¿ ïðî åòí³÷íó åâîëþö³þ, ÿêà ï³äòâåðäæóº 
íåçâîðîòí³ñòü ïðîöåñ³â ³íôîðìàö³éíî-åíåðãåòè÷íèõ çì³í ó 
ì³æíàðîäí³é ñèñòåì³. Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ïîä³áíèõ àêò³â 
åâîëþö³éíèõ çì³í ì³æíàðîäíèõ ñèñòåì ïðèçâîäèòü äî íàêî-
ïè÷åííÿ ôëóêòóàö³¿ â åòí³÷íîìó ïîë³. 

Áàçèñíèé ïðîöåñ îáì³íó ôîðìàòàìè åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³ 
òà ¿õ çàêð³ïëåííÿ â íîâèõ åòí³÷íèõ êîíñòðóêòàõ, ùî º 
îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ïðîãðåñèâíî¿ äëÿ äîì³íàíòíèõ åòíîñ³â 
åòí³÷íî¿ åâîëþö³¿, îáòÿæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿìè äî «çðîñòàííÿ 
ðîçñ³þâàííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿» öèìè åòíîñàìè, ùî ïîñòóïîâî 
ïðîÿâëÿþòüñÿ, òîä³ ÿê åòí³÷í³ êîëåêòèâè-àóòñàéäåðè, íàâ-
ïàêè, âèÿâëÿþòüñÿ çäàòíèìè äî êîíöåíòðàö³¿ ñèë îïîðó 
öèì àêòàì åòí³÷íî¿ åâîëþö³¿. 

Òàêèì ÷èíîì, ðóø³éíîþ ñèëîþ íàñòóïíîãî åòàïó 
ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí º ñïðÿìîâàíèé 
ïðîòè ð³âíîâàãè åòí³÷íîãî ïîëÿ ñàì áàçèñíèé ïðîöåñ, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ ó ¿¿ ê³íåòè÷í³é òà êîíñòèòóö³éí³é ñôåðàõ. Àëå 
îñü ñóêóïíà ðåàêö³ÿ íà íüîãî ñòàº ñòèìóëîì äëÿ ïðîÿâó â 
ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³ íèçêè ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é, 
ÿê³ â ì³ðó ñâîãî çáëèæåííÿ, ñòèìóëþþ÷è ì³æåòí³÷í³ ç³ò-
êíåííÿ, ñòàíóòü äëÿ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â-àóòñàéäåð³â îñíî-
âîþ äëÿ êîîïåðàö³¿ â êîíñòèòóö³éí³é ñôåð³. Öåé äðóãèé 
åòàï ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí ïðîäó-
êóº äîâîë³ íåð³âí³ çà òðèâàë³ñòþ, àëå åêâ³âàëåíòí³ çà íà-
ïîâíåííÿì ì³æåòí³÷íèìè êîíòàêòàìè, ì³æíàðîäí³ ïîä³¿ 
«çà ðàõóíîê òèì÷àñîâîãî çàòðèìàííÿ ÷àñòèíè çâ³ëüíåíî¿ â 
ö³é áàçèñíî¿ ðåàêö³¿ åíåðã³¿». 

Ó êîíñòèòóö³éí³é ñôåð³ åòí³÷íîãî ïîëÿ ïîñòóïîâî ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ ïîçèö³ÿ ñèñòåìíîãî îïîíåíòà äîì³íàíòíîìó åòíî-
ñó. Â³äíîñèíè ì³æ öèìè ñòîðîíàìè ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü 
çíîâó ïåðåíîñÿòüñÿ äî ê³íåòè÷íî¿ ñôåðè ì³æíàðîäíîãî 
ïðîñòîðó. ² ÿêùî ö³ ïðîöåñè ì³æåòí³÷íèõ ç³òêíåíü íàáóâà-
þòü ðåàëüíî¿ âåêòîðíî¿ îð³ºíòàö³¿, ï³äòðèìóþòüñÿ ðîçøè-
ðåíîþ ïîâíîòîþ îõîïëåííÿ åòí³÷íèõ ãðóï ð³çíîãî ñòðàòè-
ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ, òî ¿õ ³íòåíñèâí³ñòü, ùî ïîñòóïîâî 
çðîñòàº, çäàòíà ïðèâåñòè äî òîãî, ùî â ê³íåòè÷í³é ñôåð³ 
åòí³÷íîãî ïîëÿ ôîðìóºòüñÿ, ïî ñóò³, ñóêóïíà, áàçèñíà ðåàê-
ö³ÿ, ÿêà ïðåòåíäóº íà ðîëü íîâîãî îñíîâíîãî ïðîöåñó òðå-
òüîãî åòàïó ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí.  
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Àëå ùîá îáì³í, ïåðåòâîðåííÿ, óòâåðäæåííÿ, çàêð³ïëåííÿ 
ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³, ùî ïðîòèñòîÿòü äîì³íàíòíèì, 
ñòàëè íåçâîðîòíèìè äëÿ öüîãî åòí³÷íîãî ïîëÿ, âîíè ìàþòü 
áóòè ï³äòðèìàí³ ñîö³óìíèìè ìîæëèâîñòÿìè ñîö³àëüíèõ 
îðãàí³çì³â. Îòæå, áîðîòüáà ì³æ åòíîñàìè çà ñîö³óìíó 
ïåðåáóäîâó, àáî æ, íàâïàêè, çà çáåðåæåííÿ ñòàòóñíèõ 
ïåðåâàã10, ùî âæå çàòâåðäèëèñÿ, ìàº ïîñë³äîâíî ïåðåéòè â 
ì³æíàðîäíèé ïðîñò³ð.  

Äëÿ ÷åòâåðòîãî åòàïó ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåí-
íèõ â³äíîñèí ïîòð³áíà ïîÿâà êàòàë³çàòîðà.11 Áàéäóæå, ùî 
ñàìå ñòàíå íèì â ðåàëüí³é ³ñòîð³¿ âèä³ëåíîãî åòí³÷íîãî ïîëÿ, 
àëå íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, ùî êàòàë³òè÷í³ ðåàêö³¿,12 ÿê³ 
ðîçïî÷àëèñÿ, ìàþòü áóòè òàêèìè, ùîá ñèñòåìí³ñòü ¿õíüîãî 
ñòèìóëþþ÷îãî âïëèâó íà åòí³÷í³ êîëåêòèâè13, ê³íåöü ê³íöåì, 
ìàëà á ïðèâåñòè äî âèíèêíåííÿ íîâîãî ³íòåãðàòèâíîãî 

                                                 
10 «Статус етносу в міжетнічних комунікаціях і тип його взаємовідносин з 
іншими етносами визначається цілою низкою чинників, серед яких 
найбільш важливими є чисельність етносу, його міграційна рухливість і 
наявність у нього необхідних ресурсів для відтворення та розвитку своєї 
мови і культури. Залежно від поєднання цих факторів в етнології всі 
етнічні спільності прийнято ділити на етнічні меншини, корінні народи і 
титульні народи» [9]. 
11 «За визначенням Оствальда (1902), каталізатором називається «будь-яка 
речовина, яка змінює швидкість реакції, але при цьому не з’являється в 
кінцевих продуктах останньої». Каталізатор може прискорити тільки 
термодинамічно можливу реакцію. Каталіз і каталізатори поділяються на 
гомогенні та гетерогенні. У першому випадку каталізатор перебуває в тій 
же фазі, в якій знаходяться реагуючі речовини. У другому випадку 
каталізатор утворює окрему фазу ...і реакція відбувається на поверхні відді-
ляє цю фазу» [10]. 
12 «При подоланні імовірнісних меж, пов’язаних зі специфічними 
властивостями самих елементарних відкритих каталітичних систем і 
зовнішнього середовища, відбувається саморозвиток механізму базисної 
реакції. Прості ЕОКС перетворюються в складні, відбувається перехід від 
неорганічних каталізаторів до органічних, від гомогенних систем із 
просторово-роз’єднаної структурної та функціональної організацією до 
мікрогетерогенних системам, які мають межу розділу фаз, і т. д.» [11]. 
13 «Оскільки концентрація активного комплексу складає лише малу частку 
від концентрації вихідних речовин, навіть незначна кількість каталізатора 
часто змінює кінетичні властивості системи» [12]. 



0  

 352 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(58)

ïðîöåñó åòí³÷íî¿ òðàíñôîðìàö³¿. Ö³ ïðîöåñè âèêëè÷óòü äî 
æèòòÿ àíñàìáë³ ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é ñîö³àëüíèõ îð-
ãàí³çì³â, ñîö³óìíó ñòðóêòóðó ÿêèõ ñêëàäàþòü äîòè÷í³ 
åòí³÷í³ êîëåêòèâè. Ãîìîãåíí³ ðåàêö³¿ ïðèçâåäóòü äî ïîÿâè 
åòíîñîö³àëüíèõ êîðäîí³â, ùî â³äîêðåìëþþòü ñåãìåíòè åò-
í³÷íîãî ïîëÿ, â òîé ÷àñ ÿê ãåòåðîãåíí³ ðåàêö³¿ ïðîòè-
ñòàâëÿþòü ³ ç³øòîâõóþòü åòí³÷í³ êîëåêòèâè, ïðèïèñóþ÷è 
¿ì íåïðèìèðåíí³ñòü ó â³äñòîþâàíí³ ñèìâîë³â (³ñòèííîñò³, 
äîñòîâ³ðíîñò³, ÷èñòîòè ³ ò. ä.) âëàñíèõ ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ 
ñï³ëüíîñò³. 

Åòí³÷íå ïîëå çíîâó áóäå ï³ääàíî ïåðåáóäîâ³, àëå â ì³æ-
íàðîäíîìó ïðîñòîð³, çâ’ÿçàíîìó çà ïîñåðåäíèöòâà âçàºìî-
ä³þ÷èõ ñîö³àëüíèõ îðãàí³çì³â, ìîæóòü ðîçïî÷àòèñÿ é ³íø³ 
ïðîöåñè. Ó êîíêðåòí³é ³ñòîð³¿ Ëþäñòâà ñàìå âîíè é áóëè 
ðåàëüíèì òëîì ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é, çìóøóþ÷è ïóá-
ë³÷íî-óïðàâë³íñüê³ ñòðóêòóðè öèõ ñîö³àëüíèõ îðãàí³çì³â 
óõâàëþâàòè ð³øåííÿ ³ çä³éñíþâàòè ä³¿, íà ïåðøèé ïîãëÿä, 
àëîã³÷í³ ì³æíàðîäí³é ñèòóàö³¿, àëå äîñèòü ëîã³÷í³, ÿêùî 
ðîçãëÿíóòè ¿õíþ ñïðàâæíþ ñîö³óìíó îñíîâó. Ö³ ïðîöåñè, 
â³äîáðàæàþ÷è îñíîâí³ êàòàë³òè÷í³ ðåàêö³¿ â åòí³÷íîìó ïîë³ 
(«áîðîòüáà çà ÷èñòîòó â³ðè», ïðàãíåííÿ çâ³ëüíèòè «ãð³á 
Ãîñïîäí³é», «äæèõàä» ³ ò. ³í.) º, çà ñóòòþ ñâîºþ, ðåôðàê-
ö³ºþ öèõ ðåàêö³é. 

Îòæå, ï’ÿòèé åòàï ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ 
â³äíîñèí, ùî â³äîáðàæàþòü ïîä³áíó «íåïðèìèðåíí³ñòü» 
ïîºäíàíü ³ ç³òêíåíü ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³, ñë³ä âè-
çíà÷èòè ÿê ðåôðàêö³þ14 â êîíñòèòóö³éí³é ñôåð³, îñê³ëüêè 
â ð³çíèõ ñåãìåíòàõ åòí³÷íîãî ïîëÿ ïî-ð³çíîìó ñïðèéìàþòü 
ïîøèðåííÿ õâèëü ïðîíèêíåííÿ ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ ñï³ëü-
íîñò³ â òêàíèíó ì³æñîö³óìíèõ â³äíîñèí. 

Ó ðàç³ ìîíîåòí³÷íîãî ñåãìåíòà åòí³÷íîãî ïîëÿ ìåæ³ ñî-
ö³óì³â ó âèä³ëåíîìó ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³ íå çàâàæàþòü 
ïðîöåñàì êîíñîë³äàö³¿ («åëåêòðîìàãí³òíîãî» òÿæ³ííÿ äî 
ºäíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ é ñîö³óìíî), åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â, 

                                                 
14 «Заломлення (рефракція) – зміна напрямку поширення хвиль електро-
магнітного випромінювання, що виникає на межі розділу двох прозорих 
для цих хвиль середовищ або в товщі середовища з властивостями, що 
безперервно змінюються» [11]. 
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ñòàâëÿ÷è ïåðåä íèìè ðåàëüíó, àëå ÷àñòî é ö³ëêîì ³ëþçîð-
íó ìåòó. 

Ó âèïàäêó ³íøîãî çà äîì³íàíòíèì ïàðàìåòðîì ñåãìåí-
òà åòí³÷íîãî ïîëÿ, òàê³ «åëåêòðîìàãí³òí³ âèïðîì³íþâàííÿ» 
â ïåðøîìó ñåãìåíò³ ï³ääàþòüñÿ ïðèðîäíîìó çàëîìëåííþ* â 
³íøîìó åòí³÷íîìó ñåðåäîâèù³, âèêëèêàþ÷è â íüîìó ïîä³á-
í³ ðåàêö³¿, àëå òàê³, ùî ìàþòü ïðè öüîìó ÷àñòî íåãàòèâíó 
äëÿ ïåðøîãî åòíîñó ñïðÿìîâàí³ñòü. Åòí³÷í³ åë³òè â îáîõ 
âèïàäêàõ º ïðè÷èíîþ ïàòîëîã³¿ ïîä³áíî¿ ðåôðàêö³¿. ²íîä³ 
âîíè õâîð³þòü íà êîðîòêîçîð³ñòü, íå ïîì³÷àþ÷è ðåàëüíî¿ 
çàãðîçè ñâîºìó åòí³÷íîìó êîëåêòèâó, ùî âèíèêàº ÷åðåç 
êàòàë³òè÷íó ðåàêö³þ, ÿêà ïî÷àëàñÿ â ³íøîìó ñåãìåíò³ 
åòí³÷íîãî ïîëÿ. ×àñîì âîíè ñòðàæäàþòü íà äàëåêîçîð³ñòü ³ 
çàðàæàþòü ñâî¿ åòí³÷í³ êîëåêòèâè ³ððåàëüíèìè çàãðîçàìè 
¿õí³é ñîö³óìí³é ö³ë³ñíîñò³. 

Íàé÷àñò³øå ÷åðåç ðîçá³æí³ñòü ñï³ëüíèõ äëÿ åòí³÷íîãî 
êîëåêòèâó ö³ëåé-³äåàë³â ç âëàñíèìè ö³ëÿìè-ïð³îðèòåòàìè 
åòí³÷í³ åë³òè ñàì³ õâîð³þòü íà àñòèãìàòèçì ³ º ïðè÷èíîþ 
ïîä³áíî¿ íåäóãè âñüîãî åòí³÷íîãî êîëåêòèâó, «áà÷ó÷è ïðåä-
ìåòè ñïîòâîðåíèìè», â ÿêèõ îäí³ ïðîáëåìè åòí³÷íîãî êî-
ëåêòèâó äîâîë³ ÷³òê³, ðåøòà æ, ùî íå ÿâëÿþòü äëÿ åòí³÷-
íèõ åë³ò ö³ííîñò³ – ðîçìèò³. 

², íàðåøò³, òàêà õâîðîáà åòí³÷íîãî êîëåêòèâó ÿê ïðåñ-
á³îï³ÿ (â³êîâà äàëåêîçîð³ñòü) âðàæàº åòí³÷í³ êîëåêòèâè òîä³, 
êîëè çàòÿãóºòüñÿ ñòàä³ÿ ¿õíüîãî äîì³íóâàííÿ â åòí³÷íîìó 
ïîë³. Ã³ïåðóïåâíåí³ñòü ó ñâî¿é äîì³íàíòí³é ðîë³ ó âèä³ëå-
íîìó ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³, ùî âèíèêëà ç â³êîì åòíîñó, 
ïðèçâîäèòü äî «ñêëåðîòè÷íî¿» íåäàëåêîãëÿäíîñò³ åë³ò, ÿê³ 
âòðàòèëè ñïðîìîæí³ñòü àêîìîäàö³¿15 ðåàëüíèõ ì³æíàðîä-
íèõ ñèòóàö³é ³ ïîâ’ÿçàíîñò³ ç íèìè ïðîáëåì ñâî¿õ ñîö³àëü-
íèõ îðãàí³çì³â ³, â³äïîâ³äíî, ñâî¿õ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â. 

Ïàòîëîã³¿ ðåôðàêö³¿ îñîáëèâî ÷ðåâàò³ â ì³æíàðîäíîìó 
ïðîñòîð³ â ðàç³, ÿêùî åòí³÷í³ åë³òè îäíî÷àñíî º ³ áåçóìîâ-
íèìè àâòîðèòåòàìè â ñêëàä³ ïðàâëÿ÷èõ åë³ò àáî æ ïðîñòî º 
íèìè. Ó ïîä³áíèõ âèïàäêàõ ïåðåëîìëåííÿ ðåàëüíîñò³ ÷åðåç 

                                                 
15 * «Акомодація ока (лат. Ассоmоdatio – пристосування) – зміна заломлю-
ючої сили ока, що забезпечує його здатність ясно бачити предмети, які 
знаходяться на різних відстанях» [13]. 
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³äåàëè, ÿê³ âèçíà÷åíî çíà÷óùèìè äëÿ íèõ ôîðìàòàìè åò-
í³÷íî¿ ñï³ëüíîñò³, ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ðóéíóâàííÿ â ì³æ-
íàðîäíîìó ïðîñòîð³ ïåâíîãî ì³æñîö³óìíîãî ïîðÿäêó, çáîþ 
â åâîëþö³éí³é äèíàì³ö³ òðàíñôîðìàö³¿ éîãî åòí³÷íîãî 
ïîëÿ. Ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíî ìîæå ïî÷àòèñÿ øîñòèé åòàï 
ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí ó âèä³ëåíîìó 
ïðîñòîð³ ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é – ³íòåðôåðåíö³ÿ16 â ê³-
íåòè÷í³é ñôåð³, êîëè íà áàçîâèé ïðîöåñ, ùî çä³éñíþºòüñÿ â 
åòí³÷íîìó ïîë³, áóäóòü íàêëàäàòèñÿ ³íø³ çíà÷óù³ äëÿ 
ì³æíàðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà ïðîöåñè, ÿê³ ðîçïî÷àëèñÿ â 
³íøèõ ñåãìåíòàõ ì³æíàðîäíîãî ïðîñòîðó. «ßêùî åòíîñè – 
ïðîöåñè, – ïèñàâ Ë. Ì. Ãóì³ëüîâ, – òî â ðàç³ ç³òêíåííÿ 
äâîõ íåñõîæèõ ïðîöåñ³â âèíèêàº ³íòåðôåðåíö³ÿ, ùî 
ïîðóøóº êîæíó ç âèõ³äíèõ ÷àñòîò» [15]. 

Ñàìå «íåë³í³éíå äîäàâàííÿ ³íòåíñèâíîñòåé» ê³ëüêîõ 
ì³æíàðîäíèõ ïðîöåñ³â ìîæå ïðèçâåñòè äî íåâ³äïîâ³äíîñò³ 
íå ò³ëüêè ñòðàòåã³é ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é, ñïðÿìîâàíèõ 
íà ï³äòâåðäæåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñòàòóñó åòí³÷íèõ êîëåêòè-
â³â, à é äî ðåàëüíî¿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ñòàíó âèä³ëåíîãî ì³æ-
íàðîäíîãî ïðîñòîðó ³ ïîëîæåííÿ â íüîìó ñàìèõ ñîö³àëüíèõ 
îðãàí³çì³â, ñòðóêòóðíî ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íèìè. ßê, óò³ì, ³ 
íàâïàêè, «íåë³í³éíå äîäàâàííÿ ³íòåíñèâíîñòåé» íåóçãîäæå-
íèõ ³ç ì³æíàðîäíèìè ðåàë³ÿìè ä³é «³íäèâ³äóàëüíèõ òîâà-
ðèñòâ», ùî ïîòðàïèëè â çîíó ³íòåðôåðåíö³¿, ìîæå ïðèçâåñ-
òè íå ò³ëüêè äî òðèâîæíèõ äëÿ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â çì³í ó 
ê³íåòè÷í³é ñôåð³ åòí³÷íîãî ïîëÿ, à é äî ìîæëèâî¿ â ïî-
äàëüøîìó òðàíñôîðìàö³¿ ³ ó âëàñíå éîãî êîíñòèòóö³éí³é 
ñôåð³. 

Öå, òèì á³ëüøå, ìîæå áóòè íåáåçïå÷íî äëÿ ñôîðìîâà-
íîãî ì³æíàðîäíîãî ïîðÿäêó, ÿêùî åòí³÷í³ åë³òè (îñîáëèâî 
ÿêùî âîíè ñòàíîâëÿòü îñíîâó ïðàâëÿ÷èõ åë³ò) ïåðåáóâà-
òèìóòü â óÿâí³é âïåâíåíîñò³, ÿê ñòîñîâíî ñâîãî ñòàíîâèùà 
â «³íäèâ³äóàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³», òàê ³ ñòîñîâíî ì³æíàðîä-
íîãî ñòàòóñó ñâî¿õ åòí³÷íèõ êîëåêòèâ³â. 

                                                 
16 «Інтерференція світла – явище перерозподілу енергії в просторі... 
нелінійне додавання інтенсивностей двох або декількох світлових 
хвиль. Це явище супроводжується чергуванням у просторі максимумів та 
мінімумів інтенсивності, чий розподіл називається інтерференційною 
картиною» [14]. 
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Ïîä³áí³ ïîìèëêè âåäóòü äî ñüîìîãî åòàïó ðîçâèòêó 
ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí – ³ëþç³¿ â ñóïðîâîä³ åò-
í³÷íîãî êîíòåêñòó ì³æíàðîäíèõ ³íòåðàêö³é ñâî¿õ ñîö³àëü-
íèõ îðãàí³çì³â. Åòí³÷í³ åë³òè, ³ëþç³¿ â ñóïðîâîä³ åòí³÷íèì 
à ðàçîì ç íèìè ³ ¿õí³ åòí³÷í³ êîëåêòèâè, íå ïîì³òÿòü, ùî â 
åòí³÷íîìó ïîë³ âèä³ëåíîãî ì³æíàðîäíîãî ïðîñòîðó ïî÷èíàº 
ïðîÿâëÿòèñÿ òåíäåíö³ÿ äî ³ëþçîðíîñò³ ñàìîãî áàçîâîãî ïðî-
öåñó äîì³íóâàííÿ áëèçüêèõ ¿ì ôîðìàò³â åòí³÷íî¿ ñï³ëü-
íîñò³. 

Äî ÷îãî öå ìîæå ïðèçâåñòè? Äî òîãî, äî ÷îãî â ðåàëüí³é 
³ñòîð³¿ Ëþäñòâà ïðèõîäèëè âñ³ ðàí³øå äîì³íàíòí³ åòíîñè òà 
¿õí³ ñîö³àëüí³ îðãàí³çìè – äî êîð³ííî¿ ïåðåáóäîâè ì³æíà-
ðîäíîãî ïîðÿäêó, ùî ³ñíóâàâ ðàí³øå é çäàâàâñÿ íåïîõèò-
íèì, ó ÿêîìó ö³ ñîö³àëüí³ îðãàí³çìè âèñòóïàëè «ãåãåìîíà-
ìè» ñòîñîâíî ³íøèõ. Äî òîãî, ùî äîñ³ äîì³íàíòí³ åòíîñè, 
ÿê³ âñòóïèëè ó ôàçó îáñêóðàö³¿ àáî íàäëîìó, ïîñòóïàþòüñÿ 
ñâîºþ ðîëëþ ³ ì³ñöåì ìîëîäèì òà åíåðã³éíèì åòí³÷íèì êî-
ëåêòèâàì, ÿê³ óâ³éøëè ó ôàçó ï³äíåñåííÿ àáî ïåðåáóâàþòü 
ó ñòàá³ëüí³é àêìàòè÷í³é ôàç³17. 

Ó ðåàëüíîñò³ öå îçíà÷àº, ùî â åòí³÷íîìó ïîë³ âèä³ëå-
íîãî ì³æíàðîäíîãî ïðîñòîðó ïî÷èíàºòüñÿ ïåðøèé åòàï 
íîâî¿ ñòàä³¿ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ åòíîãåííèõ â³äíîñèí, à 
ç íèì ³ ïîäàëüøà åòí³÷íà åâîëþö³ÿ â ïðîñòîðîâî-÷àñîâîìó 
êîíòèíóóì³ æèòòºñòâåðäæåííÿ âñüîãî Ëþäñòâà. 

                                                 
17 «Фаза етногенезу – сукупність таких рівнів пасіонарної напруги системи, 
кожний з яких визначає панування в стереотипі поведінки єдиного для 
всієї сукупності рівнів імперативу поведінки. Фаза підйому – період 
стабільного підвищення рівня пасіонарної напруги системи внаслідок 
пасіонарного поштовху або генетичного дрейфу. Фаза акматична – 
коливання пасіонарної напруги в етнічній системі після фази підйому на 
граничному для даної системи рівні пасіонарності. Фаза надлому – різке 
зниження рівня пасіонарної напруги після акматичної фази, що 
супроводжується розколом етнічного поля. Фаза інерційна, або фаза інерції 
– плавне зниження пасіонарної напруги етнічної системи після надлому. 
Фаза обскурації – зниження пасіонарної напруги нижче рівня гомеостазу, 
що супроводжується або зникненням етносу як системи, або 
перетворенням його на релікт. Фаза меморіальна – стан етносу після фази 
обскурації, коли окремі його представники зберігають культурну тра-
дицію» [17]. 



0  

 356 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(58)

Çðîçóì³ëî, ùî ïîçíà÷åí³ åòàïè ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ 
åòíîãåíèõ â³äíîñèí ó ìåæàõ îäí³º¿ ç àáñòðàêòíèõ ñòàä³é, â 
ðåàëüíîñò³ çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü äîòðèìóâàòèñÿ 
âñòàíîâëåíîãî àâòîðîì æîðñòêîãî öèôðîâîãî ïîðÿäêó. ¯õ 
ïàðàëåëüíå ³ñíóâàííÿ, à ÷àñîì ³ íåìèñëèì³ ïîºäíàííÿ, 
íàäàþòü ³ñòîð³¿ Ëþäñòâà íå ò³ëüêè ñóâîðèõ îáðèñ³â «ñóòü 
ðåàëüíîñò³ äëÿ ö³º¿ åïîõè», à é ðåàëüíèõ ðèñ òâîð÷îñò³ 
ëþäåé, «çâèâàþ÷è íèòêè ëþäñüêèõ æèòò³â ó â³çåðóíîê 
åïîõè»18. 
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