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ШАНОВНІ КОЛЕГИ,
звертаємо Вашу увагу на те, що, починаючи з №4/2010,
вступають у дію нові правила до оформлення матеріалів,
що претендують на публікацію у «Наукових записках»
Зверху праворуч вказується прізвище, ім’я і по батькові автора,
науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень).
По центру — назва статті. Далі обов’язково подається коротка ано+
тація (abstract) українською й англійською мовами, а також
ключові слова (keywords) обома мовами; Англомовна анотація
містить також ім’я та прізвище автора і назву статті.
Згідно з вимогами ВАК України, матеріали повинні містити:
– постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важ$
ливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми і на які спирається автор;
– виокремлення невирішених раніше частин загальної пробле$
ми, яким присвячується зазначена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван$
ням отриманих наукових результатів;
– висновки і перспективи подальших досліджень.
Обсяг статті — до 0,5 друк. арк. (до 20 000 знаків із пробілами)
Формат файлу — WORD (doc, rtf). Формат сторінки — А4. Поля:
ліве — 3 см, праве — 1 см, верхнє — 2 см, нижнє — 2 см. Рекомендо$
ваний шрифт — Times New Roman, кегль — 14, відстань між рядка$
ми — 1,5 інтервали;
Графіки, рисунки (формат JPG, EPS) і таблиці (формат WORD)
можуть бути безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах.
Посилання на літературу та номер сторінок вказуються у квад$
ратних дужках [12; 123]. Список літератури подається наприкінці
статті й оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стан$
дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографіч$
ний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла$
дання». Приклади оформлення подані на сайті ВАК у наказі «Про
внесення змін до переліків та форм документів, що використову$
ються під час атестації наукових та науково$педагогічних працівни$
ків» (за посиланням).
У кінці статті автор надає інформацію для контактів: 1) адреса,
2) телефон, 3) e$mail.
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І. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
Олена Кривицька

ПРОБЛЕМА НЕТЕРПИМОСТІ
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ
У статті здійснюється спроба розглянути і проаналізувати
причини та чинники, що зумовлюють прояв нетерпимості та
впливають на рівень толерантності в українському суспільстві.
Olena Kryvytska The problem of intolerance in Ukrainian society:
the current situation and the prospects for overcoming. An attempt to
consider and analyze reasons and factors which stipulate the display
of intolerance and influence on the level of tolerance in Ukrainian
society is carried out in the article.
Питання основних чинників, засобів досягнення миру та за$
побігання конфліктам на етнічному ґрунті привертають дедалі
більшу увагу як урядів, громадських організацій національних
держав, так і міжнародних організацій. Нетерпимість є однією
з найбільших глобальних проблем сучасного світу. Загроза її по$
ширення пов’язана з ксенофобією, екстремізмом та насильством.
Зниження рівня толерантності підриває принципи демократії,
призводить до порушення індивідуальних та колективних прав
людини. Натомість високий рівень толерантності сприяє зміцненню
політичного і соціального фундаменту демократичної державності,
громадянського суспільства, національної єдності.
Україна є поліетнічною державою, де представники національ$
них меншин становлять 22,2% загальної кількості населення Ук$
раїни. Етнічна структура українського соціуму диктує нагальну
потребу у виваженій етнонаціональній політиці, в якій особливе
місце належить утвердженню толерантності.
Результати соціологічного дослідження «Рівень толерантності
в Україні»1 засвідчили, що лише 12% опитаних оцінюють сучасну
ситуацію у країні як спокійну, а понад 67% — як напружену і кон$
фліктну. Хоча респонденти продемонстрували достатньо висо$
кий рівень етнічної толерантності та відсутність ксенофобії, про$
те водночас виявили насторожене ставлення стосовно готовності
до контактів з представниками більшості інших національностей.
Схильність до досить тісних, безпосередніх контактів з боку біль$
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шості опитаних була виявлена щодо українців, росіян, білорусів
та євреїв, тобто тих, з ким є значний історичний досвід спільного
проживання. Щодо громадян інших східнослов’янських народів,
то тут спостерігається рішуча «східноєвропейська відокремле$
ність». Молдовани та кримські татари не входять у коло «близь$
ких», але загалом терпимо сприймаються населенням. Представ$
ники афро$азіатських країн не розглядаються навіть як постійні
жителі України. Досить високий відсоток респондентів вважає, що
взагалі неприпустимо пускати до країни представників кавказь$
ких народів (30%), циган (39%) та афганців (29%). Така ситуа$
ція пояснюється ставленням до збільшення кількості мігрантів —
представників цих етнічних груп. Майже половина респондентів
висловила своє негативне ставлення до мігрантів. Загалом інтег$
ральний індекс ксенофобії в українському суспільстві становить
4,46 за семибальною шкалою. За даними дослідження Київського
міжнародного інституту соціології рівень ксенофобії в українсь$
кому суспільстві має сталу тенденцію до зростання. Ймовірно, що
зростання психологічного напруження в міжетнічних відносинах
населення України тісно пов’язане з негативною динамікою ви$
явів насильства за мотивами расової та національної ворожнечі.
В останні десятиліття, коли глобалізаційні процеси у всіх сферах
матеріального і духовного життя нашої країни прискорилися, про$
блема повсякденного мирного співіснування представників різних
рас і народів постала актуально як ніколи, а проблема міжетніч$
них стосунків в українському суспільстві дедалі зростає. У засобах
масової інформації почали з’являтися статті про напади на імміг$
рантів з країн Азії та Африки на київських вулицях.
Про зниження рівня толерантності в українському суспільстві
свідчать дані інших соціологічних опитувань. Стійку тенденцію
зростання має і ревень ксенофобії в українському суспільстві. По$
при фактичну відсутність міжнаціональних конфліктів, рівень
толерантності у психологічному вимірі постійно знижується,
натомість спостерігається тенденція до зростання таких форм не$
терпимості, як ізольованість та ксенофобія.
Зростання психологічної напруги в міжетнічних стосунках
населення України активізувало проблему насильства за мотива$
ми расової та національної ворожнечі. Стурбованість з приводу
тенденції зростання расистських нападів в Україні висловлюють
міжнародні організації, зокрема Управління Верховного коміса$
ра ООН у справах біженців.
7

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

Аналіз чинників, що впливають на рівень толерантності в ук+
раїнському суспільстві.
1. Динаміка етнічного складу населення України. В Україні
скорочується чисельність більшості національних груп, які тра$
диційно жили в Україні, зокрема болгар, молдован, білорусів, єв$
реїв, татар, ромів, німців. Водночас дедалі більшої актуальності
у сфері міжнаціональних взаємин набувають питання, пов’язані
з міграцією до України представників етносів, які раніше не про$
живали на її території.
2. Репатріація кримськотатарського населення. Нині крим$
ські татари становлять 12,1% населення АР Крим. Порівняно
з 1989 р. їх кількість зросла у 6,4 раза. Складність процесу об$
лаштування та інтеграції кримських татар в український соціум,
виражені культурні та релігійні відмінності населення автономії
негативно позначилися на рівні толерантності в регіоні.
3. Слабка інтегрованість ромської громади в український
соціум. За даними Всеукраїнського перепису населення України
у 2001 р. представники ромської меншини в етнічній структурі
українського суспільства становлять 47,6 тис. Проте Бюро з питань
демократії, прав людини і праці Державного департаменту США
у своєму Звіті за 2006 рік наводить дані про проживання в Украї$
ні 400 тис. ромів та звертає увагу на високий рівень нетерпимості
до представників ромської меншини з боку правоохоронних орга$
нів2. У Звіті також наводяться факти порушення прав ромів що$
до їхньої соціалізації: відсутність можливості здобути освіту, от$
римати медичну допомогу, житлова проблема тощо. Зазначенні
чинники зумовлюють вкрай низьку інтегрованість ромів в укра$
їнське суспільство, їхню соціокультурну замкненість та низький
рівень толерантності з боку населення країни.
4. Зростання нелегальної міграції. Транзитний потік неле$
гальних мігрантів територією України зі Сходу до західноєвропей$
ських країн супроводжується їх частковим «осіданням» в Україні.
Так, на початок 2007 р. за даними Департаменту міграційної слу$
жби в Україні зареєстровано 2275 біженців з 50 країн світу3. Оскіль$
ки прибулі, як правило, не «розчиняються» в країні$донорі та схиль$
ні до створення маргінальних структур, можна прогнозувати, що
проблема нелегальної міграції й надалі провокуватиме зростання
рівня ксенофобії, нетерпимості і, відповідно, зниження рівня то$
лерантності в українському суспільстві.
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5. Ксенофобія в АРК. Напруження у стосунках між кримсь$
кими татарами та місцевим населенням є виявом та джерелом ет$
нічної нетерпимості, підсилюваної діяльністю проросійського кри$
ла «кримського козацтва», зокрема таких його формувань, як
Кримський козачий союз, Бахчисарайський курінь «Війська За$
порозького» та ін.
6. Поширення міжетнічної нетерпимості каналами ЗМІ.
Формування, поширення або подолання етностереотипів у суспіль$
ній свідомості значною мірою залежить від того, як висвітлюють
засоби масової інформації питання міжетнічних стосунків у су$
спільстві.
В Україні державна політика сприяння високому рівню толе$
рантності спирається на достатньо широку політико$правову основу.
Проте в українському суспільстві і далі зростає рівень психологіч$
ної відокремленості, національної ізоляції певних етнокультур$
них груп, рівень ксенофобії, через інформаційні ресурси Інтернету
тиражуються етнічні стереотипи. Зниження рівня толерантності
негативно впливає на міжнародний імідж України як європейської
правової демократичної держави. Створюється потенційна загро$
за мирному співіснуванню численних етнічних груп та національ$
них меншин, що перешкоджає національній консолідації та єд$
ності країни, становленню громадянського суспільства та розвитку
української політичної нації.
Отже, до основних чинників, що впливають на зниження рівня
толерантності в українському суспільстві, належить динаміка змі#
ни етнокультурної структури населення в українському суспільстві:
скорочується чисельність представників етнокультурних груп, які
традиційно жили в Україні (болгар, молдован, білорусів, євреїв, та$
тар, ромів, німців), натомість збільшується кількість представників
тих етносів, які не проживали традиційно на її території (азербайд$
жанців — 20% динаміка зростання, корейців — кількість яких
збільшилася вдвічі, а також арабського населення, інших вихідців
з країн Південно$Східної Азії, Індії та Пакистану).
Нетолерантне сприйняття, як протиставлення толерантному,
є виокремлення іншого у зону відторгнутих — ізоляції буття. Саме
тому проблема існування відчужених етносоціокультурних груп
є однією з перешкод становлення високого рівня толерантності
в українському суспільстві.
Згідно з результатами моніторингів динаміки показників на$
ціональної дистанційності населення, що проводяться Інститутом
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соціології НАН України з 2000 р., в українському суспільстві спос$
терігається вкрай несприятлива тенденція зростання як інтег$
рального показника національної дистанційованості, так і відчу$
женості населення України практично від представників усіх
національностей. Отримані дослідження показали, що соціально$
психологічний базис демократичного розвитку на шляху до від$
критого суспільства виявився не настільки благополучним, як це
видавалося на перший погляд4.
Зростання конфліктного потенціалу, проявів нетолерантності
є результатом стрімкого розшарування в суспільстві на «багатих —
бідних», кризи багатьох моральних норм, цінностей, закладених
в попередні часи, екскалації протистояння під час перманентних
за останні п’ять років виборчих і міжвиборчих війн. Взаємна не$
нависть перетворилася на продукт, який має найвищі рейтинги
продаж в Україні не тільки на комп’ютерному, кіно, але й інфор$
маційному ринку. Лексика і поведінка багатьох політиків, жур$
налістів, артистів, тобто людей, які претендують бути елітою
суспільства, свідчить про високий рівень нетолерантності, відчу$
женості, низьку комунікативну культуру, що сприймається час$
то як суспільна норма, особливо серед підростаючого покоління.
Результат — питома вага толерантних громадян в Україні за де$
сять років знизилася більше ніж утричі.
Виклики етнокультурного розмаїття існують як ззовні (став$
лення домінантної культурної більшості до меншин), так і зсере$
дини (самоутвердження меншинами власної ідентичності) нашо$
го суспільства. І причини цього досить прозорі. По#перше, країна
постійно перебуває у стані політико$економічної кризи, а як відо$
мо з багатовікового досвіду розвитку людства, в таких умовах не
може не посилитися напруга у міжнаціональних, міжетнічних
стосунках, що знижує поріг толерантності і породжує ксенофобію.
Окрім цього, в Україні так звана титульна нація сама почуваєть$
ся новонародженою, а тому налаштована на самоідентифікацію
та самоствердження, що нерідко має наступальний характер. По#
друге, меншини, одержавши у незалежній Україні право на роз$
виток власних культур, почали їхню розбудову після радянської
декоративно$офіційної стагнації, а то й репресивної заборони, час$
то ущемляючи титульну націю. Крім того, у нашому публічному
та й політичному просторі не вироблено розуміння багатоскладо$
вої та багаторівневої природи ідентичності, її диференціації на
політичну, національну, етнічну і культурну.
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Підсумовуючи вищезгадане, можна дійти висновку, що Україна
знаходиться в трансформаційному періоді розвитку суспільства
від закритого типу до відкритого демократичного суспільства. Цей
перехід є болісним у всіх сферах суспільного життя, про що свід$
чить наявність проявів нетерпимості в українському суспільстві
і дуже високий рівень національного ізоляціонізму. Отже, Україні
ще далеко до міжетнічної та міжрасової толерантності. На жаль,
факти свідчать, що наразі ми рухаємося у протилежному напрямі.
Повідомлення про випадки насильства на расистському ґрунті
ставлять перед Україною завдання створити ефективні механізми
протидії та реакції на такі тенденції. Зокрема, Україні слід спря$
мовувати свої зусилля на створення правової бази, приведення
національного законодавства до міжнародних стандартів, фор$
мування державної політики щодо боротьби з проявами расизму
і ксенофобії.
Зауважимо, що під діями, спрямованими на розпалювання на$
ціональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, треба ро$
зуміти будь$які дії (публічні виступи, розповсюдження матеріалів
у ЗМІ, їх поширення через комунікаційні мережі тощо), якими осо$
ба висловлює своє явно негативне ставлення, огиду, неприязнь, во$
рожість до певних етнічних, расових чи релігійних груп, щоб вик$
ликати у інших осіб такі самі почуття і ставлення до цих груп, до їх
побуту, способу життя, культури, звичаїв тощо. При цьому немає
значення, чи вдалося досягнути своєї мети. Пряме чи непряме об$
меження прав громадян стосується будь$яких прав громадян, яки$
ми вони наділені Конституцією України та законами України.
Головний засіб протидії цим небезпечним процесам — форму$
вання громадянського суспільства. Однією з характеристик гро$
мадянського суспільства є співпраця державних інституцій з не$
урядовими організаціями з питань дотримання прав людини та
боротьби з проявами ксенофобії. Важливу роль у протидії небез$
печним явищам відіграють ЗМІ. Актуальним є поширення со$
ціальних рекламно$інформаційних матеріалів, спрямованих на
формування толерантності у різновікових груп населення.
Таким чином, сьогодні відбувається процес усвідомлення дер$
жавними органами України актуальності і значущості проблеми
расизму і ксенофобії в українському суспільстві. На жаль, на сьо$
годні не існує єдиної державної політики стосовно запобігання та
протидії проявам нетерпимості в Україні. Державні структури,
на які покладені обов’язки вирішувати цє питання, іноді діють
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неузгоджено, покладаючись на своє власне бачення існуючої про$
блеми, не звертаючись до досвіду європейських країн, які мають
багато позитивних прикладів боротьби з расизмом і ксенофобією.
Слід звернути увагу, що намагаючись застосувати досвід інших
країн, необхідно враховувати різницю історичних обставин, за яких
цей досвід формувався та в яких він може бути застосований.
Маємо підстави вважати, що тільки сьогодні спостерігається
зміна усвідомлення серйозності проявів нетерпимості представ$
никами органів державної влади. Однак єдина державна політи$
ка знаходиться в зародковому стані, що негативно впливає на
міжнародний імідж України і провокує поширення ксенофобсь$
ких і расистських настроїв серед широких верств населення.
Підсумовуючи вищезазначене, слід додати, що сьогодні перед
Україною постає нагальна потреба у скоординованій превентив$
ній діяльності усіх органів державної влади та громадянського
суспільства, чіткої державної політики, яку можливо розробити
з урахуванням позитивного досвіду країн$членів ЄС та науково$
дослідницької роботи з вивчення причин проявів ксенофобії та
дискримінації за етнічною ознакою в українському суспільстві.
Україна ратифікувала низку міжнародних документів у сфері
боротьби проти расизму та нетерпимості, зокрема Європейську кон$
венцію про захист прав та основних свобод людини, Конвенцію
ООН про статус біженців, Рамкову конвенцію Ради Європи про
захист національних меншин, Міжнародну конвенцію про лікві$
дацію всіх форм расової дискримінації. На законодавчому рівні
Українська держава створила сприятливе політико$правове поле
для забезпечення високого рівня толерантності, гарантування прав
національних меншин, запобігання всім формам нетерпимості у су$
спільстві. Проте зниження загального рівня толерантності в країні
свідчать про необхідність вироблення комплексної та гнучкої дер$
жавної політики у сфері етнополітичних відносин. Нагальною по$
требою є прийняття Концепції етнонаціональної політики в Украї$
ні, яка б визначала конкретні механізми її реалізації з урахуванням
наявних тенденцій розвитку міжетнічних відносин в українсько$
му суспільстві. Також потребує вдосконалення практика моніто$
рингу впровадження та дотримання чинних законодавчих норм,
що передбачають відповідальність за розпалювання національ$
ної ворожнечі та расової ненависті.
Нейтралізація основних чинників міжетнічного напружен$
ня, утвердження високого рівня толерантності в українському
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суспільстві потребують додаткових зусиль з боку органів держав$
ної влади. На нашу думку, стратегічними напрямами державної
політики щодо підвищення рівня міжетнічної толерантності мо$
жуть бути такі:
У сфері державного управління. З метою вироблення гнучкості
державної політики щодо політики сприяння високому рівню то$
лерантності та запобігання всім формам міжетнічної нетерпимості
необхідний системний моніторинг основних джерел, тенденцій ви$
явів нетерпимості в Україні. Потрібний комплекс заходів спри$
яння високому рівню толерантності в українському суспільстві
та протидії всім формам ксенофобії, нетерпимості, екстремізму.
Такі заходи може містити, зокрема, Концепція етнонаціональної
політики в Україні.
У сфері культури та освіти. Набуття високого рівня толерант$
ності має бути складовою та стратегічним пріоритетом державної
культурної та освітньої політики. Концептуальною основою поряд
з визнанням цінності культурної багатоманітності української
політичної нації має стати запобігання культурній винятковості,
налагодження конструктивного міжкультурного діалогу та взає$
модії усіх етнокультурних груп в українському суспільстві.
У розвитку співпраці з міжнародними та громадськими ор(
ганізаціями. Важливе значення має вивчення міжнародного досві$
ду, подальша адаптація вітчизняного законодавства до норм
міжнародного права, співпраця з міжнародними організаціями
у питаннях запобігання та подолання конфліктів на етнонаціо$
нальному ґрунті. Зокрема, доцільним є врахування досвіду Євро$
пейського Союзу, ОБСЄ, ООН.
В інформаційній сфері. Підвищувати позитивний вплив за$
собів масової інформації на формування колективної свідомості,
зокрема на утвердження у суспільстві об’єднувальних цінностей,
побудованих на пріоритеті громадянських засад і прав людини.
Ефективним засобом популяризації ідей толерантності та стати
соціальна реклама.
___________
1

Рівень толерантності в Україні. Соціологічне дослідження. [Електрон$
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.tolerance.kiev.ua/img/pdf/re$
port.pdf.
2
Бюро з питань демократії, прав людини і праці Державного департамен$
ту США. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.web.usem$
bassy.kiev.ua
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3

Департамент у справах біженців і притулку Державного комітету
у справах національностей та релігій. [Електронний ресурс]. — Режим досту$
пу: http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/artical?
4
Динаміка національної дистанційованості (Моніторінг). Інститут со$
ціології НАН України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.kiss.com.ua/txt/doc/3011.

Наталія Макаренко

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ: ВИТОКИ Й МОДЕРНІ ВИКЛИКИ
(ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ)
У статті розглянуті умови формування національної іден#
тичності, історичні та геополітичні обставини, які зумовили її
регіональний характер. В історичній ретроспективі розгляну#
то зовнішні та внутрішні фактори, вплив яких значною мірою
зумовив відмінності в національній ідентичності населення Півд#
ня України.
Natalia Makarenko The regional dimension of national identity:
origins and contemporary challenges (South Ukrainian format).
I this article we are talking about conditions of national identity
forming, historical and geopolitical circumstance witch provide it re#
gional character. In historical view we are talking about outside and
inside factors, there influence become a differentiation in national
identity of the Southern Ukraine citizens.
Майбутнє незалежної України пов’язане з процесом форму$
вання солідарної політичної нації. Значною мірою успішність на$
ціотворчого процесу в Україні загалом і процесу формування на$
ціональної ідентичності, якому притаманний ще й регіональний
вимір, зокрема, визначається синтезом двох вимірів ідентичнос$
ті: територіальної і етнічної.
Аналіз, в історичній ретроспективі, факторів, які зумовили
регіональний вимір української ідентичності і визначають сучасні
тенденції регіональних особливостей, є метою цієї наукової роз$
відки. Актуальність зазначеної проблематики підтверджується
численими дослідженнями українських авторів — Л. Нагорної,
О. Майбороди, Ю. Римаренка, О. Картунова, С. Кисельова, А. Ко$
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лодія, І. Кресіної, В. Лісового, Г. Палій, Ю. Саєнка, Т. Рудниць$
кої, М. Шульги та інших.
Один з найвпливовіших західних дослідників Е. Сміт харак$
теризує національну ідентичність як абстрактну, багатовимірну
конструкцію, пов’язану з багатьма різноманітними сферами життя
і схильну до численних перетворень і поєднань. Її найголовнішими
рисами є історична територія, спільні міфи та історична пам’ять,
спільна культура, єдині юридичні права та обов’язки для всіх чле$
нів, спільна економіка1. За Смітом, національна ідентичність може
поєднуватися з іншими різновидами ідентичностей — класовою,
релігійною, етнічною. Остання є однією з найпоширеніших і най$
більш стабільних форм ідентичності, в основі якої лежить спіль$
ність походження, мови, традицій. Що ж до регіональної ідентич$
ності, то вона є самоусвідомленням територіально диференційованої
спільноти людей, когнітивна модель світу якої визначається об$
разами певної території, її соціальної й політичної історії.
Формування ідентичності української спільноти відбувалося
і надалі відбувається в процесі взаємодії, взаємовпливу та часом
конфлікту регіональних ідентичностей, які сформувалися істо$
рично. Процес формування національної ідентичності утрудню$
вався, гальмувався, а за висловом Л.Нагорної — «розмивався»
трагічними обставинами історичної долі українців, змушених існу$
вати на стику християнського і мусульманського світів, а згодом
західноєвропейської та російської етноцивілізаційних платформ2.
На обставини розвитку українських земель, формування українсь$
кої спільноти на межі цивілізацій, перетині православно$візан$
тійської та католицької традицій наголошували і наголошують
як вітчизняні, так і західні дослідники. Зокрема, С. Гантінгтон
зазначав, що лінія розлому між цивілізаціями, що відокремлює
Захід від православ’я, проходить прямо її (Україною — прим. авт.)
центром ось уже декілька століть3. Складність і трагізм долі укра$
їнської нації полягає в тому, що Україна знаходиться не лише на
перетині цивілізацій, а й сама пересікається цим перетином на різні
частини, причому ця різність, на жаль, є дуже багатовекторною.
Регіональна диференціація в Україні з відмінними ідентичнос$
тями — вагомий чинник впливу на суспільно$політичні процеси.
Саме так сприймає Українську державу переважна більшість влас$
них громадян: 47,4% українських громадян, за даними соціоло$
гічного опитування, проведеного Центром Разумкова в квітні
2005 р., визнали наявність розколу за регіональною ознакою4.
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Тривале перебування значних частин українських територій,
на яких розпочинався процес українського етногенезу, під владою
і у складі різних держав (Речі Посполитої, Російської та Австро$
Угорської імперій, Румунії, Чехословаччини і, врешті, Радянсь$
кого Союзу (який де$факто був наступною моделлю Російської
імперії), в умовах відсутності власної державності (за винятком
епохи Київської Русі, короткочасного існування держави Богда$
на Хмельницького та УНР) відчутно позначилося на етносоціаль$
них і етнополітичних процесах в їх середовищі, зумовило знач$
ною мірою особливі типи регіональної ідентичності, регіональні
стереотипи, менталітети і, зрештою сформували, за висловом
Л. Нагорної, регіональні коди й традиції5. Інтерпретація історич$
ного минулого, його усвідомлення сьогодні та розуміння майбут$
нього відбувається крізь призму цього історичного досвіду, відобра$
женого в історичній пам’яті, яку багато вчених вважають базовим
елементом національної самототожності.
Державна територія України дійсно має інтеграційний харак$
тер, тобто включає регіони, які тривалий час розвивалися в складі
різних держав, що найбільшою мірою й визначає помітні регіональ$
но$культурні відмінності. Але, акцентуючи увагу на цій обста$
вині, фактично не враховується те, що основним чинником, який
визначив об’єднання різних історичних регіонів в одному держав$
ному утворенні, абстрагуючись від того, яким шляхом це було
здійснено, була географія етнічних українців, розуміння їхньої
єдності у середовищі культурних та політичних еліт. Це і визна$
чило той факт, що близько 95 відсотків державної території Ук$
раїни — це українська етнічна територія, тобто ареал розселення
української етнічної нації. Тому із заходу на схід (від Львівської
до Сумської областей), і з півночі на південь (від Чернігівської об$
ласті до північного Криму) етнонаціональна структура населен$
ня є доволі однорідною і характеризується великим превалюван$
ням етнічних українців. А безперечно поліетнічний характер має
лише Крим та порівняно невеликі прикордонні ареали.
Проблеми регіональності характерні не тільки для України,
але й для інших країн світу. Так, багато країн Західної Європи
відзначаються розмаїттям культурних регіональних ідентичнос$
тей, що склалися історично. Наприклад, у Бельгії межа культур$
ного розходження пролягає між валлонами і фламандцями, у Ве$
ликобританії — між англійцями, шотландцями і валлійцями тощо.
У стабільних суспільствах регіональна ідентичність не домінує
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над національною. Але в умовах трансформації суспільства, в кри$
зових ситуаціях її роль підвищується, вона стає своєрідною захис$
ною реакцією регіонів та індивіда на економічні труднощі, політи$
ку «центру» в економічній, культурній, мовній та іншій сферах.
Тому втрата ідентичності в умовах глобальної конкуренції для су$
часних суспільств стає екзистенційною загрозою, питанням «впі$
знавання» та збереження себе у глобалізованому світі. Ідентич$
ність як «ключовий елемент суб’єктивної реальності» (П. Бергер)
стає важливим чинником внутрішньої та зовнішньої політики
держав, оскільки забезпечує солідарність громадян, консоліда$
цію суспільства.
Регіональна диференціація в Україні набагато складніша, ніж
стереотипізований поділ на Західну та Східну Україну. Адже не$
можливо не брати до уваги існування ще двох великих регіонів —
Центру та Півдня, які характеризуються і спільними, і відмінни$
ми рисами.
Територія Південної України є порубіжжям східноєвропейсь$
кого та середземноморського просторів — геостат. Тут, на думку
О. Реєнта, межують краї трьох соціокультурних «плит», які з пев$
ною часткою умовності ототожнюються зі Східною, Західною та
Південною Україною6. Західноукраїнські терени перебували у за$
хідноєвропейському геополітичному просторі близько 700 років.
Східна і Південна — відповідно, 300 і 200 років, причому півден$
на плита понад два тисячоліття знаходилась у середземноморсь$
кому просторі, а згодом 200 років у російському, державність
якого формувалася, скориставшись основами суспільно$політич$
ного ладу азійського типу. Порубіжність на межі християнсько$
го і мусульманського світів, відмінності яка вона спородила, заз$
нали екстраполяції на майбутнє.
Одним з факторів складання диференційованих рис південно$
української ідентичності є процес формування національного скла$
ду населення. З другої половини ХVІ ст. відбувалось інтенсивне
заселення південних окраїн Росії: території між Доном і лівими
притоками Дніпра і Десни. Сюди почався інтенсивний відтік на$
селення з центру країни, який тривав до середини 30$х, а місцями
і до 50$х рр. ХІХ ст. З початку ХVІІІ ст. цей південний край, який
до того через низьку заселеність, економічний застій не мав регіо$
нального статусу в сучасному розумінні, дістав загальну назву «Но$
воросія», «Новоросійський край», що свідчило про виокремлення
нового регіону України. Внаслідок інтенсивного «перемішування»
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формувався особливий тип регіональної ідентичності, лише міні$
мальною мірою пов’язаний з етнічністю 7. Райони «нового освоєн$
ня» російська влада намагалася опанувати шляхом прискореної
модернізації. Колонізаційний потік охопив різні станові групи
населення; прибували тисячі російських й українських та інонаціо$
нальних переселенців. На початку XIX ст. (1806 р.) уряд дозволив
переселятись у Південну Україну іноземним колоністам$земле$
робам, вівчарям, шовководам8. Переселенці отримували великі
земельні наділи, звільнялися на 50 років від податків і назавжди від
рекрутчини, мали позики та ін.9. Багато німецьких колоній ви$
никає у Таврійській, Катеринославській та Херсонській губерніях
(Південно$Східна Україна). Стимулюючи заселення цих земель
німцями, уряд намагався вирішити завдання освоєння величез$
них земельних територій, захисту кордонів після ліквідації За$
порозької Січі. Темпи зростання німецьких колоній були вража$
ючими. Так, якщо в 20$ті роки XIX ст. в Херсонській губернії
було 40 поселень, Таврійській — 50, Катеринославській — 26, то
в 1915 р. їхня кількість досягла 233 колонії 10. У Південній Ук$
раїні, в Причорномор’ї, виникло 4 шведські колонії11. Наприкінці
XVIII — перші три десятиріччя XIX ст. після російсько$турецьких
війн болгари масами переселялися на південь Росії, шукаючи поря$
тунку від турецьких репресій12. Болгари заснували ряд поселень
у Новоросії і Південній Бессарабії. Колоністи, серед яких переважа$
ли землероби, отримали від царського уряду колоністські права,
статус і пов’язані з цим пільги. Мала місце також болгаро$грецька
колонізація Криму, яка йшла головним чином морським шляхом13.
За умовами мирного договору з Туреччиною (1700 р.) укра$
їнське населення одержало право вести господарську діяльність
на землях південніше Запорожжя. Це важливо для нас з такої
точки зору: на землі Північного Причорномор’я поширювалося
слов’янське, українське населення, що саме по собі змінювало
етнополітичну ситуацію на цих територіях і, крім того, стимулю$
вало етногенетичні процеси серед місцевого етносу.
На кінець ХVІІІ ст. із приєднанням до Росії у 1783 році Кримсь$
кого ханства і Правобережної України внаслідок поділу Речі
Посполитої у 1793 році завершилося формування локальної тери$
торії України. Південна Україна разом з Правобережною та Лівобе$
режною опинилася в складі Росії. Приєднуючись до Росії, Південна
Україна мала досить яскраво виражені регіональні ідентифікації
насамперед у сфері управління, землекористування, соціальної
18
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стратифікації. Однак, набравши по приєднанні певної автономії,
поступово втрачала її разом з ознаками регіональних особливостей,
які царський уряд намагався уніфікувати, наблизивши їх до за$
гальноросійського формату. Одним з перших кроків стало істотне
обмеження, а з другої половини ХVІІІ ст. ліквідація гетьманства
(1764 р.). Другим кроком уряду, пов’язаним з поширенням влади,
стало запровадження у 1797 р. кріпацтва у Південній Україні.
У Південно$Східному краї (Катеринославській, Херсонській,
Таврійській губерніях) нацменшинне населення становило на
початку ХХ ст. 1,600 тис. чол. Серед них було євреїв — 553 тис.,
тюрко$татар — 288 тис., німців — 278 тис., молдаван та румун —
155 тис., а також найбільша в Україні кількість росіян —
2 млн. 360 тис. Згідно з статистичними даними на 1916 р. у Кате$
ринославській губернії українці становили — 68,9%, Херсонсь$
кій — 53,5%, Таврійській — 42,2%14. На карті В. Кубійовича
«Переселення на початок ХХ ст.» відображено міграційні проце$
си серед трьох народів: українців, росіян, поляків. Аналізуючи
карту, можна виділити два основні райони імміграції в Україну.
По$перше, це Донбас і Катеринослав — райони швидкого і актив$
ного промислового розвитку, куди мігрували переважно росіяни
з Центрально$Промислового та інших районів Росії. Південо$
Східна Україна мала низьку густоту заселення (0,34–0,71 душ)15.
У 1890–1930 рр. сюди переселилося приблизно 2 млн, здебільшо$
го росіян, що оселилися у містах і промислових центрах16. Це,
звичайно, згодом привело до зменшення в національному стані
посідання українців у цих регіонах.
Відсутність українців у містах вражала. Оскільки багато міст
виконували роль адміністративних і військових центрів, вони при$
тягували до себе російських чиновників і солдатів. Деякі дані для
аналізу містить «Статистический ежегодник России. 1916 г.»17.
В ньому, зокрема, вміщено таблицю, яка відбиває не лише питому
вагу населення різних національностей в українських губерніях,
а й показує, який відсоток цього населення проживав у містах.
Важливим чинником, який пояснював велику перевагу ро$
сіян у середовищі пролетаріату, було те, що в Росії, на відміну від
України, промисловість існувала ще з XVIII ст. Тому, коли роз$
почався промисловий бум та урбанізація, українці виявилися не$
готовими взяти в них участь. За даними перепису 1897 р. у гірни$
чодобувній та металургійній промисловості Катеринославської
губернії працювало 67,8% росіян18. Серед найдосвідченіших
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робітників важкої промисловості Півдня тільки 25% шахтарів
і 30% металургів становили українці. Навіть на цукроварнях Пра$
вобережжя російських робітників налічувалося майже стільки
ж, як і українських.

5,7

0,9

1,2

68,9 27,6 17,9 46,6 4,7 26,0 0,6

1,8

3,9

1,0

4,0

79,2
80,9
92,9
42,2
80,6
53,5
85,7

4,7
4,8
1,1
1,9
1,3
3,1
0,6

0,4
0,1
0,2
5,4
0,4
4,6
0,2

1,1 0,2
0,2 1,0
0,4
–
1,5 19,2
0,8 0,2
1,7 7,1
0,2 0,1

6,1
3,4
2,6
27,9
18,1
21,0
8,9

33,1
14,9
11,4
49,1
39,8
45,0
23,0

12,2
12,3
4,0
3,8
0,5
11,8
5,1

В міст.

7,6

В міст.

В міст.

Ін+
ші

В міст.

Німці
% в губ.

Поляки
В міст.

% в губ.

Євреї

70,1 19,7 3,6 19,0 13,2 50,8 6,2

28,1
32,4
57,2
10,4
54,2
17,2
48,8

% в губ.

Велико+
роси

% в губ.

Волинська
Катерино$
славська
Київська
Подільська
Полтавська
Таврійська
Харківська
Херсонська
Чернігівська

В міст.

Губернії

% в губ.

Українці

31,0
46,1
29,3
11,9
3,2
28,4
26,0

1,9
2,3
0,1
0,7
0,2
1,1
0,1

Форсована індустріалізація 30$х рр. ХХ ст. Східного і Південно$
го регіонів супроводжувалася трансформацією культурних установ
та орієнтирів поведінки. Титульний етнос домінував у цих регіо$
нах лише за «крипто$формальною демографічною ознакою»19, хо$
ча реально переважало російськомовне культурне середовище.
Політика «розчинення» українців південних областей іноетніч$
ним населенням, що неухильно проводилося імперською владою,
була продовжена в радянський період. «Інтернаціоналізація» Півд$
ня та Сходу — сформувала у населення цієї частини України
особливості ментальності, посилила диференціацію в рамках єди$
ного географічного простору. Вагомим важелем такої політики
було перемішування населення та політика русифікації. Масові
переміщення людей як засіб руйнування традиційних, національ$
них, культурних зв’язків, становили основу формування нової
наднаціональної спільноти — «радянського народу» як соціаль$
ної бази режиму.
Етнічна композиція змінювалася не на користь української
нації. За даними міграційної статистики, в 60–70$ті рр. ХХ ст. рр.
Україна внаслідок міграції втратила 680 тис. українців, одночасно
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в Україну прибуло 940 тис. осіб інших національностей20. За 30 ро$
ків (1959–1989 рр.) абсолютна чисельність росіян в Україні виросла
на 60% (1,5 млн осіб)21. Розміщення росіян було неоднорідним
у різних областях України. Найбільше їх жило у Донецько$При$
дніпровському регіоні, а також у двох областях Південного регіону
(Кримській та Одеській). Крим і Донбас мали найменшу питому
вагу українського населення. Так, у Криму на початок досліджу$
ваного періоду вона становила 22,3% (єдина в Україні область, де
українці становили меншість населення 22. Відповідно, в Криму був
найвищий, порівняно з іншими регіонами, відсоток українців
зросійщених за мовою. Він становив майже половину загальної
кількості українців у Криму — 47,03% (на 1959 р). У співвідно$
шенні з питомою вагою українців у Криму частка україномовних
на графіку має такий вигляд:

Невтішне для української мови становище в Криму було пря$
мим наслідком послідовного пресингу з боку Москви і відповідних
кроків Міністерства освіти України. І це незважаючи на те, що
Крим тільки$но увійшов до складу УРСР і на півострів спрямову$
вався величезний потік україномовного населення. Але логіка
і об’єктивні потреби у наданні знань з української мови не брали$
ся до уваги.
17 квітня 1959 р. Верховна Рада УРСР ухвалила відповідно до
союзного «Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про
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подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР»23.
У січні 1960 року була підготовлена записка до ЦК КПУ і Ради
Міністрів УРСР «Про заходи по поліпшенню викладання російсь$
кої мови у школах Української РСР», а 26 травня 1983 р. був прий$
нятий документ «О дополнительных мерах по улучшению изучения
русского языка в общеобразовательных школах и других учеб$
ных заведениях союзных республик»24. Метою цих документів
було прискорення процесу русифікації. Українській мові відводи$
лася роль периферійної, другорядної мови спілкування сільських
школярів. У містах кількість учнів, що навчалися російською,
в рази перевищувала тих, хто навчався українською. У Сімферопо$
лі, Одесі, Миколаєві у 1959/60 навчальному році російською мовою
навчалося від 90% до 98% всіх учнів, у Севастополі — 97,7%25.
Серед 15 кримських газет, які виходили в Криму російською
мовою, українською бачили світ «Кримська правда» і «Кримсь$
кий комсомолець» (як дубляж російської). Наклад «дублерів» був
набагато нижчим від тиражу «основного складу». Так, «Крымская
правда» у 1960 році мала тираж російською мовою — 80000 при$
мірників, а українською — 15000, «Крымский комсомолец»
у 1962 році налічував російською — 28 600, українською — 1 200
примірників26.
Різний історичний досвід, закріплений в історичній пам’яті,
архетипах проектувався на ввесь комплекс елементів суспільної
свідомості, зумовивши такі параметри розмежування: менталь$
ність, політична культура, мова. Мовна поведінка була і залиша$
ється найпомітнішим чинником регіонального виміру національної
ідентичності. Згідно з даними соціологічних опитувань, у всіх ре$
гіонах України серед критеріїв етнічної ідентифікації, а саме: знан$
ня мови, громадянства, національності батька та матері, знання
історії, місця мешкання та місця народження — респонденти
з різних регіонів виокремлюють в першу чергу знання мови, інші
критерії загалом між собою розрізняються незначною мірою.
Попри потужні консолідаційні властивості мови сьогодні мов$
ний фактор є більш роз’єднуючий, ніж об’єднуючий. В Україні
внаслідок вищевикладених чинників виокремилися декілька мов$
но$культурних регіонів — переважно україномовний Захід (Волин$
ська, Рівненська, Львівська, Івано$Франківська, Тернопільська,
Закарпатська і Чернівецька області), переважно російськомов$
ний Схід (Харківська, Донецька і Луганська області) та Південь
(Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області й АР Крим)
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та двомовний Центр: Захід Центру (Хмельницька, Житомирсь$
ка, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Київська області та
м. Київ), Схід Центру (Дніпропетровська, Полтавська, Сумська
і Чернігівська області). Станом на 2003 р. співвідношення мовно$
етнічних груп у відсотках по регіонах було таке27:
Мовно+етнічні групи

Захід

Україномовні українці
Суржикомовні українці
Російськомовні українці
Російськомовні росіяни
Інші

91,7
1,5
1,3
1,5
4,0

Захід
Схід Пів+
Загалом
Схід
Центру Центру день
дорослі
59,3
13,0
17,2
5,8
4,7

30,8
20,6
33,5
11,1
4Ю0

5,3 3,6
11,3 8,3
40,0 48,6
31,3 34,1
12,2 5,4

38,5
10,7
28,0
16,9
6,0

Отже, мовний контраст є дуже суттєвим. Відповідно, різниця
фігурує і в системі цінностей населення Заходу, Сходу та Центру
України, і в критеріях регіональної національної ідентичності,
в основі якої, як вже зазначалося, лежить не лише спільність по$
ходження, а й мова, традиції. Результати соціологічних опитувань
показують, що колективна пам’ять українців має регіональну
специфіку, яка, крім того, виявляється в різній оцінці явищ ми$
нулого, в політичних орієнтаціях 28.
Таблиця 1
Яка ваша національність?
%
Вибірка 2000, відповіли 2000 (100%)
Українець Росіянин
Київ
80,6
16,7
Північний регіон
94,5
4,9
Центральний
88,2
9,3
Північно$Східний
73,4
22,6
Північно$Західний
97,2
2,1
Південно$Східний
82,8
14,6
Західний
96,2
2,9
Південно$Західний
90,6
4,7
Південний
76,6
15,9
Крим
20,8
73,3
Східний
55,1
42,0
Всього
78,3
18,8

Інша
2,8
0,5
2,4
4,0
0,7
2,6
1,0
4,7
7,5
5,9
2,9
3,0
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Дослідження, проведенні 2002 року фондом «Демократичні іні$
ціативи» та центром «Социс» 29, підтверджує тезу про те, що коли
розглядати питання про визначення національності і рідної мови
з урахуванням регіональних розбіжностей, то культурні іденти$
фікації серйозно відрізняються одна від одної (див. табл. 1, 2).
Таблиця 2
Ваша рідна мова?
%
Вибірка 2000, відповіли 2000 (100%)
Російська
Київ
64,8
35,2
Північний регіон
88,0
11,5
Центральний
83,7
15,4
Північно$Східний
61,0
37,9
Північно$Західний
97,9
2,1
Південно$Східний
64,8
34,3
Західний
96,2
3,8
Південно$Західний
89,4
7,1
Південний
60,2
35,8
Крим
10,9
86,1
Східний
19,7
78,3
Всього
65,4
33,3

Інша
0
0,5
0,8
1,1
0,0
0,9
0,0
3,5
4,0
3,0
1,9
1,3

Висновки. Регіоналізм в Україні є об’єктивною реальністю.
До основних факторів, що протягом усієї історії України, почи$
наючи з епохи Київської Русі, впливали або зумовлювали процес
формування національної ідентичності, її регіональних особли$
востей, належать державність (точніше, бездержавність України,
за винятком нетривалих періодів), територіальне розчленування
українських земель і, відповідно, різний історичний досвід, набу$
тий ними, диференційована історична пам’ять і, як наслідок, —
інші параметри диференціації.
Наявні територіально$регіональні економічні розбіжності під$
силюються економічною кризою, що, поряд з іншими факторами
(етнічною структурою населення, історичними традиціями, конфе$
сійною належністю, техногенними розходженнями тощо), відби$
ваються на особливостях політичних інтересів. Про це свідчить,
зокрема, ситуація, що виникла під час виборів Президента України
2004 року. Регіональна ідентичність розглядається як багаторів$
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нева структура, що складається з ідентифікації територіальної,
соціальної, етнічної, політичної, релігійної тощо. Регіональна іден$
тичність дає змогу кожному індивідові відчути себе частиною
спільноти, постає об’єднуючим фактором. Водночас, виступаючи
мобілізуючим ресурсом, регіональна ідентичність є основою фор$
мування регіоналізму як соціально$політичного руху.
Разом з тим, Україна не є штучним уламком колишніх велико$
держав, який постійно вимагав би творення різних ідеологічних
проектів для підтримки своєї цілісності, а наближається за істо$
рично$етнополітичними засадами в однин ряд з іншими централь$
но$ і східноєвропейськими національними державами, ядром яких
є ареали розселення державоформуючої нації. Тобто Україна має
всі необхідні об’єктивні етногеографічні підстави бути національ$
ноцілісною державою. А основним гарантом суспільної єдності
України є цілісність самої української етнічної нації, яка за всіма
параметрами має державоформуючий характер і необхідні істо$
рично$географічні передумови для формування ефективної системи
взаємозв’язків з етнонаціональними меншинами (тривале, пере$
важно безконфліктне, проживання на одній території, порівняно
високий рівень компліментарності та ін.)30.
___________
1

Сміт Е. Національна ідентичність. — К., 1994. — С. 149–150.
Нагорна Л. Національна ідентичність // Розбудова держави. — 1997. —
№7–8. — С. 48.
3
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2003. — С. 209, 255.
4
Див.: Кривицька О. Толерантність чи конфронтація: вектори етнокон$
фліктного потенціалу України // Людина і політика. — 2001. — №6 (18). —
С. 14–16.
5
Нагорна Л. Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні:
історичні витоки // Регіональна історія України. — Вип. 1. — 2007. — С. 111.
6
Реєнт О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України // Регіональ$
на історія України. — Вип. 1. — 2007. — С. 97.
7
Див.: Нагорна Л. Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Ук$
раїні: історичні витоки // Регіональна історія України. — Вип. 1. — 2007. —
С. 125.
8
Шелухин С. Немецкая колонизация. — Одесса, 1915. — С. 29.
9
Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине. — К.,1975. —
С. 44–45.
10
Кудряченко А. Німці України: минуле і сьогоденння // Розбудова дер$
жави. — 1994. — №5. — С. 20.
2

25

НАУКОВІ ЗАПИСКИ
11

Випуск 47

Сергійчук В. Земля, яка стала рідною // Відродження. — 1995. — № 2. —
С. 72.
12
Наулко В.І. Географічне розміщення народів в УРСР. — К., 1968. — С. 20.
13
Арш Г.Л. Греческая эммиграция в Россию в кон. XVIII — нач. XIX в. //
Советская этнография. — 1969. — №3. — С. 83–84.
14
Материалы к вопросу о земельной политике на Украине // Украинс$
кий коммунист. — №1. — М., 1919. — С. 39.
15
Там само. — С. 37.
16
Енциклопедія українознавства. Загальна частина. — Т. 1. — К., 1994. —
С. 148.
17
Статистический ежегодник России. — М., 1918. — С. 68–69.
18
Там само. — С. 18.
19
Реєнт О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України. — С. 99.
20
Демографическое развитие Украинской ССР (1959–1970). — К., 1977.
21
Товкун В.И. Направление миграции в Украинской ССР // Вопросы де$
мографии. — 1968. — С. 142–147.
22
Див.: Загробська А.Ф. Організовані переселення в системі міграцій на$
селення УРСР. — К., 1974. — С. 24–25.
23
Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток
системи народної освіти в Українській РСР // Радянська школа. — 1959. —
№1. — С. 3–19.
24
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополнитель$
ных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных
школах и других учебных заведениях союзных республик // Правда. —
1983. — 27 мая.
25
ЦДАВО України. — Ф. 15. — Оп. 15. — Спр. 2683. — Арк. 24–25.
26
Летопись периодических изданий СССР. — 1961–1965 гг. — Ч. ІІ. Га$
зеты. — М., 1967.
27
http://dialogs.org.ua/ru/material/full/2/1332
28
Див.: Воропаєва Т.С. Психологія національного буття: регіональні від$
мінності // Регіональна політика України: концептуальні засади, історія,
перспективи. — С. 259–261; Макєєв С. Регіональні відмінності в оцінці еко$
номічної та соціально$політичної ситуації // Політичний портрет — України,
1996. — № 15. — С. 70–90; Романюк А., Черниш Н. Схід — Захід: компро$
міс чи конфронтація? // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — №3. —
С. 104–116; Стегній О., Чурилов М. Регіоналізм в Україні як об’єкт соціоло$
гічного дослідження. — К., 1998.
29
Див.: Кисельов С., Сальникова А. Національна ідентичність україн$
ців. Дилема культурного і соціально$політичного // Політичний менедж$
мент. — 2003. — № 2. — С. 31–41.

26

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України
30

Дністрянський М. С. Геополітична культурна цілісність України. Об’єк$
тивні реалії, модерні виклики та перспективи зміцнення. (http://dia$
logs.org.ua/ru/)

Юлія Лихач

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано історію становлення та теперіш#
ній стан забезпечення прав національних меншин, підсумовано
національний досвід впливу державних органів влади на право#
вий статус національних меншин та окреслено перспективи
вирішення зазначеної проблематики.
Yulia Lykhach Current problems of the legislative ensuring of
the national minorities’ rights in Ukraine. In the article the history
of becoming and nowaday state in the sphere of providing of rights for
the national minorities is analyzed, and national experience of influen#
cing of state organs of power is described on legal status of national
minorities and the prospects of decision of this row of problems are
outlined.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливість за$
безпечення прав національних меншин є однією з найважливі$
ших проблем, які постають перед Україною, особливо це питання
стає актуальним з огляду адаптації українського законодавства
до європейських стандартів. Поряд з економічними, соціальни$
ми та культурними питаннями захисту прав нацменшин значна
увага приділяється забезпеченню їх політичних прав, хоча в нор$
мативно$правовій базі українського законодавства існує ряд про$
галин і суперечностей, які потребують узгодження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема захисту
прав національних меншин в українському законодавстві досліджу$
ється такими авторами, як О. Антонюк, О. Биков, М. Вівчарик,
В. Котигоренко, Л. Лойко, О. Майборода, В. Євтух, М. Михаль$
ченко, О. Мироненко, П. Надолішній, О. Нельга, Г. Перепели$
ця, І. Попеску, С. Римаренко, Ф. Рудич, Л. Рябошапко, М. Сте$
пико, Ю. Тищенко, Р. Чубаров, Ю. Шемшученко, М. Шульга.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження за$
конодавчої бази України щодо забезпечення прав національних
меншин.
Виклад основного матеріалу. В Україні наявна досить широ$
ка політико$правова база у сфері забезпечення прав національних
меншин, що почала формуватися ще з часів проголошення Укра$
їною незалежності. За 19 років становлення незалежної Україн$
ської держави було ухвалено низку законодавчих актів і ратифіко$
вано більшість з чинних міжнародних документів, спрямованих
на забезпечення прав етнічних груп в Україні.
Першим юридичним актом, у якому зафіксовано рівні права
всіх етнічних груп, що населяють Україну, стала Декларація про
державний суверенітет, ухвалена 16 липня 1990 року. У ній про$
голошено, по$перше, що громадяни всіх національностей станов$
лять народ України (розділ II); по$друге, держава забезпечує рів$
ність перед законом усіх громадян, незалежно від походження,
соціального і майнового стану, расової та національної належності,
статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань,
роду та характеру занять, місця проживання та інших обставин
(розділ IV); по$третє, держава гарантує громадянам усіх національ$
ностей, які мешкають на її території, право вільного національ$
но$культурного розвитку (розділ VIII)1.
У листопаді 1991 p. Верховна Рада України ухвалила Деклара$
цію прав національностей, у якій сформульовано принципи націо$
нальної політики Української держави в нових зовнішніх та внут$
рішніх умовах. У документі зроблено акцент на те, що Українська
держава гарантує усім народам, національним групам, громадя$
нам, які проживають на її території, рівні політичні, соціальні,
економічні й культурні права. Цей принцип конкретизувався
в ряді положень, що захищали права етнічних груп як колектив$
них суб’єктів.
Закон України «Про національні меншини в Україні», ухва$
лений Верховною Радою в червні 1992 p., конкретизував і чітко
визначив низку положень, декларованих у двох попередніх доку$
ментах. У статті 3 Закону закріплюється таке положення: «До
національних меншин належать групи громадян України, які не
є українцями за національністю, виявляють почуття національ$
ного самоусвідомлення та спільності між собою»2.
В утвердженій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв$
ня 1996 року Конституції України було законодавчо закріплено
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ставлення України як держави до розв’язання національно$куль$
турних і мовних проблем.
Преамбула Конституції дає визначення терміна «Український
народ» як громадян України всіх національностей. Тим самим
віднині «Український народ» — це поняття політичне, а не етнічне
(на відміну від первісного етнічного терміна «український на$
род» з маленької літери). Більше того, в третій частині Преамбу$
ли право на самовизначення закріплено не тільки за «українсь$
кою нацією», а і за «усім Українським народом», підкреслюючи
тим самим, що Україна є Батьківщиною та «рідним домом» для
представників усіх національностей, для всіх її громадян 3.
Наразі чинне національне законодавство використовує такі тер$
міни:
– «народ» (Декларація прав національностей України 1991 р.);
– «національності», «національні групи» (Декларація прав на$
ціональностей України 1991 р., Конституція Автономної Респуб$
ліки Крим 1998 р.);
– «національні меншини» (Закон України «Про національні
меншини в Україні» 1992 р., Конституція України 1996 р.);
– «корінні народи» (Конституція України 1996 р.).
На сьогодні Україною ратифіковано низку міжнародних нор$
мативно$правових актів у сфері забезпечення прав національних
меншин (Рамкова конвенція про захист національних меншин,
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, Рекомен$
дації щодо мовних прав національних меншин, Гаазькі рекомен$
дації щодо прав національних меншин на освіту та пояснювальна
записка). У цьому відношенні вітчизняна законодавча база, під$
кріплена міжнародними зобов’язаннями, теоретично гарантує ши$
рокі політичні права для національних меншин, відкриває сприят$
ливі перспективи для їх правової участі у політичному процесі.
Світова і, зокрема, європейська практика свідчить, що особливі
права та особливі заходи, необхідні для збереження самобутності,
культурної спадщини та гідності меншин, набувають таких форм4:
1) право меншин на існування;
2) право на користування здобутками власної культури і мови
та на їх розвиток;
3) право меншин на забезпечення для них функціонування
національних шкіл та інших навчальних закладів (у тому числі
й вищої освіти) з викладанням рідною мовою та контролю за на$
вчальними програмами;
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4) надання автономії з передачею меншинам права управляти
своїми внутрішніми справами, принаймні у сфері культури, ви$
ховання, освіти, релігії, інформації, соціальних справ, із забез$
печенням за допомогою субвенцій (на рівні культурної автономії,
можливої як за дисперсного, так і компактного проживання мен$
шини) та важелів оподаткування (на рівні територіальної авто$
номії, можливої тільки за компактного проживання меншин),
коштів для виконання цих функцій.
5) гарантії політичного представництва в органах, які визна$
чають політику держави як на виконавчому, так і на законодав$
чому рівнях;
Як свідчить практика, забезпечення цих прав гарантується
лише у ефективній взаємодії міжнародного та внутрішньодержав$
ного права, норми яких покликані виконувати властиву їм функ$
цію забезпечення захисту прав меншин, розв’язання конфліктів
мирним шляхом — оскільки незабезпечення прав та відсутність
взаємодії міжнародного і внутрішнього права може призвести як
до погіршення становища національних груп в окремій країні,
так і до ускладнення міжнародної ситуації загалом.
З погляду законодавчого забезпечення прав національних
меншин в Україні склалася досить вагома база законодавчо$пра$
вових документів, що надає їм широкі можливості для реалізації
своїх прав.
Так, право меншини на існування в законодавстві України за$
кріплене в Конституції України, «права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави»
(ст. 3), «рівність перед законом громадян України без привілеїв чи
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігій$
них та інших переконань, статі, етнічного чи соціального похо$
дження, майнового стану, місця проживання, за мовними або інши$
ми ознаками» (ст. 24)5. Згідно з Декларацією прав національностей
України (ст. 1) «дискримінація за національною ознакою заборо$
няється й карається законом»6.
Також до цієї групи прав можна віднести інші права, що за$
кріплені в Законі України «Про національні меншини в Украї$
ні»: право на вільний вибір і зміну національності (ст. 11); право на
національне прізвище, ім’я та по батькові (ст. 12); право на вибір
способу та форми здійснення своїх прав як одноосібно, так і ко$
лективно (ст. 13); право на охорону навколишнього середовища
в місцях їх історичного й сучасного розселення (ст. 10); право на
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встановлення і підтримання зв’язків з особами своєї національності
як усередині країни, так і за кордоном (ст. 15) та деякі інші7.
Право представників національних меншин на користування
здобутками власної культури і мови, використання і вивчення
рідної мови визначене в статті 53 Конституції України: «Грома$
дянам, які належать до національних меншин, відповідно до зако$
ну гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення
рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або
через національні культурні товариства». В статті 10 Конституції
України визначено, що «в Україні гарантується вільний розви$
ток, використання і захист російської, інших мов національних
меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного
спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Консти$
туцією України та визначається законом». Стаття 11 Конституції
України закріпила право національних меншин і корінних народів
на збереження ними етнічної, культурної, мовної і релігійної са$
мобутності8.
У Законі України «Про мови в Українській РСР» зазначається,
що в місцях компактного проживання національних меншин у ро$
боті державних, партійних, громадських органів, підприємств,
установ і організацій, поряд з українською, можуть використо$
вуватись і їхні національні мови, таке саме положення міститься
в ст. 8 Закону України «Про національні меншини в Україні»9.
У законодавстві України передбачені рівні права на здобуття
освіти, гарантовані всім громадянам, незалежно від етнічного по$
ходження. Відповідні положення містять статті 10, 11, 53 Конс$
титуції України, статті 6 та 7 Закону України «Про національні
меншини в Україні», статті 25–29 Закону України «Про мови
в Українській РСР».
Право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних за$
кладах усіх осіб, незалежно від статі, раси, національності, соціаль$
ного і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних
переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віроспо$
відання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин,
гарантоване статтею 3 Закону України «Про освіту»10.
У ст. 6 Закону «Про національні меншини в Україні» вказу$
ється: «Держава гарантує всім національним меншинам права на
національно$культурну автономію: користування і навчання рід$
ною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних
закладах або через національні культурні товариства, розвиток
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національних культурних традицій, використання національної
символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї ре$
лігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової
інформації, створення національних культурних і навчальних
закладів та будь$яку іншу діяльність, що не суперечить чинному
законодавству»11.
Отже, культурна автономія не має нічого спільного з адмініст$
ративно$територіальним поділом держави і право користуватися
нею мають представники національних меншин, незалежно від міс$
ця їхнього проживання, що є особливо актуальним для дисперс$
но розселених меншин. Оскільки організаційно$правові засади
національно$культурної автономії Законом визначено не було, то
можна вважати, що такою організаційною формою можуть висту$
пати національні громадські об’єднання (національні товариства,
національно$культурні центри, земляцтва тощо) національних
меншин. До форм національно$культурної автономії відносять
також місцеве національно$територіальне самоуправління (націо$
нальні райони, селища та інші поселення) на основі того, що вони
також мають за мету забезпечення культурного розвитку націо$
нальних спільнот з урахуванням специфічних умов їх розселення.
Як інші гарантії прав національних меншин можуть розгляда$
тися положення ст.16 Закону України «Про національні меншини
в Україні», відповідно до яких у державному бюджеті України
передбачаються спеціальні асигнування на розвиток національ$
них меншин. Однак в умовах нинішнього стану економіки Ук$
раїни таке положення не може виступати як надійна гарантія12.
Окрему увагу слід приділити законодавчому забезпеченню га$
рантій політичних прав національних меншин на представницт$
во в законодавчій та виконавчій владі, а також у виборних органах
місцевого самоврядування.
До виборчих прав в Україні слід віднести право громадян Ук$
раїни обирати і бути обраним. Саме тому слід проаналізувати ук$
раїнське законодавство щодо надання громадянам, які належать
до національних меншин, права обирати і обиратися до органів
законодавчої, виконавчої, судової влади та місцевого самовряду$
вання, а також надання можливості висування своїх кандидатів
у депутати на виборах.
У ст. 9 Закону України «Про національні меншини» визначе$
но, що «Громадяни України, які належать до національних мен$
шин, мають право, відповідно, обиратися або призначатися на
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рівних засадах на будь$які посади до органів законодавчої, вико$
навчої, судової влади, місцевого і регіонального самоврядування,
в армії, на підприємствах, в установах і організаціях». Згідно зі
ст. 14 того ж самого законодавчого акту «Національні громадські
об’єднання мають право висувати своїх кандидатів у депутати на
виборах органів державної влади відповідно до Конституції Ук$
раїни, законів про вибори народних депутатів України і депута$
тів місцевих Рад народних депутатів» 13.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про місцеве самовря$
дування в Україні» «будь$які обмеження прав громадян України
щодо участі у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, тер$
міну проживання на відповідній території, за мовними або інши$
ми ознаками забороняються»14.
Як ми бачимо, з наведених статей законів України, націо$
нальні меншини повною мірою наділені виборчими правами, але
ж існують проблеми практичного характеру, які загострились
у зв’язку з переходом виборчої системи України від змішаної (про$
порційно$мажоритарної) до суто пропорційної.
По$перше, представникам національних меншин для того, щоб
стати суб’єктами політичних відносин, необхідно створити на$
ціональну громадську організацію. Стаття 13 Закону України «Про
національні меншини в Україні» передбачає право національних
меншин на утворення громадських організацій.
Сьогодні статус національних громадських об’єднань визна$
чається Законом «Про об’єднання громадян», ухваленим Верхов$
ною Радою 6 червня 1992 р. Громадські об’єднання виконують
функції політичного рекрутування населення, його активізації,
виховання, формування громадської думки в практичній політич$
ній діяльності. У ст. 20 Закону стверджується, що для здійснення
цілей і завдань, визначених у статутних документах, об’єднання
громадян користуються правом виступати суб’єктом цивільно$
правових відносин, представляти і захищати свої законні інтере$
си, брати участь у політичній діяльності, проводити масові захо$
ди (збори, мітинги, демонстрації тощо), вносити пропозиції до
органів влади та управління.
Особливим моментом закону «Про об’єднання громадян», від$
повідно до ст. 14, стало надання національним громадським об’єд$
нанням права висувати своїх кандидатів на виборах до органів
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державної влади у відповідності з Конституцією України, Зако$
ном про вибори народних депутатів України і депутатів місцевих
Рад народних депутатів. Однак згадана стаття Закону не знайш$
ла свого відображення в існуючому виборчому законодавстві Ук$
раїни. Задекларована правова норма відсутня і в Законі України
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» у но$
вій редакції від 14 березня 2006 р.
По$друге, якщо звернутися до Закону України «Про вибори на$
родних депутатів України» (із змінами і доповненнями від 7 лип$
ня 2005 р.), то побачимо, що вказана норма щодо кандидатів у де$
путати від національних меншин у законі не відображена. Згідно
зі т. 10 п. 1 Закону, право на висування кандидатів у депутати ре$
алізується лише через політичні партії та виборчі партійні блоки15.
Однак створити власні політичні партії для не чисельних, але
компактно розселених національних меншин є непростим зав$
данням. Згідно зі ст. 10 Закону «Про політичні партії в Україні»
відзначається, що «рішення про створення політичної партії має
бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян Ук$
раїни, які відповідно до Конституції України мають право голосу на
виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів, не менш
як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не
менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим»16.
Отже, національним меншинам для реалізації свого права ви$
сувати кандидатів на вибори відповідно до Закону «Про національні
меншини в Україні» необхідно: 1) створювати партії; 2) вступати
у виборчі блоки партій (неофіційно) для занесення своїх предс$
тавників до виборчих списків кандидатів у депутати від партій
чи блоків; 3) ініціювати самовисування свого представника в од$
номандатних округах під час висунення кандидатів у депутати та
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
Як приклад, з офіційно зареєстрованих Міністерством юсти$
ції України станом на початок 2008 р. в нашій країні діє декіль$
ка партій з виразно етнічним забарвленням — це Партія мусуль$
ман України, Партія «Руський блок», Партія угорців України,
Демократична партія угорців України.
Та навіть сформувавши власні партії чи виборчі блоки, нечис$
ленні етнонаціональні групи не можуть брати участь у розподілі
мандатів, оскільки у розподілі мандатів можуть брати участь пар$
тії (блоки), виборчі списки яких, за підсумками голосування на
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виборах депутатів, наберуть не менше 3% голосів виборців, що
взяли участь у голосуванні.
Водночас не було дозволено національним товариствам вису$
вати свої списки кандидатів для забезпечення прав національних
спільнот, що проживають дисперсно. Однак стаття 14 Закону «Про
національні меншини» передбачає це право, а отже — переходя$
чи на суто пропорційну систему, врахування цього є обов’язко$
вим згідно з ч. 3 статті 22 Конституції.
Слід звернути увагу й на те, що народні депутати законодав$
чим шляхом не залишили громадським організаціям права спос$
терігати за виборчим процесом, зокрема, бути присутніми на ви$
борчих дільницях під час підрахунку голосів виборців.
По$третє, відповідно до ст. 7 Закону «Про вибори народних
депутатів України», місцевості, в яких компактно проживають
національні меншини, не мають виходити за межі одного вибор$
чого округу. У випадках, коли кількість виборців, що належать
до національної меншини, більша, ніж необхідно для формуван$
ня одного виборчого округу, округи формуються так, щоб хоч би
в одному з них виборці національної меншини становили
більшість від кількості виборців у виборчому окрузі.
Висновки. Отже, Українська держава з перших днів свого не$
залежного існування взяла курс на забезпечення прав для розвитку
та самоствердження всіх етнічних груп населення, які прожива$
ють на її території. Для цього створена і постійно поновлюється
необхідна правова база, ухвалюються декларації та закони, що
гарантують права осіб як представників національної меншості,
а також права етнічних груп як колективних суб’єктів.
Нормативно$правова колізія в національному законодавсті
виявляється у обговоренні та визначенні співвідношення між ко$
лективними та індивідуальними правами, позаяк більшість норм
законодавчих актів щодо задоволення етнокультурних потреб
містить так звані колективні права, приналежні не стільки окре$
мим індивідам якоїсь етнічної групи, скільки цій групі загалом.
Ще одного узгодження потребує термін «національна менши$
на», який не містить жодного чіткого критерію, за яким представ$
ників того чи іншого етносу України можна було б зараховувати
до національних меншин. Формулювання не визначає ані часових
критеріїв проживання на певній території як умови набуття від$
повідного статусу, ані певного кількісного цензу для представни$
ків тієї чи іншої національності. Окрім того, це суттєво ускладнює
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застосування положень законів, які так чи інакше торкаються
сфери етнонаціональної політики, і, відповідно, викривлює самі
процедури забезпечення й захисту прав національних меншин.
Наступним поняттям, яке необхідно більш конкретно визначи$
ти в законодавсті, є «місця компактного проживання національ$
них меншин». Цей термін вживається в низці законодавчих актів,
але ніде не має його чіткого визначення і тлумачення. Це, у свою
чергу, робить саме поняття надто гнучким для його правового
застосування й закладає потенціал для того, щоб надавати від$
повідного статусу будь$якій території, на якій проживають пред$
ставники незначної частини національних меншин.
Досить актуальним є питання надання національно$культур$
ним автономіям політичного статусу, оскільки організаційно$пра$
вові засади національно$культурної автономії у вітчизняному зако$
нодавстві не визначено, що дає привід для обговорення і політичних
спекуляцій цією темою. На думку автора, такою організаційною
формою можуть виступати національні громадські об’єднання (на$
ціональні товариства, національно$культурні центри, земляцтва
тощо), місцеве національно$територіальне самоуправління (націо$
нальні райони, селища та інші поселення), що покликані забезпе$
чувати культурний розвиток національних спільнот з урахуванням
специфічних умов їх розселення. А спроби внесення національ$
но$культурних автономій до адміністративно$територіального
поділу України як окремих суб’єктів може призвести до загост$
рення національних конфліктів.
Право національних громадських об’єднань висувати своїх
представників на виборах в органи державної влади має суто дек$
ларативний характер. Питання політичного представництва
національних меншин в органах законодавчої влади досить гостро
постали після переходу до пропорційної системи виборів. Це пи$
тання може бути вирішено шляхом надання виборчих квот, як це
практикується в більшості країн європейської спільноти, або пере$
ходу до мажоритарної системи на рівні місцевих виборів. На рівні
виборів до Верховної Ради представництво можливе лише за умови
особистих домовленостей між лідерами громадських організацій
та партій національних меншин та представниками «прохідних»
політичних партій та блоків про надання їм місць у списках.
___________
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Людмила Харченко

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИКОУПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ
У ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У статті розглядаються етапи формування політично#управ#
лінської еліти в Україні, що відбулися за період незалежності
(1991–2009 рр.). Доведено, що протягом зазначеного періоду по#
літико#управлінська еліта зазнавала трансформації тричі —
за президентства Л. Кравчука, Л. Кучми та В. Ющенка. Охарак#
теризовано особливості кожного з періодів.
Liudmyla Kharchenko. Steps to creating a political and admini(
strative elites in posttransformatsiynyy period in Ukraine. The article
deals stages of politico#administrative elite in Ukraine, which took
place during the period of independence (1991–2009). It is shown that
during this period the political and managerial elite transformation
experienced three times — by President Leonid Kravchuk, Leonid
Kuchma and Victor Yushchenko. Characterize the features of each of
the periods.
Велика відповідальність за процеси, які відбуваються сьогодні
в Україні — політична і економічна нестабільність, неоднозначне
ставлення суспільства до влади, посилення інакшості ідентичнос$
тей окремих регіонів країни тощо — лежить на верстві суспільства,
що відповідає за доленосні політико$управлінські рішення. Нез$
важаючи на проходження декількох хвиль оновлення у такий
неоднозначний, тяжкий та відповідальний період становлення
і розвитку нашої молодої держави, політична еліта залишилася
«незавершеною» у ствердженні власної системи загальнонаціональ$
них цінностей, які б відповідали викликам сучасного українського
суспільства. Саме через це проблема трансформації та оновлення
провідної верстви українського суспільства має стати пріоритет$
ним завданням наступного етапу розвитку нашої держави.
Багато українських вчених — політологів, філософів, культу$
рологів, економістів поставили питання формування національної
політичної еліти на чолі трансформаційних змін. «Саме елітні
прошарки, — пише О. Крюков, — несуть відповідальність за уко$
рінення в Україні соціальної поляризації, корумпованості, від$
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чуженості влади від суспільства»1. Ф. Рудич зауважує, що після
здобуття незалежності правляча політична еліта України так і не
спромоглася визначити стратегію розвитку суспільства, віднай$
ти шляхи розв’язання проблем, які повстали перед ним, не кон$
солідувала суспільство і не повела його за собою, не змогла зробити
те, що повинна була зробити, маючи владу2. Попри це, завданням
суб’єктів формування політико$управлінської еліти деякі полі$
тологи вбачають саме в досягненні суспільного компромісу щодо
базових цінностей. Це насамперед питання, що стосуються дер$
жавного устрою, типу політичної влади тощо3. Причини конфлік$
тогенності в діяльності політичних еліт, на думку низки українсь$
ких науковців, полягають у політичній асиметрії4.
Перша хвиля: деструктивний професіоналізм.
Починаючи з 1991 року, зі здобуттям Україною незалежності,
наша країна перебуває у процесі становлення демократії, у стані
підготовки переходу на той новий етап розвитку держави і її су$
спільства — самодостатній, загально$ціннісний, національно$іден$
тичний, економічно$обґрунтований, духовно$повноцінний —
який відповідатиме критеріям і вимогам сучасної цивілізаційної
моделі сталого розвитку. Активну стадію протікання цього про$
цесу — від зламу попередньої моделі до остаточного переходу до
моделі нової — зазвичай вважають «перехідним періодом». В еко$
номіці такий період визначається як відрізок часу, протягом якого
економіка країни переходить в новий, якісно інший стан у зв’язку
з кардинальними реформами економічної системи. Та якщо бра$
ти глобально — перехідний період — це якісна зміна усієї існуючої
парадигми буття суспільства: соціальні, духовні, культурологічні,
політичні трансформації. Цей період є об’єктивним, необхідним,
має певні традиції з досвіду новітньої історії східноєвропейських
країн і потребує часу, зусиль і згуртованості політико$управлінсь$
кої еліти для вирішення проблем, пов’язаних з конструктивним
його завершенням.
Ситуація, в якій опинилася Україна в 1991 році, поставила нові
умови для існування та нові вимоги для розвитку суспільства:
побудова національної, ідеологічної, політичної, соціальної, гро$
мадянської, культурно$духовної системи, яка б відповідала викли$
кам сучасної демократії. Політики, що прийшли до влади, керівни$
ки підприємств, банків де$юре знаменували собою народження
нової української еліти, але, фактично, не було жодного досвіду
будівництва незалежної демократичної держави.
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«Соціальний локомотив» — команда правлячих груп, була
майже повністю успадкованою від попереднього режиму разом
з її радянською культурою і традиціями. Перша хвиля українсь$
кої влади не зуміла, а якщо точніше, не схотіла базових перетво$
рень і, як наслідок, — вплинула на усі подальші хвилі елітного
оновлення своїм деструктивним професіоналізмом. За влучним
висловом українського культуролога М. Рябчука, — «по суті, бу$
ло підтримано не лише проголошення незалежної України,
а й збереження України совєцької»5.
Якщо порівнювати з іншими державами, які утворилися піс$
ля розпаду СРСР, слід відзначити позитивні для України момен$
ти — відсутність соціальних катаклізмів, громадянської війни,
регіональних зіткнень, міжетнічної ворожнечі. Українська еліта
зуміла не повторити досвід Росії — «стрілянини» по парламенту
з танків та кулеметів. Проте вважати момент здобуття незалежності
точкою відліку «перехідного періоду» є не надто доцільним, оскіль$
ки лише вичерпність «старого порядку» є сигналом до соціального
хаосу (перехідного періоду), з якого може утворитися соціальний
порядок та гармонія. Президентська каденція Леоніда Кравчука
була лише плавним, безболісним, але стагнаційним завершенням
радянської України.
Друга хвиля: видимість компромісу. Першою «ластівкою»
«ущільнення» зовнішньої видимості соціального порядку, її по$
чатковою флуктуацією стали президентські вибори 1994 року,
які стали також першими в Україні дочасними виборами. Стався
прецедент, про який українські і зарубіжні політичні експерти
говорили як про важливий крок на шляху до демократії і прояв
високої політичної культури — внаслідок виборів чинний Прези$
дент Леонід Кравчук поступився своєю посадою іншому кандидато$
ві — Леонідові Кучмі. Час показав, що це політичне «благородство»
було ніщо інше, як перемога сучасних західних PR$технологій
і добре профінансованої політичної реклами та пропаганди над
потужним адміністративним ресурсом, могутність і вплив якого
виявилася набагато слабшими, ніж очікувалось.
Політико$адміністративна еліта другої хвилі виробила свої
характерні риси, що мали певні особливості, проте, знову ж таки,
спиралися не на кращі традиції радянської номенклатури. М. Ряб$
чук у своїй праці «Дві України» охарактеризував еліту і все укра$
їнське суспільство спільним терміном амбівалентність, розумію$
чи під ним не лише брак чіткої мовно$культурної ідентичності,
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але й загальну світоглядну невизначеність6. Згідно зі сталою тра$
диційною радянською закритістю тогочасна владна еліта почала
створювати клани всередині політико$управлінської системи, які
сформували і розподілили зони впливу між собою. Л. Кучма ство$
рив узгоджений механізм взаємодії між окремими гілками влади,
наповнивши її представниками вітчизняного бізнесу (олігархія).
Видимість політичного компромісу підтверджувала також розмита
багатовекторність зовнішньої політики, яка всіх влаштовувала.
У цей період політичні еліти сприймали процес консолідації
влади як відпрацьований механізм керування і реалізації власного
пануючого становища. Головним принципом утримання влади була
її взаємопов’язаність. Порушенням існуючої системи стало вбивст$
во журналіста, у замовленні якого з трибуни Верховної Ради пред$
ставники опозиції звинуватили чинного тоді Президента. Підси$
лене суспільним напруженням соціальне «виснаження» сягнуло
свого апогею під час президентських виборів 2004 року і переросло
в хвилю протестів, що дістало назву «помаранчевої революції».
Третя хвиля: проміжна фаза. Наслідком «помаранчевої рево$
люції» для України стався перехід у другу фазу перехідного періо$
ду, яка, з погляду формування подальшого системоутворюючого
принципу цілісності державного устрою, є найбільш драматич$
ною та складною. Фактично, з приходом на президентську посаду
Віктора Ющенка настала проміжна фаза перехідного періоду, яка
характеризується (з досвіду інших країн, що пережили трансфор$
мацію) посиленою політичною і економічною нестабільністю. Ця
фаза, з одного боку, була незворотною, а з іншого — об’єктивно
необхідною для закладення основ подальших демократичних
трансформацій.
Президенту Віктору Ющенку дісталася у спадок розбалансо$
вана економіка, політична система, що не відповідала вимогам
демократизму, олігархічні клани у структурах влади, енергетична
та ідеологічна експансія іншої держави і, що головне, надмірно
завищені очікування з боку суспільства, спричинені розумінням
власної причетності до важкої і вистражданої перемоги демокра$
тичних сил. Ці, та низка інших чинників значно ускладнювали
здійснення програми політичних, економічних та ідеологічних
перетворень, задекларованих під час передвиборчих перегонів.
Детермінантами наростаючої кризи стали фактори, що відоб$
ражали внутрішню (архетипну) і зовнішню (об’єктивно$реальну)
дійсність українського суспільно$політичного простору. Системна
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криза «перехідності» зумовлюється системним характером пе$
ретворень. Хвиля оновлення політико$адміністративної еліти яв$
ляла собою досить розмите як з регіональної, так і з ідеологічної
точки зору утворення. Були відсутніми спільні об’єднавчі політи$
ко$економічні стратегії бачення подальшого розвитку державо$
творчої парадигми. Внаслідок цього виник конфлікт інтересів, що
призвів до частих змін урядів і вимушених дочасних парламент$
ських виборів. Щільність політичних процесів і порушення по$
літичних циклів поглибило за усіма напрямами загрозу суспіль$
но$політичної та економічної нестабільності.
Пошук компромісу — середина шляху. В таких умовах досить
важко було говорити про пошук компромісу у політико$елітарно$
му та суспільному просторі. За деякими визначеннями, політич$
на еліта — це внутрішньо консолідована соціальна спільнота, яка
є суб’єктом підготовки найважливіших стратегічних рішень у сфері
політики, яку характеризує спорідненість настановлень, єдність
цінностей, що поділяються7. Дискурс українського політикуму
свідчить про іншу модель елітаризму: протилежність поглядів,
бінарність цінностей, різновекторність тяжінь — усе це застав$
ляє рухатися новий, ще невипробуваний механізм державотво$
рення на шляху до свого становлення — важкого, але правильного.
Деякі вчені8, досліджуючи проблеми української еліти, застосо$
вують поняття «протоеліта». Воно означає утворення групи, яка
претендує на те, щоб згодом стати елітою. Проте не кожна прото$
еліта здатна в наступний період життя суспільства стати справж$
ньою елітою. В період президентства Л. Кучми механізм форму$
вання політичного класу загалом і його еліти зокрема відбувався
за викривленою схемою псевдодемократизму. Критерії, за яки$
ми більшість претендентів допускалася в «коло обраних», супе$
речили не лише положенням і вимогам європейського народов$
ладдя, але й загальнолюдським принципам моральності. Після
«помаранчевої революції» у політичній системі відбулися зміни,
які сприяли розгляду політико$управлінської «протоеліти» як та$
кої, що має шанси в наступний період розвитку суспільства стати
повноцінною елітою. На підтвердження цієї тези низка українсь$
ких науковців стверджує, що політична еліта, що прийшла до вла$
ди після виборів 2004 року, могла претендувати на роль справж$
ньої еліти, проте за умови сприяння конструктивного розвитку
соціально$правової держави, громадянського суспільства і напра$
цювання консолідуючої ідеології9. Президент В. Ющенко був ціл$
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ком свідомий недосконалості і незавершеності наявної моделі: «Ми
посередині шляху, який здатен привести нас до справді вільного,
безпечного, заможного, кращого суспільства» (з «Послання Пре$
зидента Про внутрішнє та зовнішне становище України»)10. На дум$
ку ще одного дослідника — Е. Афоніна, після 2004 р. з’явилося
достатньо підстав стверджувати, що політико$управлінська еліта
була не тільки активним учасником та ініціатором трансформацій$
них змін, але й сама стала часткою цих незворотних звершень11.
Починаючи з 2004 року політико$управлінська еліта увійшла
в проміжну фазу становлення «еліти майбутнього»12. Це означає,
що вона опинилася на хиткому, розбалансованому, але спрямова$
ному до демократії мості, що пролягає над безоднею минулого, в яке
немає вороття. Ця проміжна еліта мала свою власну специфічну
політичну свідомість і характерні моделі політичної поведінки.
До її ознак належить пасіонарність, що формує унікальну систему
цінностей: політичну мову, ідеологію та регіональні ідентичності,
які побудовані на досить високому факторі емоційності. Ця риса,
з одного боку, надає гнучкості і певної відкритості політичній
культурі, а з іншого — породжує багато деструктивних похід$
них, пов’язаних з надмірними амбіціями, принциповістю і нон$
конформізмом у багатьох питаннях.
Зовнішні прояви політичної культури, якими є політична мо$
ва і поведінка, формують загальне ставлення громадян до політи$
ки і держави загалом. Система дій, що безпосередньо фіксується
щодо значимих інститутів публічної влади13, формує в людей від$
повідні стереотипи, моделі та зразки поведінки. Політична еліта
періоду 2004–2009 рр. найчастіше активізувала свою поведінку
під час передвиборчих кампаній (яких було декілька) або під час
ротації. У більшості випадків представники політичної і владної
еліти засвідчили неспроможність чітко і послідовно виписати свої
позиції, методи, цілі, систему пріоритетів. У своєму загалі суб’єк$
ти політики все ще відсторонені від громадськості — культура
прийняття політичних рішень майже виключає участь у них гро$
мадянського суспільства, переважно усі рішення приймаються на
елітарному рівні. Також характерною ознакою політичної пове$
дінки «перехідної» еліти стали: нетерпимість до політичних опо$
нентів, опозиційних сил, навіть якщо вони діють в рамках закону.
Для України багатопартійність є явищем принципово новим.
У зв’язку з цим відповідна політична, партійна і громадянська куль$
тура дотепер знаходиться на досить низькому рівні. Незважаючи
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на поступ демократизму після президентських виборів 2004 ро$
ку, наявність якого засвідчила низка незалежних міжнародних
організацій, представники політико$управлінської еліти і надалі
виявляли ознаки авторитаризму — адміністративні методи управ$
ління, непрозорі прийняття політичних рішень владними струк$
турами. Це дало змогу окремим зацікавленим політичним гру$
пам нагромаджувати власні ресурси через отримання привілеїв
та пільг. Внаслідок цього до влади проникали сили, метою яких
було збереження і посилення власного статусу та реалізації некон$
курентної політики. Ці процеси підсилювало явище політичної
міграції. В Україні воно цілком визначалося чинним законодавст$
вом, передусім законами про вибори, наявністю змішаної і пропор$
ційної системи виборів, невпорядкованістю системи представниць$
кої влади. Партійне і фракційне структурування в законодавчих
органах не були жорстко організованими. Це дозволяло народним
депутатам під час виконання своїх професійних обов’язків особис$
то для себе вирішувати, в якій фракції і в якій лобістській групі
парламенту працювати, а в разі неможливості прийняття того чи
іншого закону переходити в іншу фракцію (партію). Такого роду
невизначеність, підкріплена підвищенням політичної міграції
(пік якої прийшовся на парламентські вибори 2006 р.), спричини$
ла низку загрозливих моментів, які, зрештою, і призвели до то$
го, що перманентна політична криза (2005–2007 рр.) переросла
в кризу економічну (2008–2009 рр).
Потягом 2004–2009 рр. було здійснено спробу сформулювати
низку економічних, соціально$політичних, ідеологічних ідей, ме$
тою яких було — консолідація еліти та досягнення суспільного
діалогу, консенсусу серед громадян України. Загалом ідеться про
ідеї ринкової конкурентної економіки (вступ до СОТ), захище$
ності приватної власності, побудови громадянського суспільства,
розвиток вільних засобів масової інформації, врегулювання про$
цесів взаємодії гілок влади та інших владних інститутів, деідеоло$
гізації суспільства, формування ідентичності навколо національних
традицій, поваги до власної історії і трагедій, що з нею пов’язані.
Згідно з соціальними моніторингами показники з наведених
проблем покращилися. Соціологічні дослідження Інституту соціо$
логії Національної академії наук України щодо моніторингу ук$
раїнського суспільства14 з 1992 по 2008 рр. дають змогу здійснити
порівняльний аналіз оцінки української влади за різні періоди
діяльності урядів. Так, на запитання «Чи є сьогодні в Україні
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політичні лідери, які можуть керувати країною» «так» відповіло
20,1% респондентів (1999 р), 33,0% (2008 р), найвищий показ$
ник — 50,4% (2005 р.)15. На запитання «Чи є в Україні серед наяв$
них на сьогодні політичних партій і рухів такі, яким можна довіри$
ти владу» «так» відповіло 19,3% респондентів (1999 р.), 29,8%
(2008 р.), найвищий показник — 42,9% (2006 р.)16. На запитання
«Який рівень вашої довіри Президенту України» відповідь «зовсім
не довіряю» дали 37,6% респондентів (1999 р.), 23,4% (2008 р.),
найнижчий показник 8,3% (2005 р.)17. На запитання «Чи можете
ви сказати, що обраний депутат від вашого округу здатен виразити
ваші інтереси в парламенті» «ні» відповіло 33,9% респондентів
(1999 р.), 25,5% (2008 р.), найвищий показник — 39,9% (2004 р.)18.
На запитання «Чи вистачає керівників, здатних управляти держа$
вою» «так» відповіли 4,3% (1999 р.), 9,6% (2008 р.), найвищий по$
казник — 17,2% (2005 р.)19. На запитання «Якби Уряд України ух$
валив рішення, яке утискає ваші законні права та інтереси, чи
могли б ви щось зробити проти такого рішення?» «так» відповіло
4,4% респондентів (1999 р.), 8,5% (2008 р.), найвищий показник
9,4% (2005 р.)20. На запитання «Що, на вашу думку, краще —
терпіти всілякі матеріальні труднощі заради збереження в країні
порядку, миру та спокою, чи у разі значного погіршення умов жит$
тя виходити на вулицю з протестами?» відповідь «Потрібно актив$
но протестувати проти постійного погіршання умов життя» дали
34% респондентів (1999 р.), 40,8% (2008 р.), найвищий показник
45,4% (2005 р.)21. На запитання «Чи боїтеся ви встановлення дик$
татури в країні» «так» відповіли 12,8% респондентів (1999 р.),
10,0% (2008 р.), найнижчий показник 9,3% (2006 р.)22.
Тенденція наявності найкращих показників за всю історію не$
залежності у 2005–2006 рр. і зниження їх у 2008 р. підтверджує
тезу про завищені очікування швидких змін з боку суспільства піс$
ля перемоги «помаранчевої революції». Різкий стрибок у бік де$
мократії і хаос, спричинений розхитуванням старої державної па$
радигми елітою, що поки ще сама перебувала на своєму, подекуди
сумнівному, шляху становлення політичної культури і конструк$
тивного професіоналізму, загальмував і частково розсіяв здобутки
демократичного прориву 2004 р. Підтвердженням цьому є теза про
те, що «повільні темпи та невиразні результати трансформації бу$
ли спричинені відсутністю економічних та соціокультурних пе$
редумов, а процеси демократизації стали результатом боротьби
політичних сил і еліт за владу»23. Також одним з головних факторів
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гальмування розвитку політичної системи, на думку українсько$
го політолога М. Розумного, став «невмотивований і поспішний
перехід до парламентсько$президентської моделі, який відбувся
в умовах політичного протистояння і зумовив низку вад в органі$
зації державної влади24.
Але, незважаючи на втрати, величезним досягненням у про$
цесі пошуку виходу з політико$економічної кризи є те, що Пре$
зидент В. Ющенко зумів переконати і громадян України, і предс$
тавників політико$управлінської еліти в тому, що, незважаючи на
поліетнічність, багатоконфесійність, протилежні геополітичні та
ідеологічні погляди — унітарність і суверенність України є клю$
човим моментом політичного, економічного та духовного існу$
вання українського суспільства.
Міжелітні конфлікти, політичні протистояння, нерозвиненість
державних структур, безпорадність місцевого самоврядування,
протилежне геополітичне тяжіння окремих регіонів, невизначе$
ність стратегічних пріоритетів, перманентна економічна криза,
фатальна енергетична залежність від іншої держави — усе це несе
загрозу на шляху до віри в непохитність державного суверенітету.
Важливим об’єднавчим фактором для українського суспільства за$
галом і політичної еліти зокрема має стати тверде усвідомлення не$
похитності української державності як незаперечного факту. Чітке
розуміння власної здійсненності, значимості і сакральності в ме$
жах держави Україна має відсунути на другий план ті чинники, які,
за словами І. Дзюби, завжди актуалізують питання: «чи утвердить
Україна свою державність, чи втратить»25. На думку іншого укра$
їнського науковця, ідея державності, шляхи та засоби боротьби за
її реалізацію, пошук оптимальних форм організації влади, аналіз
причин, що призвели до втрати Україною державно$політичної са$
мостійності, були центральною проблемою української політичної
думки на всіх етапах її розвитку26. Цей процес триває й до сьогодні.
Із закінченням першої каденції Президента В. Ющенка спос$
терігалося завершення проміжної фази перехідного періоду. Цей
складний і драматичний період в історії новітньої України вико$
нав найважливішу функцію державотворення — забезпечив збе$
реження демократичних цінностей, без яких було б неможливо
побудувати ринкову європейську цивілізовану Україну.
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Леонід Панасюк

ДО ВИТОКІВ БІЛІНГВІЗМУ В УКРАЇНІ:
ЗМІНИ МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПІД ВПЛИВОМ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ТА МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Розглядаються особливості поширення російської мови в Ук#
раїні під впливом міграційних процесів від XVII ст. до кінця XX
ст. Визначаються основні етапи міграційної політики Російсь#
кої імперії та СРСР щодо України та її вплив на формування
білінгвізму на українських етнічних землях.
Leonid Panasiuk. On origins of bilingualism in Ukraine: changes
in linguistic environment under the influence of migration processes
and migration policy. The author of the article analyses the spreading
of the Russian languages in different regions of Ukraine, the functi#
oning of the Ukrainian and Russian languages in our country and
points to the migration policy of Ukraine from XVIIth to XXth centu#
ry. On the whole the situation can be denoted as Ukrainian#Russian
bilingualism.
Як зазначав відомий французький лінгвіст Ніколя Бозе, «мо$
ва є сукупністю загальних норм, що їх має нація для вираження
думок уголос, і вираження це виступає посередником в обміні дум$
ками. Відтак кожна мова передбачає попередню наявність су$
спільства, що, як таке, потребувало б норм, які становлять корпус
мови»1. Зрозуміло, що цей вислів ще і ще раз підкреслює важ$
ливість мови для повноцінного життя нації та держави, особливо
це стосується мови української, яка століттями знищувалася дер$
жавами$патронами. Отож, мета нашого дослідження полягає у то$
му, щоб з’ясувати, за яких політичних обставин (зокрема міграцій$
ної політики) українське суспільство було змушене змінювати свої
мовні норми, переходячи, в кращому разі, від одномовного середо$
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вища до двомовного, білінгвістичного, а в гіршому до одномовно$
го (російськомовного, польськомовного, німецькомовного і т. д.).
Щоб вивести дискусії за межі міфологем, слід насамперед ви$
значитися з сутнісним наповненням поняття «білінгвізм». В основу
запропонованих О. Чередниченком класифікацій (за якісними та
кількісними ознаками) двомовність/багатомовність розглядаєть$
ся за ступенем поширення, ціннісною орієнтацією, рівнем розме$
жування мовних систем, характером комунікативного включення.
За ступенем поширення розрізняються індивідуальна та колектив$
на (масова) двомовність. За ціннісною орієнтацією двомовність
може бути горизонтальною (коли мови оцінюються однаково) та
вертикальною (коли одній мові віддається перевага на шкалі цін$
ностей стосовно іншої). За рівнем розмежування мовних систем,
що перебувають у контакті, виділяється координативна (чиста) та
субординативна (змішана) двомовність. За характером комуніка$
тивного включення спостерігається активна та пасивна дво$
мовність2.
Отже, cпробуймо в історичному контексті визначити політичні
причини, що викликали до появи колективної субординативної
(маємо справу головно з асиміляцією українців) двомовності
в Україні.
Звісно, «найкардинальніший» шлях, що, поряд з іншими не$
гативними результатами, може привести, в кращому разі, до бі$
лінгвізму, а в гіршому — до втрати мови взагалі, — завоювання
одного народу іншим, однієї держави іншою. Світова історія дає
нам масу прикладів, проте згадаємо лише декілька.
Одним з найпоказовіших є приклад занепаду ірландської мо$
ви, що має свою давню писемність. Відомі пам’ятки з VI ст., хоча
окремі написи цією мовою на різних предметах походять ще з IV ст.
У період з VІ до IX ст., який дістав назву «золотого віку», Ірландія
була єдиною в Європі країною, мова якої використовувалася
в літературі й освітніх закладах. В інших державах вони були ла$
тиномовними. У VIII ст. ірландська мова вже плекалася в монас$
тирях як мова релігії, витісняючи латину, панування якої на
континенті залишалося непорушним протягом багатьох століть.
Ще до норманського завоювання Британських островів у другій
половині XI ст. колоністи, що жили серед ірландців, але належа$
ли до інших кельтських племен — піктів, англо$саксів, данців,
скандинавів, — були здебільшого асимільовані, тобто перейшли
на ірландську мову.
49

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

Процес занепаду мови почався з приходом нормандців (XII ст.)
і відбувався поступово. Англійцям, що також потрапили у васаль$
ну залежність і були змушені миритися протягом трьох століть із
офіційним статусом франко$нормандської мови, вдалося відстояти
свій мовний суверенітет, і в 1362 р. засідання парламенту вперше
було відкрито англійською мовою. Геополітична експансія Лон$
дона незабаром позначилася на мовному житті сусідніх етносів:
у Ірландії домінування нормандців успадкували англійці. Судячи
з уваги найвищої влади до мовної політики, уже в середньовіччі
мова визнавалася важливим компонентом національної ідентич$
ності. Король Генріх VIII видав на початку XVI ст. низку указів,
спрямованих проти ірландської мови. Ключову роль у прискоренні
лінгвоциду зіграло заснування англійських поселень на ірландсь$
кій території, що почалося ще в XVI ст. і набуло найбільшого роз$
маху за часів Кромвеля.
Особливо відчутною була експансія англійської мови в період
1600–1800 рр. На кінець XVIII ст. нею вже говорило понад 50%
населення Ірландії. До складу цієї мовної більшості увійшла й па$
нівна верхівка. Ірландськомовними залишилися переважно пред$
ставники низів, проте їхній мові бракувало соціального прести$
жу й офіційного визнання.
Перепис 1926 р. показав, що нею володіло тільки 18% населен$
ня, а тих, хто говорив виключно по$ірландськи, було катастро$
фічно мало — 0,6% від загальної кількості населення3.
Ближчий нам за часом та місцем приклад — зміна етномовно$
го середовища в Південній Україні та Криму. Саме після російсь$
ко$турецьких воєн почалося масове переселення російського на$
селення на ці терени та втеча кримськотатарського населення до
Туреччини. Зокрема, в 60$х рр. ХІХ ст. з Південної України до Пор$
ти емігрувало близько 200 000 татар та ногайців, а загалом, після
приєднання Криму до Туреччини, виїхало, на думку Я. Бойка, до
300 000 татар4. Таким чином мовноетнічне середовище регіону
швидко змінилося на користь Росії.
Яскравим прикладом є розвиток українсько$польських взає$
мин. І якщо ми можемо говорити скоріше про захоплення право$
бережних українських земель Польською державою у середньо$
віччі, то приклад української політики Польщі початку ХХ ст.
є надзвичайно промовистим: черговий договір з Росією (на цей раз
з радянською в особі УСРР — від 18 березня 1921 р.), черговий
поділ України, полонізація і окатоличення Правобережжя… До
50

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

речі, Польща початку ХХ ст. не бачила Україну незалежною — це
не входило до її геополітичних амбіцій, а от перетворення Гали$
чини, Холмщини з Підляшшям, Волині та Поділля на національ$
ну польську територію стало основою політики «Польща для по$
ляків»5.
Однак ці приклади вичерпно не вказують на негативні резуль$
тати, зокрема завоювання Литвою (визволення з$під монгольсь$
кого панування) північних українських земель не привело до зник$
нення руської культури та мови, навпаки, на деякий час піднесло
культурні здобутки Русі до панівного становища в Литовській
державі.
У Великому Литовському князівстві населення колишніх зе$
мель Київської Русі почувалося в рівноправному становищі з ти$
тульною нацією. Більше того, перебуваючи на вищому щаблі
культурного розвитку, воно навіть домінувало в певних сферах
суспільного життя. Так, книжний варіант старобілоруської мови
був прирівняний у правах з литовською і використовувався для
ведення майже всіх державних справ. Українська і білоруська арис$
тократія вільно обіймала значні посади при князівському дворі
у Вільно, незважаючи на своє православне походження. А в основу
Литовського статуту, що регулював багато сфер повсякденного
життя громадян держави, лягла «Руська правда». Коли ж куль$
турний вплив Русі було знівельовано, а польський посилено —
сама Литва почала змінюватися до латинізації та окатоличення.
Звісно, можна наводити приклади і далі, проте загальним є не$
заперечний факт — завоювання лише закладає підмурок наступним
асиміляційним процесам (у нашому випадку — знищенню мов$
ного середовища), зокрема «просочуванню» однієї мови в іншу.
Мається на увазі цілеспрямоване просування носіїв однієї мови
в середовище іншої в процесі здійснення міграційної політики
домінуючим етносом за умов відсутності суспільного мовно$куль$
турного спротиву етносу бездержавного. Ще Ніколо Макіавеллі
згадував цей спосіб як один з найефективніших та прямих за$
собів, «бо він посилює та убезпечує оволодіння країною — голов$
не не допустити, щоб мешканці її відродилися»6. Саме цей шлях,
на нашу думку, поряд з іншими негативними асиміляційними
чинниками впливу, змінімізував спротив українського соціально$
го середовища та призвів до масового білінгвізму в Укрїані.
Згадаймо, як ці процеси відбувалися на наших теренах. По$
яву росіян на території сучасної України ми можемо помітити вже
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напрокінці ХV ст., що пов’язується з освоєнням південних степів
так званого «Дикого поля», яке охоплювало територію нинішніх
Білгородської, Курської, Воронезької, Сумської та Харківської об$
ластей і простягалась аж до Азово$Чорноморського узбережжя.
Дещо інтенсивніше заселялися ці землі з другої половини ХVІ ст.
На думку А. Пономарьова, можна визначити три основні
російські колонізаційні хвилі у XVII — XVIII ст.: перша пов’я$
зується з військовими поселеннями «служилоратних» людей, що
надсилалися в Україну після Переяславської ради 1654 р. в про$
цесі просування цією територією армії московитів, запровадження
нового устрою та державного управління; другою міграційною
хвилею стала «державна колонізація» — масове переселення дер$
жавних селян Ростовської, Ярославської, Костромської губерній,
до яких слід додати селян$втікачів, на «слободниє зємлі». Тільки на
початку ХVІІІ ст. державних селян було переведено близько 9 тисяч.
Починаючи з другої половини XVII ст. — початку ХVІІІ ст.
посилюється так звана «поміщицька колонізація» українських
вільних територій — переселення в Україну російських поміщи$
ків, що отримували великі наділи землі разом з кріпаками: спочат$
ку в Слобідській Україні, а з утворенням Новоросії — в причорно$
морсько$приазовських землях. Поселення мігрантів просувалися
на південь в залежності від звільнення цих земель від кримських
татар, утворюючи так звані «смуги», що мали військово$стра$
тегічний характер і являли собою ланцюг укріплень для захисту
цих територій від нападів татар та турок. Такими були поселення
Української смуги (Слов’янський, Бахмуцький та Маріупольський
повіти), а після російсько$турецької війни — Катеринославське ко$
зацтво, з оволодінням Криму — поселення в Сімферопольському по$
віті (Нова Слобода, Санкт$Петербурзькі мазанки, Магнуш і Курун)7.
Значна активізація колонізаційних процесів на українських
землях спостерігається внаслідок остаточного включення України
до Російської імперської системи після Північної війни 8. В сере$
дині 30$х рр. ХVІІІ ст. на південні рубежі Малоросії та Слобідсь$
кої України (Українська смуга) було переселено з центральних
районів Росії чимало селян. В 40$х рр. ХVІІІ ст. їх нараховувало$
ся тут близько 25 тис. осіб9.
Край, що дістав назву Південної України, територіально в кор$
донах колишніх Херсонської, Катеринославської та Таврійської
губерній сформувався досить пізно і охоплював нинішні Одесь$
ку, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську,
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частину Донецької, Кіровоградської областей та Крим. Величезні
терени заселялися не тільки українцями та росіянами. На почат$
ку другої половини XVIII ст з боку Росії вживаються заходи до
прискорення міграційних процесів на землях Новоросії. Одним
з перших стало розміщення на північних кордонах Запорозької
Січі іноземних колоністів — сербів, болгар, греків, поряд з яки$
ми селилися росіяни, українці, молдавани10.
Імператорський уряд надавав привілеїв на нових місцях іно$
етнічним переселенцям — молдаванам, болгарам, мадярам, маке$
донцям — це, з одного боку, дозволяло посилити вплив російського
адміністративного апарату, а з іншого — розчинити українство
ще більше, позбавити єдності; разом з тим «затушувати» російську
присутність за рахунок іноетнічних елементів. Врешті, іноетнічні
меншини були дуже швидко асимільовані — доля Слов’яносербії
та Новосербії слугує яскравим прикладом такої політики11.
Російське населення України поповнювалось і за рахунок ста$
ровірів та представників інших релігійних груп, що втікали від
переслідувань з боку офіційної православної церкви. Чисельність
їх була невелика, але відомо, що проживали вони з 1784 р. в Се$
ретському окрузі Буковини. В 1840 р. їх нараховувалося
2258 чол., в 1851 р. — 2300, в 1857 — 293912.
За період з 1795 по 1858 рр. російське населення України
зросло в 2,86 раза — з 487,4 тис. чол. до 1396,7 тис. чол., на Пра$
вобережжі — у 8 разів — з 3,9 тис. чол. до 32,9 тис.; на Лівобережжі
майже у 2 рази — з 175,2 тис. до 301,1 тис. чол.; у Новоросії —
з 308,3 тис. до 1026,7 тис., що становить приблизно 3 рази. Пито$
ма вага російського населення зросла на Правобережжі з 0,11%
до 0,6%; Лівобережжі з 5% до 6%; в Новоросії — в цьому плавиль$
ному казані народів «Європейської Каліфорнії» 13 з 19% до 21,6%14.
Переселення початку 70$х рр. XVIII ст. було найзначнішим та
набагато перевищувало за абсолютними показниками переселенсь$
кі рухи 50–60$х рр.15.
Швидке зростання кількості росіян в Україні з другої половини
XIX ст. було зумовлено індустріальним розвитком ряду регіонів
краю. Уряд пересилав на промислові підприємства, будівництво
залізниць цілі групи робітників$росіян Центральної Росії16.
Усього ж впродовж XIX ст. населення України в межах Російсь$
кої імперії зросло більш як утричі (з 7,7 до 23,4 млн осіб). Слід ма$
ти на увазі, що таку значну динаміку спричинив не лише його при$
родний приріст, а й міграції інших етнічних груп. Міграційна
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політика царизму стала одним із визначальних важелів інтег$
рації України до складу імперії, її поглинання та русифікації.
Російський царизм з допомогою усіляких пільг та привілеїв зао$
хочував також заселення українських земель представниками
інших національностей, передусім німцями, греками, болгара$
ми, сербами тощо. Найбільше ж заохочувалися до цього росіяни,
яким прищеплювали усвідомлення належності до панівної дер$
жавної нації й почуття нібито історично правомірної їхньої
зверхності над людьми інших національностей17.
За переписом 1897 р. російське населення України в складі
Російської імперії становило 2767902 осіб, або 11,8%. Найбільше
їх проживало в Південній Україні — 1344812 осіб, або 21,36% на$
селення регіону. В Лівобережній Україні мешкало 1009840 росіян
(13% населення регіону), в Правобережній Україні питома вага
їх була найменшою — 4% або 413250 осіб. Як бачимо, російське
населення України за період з середини до кінця XIX ст. збіль$
шилося майже вдвічі — з 1396,7 тис. осіб до 2767,9 тис. осіб18.
Починаючи з кінця XIX ст., з розвитком капіталістичних від$
носин набагато збільшується приток росіян в міста і на промислові
об’єкти України. За роки радянської влади кількість російського
населення в сучасних межах України зросла втричі. Після
1917 р. особливо інтенсивним був прилив росіян на промислові
підприємства східних регіонів України, який у 20$х рр. виявив$
ся у формі «оргнаборів»19.
Загалом на 20–30 рр. ХХ ст., крім українців, які тоді становили
80% населення України, тут жили росіяни (9,2%), євреї (5,4%),
поляки (1,6%), німці (1,4%)20.
Показові зміни відбувалися у 20–40$х рр. на Кримському
півострові. За переписом 1926 р. в Криму мешкало 714,1 тис. осіб,
з яких 42,2% становили росіяни, 25,1% — татари, 10,8% — ук$
раїнці, 5,6% — євреї, 2,2% — греки, 1,5% — вірмени, 0,7% —
поляки, 5,9% — інші 21. За переписом 1939 р. в Криму мешкало
1,1 млн осіб, з яких росіян — 50,6%, татар — 19,8%, українців —
13,9%, євреїв — 5,9%, німців 4,6% та інші 22. Зі скасуванням
у 1944 р. Кримської АРСР значні групи населення, передусім
кримські татари, були депортовані з півострова під приводом, що
вони нібито були посібниками окупантів. Загалом з Криму було
виселено понад 200 000 осіб, у т.ч. 165 259 татар, 14 760 греків,
12 465 болгар, 8 570 вірмен, 3 644 осіб інших національностей23.
Така політика врешті$решт призвела до панівного становища ро$
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сійського (російськомовного) населення півострова, поглинання
україномовного населення та незначних етнічних меншин, які
не були депортовані.
Аналізуючи період з 1926 по 1959 рр., В. Кубійович відзначає
такі зміни у етномовному середовищі України: кількість україн$
ців збільшилося на 12,6%, але їх відсоток серед всього населення
залишився майже без змін (75,4% у 1926 р., 79,8% у 1959 р.);
кількість росіян збільшилася на 132%, а відсоток зріс з 8,1% до
16,9%; кількість інших національностей упала на 58%, а їхня
частка, порівняно з усім населенням, знизилася з 16,5% до 6,3%.
Як бачимо, все зменшення національних меншин в УРСР, за ви$
нятком росіян, пішло на користь цих останніх, тобто в Україні,
замість кількох більших національних меншин, маємо тільки
одну, але потужну — російську24.
На такі швидкі кількісні зміни в масштабах цілої республіки
безумовно вплинули величезні втрати українського населення.
За підрахунками М. Косіва, близько 7 млн (за неточними даними)
загинуло під час голоду в 1932–33 роках, близько 5 млн було ре$
пресовано сталінською тоталітарною системою 25. За роки Другої
світової війни Україна втратила від 8 млн 26 до 13,5 млн осіб27.
Отже, національні меншини України, як і саме україномовне
середовище, не становило і не могло становити опозиції поши$
ренню російської мови — під впливом радянської інтернаціональ$
ної ідеології саме українське населення активно асимілювалося.
Відтак із входженням всієї території України до складу СРСР
значно полегшилися можливості щодо русифікації взагалі та «про$
сочування» зокрема 28.
За аналізом І. Терлюка, міграційний приріст росіян у мас$
штабах України за 1959–1969 рр. становив приблизно 56,7%,
або 1152,3 тис. осіб. У другий міжпереписний період в Україну
переселилося приблизно 794,5 тис. осіб. російської національності,
що становило 59% загального їх приросту. І, нарешті, в період
1979–1989 рр. механічний приріст російського населення в Ук$
раїні дорівнював приблизно 404 тис. осіб.
Найбільшої інтенсивності міграція російського населення
в західному регіоні набула у післявоєнні роки. Основною метою
здебільшого керованої міграції російського та «російськомовно$
го» населення було формування соціальної підтримки, по суті,
колоніальної політики союзного імперського центру в західних об$
ластях України. Практику масових переміщень населення було
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піднесено до рангу найважливіших державних засобів досягнен$
ня імперських асиміляційних завдань.
Між 1959 і 1989 роками кількісне зростання росіян у західно$
українських областях найбільш зумовлювалось їх природним ру$
хом, тобто співвідношенням народжуваності та смертності (94,2%).
Щодо України в цілому, то роль міграції у динаміці кількості ро$
сійського населення була абсолютно протилежною західноукра$
їнській регіональній тенденції. Основним джерелом поповнення
росіян в більшості областей України в 1960–1980 рр. були мігра$
ційні процеси, приріст росіян в Україні був одним з найбільших,
порівняно з приростом в інших республіках. На них припадало
54,7% загального приросту російської національної групи29.
За 1979–1989 рр. частка українців серед жителів республіки
зменшилася на 0,9%, а питома вага росіян збільшилася з 21,1% до
22,1%. З 1959 р. загальна кількість українців зросла на 16,4%,
а росіян — на 60%. Частка росіян у населенні України більш як
у чотири рази перевершувала частку інших іммігрантів, у той час
як частка українців перевершувала частку росіян лише в 3,3 раза30.
За переписом 1989 р. російська група України нараховувала
11340 тис. осіб, або 22,1% всього населення, причому розселення
росіян на території України відрізнялося дисперсним характером
та становило: в Криму — 67%, у східному регіоні — 41%, північно$
му — 9%, західному — 5% населення31.
Потрібно зазначити, що поряд з цілеспрямованою міграційною
політикою російської держави на українські етнічні землі відбу$
вався ще один постійний процес — еміграція українців з України,
що не могло не вплинути на зміну етномовного середовища. Тільки
у ХІХ–ХХ ст. вчені видіялють три міграційні хвилі з України: 1) ос$
тання чверть XIX ст. — початок Першої світової війни; 2) період
між двома світовими війнами; 3) доба після Другої світової війни32.
Зокрема, в межах СРСР з другої половини 20$х років розгор$
нулася широкомасштабна акція щодо залучення українських
хліборобів до освоєння великих просторів Поволжя, Зауралля,
Середньої Азії, Сибіру та Далекого Сходу. В ці регіони планува$
лося протягом десяти років переселити майже 2 млн селян з Ук$
раїни, в той час коли до Криму та на Північний Кавказ Москва
запланувала переправити десятки тисяч росіян33.
Еміграційні кровопускання призвели до того, що в 70$х роках за
межами УРСР мешкало 15% загальної кількості українців34. Нині
ж понад 40% усіх українців (близько 20 млн) живуть за межами
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держави, є громадянами інших країн і глибоко інтегровані в їх
суспільства 35.
Отже, втрата Україною державності ще у XVII ст., бездержавне
існування впродовж декількох століть, серед інших негативних
наслідків, мали результатом втрату панівного україномовного сере$
довища. Підкріплювана шовіністичною ідеологією, адміністратив$
ними, законодавчими, силовими методами асиміляційна політика
проводилася, серед інших методів, і за допомогою «просочування».
Плацдармом для такого просування стали: хронологічно — військо$
вий договір Б.Хмельницького з Московським князівством (який
з часом врешті й призвів до втрати козацької державності); тери$
торіально — Слобожанщина, яка колонізувалася спільно українця$
ми і росіянами. Та, на відміну від українців, Росія проводила ціле$
спрямовану державну політику колонізації південно$західних
земель: створення ліній оборони, Слов’яносербії та Новосербії. Про$
довження цих процесів бачимо у колонізації південних терито$
рій — Дикого степу, Новоросії, пізніше Криму. Тут базою швидких
змін стала козацька колонізація Запоріжжя, що, зі знищенням За$
порозької Січі, з ліквідацією козацького устрою та гетьманського
правління, призвело до втрати панівного становища українського
(україномовного) середовища, яке змінив російський мовний тиск.
Бурхливий розвиток промисловості на українських теренах,
міграційна політика Російської та радянської імперій спричинили$
ся до непередбачуваних наслідків у мовному середовищі України —
урбанізоване середовище витісняє українську мову за його межі,
поділяючи терени на високостатусне російськомовне місто і «за$
бите село». Нарешті, радянська національна політика довершила
почате Російською імперією: якщо за переписом 1897 р. російсь$
ке населення України становило 11,8%, то лише через 92 роки,
за останнім радянським переписом — 22,1% населення.
Нині бачимо результати макіавеллівської політики щодо Украї$
ни, за якою криється колоніальна політика московського царства,
по тому Російської імперії, пізніше радянської. Аналізуючи про$
цес «просочування», доречно виділити такі колонізаційні кроки:
• ліквідація козацької державності та послідовне здійснення
імперської міграційної політики: просування російського населен$
ня на східні терени України, далі — на південь, потім — у Крим,
наступний напрямок: в центральну Україну і, нарешті, на захід
етнічного ареалу розселення українців;
• масове виселення українського населення з України;
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• заселення на теренах України інших меншин — що мало
результатом зменшення концентрації українців на певних тери$
торіях — Слобожанщина, Південь, Крим;
• асиміляція або виселення іноетнічного населення — російсь$
ке населення стає домінуючою групою (за умов державного тиску
це розселення має дисперсний характер — російське, а з часом
російськомовне населення вільно себе почуває в Україні, не від$
чуваючи мовного тиску українського середовища).
Отже, від декількох тисяч державних російських селян та засну$
вання поселень «служилоратних» людей у XVII ст. до 11340000 ро$
сіян, або 22,1% населення України за останнім радянським пере$
писом 1989 р. — ось результат «просочування» в українське
етномовне середовище за 300 з лишком років, що стало потуж$
ним засобом асиміляції за умов переважаючого політичного тис$
ку Російської (пізніше радянської) держави та призвело до появи
регіонів з неоднорідними національно$культурними і мовними,
а також соціально$політичними традиціями та орієнтаціями, змі$
ни співвідношення у етнічному складі українського і неукраїнсько$
го населення, диференціації всередині самого етнічного українства
як за культурними, конфесійними, соціальними орієнтаціями,
так і за етномовними ознаками. Це: а) Захід, б) Схід і Південь,
в) Центр — центрально$західний (Правобережжя) і центрально$
східний (Лівобережжя) підрегіони та м. Київ36.
Метод «просочування» став потужним засобом асиміляції, про$
те далеко не єдиним. На сьогодні маємо результат — невідповідність
мовної структури нашої держави етнічній — частина українсько$
го населення має за рідну російську мову, є носієм російської мо$
ви та культури. Не можливо не погодитися з Л. Нагорною, що
нинішня українська двомовність — прояв етнокультурної мар$
гінальності великих груп людей, чия соціалізація відбувалася
в рамках двох культур і двох багато у чому відмінних систем цін$
ностей. Маргінальність диктує подвійну ідентифікацію і обстоюван$
ня залежно від обставин тієї чи іншої системи цінностей. Непевний
статус маргінальної групи зумовлює амбівалентність підходів
і, як наслідок, потенційну полівекторність, нестійкість світогляд$
них настанов і орієнтацій. У цьому контексті те, що ми найчастіше
іменуємо двомовністю — належність до двох культурних тради$
цій — не якесь самостійне явище, а наслідок масової етномаргі$
нальності і пов’язаного з нею психологічного роздвоєння. Жодні
суб’єктивні побажання і навіть реальні «заходи підтримки» що$
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до української мови швидко змінити ситуацію не в змозі.
Лабільність і нестійкість триватиме доти, доки не буде подолана
криза ідентичності. А отже, ще досить довго37.
___________
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Мирослав Беззуб’як

ЕТНІЧНА ДЕСТРУКТИВНІСТЬ
ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
У статті розглядаються два типи суспільства та їх взаємо#
відношення — суспільство національне і суспільство громадянське.
Виокремлено умови, необхідні для функціонування громадянсь#
кого суспільства, та загрози, пов’язані з цим функціонуванням.
Спростовується новітній ідеологічний міф ліберального походжен#
ня про громадянське суспільство як головне джерело демократії
та демократизації. Простежено деструктивні наслідки, пере#
дусім для нових незалежних держав, від функціонування грома#
дянського суспільства.
Myroslav Bezzubjak Ethnic Destructiveness and Civil Society
National and civil societies as two different or even opposite orga(
nizational patterns are regarded in this article. The main conditions
necessary for successful functioning of civil society and threats con#
ditioned by this functioning are defined. The liberal by origin myth
of civil society as a basic source of democracy and democratization
treated as proved to be false. Destructive consequences (first of all
for NIS) resulting from civil society’s functioning are investigated.
Громадянське суспільство зазвичай вважають сферою цілкови$
тої самоорганізації, яка протистоїть державі й стримує її, відвойо$
вуючи для громадян сферу автономного політичного побутуван$
ня. Держава — форма домінування, тобто така форма здійснення
влади, яка передбачає ієрархізм, наказовість, дисциплінованість,
легітимуючу систему. Оскільки громадянське суспільство подаєть$
ся як щось протилежне державі, то його характеристики можуть
визначатися як рівність, координація, самоорганізація, ціннісне
розмаїття.
Соціальні відносини в громадянському суспільстві мають ті
самі два базові виміри, що й будь$які інші соціальні відносини —
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мотиваційний і поведінковий. З огляду на посутні властивості
так званого громадянського суспільства, цей тип соціальних відно$
син зводиться до двох основних елементів — розмаїття мотивацій
і розмаїття інституцій. Найелементарніша і найвичерпніша де$
фініція така — це різні інституції, організовані без втручання
держави на основі відповідних уявлень їх організаторів і членів,
або, ще коротше, громадянське суспільство — це сукупність різ$
них автономних організацій (інституцій).
Оскільки громадянське суспільство загалом зводиться до ав$
тономних інститутів, то розуміння цих інститутів є, водночас, ро$
зумінням громадянського суспільства. Інакше кажучи, необхідно
дати відповідь на запитання: які умови слід виконати, аби виник$
ла автономна громадська організація, що становить базову ланку
громадянського суспільства? Таких умов декілька: ціннісно$іде$
ологічні уявлення, що спонукають до створення цієї організації;
ресурси, на основі яких інституція виникає і функціонує; внут$
рішня організаційна структура, що забезпечує функціонування
автономної громадської інституції; нарешті, громадська ініціа$
тива, тобто раціонально експлікований намір створити автоном$
ну інституцію, який надалі трансформується в її громадянську
підтримку. Якщо в загальних рисах, принаймні на концептуаль$
ному рівні, громадянське суспільство матиме вигляд сфери цілко$
вито демократичної, то у випадку базової ланки громадянського
суспільства — автономної інституції — можливі різні варіанти. Зок$
рема, ця інституція внутрішньо може бути настільки жорстко
зорганізована, що багаторазово перевершить ієрархізм та адмініст$
ративний педантизм будь$якої держави. В основі цієї автономної
інституції можуть лежати тоталітарні, авторитарні і, загалом, не$
демократичні цінності. Таким чином, громадянське суспільство
може прийняти в свої «демократичні обійми» будь$що — від то$
талітарної секти до організації представників напівмафіозного
етнічного угруповання. Інакше кажучи, демократизм на макро$
рівні не гарантує його на мікрорівні1.
Нарешті, важливим є питання ресурсів. Іншими словами: звід$
кіля беруться кошти на заснування цих автономних громадських
інституцій? Оскільки здебільшого засновниками і членами гро$
мадських організацій є пересічні люди, то питання джерел
фінансування набуває особливо важливого значення. Таким дже$
релом може бути власна держава, якій, на рівні ідеології і рито$
рики, активісти громадянського суспільства себе протиставляють.
62

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

У цьому разі, ставиться під сумнів сама концепція громадянсько$
го суспільства, що ґрунтується на його незалежності від держави
і протистоянні їй. Щось подібне нині відбувається в багатьох
посткомуністичних країнах, які під політико$ідеологічним тис$
ком євроатлантичного центру сил прискорено «створюють» гро$
мадянське суспільство, аби виглядати в очах новітніх «володарів
світу» якомога демократичніше. Однак саме таким чином ідея
громадянського суспільства не лише компрометується, але й під$
ривається, оскільки воно виникає на основі ініціативи громадян,
тобто виникає стихійно$демократично. Будь$яка заможна авто$
ритарна держава може штучно створити власне «кишенькове»
громадянське суспільство, аби виглядати в очах демократичної
світової спільноти державою демократичною.
Можливий також випадок спонсорування інститутів грома$
дянського суспільства іноземною державою. З появою і поширен$
ням ідеї «громадянського суспільства» та відповідної цій ідеї
практики домінуючі держави набули унікального засобу впливу на
держави слабші (периферійні й напівпериферійні). Те, що в кла$
сичних політичних уявленнях вважалося підривною діяльністю,
за нинішніх умов перетлумачується як «допомога в розвиткові гро$
мадянського суспільства». Дійсно, немає нічого простішого, ніж
дати гроші бідним, однак звиклим до ідеологічного прислужницт$
ва, політичним активістам напівпериферійної (зокрема постко$
муністичної) країни, аби вони створили «незалежну» громадську
інституцію і надалі діяли в інтересах країн$спонсорів.
Інституції громадянського суспільства також можуть форму$
ватися та існувати як елементи лобізму. В цьому разі такі інсти$
туції створюються на кошти різноманітних фінансово$економіч$
них груп, таким способом отримують унікальний засіб впливу на
політичну сферу країни. Така практика набула поширення пере$
дусім в олігархічних демократіях, значна частина «незалежних»
політичних організацій яких (зокрема, партій) фінансуються не$
великою кількістю олігархічних угруповань. Так і виникає маріо$
неткова демократія, в якій увесь бурхливий та розмаїтий полі$
тичний процес насправді є добре фінансованою імітацією.
В ідеї і практиці громадянського суспільства є щось штучне
і маріонеткове. Таке суспільство на рівні базової ланки — авто$
номної громадської інституції цілком може бути зімітованим,
тобто штучно створеним і розвиненим або в інтересах власної ав$
торитарної держави, яка прагне створити враження про себе як
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про демократичну; або в інтересах потужнішої іноземної держа$
ви (держав), яка прагне набути дієвого засобу впливу на слабшу
і залежну країну; або в інтересах олігархічних клік, які формують
інструменти впливу на політику країни. Творці (навіть найщирі$
ші) громадянського суспільства не завжди до кінця розуміють, що
вони створюють — ляльковий театр чи справді автономну сферу
демократичного мислення і побутування. Остання виникає об’єк$
тивно чи, навіть, спонтанно. Її ніколи не створиш штучно, а тим
більше на «брудні» гроші. Дехто скаже, що таке штучне формуван$
ня громадянського суспільства є лиш початковим етапом еволюції
цього суспільства і все рано чи пізно «перемелеться» і «вляжеться».
Проте слід зауважити, що майбутнє програмується сьогоднішньою
практикою, і якщо сьогодні все корумповано і нічого не робить$
ся, аби цю корупцію справді здолати, то які є підстави думати,
що завтра все зміниться.
Нарешті, громадянське суспільство може перетворитися на
зручний ідейно$інституційний притулок для різноманітних дест$
руктивних сил, які «пересиджуватимуть» в його рамках, допоки
не накопичать достатньо ресурсів для здійснення своєї деструктив$
ної, переважно антидержавної, діяльності. Будь$яка терористич$
на, в тому числі етнічна або просто кримінально$мафіозна група
з політичними інтересами, може легко трансформуватися в гро$
мадську організацію чи систему громадських організацій, спокій$
но відсиджуючись під прикриттям громадянського суспільства.
Можлива ще більш підступна політична тактика — тактика
«двох крил», коли терористична або кримінально$мафіозна орга$
нізація паралельно існує в двох іпостасях: легальній, в рамках
громадянського суспільства, та підпільній, в рамках терористич$
ної організації. Таким чином, легальне крило, діючи в межах гро$
мадянського суспільства, забезпечує політико$ідеологічне прик$
риття для крила кримінального або терористичного.
Громадянське суспільство надає всі умови та засоби для прик$
риття деструктивної діяльності, оскільки воно подається своїми
теоретиками й практиками як сфера вільного й автономного де$
мократичного побутування, до якого держава не має права (пра$
ва ідеологічного) втручатися. Стосовно ж права юридичного, то
слід зауважити, що ідеологічно$пропагандистськими засобами,
відпрацьованими в рамках громадянського суспільства, кати й зло$
чинці дуже легко перетворюються на жертв, а будь$які, навіть
найсправедливіші й найлегальніші дії держави подаються як дії
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репресивні та антидемократичні. Громадською думкою, а отже,
й громадянським суспільством, дуже легко маніпулювати, а саме
це суспільство в своїй ідейній нетерпимості може виявитися ще
більш деспотичним, ніж будь$яка найавторитарніша держава.
Крім того, не слід випускати момент узурпації, адже громадянсь$
ке суспільство перебуває в постійній боротьбі з державою. Якщо
є боротьба, то мають бути й переможці. Чим є перемога для гро$
мадянського суспільства — узурпацією більшої або меншої час$
тини функцій держави?
Етнічна деструктивність є загалом нормальним явищем су$
часного політичного життя. Будь$яка етнічна спільнота прихо$
вує в собі ембріон національної держави і в слушний історичний
момент може розпочати поступ до національно$державного само$
утвердження. Частина етнічних спільнот уже має «материнську»
національну державу і політичну націю. Тому (за слушної істо$
ричної нагоди) ці спільноти можуть розпочати сецесіоністську
політичну діяльність заради приєднання до «материнської» дер$
жави і нації2.
Етнічна деструктивність має декілька джерел: по$перше, як
це не парадоксально, її може провокувати саме державне керів$
ництво на своїй території, аби, наприклад, залякати решти насе$
лення та створити передумови для державного терору. Можливий
і інший випадок, коли керівництво держави належить до якоїсь
однієї етнічної групи і діє в її інтересах проти інших етнічних груп.
Наступне джерело етнічної деструктивності пов’язане з діяльніс$
тю зовнішніх сил. Ідеться про ситуацію, коли іноземна держава
(держави) провокує етнічні рухи в інших країнах, керуючись дво$
ма основними цілями: або підірвати зовнішньополітичний потен$
ціал держави$об’єкта зовнішнього впливу та зробити її слабшою
і підконтрольною; або відхопити частину території цієї держави,
на якій мешкає певна етнічна група. Причому, немає значення, чи
буде ця етнічна група спорідненою з нацією держави$агресора.
Такий агресор претендуватиме на те, що саме він і спроможний за$
безпечити всі права цієї бунтівної етнічної групи. Третім джерелом
етнічної деструктивності можуть бути різні олігархічні кліки (так
звані фінансово$економічні групи), які, провокуючи етнічні завору$
шення, прагнуть як впливу на державну владу, так і здобуття її.
Нарешті, етнічну деструктивність може породжувати сама етнічна
група, адже будь$який етнонаціоналізм містить у собі хоча б ма$
леньку частку агресивності та нетерпимості до інших етнічних груп.
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Усі, розглянуті вище, джерела етнічної деструктивності цілком
вкладаються в теорію і практику громадянського суспільства,
адже створити «незалежну» громадську організацію чи систему
таких організацій не так уже й складно. Для цього потрібні лише
певні кошти, декілька політичних активістів та надійне ціннісно$
інституційне прикриття, яке й надається громадянським суспільст$
вом. Найсприятливіші умови для такої етнічної деструкції склали$
ся в посткомуністичних країнах — бідних, недієздатних, залежних,
підлеглих пропагандистському впливу. Роки комуністичного
«промивання мізків» зробили народи цих країн особливо сприй$
нятливими до ліберально$демократичного пропагандистського
навіювання. Отже, будь$яка агресивна етнічна спільнота, в особі
її політичного керівництва, може визріти і підготуватися до полі$
тичної боротьби в межах так званого громадянського суспільства
або ж відродитися в його рамках для наступної політичної бо$
ротьби після поразки. Прикметно, що політичний злочин у теорії
і практиці громадянського суспільства може легко перетворити$
ся на політичний подвиг — на боротьбу за демократію.
Остання хвиля демократизації призвела до поширення спро$
щених уявлень про саму демократію. Інакше й не могло й бути,
адже поширюється не сам політичний устрій, а ідеологічні уявлен$
ня про нього, переважно оформлені та сформульовані в ліберальний
спосіб. До таких уявлень належить і спрощено$бінарне бачення
демократії винятково як держави та громадянського суспільства.
Таким чином, ігнорується вся складність суспільних відносин,
яка може перешкодити становленню демократії в середовищі на$
родів, які її не бажають і не можуть створити. Натомість пропо$
нується вкрай спрощена ідеологічна схема, згідно з якою достат$
ньо розбудувати два елементи: демократичну державу, базовану
на конституції, і громадянське суспільство, базоване на автоном$
них громадських організаціях, — і демократія «вже готова». При$
чім, в наделастичний і надширокий концепт громадянського су$
спільства намагаються «впхнути» розмаїту структуру країн, що
демократизуються — розмаїття регіональне, розмаїття партійно$
ідеологічне, розмаїття культурно$цивілізаційне, розмаїття класово$
стратифікаційне і, нарешті, розмаїття етнічне. І, замість реаль$
ної демократизації, яка можлива в одних країнах і неможлива
в інших, отримуємо демократизацію роблену та імітаційну, демок$
ратизацію інспіровану та спонсоровану (внутрішніми олігархіч$
ними кліками або ж зовнішніми силами). Такий штучний підхід
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дає змогу різноманітним деструктивним силам, включно з етніч$
ними деструктивними силами, використати теорію і практику
громадянського суспільства для власного самоутвердження.
Держави бувають різними, про що й свідчить ієрархічна струк$
тура систем міжнародних відносин. І далеко не всі держави мо$
жуть собі дозволити так зване громадянське суспільство, особли$
во коли йдеться про нові незалежні держави останньої хвилі, які
постали перед низкою державотворчих та націотворчих проблем.
Витворення держави є складним і нагальним процесом, який при$
наймні на початкових етапах не терпить будь$якої опозиції, в тому
числі і від громадянського суспільства. Одна річ, коли громадянсь$
ке суспільство розвивається в протистоянні з сильною державою,
що вже склалася, інша річ, коли держава слабка і залежна. Тоді
так зване громадянське суспільство може стати її головним руй$
нівником, спрацювавши не в інтересах власне цього громадянсь$
кого суспільства, а в інтересах зовнішніх та внутрішніх деструк$
тивних сил. Подібно й у випадку з націотворчими процесами, які
вимагають максимальної національної уніфікації в культурному,
політичному, економічному та правовому плані, заперечуючи,
по своїй суті, всю соціогрупову (в тому числі етнічну) мозаїку до$
націоналістичної доби3.
Нова незалежна держава потребує дієздатної зовнішньої полі$
тики. Остання ж ніколи не сформується, якщо зазнаватиме постій$
них егоїстичних групових впливів зі сфери громадянського
суспільства. Коли вже Зб. Бжезінський і С. Гантінгтон говорять
про небезпеки етногрупового лобізму у Сполучених Штатах Аме$
рики, то що говорити про залежні й неефективні держави на зра$
зок України, Молдови чи Грузії4. Вони можуть бути просто роз$
тягнені зсередини різними лобістським групами, частина з яких
матиме етнічне походження.
Етнічна мозаїка є окремим виміром суспільного буття, що ли$
ше частково накладається на той тип суспільно$політичних відно$
син, який заведено визначати як громадянське суспільство. При$
чому це накладення не завжди позитивне, а доволі часто генерує
деструктивні тенденції. Ніхто не вважає громадянське суспільство
чимось винятково негативним, проте обумовлювати перспективи
політичної стабільності та демократії існуванням цього суспільст$
ва чи відкладати нагальні питання і наболілі проблеми, допоки
«складеться громадянське суспільство», чи пояснювати проблеми
його відсутністю — це не лише недалекоглядно, але й небезпечно.
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Так само небезпечно і недалекоглядно не бачити загроз національ$
но$державному рухові в рухах етнічних. Сьогодні дедалі більшо$
го поширення набуває думка, що під дією глобалізації нації рег$
ресують до рівня етнічних груп, зокрема груп етнорегіональних.
Подібно, як націоналістичні рухи зруйнували великі континен$
тальні імперії Європи та європейські колоніальні імперії, вважаєть$
ся, що етнічні рухи, в контексті глобалізації, зруйнують націо$
нальні держави та політичні нації. Такий прогноз не дає відповіді
на ключове безпекове питання — що прийде замість «старих і доб$
рих» національної держави і політичної нації; що замінить ці
унікальні форми політичного контролю й організації?5 Тим біль$
ше, що провідні держави світу зовсім не збираються від своїх дер$
жавностей відмовлятись, а націоналістичні рухи в Другому і Тре$
тьому світі ще не виконали своєї великої історичної роботи.
Можливо, що результатів цієї роботи — потужних національних
держав — і бояться сучасні світові лідери й гегемони.
___________
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РЕЛІГІЙНОПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСЛАМУ.
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
У статті досліджено базові категорії і принципи, на які спи#
рається науковий аналіз різних проявів і течій ісламу. Доведена
необхідність точного, коректного використання таких понять,
як іслам, джихад (Великий і Малий), ісламський радикалізм, по#
літичний іслам. Обґрунтована необхідність уникнення суб’єк#
тивізму і довільних підходів у використанні таких джерел полі#
тичного ісламу, як Коран, Сунна, шаріат.
Mykola Kyryushko. Religion(political researches of an Islam:
a terminological discourse. In article base categories and principles
on which the scientific analysis of various displays and currents of
an Islam leans are investigated. Necessity of exact, correct, objective
use of such concepts, as an Islam, jihad (Great and Little), Islamic
radicalism, a political Islam is proved. Necessity to avoid subjectivi#
ty and any approaches in use of such sources of a political Islam, as
the Koran, the Sunna, a Sharia is proved.
Бурхливе поширення ісламу в сучасному світі, поступова і невід$
воротна ісламізація Європи, терористичні акти радикалів з$поміж
мусульман спонукали світову наукову громадськість до уважно$
го, поглибленого вивчення феномену ісламу. На початку ХХI ст.
стало очевидним, що іслам нині перетворився на глобальну силу,
яка глибоко впливає в планетарному масштабі на політику й еко$
номіку, на культуру і цивілізацію. Проте сучасна наука виявилася
неготовою до адекватного пізнання й усвідомлення цього явища.
Тому проблемою статті є надійність сучасних наукових уявлень
про іслам та мусульманські політичні рухи, зростаюча потреба
у точних, достовірних знаннях про «релігію Пророка», про її ре$
лігійно$політичний потенціал. Проблема достовірності цих знань
безпосередньо пов’язана з верифікацією та уточненням наявного
термінологічно$поняттєвого апарату, який використовують сучасні
політичні науки для вивчення політичних аспектів ісламу. Форму$
вання і розвиток цього апарату є важливою потребою науки нині.
За слушним висловом В. Євтуха, про терміни не дискутують,
про них домовляються1. Тому ця стаття є спробою залучити укра$
їнську наукову громадськість до узгодження позицій щодо таких
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складних і надто неоднозначних понять$термінів, як іслам, джи$
хад, шаріат, зміст Корану. Це завдання і є метою цієї статті.
У наш час чимало дослідників прагнули максимально точно висвіт$
лити ці поняття. Так, в Україні проблему джихаду ретельно дослі$
джували Абу Алруб Емад Мустафа2 і К. Семчинський3, проблемі
шаріату присвятили свої дисертації молоді автори$ісламологи:
докторську — М. Лубська, а кандидатську — В. Кушніренко4.
Цій самій темі присвятив свою широко відому працю В. Лубсь$
кий5. Всебічному розглядові феномену ісламу присвячено чима$
ло праць учасників I–IV конкурсів ісламознавчих праць молодих
учених ім. А. Кримського6. Аналізові змісту Корану присвятили
свої праці Т. Приходько7 та В. Рибалкін8. Ісламську ідентичність
досліджував колектив науковців на чолі з О. Богомоловим9. Ав$
тор цих рядків видав працю, присвячену ісламській неурядовій
політичній організації «Хізб ат$Тахрір»10. Автор у підготовці текс$
ту спирався також на фундаментальні праці А. Массе11, Г. Е. фон
Грюнебаума12 та інших ісламологів.
Іслам (араб. — покірність, повне віддання себе Богові) — мо$
нотеїстична релігія пророцької традиції, заснована на сповідуванні
абсолютного єдинобожжя. Виник на початку VII ст. на Аравійсь$
кому півострові внаслідок проповідницької діяльності пророка
Мухаммада (близько 570 р. — 632 р.) серед арабських племен у пе$
ріод формування первісної арабської держави. На засадничих прин$
ципах ісламу мусульмани (його прибічники) створили систему
цінностей, яка поширюється на всі сфери індивідуального й су$
спільного життя і становить основу ісламської цивілізації. Нині іс$
лам є однією з найпоширеніших у світі релігій. Кількість мусуль$
ман у світі на початку ХХI ст. становить приблизно 1 млрд 250 млн
чоловік. Іслам є наднаціональною релігією, через що в марксистсь$
кій традиції віднесений до «світових». У 50 країнах світу кіль$
кість мусульман становить понад половину населення, причому
цілком виразною є тенденція до її сталого зростання. Основні регіо$
ни поширення ісламу — Північна, частково Центральна і Східна
Африка, Близький Схід, регіон Перської затоки, Центральна та
Південно$Східна Азія, Індійський субконтинент, Індонезійські
острови. Північним ареалом компактних поселень мусульман
є Албанія, Косово, Македонія, Болгарія, Україна, Російська Фе$
дерація, Китай.
У релігійній традиції іслам у найбільш широкому розумінні —
це віддання, підкорення себе Богу. У вузькому розумінні іслам — це
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остаточно встановлене Богом Його вчення, дане людям через ос$
таннього з пророків — Мухаммада. На особистісному рівні іслам —
це поклоніння Всевишньому Аллаху (ім’я Бога) з вербальним
визнанням та підтвердженням справами Його настанов, переда$
них Пророком. У семантичній площині корінь слова іслам скла$
дають звуки [s$l$m], пов’язані з поняттям «мир» (араб. — салам).
Мусульмани розглядають іслам як доконечно оформлену ре$
лігію і завершене Боже Одкровення (Коран, сура 5 «Трапеза», 5).
Її виникнення вони пов’язують з надлюдською, надприродною,
надемпіричною причиною. Суть ісламу полягає в тому, що му$
сульмани вірують в Аллаха як Єдиного й Одиничного Бога, в те,
що Він — Владика світів, Творець усього, що бажає. Лише Йому
належить вклонятися, не уподібнюючи Йому нікого й нічого. Іс$
нує також вимога вірити у всі відомості про ангелів та в їх описи,
надані Аллахом Своєму Пророкові.
Доктрина ісламу полягає в тому, що Аллах є самодостатнім, Він
існує без будь$якого іншого творця, без креативного чинника. Він
є Господом світів, Володарем всесвіту. Для мусульман Він є Єди$
ним Господом і, крім Нього, нікому не можна вклонятися. Існу$
вання Аллаха є очевидною істиною, котра сприймається людиною
інтуїтивно. Існування Аллаха належить до Його атрибутів. Віра
в Аллаха як Господа світів і Володаря всесвіту є справою серця.
Він є єдиним джерелом усього, що відбувається у світі. Жодних
благ не можна добути з будь$якого іншого джерела, окрім як від
Аллаха. Це становить найважливіший для ісламу принцип єди$
нобожжя (ат$таухід), який є основою релігії ісламу.
Віровчення ісламу передбачає наявність іману — повної переко$
наності душею і серцем у всьому тому, що передано Богом через
пророка Мухаммада, а також словесного підтвердження цього.
Є 6 принципів віри (іману): 1) віра у Всевишнього Аллаха; 2) віра
в ангелів Аллаха; 3) віра у Святе Письмо; 4) віра у пророків Бо$
жих; 5) віра у Судний день; 6) віра у Провидіння (аль$кадар), в іс$
тинність воскресіння після смерті. Називають ще плоди віри:
постійне життя з думкою про Аллаха (зікр); страх перед Богом
і надія на Нього; сподівання на Аллаха (ат$тауаккуль); вдячність
Творцеві; терпіння; схиляння перед Божим Законом; послідов$
ність; покаяння; прохання про милість. Мусульмани вважають,
що Єдиного Бога людям проповідували пророки від часів першо$
го пророка Адама й аж до останнього пророка Мухаммада. У Ко$
рані згадано 28 з$поміж пророків.
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Віра мусульман має знаходити втілення у їхніх відповідних
діях, практичних постулатах релігії — актах поклоніння (часто
їх називають стовпами ісламу):
1) свідчення особистої віри — проголошення аш$Шахади. Кон$
центрований вираз віри втілюється в «аш$Шахаду» (засвідчене,
здійснене явно) — декларацію або символ віри мусульманина,
яка складається з двох положень: «Ашхаду алля іляха ілля$ллах уа
ашхаду ання Мухаммадан р$расулу$ллах» (Свідчу, що немає бо$
жества, окрім Аллаха, та свідчу, що Мухаммад є посланцем
Божим).
2) Молитва (араб. — ас$салят, тур. — намаз). Вона є обов’яз$
ковою умовою дотримання віри. За виконання молитви Аллах про$
щає гріхи людям, наділяє їх благами та дозволить увійти до раю.
Виконується молитва 5$разово щоденно з дотриманням числен$
них приписів щодо її здійснення. Особливо важливою вважаєть$
ся п’ятнична молитва (аль$джума).
3) Піст (араб. — ас$саум; тур. — ураза). Це утримання від їжі,
питва та статевої близькості від світанку до заходу Сонця з намі$
ром поклоніння Богові. Пости бувають обов’язкові та бажані.
Обов’язковим є піст у місяць Рамадан (дев’ятий місяць ісламсько$
го календаря). Під час нього особливо очікують на милість і прощен$
ня від Аллаха. Цей піст особливо дисциплінує мусульманина.
4) Обов’язкова пожертва на користь бідних (закят). Як прави$
ло, це обов’язкова щорічна виплата 1/40 частини прибутку на ко$
ристь нужденних з наміром здобути задоволення Аллаха. Закят
сплачують лише забезпечені люди. Виховує в мусульманина звич$
ку не захоплюватися надмірним накопиченням багатства. Закят
аль$фітр — це милостиня, що має бути подана нужденним до по$
чатку місяця Рамадан.
5) Паломництво до Мекки (хадж). Відбувається у строго виз$
начений час (дванадцятий місяць ісламського календаря «зуль$
хіджа») з дотриманням обов’язкових ритуалів. Паломництво за
межами цього часу зветься «умра» (малий хадж).
Ці акти поклоніння, доповнені постійним прославлянням Ал$
лаха (зікр) та читанням Корану, складають ібадат. Ревність у під$
несенні віри є джихадом (Великим або Малим).
Джерелами релігії ісламу є Коран (араб. — Кур’ан) — дане Бо$
гом людям через Свого Пророка Писання про остаточну релігію,
а також Сунна (звичний шлях, спосіб, слідування). Сунна — це
друге після Корану першоджерело ісламу, дотримання її положень
72

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

є обов’язком мусульманина. Являє собою компендіум висловлю$
вань, повідомлень про справи, вчинки, моральні якості Пророка,
котрі є відомими з надійних свідчень безпосередніх свідків. Зага$
лом — це життєвий приклад Пророка. Його висловлювання за$
фіксовані у хадисах.
Головними святами мусульман є такі. 1) Свято жертвоприно$
шення «Ід аль$Адха», яке відзначають під час хаджу (тур. —
Курбан$байрам). 2) Свято завершення посту «Ід аль$Фітр» (тур. —
Ураза$байрам), що його відзначають після завершення Рамадану
(на початку десятого місяця Шаууаль). Особливо відзначаються
також священні ночі: 1) «Лайлят аль$Кадр» (ніч Могутності, про$
тягом якої Пророк здобув перше Одкровення Корану); 2) «Маулід»
(ніч, коли народився Пророк); 3) ніч «Мірадж», коли відбулося
вознесіння Пророка та деякі інші.
Протягом своєї історії мусульманська спільнота зазнала впли$
ву процесів диференціації та розмежування. Так, нині найбільшим
за кількістю послідовників є сунізм — це самоназва переважної
більшості мусульман (Ахль ас$Сунна ва’ль$Джамаа — «люди Сун$
ни та згоди громади»). Перша частина назви означає безумовне
дотримання Корану та Сунни, розв’язання суперечок на основі
Божественних істин. Визнання місії усіх сподвижників Пророка
і дотримання на цій основі єдності міститься у понятті «джама’а».
Систематизація поглядів сунітів була здійснена віросповідними
школами матуридітів, аш’арітів та салафітів. До сунітів належить
абсолютна більшість мусульман у сучасній Україні.
Містичним напрямом в ісламі є суфізм (походження терміна
точно невідоме, інколи припускають арабські варіанти «суф» —
вовна або «суффа» — ослін, лава). Більш поширеною серед му$
сульман є назва «ат$тассаввуф», що означає духовне вчення та
релігійну практику, які регулюють внутрішній світ людини, під$
носячи та вдосконалюючи його шляхом щирого та зосередженого
служіння Богові на основі суворого аскетизму та внутрішнього
споглядання. На етапі виникнення тарикатів (суфійських братств)
суфії набули значного поширення в Кримському ханаті у період
його розквіту.
Другою за кількістю послідовників течією в ісламі є шиїзм
(араб. ші’а — група, угруповання, прибічники). Шиїтами є мусуль$
мани, які визнають право бути керівником мусульманської умми
(і держави) виключно за нащадками Алі ібн Абу Таліба. Історич$
но шиїзм виник як політична опозиція. Віросповідна особливість
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шиїзму полягає у визнанні особливих заслуг Алі та мученицької
смерті його другого сина Хусейна; у вченні про святих імамів (вра$
ховуючи «прихованого» 12$го імама Мухаммада); у формуванні
досить незначного за обсягом, але власного додаткового корпусу
священних текстів; піднесенні та звеличенні (порівняно з суніта$
ми) статусу улемів та найбільш шанованих з них — ісламських
вчених муджтахидів.
У наш час більшість шиїтів мешкає в Ірані, де поміркований
шиїзм — існааш$арізм є державною релігією. Значні групи шиїтів
живуть в Іраку, Лівані, Пакистані, Азербайджані. Крайні шиїти —
зейдіти мешкають у Туреччині та Сирії. До шиїтських течій на$
лежать також ісмаїліти, які після смерті імама Мухаммада ібн
Ісмаїла почали проголошувати «прихованими імамами» всіх йо$
го нащадків. Більшість ісмаїлітів мешкає нині у північній час$
тині Ємену, одна з їх груп — у Таджикистані. Близькими за низ$
кою ознак до ісмаїлітів є друзи (Ліван та Сирія).
Соціальне вчення ісламу визначає норми та принципи відно$
син між мусульманами, між мусульманами та невіруючими, між
мусульманською уммою та іншими соціальними групами, а також
з немусульманськими державами. Його серцевиною є шаріат
(араб. — дві форми «аш$шар» і «аш$шір’а»: вірний шлях, випро$
буваний шлях) — зведення воєдино даних Богом настанов та за$
конів ісламського права. Його школи виникли і розвинулися
у вигляді мазхабів, диференційованих за ознакою пріоритетності
використовуваних методів розробки релігійно$правової думки.
У сунізмі найбільш поширеними є Ханафітський, Малікітський,
Шафіїтський, Ханбалітський мазхаби. Серед шиїтів найвпливо$
віші Джафарітський та Зейдитський мазхаби.
Що стосується нашої країни, то іслам та мусульмани віддав$
на, з князівської доби, є присутніми на теренах України. Історія
поширення тут ісламу пов’язана з економічними, культурними
та воєнними відносинами з сусідніми територіями та народами.
Присутність мусульман на території нинішньої України пов’яза$
на насамперед з Кримським ханством, де сунітський іслам був
державною релігією. В СРСР на цих територіях релігійне життя
мусульман перебувало у повному занепаді в зв’язку з атеїстичною
політикою держави. Відновлення діяльності ісламських органі$
зацій відбулося у 90$ті роки ХХ ст. Громада мусульман в Україні
нині динамічно розвивається. За роки української незалежності
реальна кількість мусульман в країні перевищила 0,52 млн чоловік
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і нині продовжує зростати за рахунок повернення до ісламу пред$
ставників народів, що його традиційно сповідували раніше, а також
демографічних та міграційних процесів і навернення до релігії
ісламу нових мусульман з$поміж етнічних українців та росіян.
Кількість мусульманських громад у країні на початок 2009 р. пе$
ревищила 1100, понад три четвертих з яких знаходиться в АРК.
Ісламські організації вже мають у країні 5 духовно$адміністра$
тивних центрів (Духовне управління мусульман Криму, Духовне
управління мусульман України, Духовний центр мусульман краї$
ни, ДУМУ «Умма» та РУНМОУ «Київський Муфтіят».
Іслам тісно пов’язаний з політичними процесами сучасності.
Нині активізується політична активність мусульман, з’явився ши$
рокий спектр явищ політичного ісламу, пов’язаного з ісламсь$
ким фундаменталізмом. Загрозу стабільності світового співтова$
риства становлять дії радикальних та ультрарадикальних груп
у середовищі мусульман. Ісламський фундаменталізм у всіх його
проявах обов’язково апелює до Корану і Сунни.
Коран — це головна священна книга мусульман, основне дже$
рело ісламу. Правильно вимовляння «Кур’ан». Слово «Коран»
походить від арабського кореня «кир’аа», який має значення «чи$
тання напам’ять», «декламування». Мусульмани часто називають
Коран шанобливо Книгою (аль$Кітаб — арабською) або Книгою
Аллаха (Кітабуллах).
Згідно з вченням ісламу, Коран є Словом Божим, він не є сотво$
реним, а існує предвічно як атрибутивна риса Аллаха і був переда$
ний людям шляхом Одкровення. Коран вважають останньою лан$
кою у ланцюгу даних людству Божих Одкровень. Коран сповіщався
пророку Мухаммаду через архангела Гавриїла (Джібріла арабсь$
кою) частинами протягом більш як 20 років з деякими перерва$
ми. Дар пророцтва у Мухаммада виявився у віці 40 років і тривав
до його смерті. Перше Одкровення від архангела Гавриїла Пророк
одержав у місяць Рамадан. Аяти Корану, що були послані Му$
хаммаду протягом 13 років за часів його перебування у м. Мекка
(до його переселення — Хіджри), звуть мекканськими, а ниспо$
слані йому у м. Медина та на шляху до неї — мединськими.
Коран виголошений та записаний арабською мовою. Записи
Корану після смерті пророка Мухаммада було зібрано в єдину кни$
гу у період правління халіфа Абу$Бакра, яка згодом зберігалася
наступним халіфом Омаром та вдовою Пророка Хафсою. Осман —
третій халіф (644–656 рр.) ініціював укладання ретельно вивірених
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копій Корану, які стали його офіційними текстами. Три з них
дійшли до наших днів.
Структуру Корану утворюють сури та аяти. Слово «сура» пе$
рекладається як «крок», «ступінь», «частина» (часто правильно
перекладають як «глава або розділ»). Єдиний текст Корану містить
114 сур, розташованих (починаючи з II) переважно за їх розмі$
ром. Вони складаються з 6600 аятів. Це слово арабською означає
«знамення», «чудо». Неправильно (за аналогією з біблійною тради$
цією) розуміти аят як «стих». Для зручності вивчення та повсяк$
денного читання текст Корану умовно поділяють на 30 джюзів
(фрагментів), які, у свою чергу, розділяють на хізби (1/2 джюзу)
та рубу (1/8 джюзу). Останній є мінімальною частиною Корану
для щоденного читання.
Для мусульманина Коран є вічним чудом. Згідно з ісламом,
Коран завершує всі попередні монотеїстичні Священні Писання,
даючи людям завершене, кінцеве, остаточне, повне Одкровення. Він
має гранично універсальний характер, його адресовано не одним
лише арабам, а всьому людству, незалежно від раси або етнічної
належності особи. Коран містить найбільш універсальні принципи
людського буття в індивідуальному і суспільному його вимірах.
Призначення цих принципів мусульмани вбачають у знешкодженні
зла у свідомості і вчинках людей, в утвердженні відносин спра$
ведливості і братерства поміж ними.
Зміст Корану є основним джерелом релігії ісламу. Основні по$
ложення Корану тяжіють до двох смислових центрів: віри в Єди$
ного Бога та непорушності й обов’язковості встановлених Ним
законів. Віра стає духовним стрижнем всього духовного світу осо$
би, а закони ісламу визначають усі її відносини з Всевишнім та
з оточуючим світом. З цим пов’язані ісламські принципи: єдино$
божжя — «таухід» (єдність та єдиність Аллаха); посланництва
Божого і пророцтва — «рісалат» (титул «Расуль акрам», що означає
«Найвидатніший пророк», належить саме Мухаммаду); намісницт$
ва, спадкоємності — «Халіфат Расуль Аллах», що означає наміс$
ництво Боже на землі, а також місію голови мусульманської умми
або держави. До найвідоміших ідей Корану належить теологема
напередвизначеності всього сущого, яка (попри її антиісламські
інтерпретації) визнає за людиною право на свободу вибору та озна$
чає її свідомо і вільно прийняту покірність волі Всевишнього Гос$
пода світів, а не схиляння перед обставинами. Ці принципи є ас$
пектами головної теми Корану — реальності існування Бога, Його
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вищої влади і відповідального становища людини стосовно Нього —
і як Божого раба, і як слуги Божого, і як Його намісника на землі.
У концентрованому вигляді ці принципи містяться у першій сурі
«Аль$Фатіха» («та, що відкриває») та сурі 112 «Аль$Іхлас» («чис$
тота віри») та інших.
Коран є найголовнішим джерелом політично$правових погля$
дів мусульман, з нього виходить шаріат. Настанови щодо соціаль$
них проблем містять насамперед мединські сури. Найчастіше вони
висвітлюють питання соціальної організації суспільства, соціаль$
них норм, суспільних відносин, громадянського та кримінального
законодавства, війни та миру, засобів захисту ісламу, стосунків
з іншими монотеїстами та язичниками. Мединські сури містять
правила, повчання, настанови щодо майнових, економічних, сі$
мейних відносин серед мусульман.
Необхідність пояснення широкому загалу віруючих положень
Корану покликала до життя появу «тафсіру» — розгалуженого кор$
пусу коментарів та тлумачень коранічних текстів. Переклади Кора$
ну національними мовами не мають для мусульман сакрального
значення, вони сприймаються лише як засіб, який полегшує ро$
зуміння змісту оригінального тексту. Українською мовою видано
лише фрагменти прямих перекладів (безпосередньо з арабською)
Корану, які здійснено Я. Полотнюком і В. Рибалкіним. Невида$
ним залишається повний прямий переклад 1913 року О. Абран$
чак$Лисенецького. Численні переклади Корану українською, здійс$
нені через мову$посередника, не є загальновизнаними і мають
переважно літературну цінність.
Шаріат — Закон ісламу, шлях Господній. Термін «шаріат» по$
ходить від арабського слова «аш$шарі’а» з буквальним значенням
«належний шлях», «прямий (правильний) шлях до мети». Термін
має багато значень: сукупність Божих настанов і заборон; життє$
вий кодекс, заснований на Корані і Сунні пророка Мухаммада;
Божественні приписи, що регулюють релігійне та повсякденне
практичне життя мусульман; базова модель ісламської ідеології;
нарешті в найширшому розумінні — релігія Єдиного Бога зага$
лом. Шаріат — це системний комплекс ісламського права, моралі,
культових приписів, принципів життя мусульманина, заснований
на Божому Законі. Дотримання цих норм є водночас і обов’язковим
для мусульманина, і необхідним для його спасіння у вічності.
Після виникнення шаріату ще за життя Пророка та його най$
ближчих послідовників розпочалася систематизація його норм
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і принципів, яка в основному завершилася до ХII ст. Базовим для
шаріату є уявлення про те, що єдиним законодавцем є лише Ал$
лах, але аж ніяк не люди. Тільки він має абсолютні законодавчі
функції, що засвідчує текст Корану. Місію донесення від Аллаха
до людства самого Божого закону має передусім пророк Мухам$
мад, який передав людям зміст Божого Одкровення. Однак норми
та настанови шаріату вводилися поступово, частинами. Згідно
з Кораном складові Закону шаріату є відомими з давніх часів, зок$
рема, починаючи від пророка Муси (Мойсея) та благовіствування
Іси (Ісуса). Для опису цих первісних елементів шаріату та його
наступних форм у Корані вжито слів «аш$шар» і «ат$ташрі».
Згідно з мусульманською доктриною, одні складові шаріату ма$
ли відношення до істин абсолютних, позачасових, інші ж стосува$
лися лише окремих історичних епізодів, що проминали з часом
і не мали всезагального характеру. Саме стосовно останніх за жит$
тя Пророка у відповідності до його настанов здійснювалася про+
цедура «насх» (скасування, відміна), яка передбачала наступне
розширення, уточнення частин Одкровення або ж їх вилучення
(за волею Аллаха), коли у них зникала потреба. Історично було
зафіксовано 4 види «насху»: насх одних аятів Корану іншими, насх
Корану Сунною (вживався обмежено), насх Сунни Кораном, насх
Сунни Сунною. Анулювання визнається можливим у тому разі,
коли заперечувальний текст дорівнює або перевищує за законо$
давчою силою і значенням текст, що скасовується.
Існують 4 джерела шаріату: 1) Коран, де слово «шарі’а» вжито
багаторазово; 2) Сунна, де через слова та діяння Пророка встановле$
но велику кількість приписів; 3) «іджма», 4)»кияс». Іджма є третім
джерелом ісламського права. Легітимність іджми було встановлено
самим Пророком, її почали практикувати сподвижники Пророка
(«асхаб аль$Кирам»), після них іджму застосовували муджтахіди —
мусульманські теологи. Іджма являє собою одностайну згоду іслам$
ських учених стосовно розв’язання певної проблеми, якої не було за
життя Мухаммада. Рішення, одержане шляхом одностайної згоди,
зветься фетва (арабською «фату’а»). Воно не може бути з часом ану$
льоване чи переглянуте. Таке рішення набуває нормативного,
обов’язкового статусу. Для запобігання повторним рішенням одно$
го й того самого питання всі фетви фіксують у спеціальних збірни$
ках, які складає кожний мазхаб (правова школа) окремо. Четвер$
тим джерелом шаріату є кияс (спроба порівняння). Це судження,
здійснюване муджтахідами або муфтіями за аналогією з подібними
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рішеннями щодо ситуацій, викладених в Корані або висловлених
Пророком. Кияс передбачає порівняння нових проблем з минулими,
їх зіставлення з подальшим прийняттям рішення$судження.
Діяльність муджтахідів поступово призвела до формування
цілої галузі раціональних суджень — іджтіхаду (старанність, ре$
тельність). Цей термін означає, по$перше, наполегливу працю для
висновування правових рішень і приписів на основі аятів Корану,
хадисів Сунни, іджми та киясу, по$друге, витягання або видобуван$
ня з першоджерел імпліцитно прихованого в них знання. У перші
століття після пророка Мухаммада більшість правових проблем
було в найзагальнішому вигляді розв’язано, через що три головні
сунітські мазхаби погодилися на тому, що подальше продовження
цієї роботи є вже недоцільним, і проголосили, що віднині «брама
іджтихаду є зачиненою». Реально це означало не зупинку мусуль$
манської правової думки взагалі, а лише фіксацію корпусу наяв$
них уже суджень стосовно головних аспектів відносин «Бог —
людина». Формулювання ж суджень щодо нових проблем, які по$
стають у житті, допускається.
Детальне вивчення і систематизація Божественного шаріату
відбулися у межах мусульманської юриспруденції — фікху. Слово
«аль$фікх» означає «знання», «глибоке проникнення». Першо$
початково фікх означав просто глибоке знання релігії ісламу, зго$
дом він набув підкреслено філософсько$антропологічного значення,
оскільки поглиблено розглядав людину в вертикальних і гори$
зонтальних вимірах її відносин з Аллахом і суспільством. Згодом
мусульманські правознавці «факіхи» зосередилися на обґрунту$
ванні доказової бази шаріату відповідно до Корану, Сунни,
іджми та киясу. Процес цього обґрунтування привів з часом (Х ст.)
до виникнення правових шкіл — мазхабів. На вивченні і розроб$
ці методології мусульманської юридичної думки спеціалізувались
юридичні школи Асхаб аль$Хадис та Асхаб ар$Ра’й. Фікх (мусуль$
манська теорія права) має 3 розділи: «Ібада» (відносини «люди$
на — Бог»), «Муамала» («людина — суспільство») й «Укуба» (те$
орія покарання за порушення Закону шаріату), що передбачає
можливість існування окремих фікхів відносно дедалі глибшого
пізнання проблем, які розглядаються у названих структурних
розділах. За цими самими ознаками відбувається систематизація
й всіх приписів шаріату за групами: Ібада, Муамала, Укуба.
Процедури виведення (здобування, одержання) правових норм
в ісламі ґрунтуються на загальному принципі «хукм». Шаріатський
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хукм — це звернення Божественного Законодавця безпосередньо
до людини у формах вимоги, настанови і надання особі права ви$
бору. Цим зверненням є мова Аллаха, передана через Посланця
(пророка Мухаммада) за допомогою слів і значень (висловлених
у Корані), а також слів і вчинків Пророка, зафіксованих у Сунні.
Таке звернення до людини стає шаріатським хукмом, коли воно
безпосередньо стосується прямих дій особи і висловлено у вигляді
вимоги щодо здійснення певного вчинку (кроку) або вимоги щодо
утримання (відмови) від певної дії.
У викладі шаріатських законів розрізняють окремі типи хукмів
(постанов): фарз (обов’язкове), харам (заборонене), мандуб (реко$
мендоване), макрух (несхвальне), мубах (дозволене). Ханафітський
мазхаб, до якого належать мусульмани України, ще детальніше
конкретизує категорію обов’язкового. Ханафіти визначають ка$
тегоричні приписи як «фард» (наказане, призначене, невідворот$
не), а неоднозначні — як «ваджіб» (належне), ставлячи його трохи
нижче, ніж «фард». Так, саме тип постанови «мандуб» передба$
чає ісламське правління зі специфічною формою влади в мусуль$
манській державі. До забороненого (харам) в ісламі належить, зок$
рема, хабар (і давання, й одержання), що особливо важливо для
вражених корупцією країн. Особливе жорстке застереження суддям
проти хабара містить Коран (2, 188). Повне дотримання особою
повелінь Аллаха в шаріаті зветься «азімат». Якщо з об’єктивних
причин витримувати «азімат» неможливо, необхідно дотримува$
тися правила «рухсат», яке встановлює строго визначене коло
обставин для цього (наприклад, обмежене в часі вживання сви$
нини з метою порятунку від голодної смерті).
Приписи шаріату встановлюють і захищають певні права:
1) право Аллаха (культові настанови, покарання за злодійські дії,
спокутування гріхів); 2) право людини (соціальні обов’язки і ма$
теріальні зобов’язання один перед одним); 3) подвійне — як Ал$
лаха, так і людини (покарання за хибні звинувачення і самовільну
помсту за вбивство). Спільною рисою встановлюваних шаріатом
прав є акцент на колективних правах, що спостерігається нині
у більшості країн, де діють (більшою чи меншою мірою) закони
шаріату.
У сучасному світі шаріат у повному обсязі практично не вико$
ристовується. В мусульманських державах реально йдеться про
більшу або меншу його питому вагу у правовому полі, про певне
співіснування шаріату з елементами секулярного права. Шаріат
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об’єктивно є нині ідеальною моделлю, що визначає релігійне, со$
ціальне і суспільно$політичне життя мусульманина. Ісламська по$
літика у країнах, де переважає мусульманське населення, спря$
мована на впровадження елементів шаріату (або Закону ісламу
загалом) у політично$правову систему держави. У країнах Близь$
кого Сходу закони шаріату використовуються у сфері цивільно$
правових відносин, інколи в карному судочинстві, співіснуючи зі
світською системою державного управління. В Україні на шаріа$
ті засновано передусім культову діяльність мусульман, тут у му$
сульманських родинах елементи шаріату досить часто вживаються
у побуті. Серед українських мусульман уже є магістри шаріатсь$
ких наук. Засадничі теми шаріату мусульмани в нашій країні ви$
вчають у кримських медресе, а також в Ісламському університеті
при ДУМУ.
Реформування основ шаріату є неможливим за визначенням.
Однак шаріат не є цілком застиглою системою, він певною мірою
є історичним явищем. Тому є можливість розвитку і збагачення
його норм стосовно абсолютно нових, небачених досі життєвих
ситуацій. З врахуванням цих принципів 19 вересня 1981 р. у Пари$
жі Всесвітньою Ісламською Радою було прийнято Загальну Ісламсь$
ку декларацію прав людини, в якій проголошено права людини
згідно з ісламом. З 1985 р. у Саудівській Аравії діє Рада Ісламської
академії правознавства (фікху), на сесіях якої ухвалюються рішен$
ня зі складних правових питань сучасності, поглиблюється мусуль$
манська «теорія права». Постанови з питань віри і життя (фетви)
для мусульман всієї Європи (зокрема й Східної) має право вино$
сити шейх Юсуф аль$Карадаві, чинний голова Європейської ради
по фетвах.
Наступною категорією, важливою для політологічного аналізу
ісламу, є джихад. Джихад — складова вчення ісламу про необхід$
ність цілеспрямованих зусиль перед Богом щодо захисту власної
віри. Захист віри має відбуватися у двох площинах — вдосконален$
ня душевного стану людини, яка вірує в Єдиного та Всемогутньо$
го Бога, та її захист проти ворогів$невіруючих. Концепт джихаду
є своєрідною відповіддю на зіткнення ісламу зі суспільним станом
джахілії — неуцтва, необізнаності з ісламом та поширенням джа$
хіліїв — людей, що не мали або втратили точні знання про іслам.
Вчення про джихад склалося на основі сур Корану мединського
періоду та Сунни пророка Мухаммада. Згідно з достовірним хаді$
сом, виголошеним після переможної битви під Бадрою, Мухаммад
81

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

наголосив: «Ми повернулися з Малого джихаду — до Великого
джихаду». Слово «джихад» згадується у Корані 4 рази в іменни$
ковій формі і 22 рази у дієслівній.
Немає єдиної типології видів джихаду. Однак об’єктивно ша$
ріат і тафсір розрізняють декілька видів джихаду: 1) джихад проти
зла людської душі (джихаду нафс), який провадиться у чотирьох
напрямах: пізнання істини та вірного шляху її осягнення; рев$
ність у здійсненні благих справ і в поклонінні Аллахові; волання
до Бога; долання труднощів і перешкод у здійсненні означених ви$
ще дій; 2) джихад проти диявола, який є затятим ворогом люди$
ни (джихаду шайтан); 3) джихад проти ворогів, що є невіруючими
(джихадуль куффар) — опір ним ведеться не тому, що вони є неві$
руючими, а тому, що вони насправді зовнішні вороги віри.
Частина мазхабів розглядають джихад як боротьбу за віру,
що провадиться у наступних формах: «джихад серця» (боротьба
з власними поганими нахилами); «джихад язика (слова)» (схвален$
ня правильного, дозволеного — халяль і неправильного, недозво$
леного — харам); «джихад руки» (уживання заходів покарання
стосовно злочинців і порушників засадничих норм моралі); «джи$
хад меча» (збройна боротьба проти ворогів з$поміж невірних,
а полеглого у цій борні чекає вічне блаженство в раю).
Усі мазхаби сходяться в головних положеннях. 1) Всі види джи$
хаду врешті$решт спрямовані проти тих суспільних сил, вчень та
осіб, які обожнюють будь$кого, крім Єдиного Бога; причому йдеть$
ся не про насильницьке поширення релігії ісламу, а про створення
умов для захисту віри. 2) Джихад зазвичай поділяють на Вели$
кий джихад (джихаде акбер) та Малий джихад (джихаде асгер).
Великий джихад включає до свого складу «джихад серця», «джи$
хад язика (слова)», «джихад руки». Сутність Великого джихаду
складають ревність у вірі, проповідування слова Аллаха, боротьба
з власними пристрастями і вадами. Малий джихад — військові
дії на захист віри (за допомогою зброї, меча). Коли слово джихад
вживається без уточнюючих пояснень, то на увазі мається саме
Малий джихад — «джихад меча». Улеми розглядають його як
тимчасовий стан, коли після усунення загрози для віри мусуль$
мани повертаються до дій з самовдосконалення себе і своєї віри.
На відміну від цих теологічних міркувань, є світські інтерп$
ретації поняття джихаду, спрямовані на критику ісламу. Саме во$
ни за допомогою методу редукції зводять джихад тільки до збройної
боротьби з ворогом. Унаслідок такої процедури джихад штучно
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перетворюється на метод боротьби проти людей інших вірос$
повідань — передусім християн, іудеїв, язичників.
У сучасному світі існують радикалізовані методи інтерпретації
джихаду. До них належать радикали та ультрарадикали (схильні
до тероризму) з$поміж ісламських фундаменталістів, близькосхідне
крило партії Хізб ат$Тахрір, окремі течії шиїзму (всередині Ірану
та інколи поза його межами) й європеїзованого явища «інтегріз$
му» у Франції тощо. Саме вони надають геополітичного виміру
ідеям джихаду, всіляко політизують його.
Масового поширення за допомогою мас$медіа нині в Україні та
Росії набули штучні моделі «джихаду як засобу боротьби проти
невірних», спостерігається виникнення «джихадистів» на тере$
нах країн, де він не був досі масово поширений. Цілеспрямовані
критики ісламу перекручено інтерпретують джихад виключно
як «священну війну мусульман проти всіх невірних». Терористи,
які виправдовують свої дії ідеями джихаду, існують. Проте зв’язок
терористичних дій з засадами ісламу вони встановлюють цілком
довільний, перекручуючи їхній зміст. Насамперед це стосується
деформацій понять «шахада» і «шахід».
Висновки. 1) Систематизація й уточнення змісту наведених
вище понять і категорій дозволяє у наступному провести системні
дослідження явища політичного ісламу, зокрема обставин його
появи в сучасній Україні (на території АРК). 2) Оскільки вище$
наведені терміни набувають особливих конотацій під час їх вико$
ристання у журналістському середовищі досить часто з певною
політтехнологічною метою, адекватне їх розуміння зробить не$
можливим або утрудненим підігрівання серед споживачів інфор$
мації настроїв ісламофобії, національної і расової нетерпимості.
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Дар’я Маковська

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ВИДІЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ АСПЕКТІВ
ЕТНІЧНОГО СТАТУСУ ЯК ЧИННИКА
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕНТОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
Статтю присвячено теоретико#методологічним основам до#
слідження особистісного етнічного статусу як чинника регіо#
нальних етнополітичних конфліктів. Особливе місце приділено
владному статусному індикатору та його впливу на формування
суб’єктивних уявлень етнічних акторів — учасників конфлікту.
Darja Makovskaja Theoretical bases of allocation of subjective
aspects of the ethnic status as factor of regional ethno(political
conflicts. The article contains theoretic#methodological basis of
researching of subjective ethnic status as a factor of ethno#political
conflicts. A great attention is paid to power status indication and its
influence on firming of subjective notions of ethnic actors in conflict.
Предметом вивчення у цій статті постають регіональні етнопо$
літичні конфлікти, які є однією з найгостріших проблем сучасної
політичної системи суспільства, яка прямо впливає на стабільність
її функціонування, а також і на всі сфери соціального життя.
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Вивченню різних аспектів етнополітичної конфліктності при$
свячені ґрунтовні роботи відомих вчених — В. Авксентьєва, А. Ак$
лаєва, Л. Дробіжевої, Дж. Ротшильда, Д. Горовіца, Т. Гурра,
В. Котигоренка, О. Майбороди, А. Празаускаса, М. Савви, Т. Се$
нюшкіної, О. Шуби та інших. У новітніх дослідженнях з цієї тема$
тики аналізується комплексний вплив різних компонентів політич$
ного й соціального життя суспільства, що формують передумови,
причини та є факторами розвитку такого типу конфліктів. Але
гострота проблеми зумовлює необхідність подальшого поглибле$
ного вивчення цієї проблематики, у тому числі й глибинних при$
чин, що спричиняють виникнення і розвиток етнополітичних
конфліктів.
Метою цієї роботи є розгляд теоретичних засад процедури ви$
ділення, виокремлення суб’єктивних аспектів етнічного статусу
як чинника ентополітичних конфліктів.
У цій роботі використовується визначення етнополітичного
конфлікту, сформульоване російським дослідником В. Авксентьє$
вим, який пропонував диференціювати етнополітичний конфлікт
як «тип політичного конфлікту (соціальний конфлікт, змістом яко$
го є боротьба за державну владу, що виявляється у формі боротьби
етнічних груп)» і як «тип етнічного конфлікту (соціальний кон$
флікт, змістом якого є боротьба етнічних груп, у якій, принаймні
з боку одної з них, безпосереднім учасником виступають політичні
структури, у першу чергу держава)». У першому випадку етнічний
конфлікт виступає як форма політичного за змістом конфлікту,
у другому — як зміст конфлікту, який набуває політичного зна$
чення1. Ці два підтипи доволі важко розмежувати, оскільки вони
можуть виступати як стадії одного багатофакторного конфлікту2.
Узагальнюючи їх, Авксентьєв надає таке визначення етнополітич$
ного конфлікту — це тип соціального конфлікту, суб’єкти якого
ідентифікують себе, протилежну сторону чи один одного в етніч$
них категоріях і змістом та/чи формою якого є боротьба за конт$
роль над державними інститутами.
Існує достатньо велика кількість пояснювальних теорій, що роз$
глядають умови оточуючої дійсності, які формують передумови,
визначають причини і є факторами генезису етнічних конфліктів як
форми соціально$політичних конфліктів. Але, як визначає М. Сав$
ва, переростання етнічних протиріч у конфлікт можливе лише за
наявності низки суб’єктивних факторів, серед яких він виділяє на$
явність самосвідомості етносу, переважання групової солідарності
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етносу над внутрішніми груповими протиріччями, усвідомлення
більшою частиною етносу спільності національних інтересів, а та$
кож усвідомлення елітою етносу, що формує суспільну думку,
несправедливості стану етносу у системі диференціації і національ$
ної політики3. Л. Дробіжева також відзначає, що «не завжди со$
ціальні протиріччя виникають на основі реальних розбіжностей
у статусі груп. Зазвичай протиріччя живляться інтерпретаціями
соціальних ієрархій у пересічній свідомості, кристалізованими
у відповідних міфологемах»4. Інакше кажучи, для включення ет$
ногрупи у етнополітичний конфлікт «має відбутися групова інтерп$
ретація поточної реальності, озвучена лідером і освячена його ав$
торитетом»5. Етнічній групі необхідно у першу чергу відчути
й усвідомити спільність інтересів у зміні свого стану в системі ет$
нічної стратифікації суспільства. І тоді як необхідна умова такого
процесу формуються уявлення етнічної спільноти про цей стан не$
рівності. Необхідно зазначити, що за своїми наслідками усвідом$
лення власного або реального, або уявного нерівного етностатус$
ного стану рівнозначне, що відповідає відомій теоремі Томаса:
«Якщо люди визначають ситуації як реальні, то вони й є реаль$
ними за своїми наслідками»6.
Ґрунтуючись на необхідності аналізу суб’єктивних сприймань
етносу як суб’єкта етнополітичного конфлікту, розгляд ролі етніч$
ного статусу як фактора етнополітичної конфліктності доцільно
формувати на основі концепції статусного неузгодження. Ця кон$
цепція базується на гіпотезі Г. Ленскі, що сформована таким чи$
ном: «індивіди, які характеризуються низьким ступенем статусної
кристалізації, значною мірою відрізняються від індивідів з висо$
ким ступенем статусної кристалізації»7. Використовуючи резуль$
тати емпіричних дослідів, Г. Ленскі зробив висновок про нестабіль$
ність суспільства з високою часткою осіб з низькою статусною
кристалізацією. Інакше кажучи, рівень кристалізації соціально$
го статусу індивіда певним чином може визначати поведінку
(у тому числі й політичну) й настанови індивіда8. Це твердження
базується на ідеї К. Девіса, який стверджував, що «соціальна струк$
тура, будучи, без сумніву, реальністю, проте, не є чимось конк$
ретним, тобто не існує як така, становить собою просто фактор
у конкретній поведінці»9. До того ж, на думку американського
дослідника С. Ліпсета, етнічні й расові групи, що мають низький
суспільний статус, надають непропорційно велику підтримку лі$
беральним чи лівим партіям10.
86

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

Є декілька теоретичних підходів у тлумаченні концепції ста$
тусних неузгоджень, серед яких суб’єктивний фактор найбільш
повно розглядається у нормативному підході. Відповідно до нього
суб’єкти статусної неконсистентності, оцінюючи своє становище
у системі стратифікації, спираються на правило конгруентності —
уявлення, що існує в суспільстві, про те, яка конфігурація ста$
тусів, що розглядаються, є нормальною, прийнятною з погляду
ефективності функціонування соціальної системи, тобто з пози$
ції своїх очікувань або в контексті свого соціального оточення.
Виявлення змісту правил конгруентності базується на двох під$
ходах. У першому прийнятним результатом статусного розподілу
є середньостатистична їх комбінація у суспільстві, що досліджу$
ється. У другому правила конгруентності можуть ґрунтуватися на
основній тенденції суспільної думки. Крім того виділяють нор$
мативну і дескриптивну лінії аналізу, які є такими, що доповню$
ють одна одну. У першому випадку виділяють належне, на думку
членів спільноти, що досліджується, співвідношення статусів,
у другому досліджується оцінка населенням існуючої ситуації11.
До виконання емпіричних досліджень статусної інконсистент$
ності й їх інтерпретації існують певні вимоги, що їх сформульова$
но М. Хартманом, які забезпечують їхню достовірність. По$пер$
ше, має враховуватися можливість поєднування у суспільстві, що
досліджується, не однієї стратифікаційної системи, що насправді
є «ідеальними типами», оскільки будь$яке суспільство складається
з комбінацій стратифікаційних систем і їх перехідних форм12.
По$друге, вибираючи параметри статусу суспільства, що дослі$
джується, необхідно враховувати такі його характеристики: об$
рані параметри статусу мають відбивати реальну диференціацію
суб’єктів у ієрархічному ранзі; параметри, що оцінюються, повин$
ні бути однотипними за своєю соціальною значимістю та спіль$
ністю; осі стратифікації мають бути порівнюваними 13.
Теоретичні положення концепції статусного неузгодження узго$
джуються з розглядом природи етнічних конфліктів у рамках
спеціальних теорій етнополітичного конфлікту, що базуються на
множинній нелінійній казуації, серед яких базовими є теорії ет$
нополітичної стратифікації Дж. Ротшильда, соціально$психологіч$
на теорія етнічного конфлікту Д. Горовіца і теорія етнополітич$
ної дії Т. Гурра.
Теорію етнополітичної стратифікації було сформульовано
Дж. Ротшильдом на основі синтезу теорій конфліктної і ресурсної
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модернізації. За Дж. Ротшильдом, ключовою причиною політи$
зації етнічних спільнот і розвитку етнополітичних конфліктів
є зміна групового статусу етнічних груп внаслідок нерівномірності
процесів економічної і політичної модернізації у конкретних сис$
темах етносоціальної стратифікації суспільств. Дж. Ротшильд
розробив найбільш реальну структурну схему етносоціальної
стратифікації — «перехресно$мережану модель», яка характери$
зується нашаруванням мереж етнічних і соціальних груп, за якої
кожна етнічна група має великий статусний набір. При цьому фор$
мується певна перепредставленість чи недопредставленість членів
етнічних спільнот всередині економічних і політичних кластерів,
а наявність спільних референтних ціннісних орієнтацій сприяє
виникненню міжгрупової конкуренції, що є найважливішим дже$
релом конфлікту. Дж. Ротшильд відзначає, що центральним мо$
ментом конфлікту є порівняння представника етнічних спільнот
свого положення у певних стратах як такого, що забезпечує дос$
туп до різних видів дефіцитних ресурсів. При цьому підпорядко$
вана етногрупа сприймає становище домінуючої групи як рефе$
рентне, а своє місце у системі стратифікації як несправедливе
і таке, що потребує отримання політичного домінування як засо$
бу досягнення паритету, а високостатусні ж групи сприймають
такі прагнення як загрозу свого благополуччя й безпеки 14.
Ще однією базовою теорією, у контексті якої аналізується сис$
тема стратифікації і вплив етнічного статусу на розвиток етно$
політичної конфліктності, є соціально$психологічна теорія етно$
політичного конфлікту, сформульована Д. Горовіцем на основі
синтезу соціально$психологічного і політико$соціологічного ракур$
сів аналізу. Первинним для аналізу причин етнополітичних кон$
фліктів Горовіц вважає визначення соціального складу етнічних
груп і моделі етносоціальної стратифікації суспільства, що розгля$
дається. Він виділяє два типи стратифікації. Основна відмінність
їх залежить від того, «збігається соціальний клас з етнічним по$
ходженням, чи ні. Там, де вони збігаються, можна говорити про
ранжирувані етнічні групи; там, де групи є крос$класовими, мож$
на говорити про неранжирувані етнічні групи»15. Ключовими мо$
ментами визначення типу моделі етносоціальної стратифікації є:
наявність у групи повного набору статусів і легітимної еліти, яка
може законно впливати на формування системи стратифікації
у суспільстві16, логічна неможливість існування визнаного вищого
класу у підпорядкованій групі; керування підпорядкованої групи
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має бути прийняте домінуючою групою. Д. Горовіц виділяє дві
основні моделі етносоціальної стратифікації: ранжирувані і неран$
жирувані системи. У першій, можливій тільки за повного легітим$
ного політичного домінування однієї етногрупи, є повна відпо$
відність між етнічною і соціальною ієрархією, чіткий поділ на
підпорядкований і пануючий статуси, соціальна мобільність об$
межена етнічною належністю. Такими системами були Індія до
офіційної відміни каст і режим апартеїду в ПАР.
Більш поширеними є неранжирувані системи, в яких співіс$
нують паралельні етнічні групи. Ці системи відзначаються таки$
ми ознаками: кожна з них стратифікована всередині себе; етнічні
групи у неранжируваних системах можуть мати повний набір
статусів; у кожної групи є своя політична еліта, що легітимно пре$
зентує її інтереси; не існує повного паритету в доступі до соціально
значимих ресурсів і присутній певний елемент ранжирування17.
Об’єктом аналізу Д. Горовіца є постколоніальні держави Азії
й Африки, в яких етностатусні розбіжності як фактори етнополі$
тичного конфлікту можуть виявлятися таким чином. По$перше,
Д. Горовіц як головну причину конфлікту називає «протиставлен$
ня відсталих і передових груп»18, при цьому передові групи у не$
ранжируваних системах мають лише відносну «перевагу за таки$
ми параметрами, як середній рівень освіти, прибутку й участі
у сучасному секторі економіки»19. У кожної етногрупи складається
власна система оцінок і стереотипів відносно становища у суспільст$
ві, які породжують у більш відсталої групи «страх зникнення»
і провокують «сумніви у власній гідності і намір поновити її як важ$
ливішу частину групової ідентичності», що є «характерною рисою
неранжируваних етнічних систем»20, використовуючи для цього всі
можливі політичні засоби, що виявляється у загостренні бороть$
би за перевагу в політичній системі постколоніальних держав.
Окрім «страху зникнення» як продукту міжгрупових порівнянь
і протиставлень, в основі розвитку етнополітичних конфліктів
лежить «страх домінування», що базується на побоюванні ет$
нічної групи за свій колективний статус у політичній системі.
У такому разі влада розглядається не тільки як інструмент для
подолання економічної відсталості чи подолання групового неза$
доволення своїм статусом, але й як «відвернення загрози», «недо$
пущення домінування і пригноблення з боку інших» етнічних груп,
для «утвердження етнічного статусу»21 заради уникнення можли$
вої в майбутньому асиміляції.
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Етнічний статус як фактор розвитку етнополітичної конфлікт$
ності розглядається і в теорії етнополітичної дії Т. Гурра, побудо$
ваної на основі концепцій відносної депривації і групової мобілі$
зації. Основне положення теорії етнополітичної дії полягає в тому,
«що етнополітична активність мотивується глибинним незадово$
ленням народу його колективним статусом у поєднанні з кон’юнк$
турно визначеними політичними інтересами, які інтерпретуються
лідерами групи і політичними підприємцями»22. Т. Гурр аналізує
чотири групи факторів, які є причинами політичної дії етнічних
груп, що охоплюють практично всіх її представників: передумови
формування етнічного незадоволення і потенціал етнополітичної
дії; можливості етнічних груп для політичної дії; вплив глобальних
процесів і факторів міжнародного контексту на інтенсифікацію
етнічного незадоволення; вплив інституційних факторів на вибір
стратегії етнополітичної дії23. До першої групи факторів Т. Гурр
зараховує «колективне обмеження, що виникає як результат ет$
ностатусної нерівності по політичній і економічній осям стратифі$
кації, груповій дискримінації і демографічному й екологічному
стресу, що його відчуває група»24. Рівень обмеження групи, у свою
чергу, сприяє збільшенню сили групової ідентичності, яка стиму$
лює подолання внутрішньогрупової стратифікації і сегментації25.
Найбільш повно аналіз суб’єктивного аспекту етнічного ста$
тусу як конфліктного фактора провів М. Савва у своїй роботі «Ет$
нічний статус: конфлітологічний аналіз соціального феномену»,
схарактеризувавши сам етнічний статус як продукт групової сві$
домості, який сприймається й інтерпретується особистістю і ви$
значається через систему суб’єктивних оцінок і об’єктивних по$
казників і є найважливішою складовою соціального самопочуття
людини, яке прямо впливає на почуття національної обмеженості.
М. Савва виділяє два найважливіші суб’єктивні елементи етніч$
ного статусу — внутрішню згуртованість групи і збереження її
етнічної культури, що є системою координат, в яких оцінюються
етнічні розбіжності, і мають безпосередній вплив на конфлікто$
генний потенціал етнічного статусу26.
Рівень спадкоємності етнічної культури, по$перше, визначає
самооцінку її представників і ставлення до них з боку етносів, що
контактують. По$друге, є фактором підвищення етнічної солідар$
ності, визначає одноманітність реакцій поведінки, у тому числі
й у конфлікті, що активно виявляється тоді, коли в етносу з’явля$
ється власна еліта і виникає неминуче прагнення повної реаліза$
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ції національних прав і монопольного становища власної еліти
у сфері політичної влади.
Рівень етнічної солідарності (групова згуртованість) також пря$
мо впливає на рівень протистояння не просто якимось іншим колек$
тивам, але й іншим групам загалом27. Від рівня етнічної солідар$
ності прямо залежить інгруповий фаворитизм — система, що
формується у представників етногрупи, позитивного соціального
сприйняття (система оцінок, суджень) своєї етногрупи на противагу
іншим групам. Інгруповий фаворитизм має високий конфліктний
потенціал у разі, коли система стратифікації, що існує, береться
під сумнів будь$якою іншою групою у системі етностатусної ієрар$
хії, що породжує внутрішньогрупову упередженість і міжгрупо$
ве суперництво. Етнічна солідарність прямо залежить від рівня
будь$якої загрози статусному становищу етносу, а також й сама
сприяє зростанню міжетнічної конфліктності.
Крім системи суб’єктивних оцінок М. Савва виділяє групу до$
даткових об’єктивних показників етнічного статусу, що є факто$
рами розвитку етнічного конфлікту. По$перше, це оптимальність
соціальної структури етнічної групи. Мала представленість етногру$
пи у середовищі інтелігенції, підприємців і керівників позбавляє
групу можливості висувати зі свого середовища ідеологів і орга$
нізаторів, що призводить до виникнення суб’єктивних уявлень про
низький статус, пов’язаний з етнічністю, що, у свою чергу, викли$
кає зростання агресивності, яка поглиблюється різкою зміною зов$
нішніх умов існування етнічної спільноти. Мале представництво
у промисловості, у доступі до засобів масової інформації стримує
модернізацію і створює стереотип відсталого етносу, який прово$
кує зростання конфліктності, причому часто динаміка добробуту
етносів в одній системі стратифікації має більший конфліктоген$
ний потенціал, ніж самі розбіжності28.
По$друге, це тип розселення представників етносу (компакт$
ний чи дисперсний). За дисперсного типу розселення підвищується
щільність міжетнічних контактів, можливості для етнічної конку$
ренції та порівняння етностатусних позицій і, відповідно, — для
формування конфліктогенних уявлень.
По$третє, це тип етнічного середовища. М. Савва виділяє два
типи етнічного середовища: 1) спільноти «культури сорому», що
мають великий конфліктний потенціал, оскільки сприймають «чу$
жинців» як потенційно «залежних, низькостатусних, неповно$
цінних» 29, яких легко підкорити, легко застосувати до них силу;
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2) спільноти «культури провини», у яких «чужий» розглядаєть$
ся як «інший, але рівний».
По$четверте, це стан у системі державної влади, володіння якою
є ознакою високого статусу, підвищує конкурентні можливості
у боротьбі за ресурси, надає можливість представникам етнічної
спільноти провадити політику на користь своєї етногрупи. Крім
того володіння владою представниками одного етносу прямо впли$
ває на становлення етностатусних уявлень, але будь$який етнос,
що відчуває себе обмеженим у будь$якій сфері життя багатоетніч$
ної держави, у першу чергу намагається здобути доступ до влади30.
Можна відзначити, що у всіх перелічених теоретичних побу$
довах політичній владі як статусному маркеру надається особливе
значення. Виділяючи його вплив на розвиток суб’єктивного ра$
курсу етнічного статусу і взаємозв’язок з розвитком етнополітич$
ного конфлікту, можна скористатися словами Л. Дробіжевої:
«Участь у владі актуалізується у зв’язку з використанням влад$
ного ресурсу для отримання власності, проведення вихідних рі$
шень, а також для посилення почуття рівності, гідності групи»31
і має високий конфліктогенний потенціал, займаючи величезне
місце як у реальному житті, так і в уявленнях людей32.
Висновки:
1. Етнічний статус — як об’єктивний, так і суб’єктивний, є од$
ним з основних факторів виникнення і розвитку етнополітичного
конфлікту.
2. Жоден із традиційних об’єктивних компонентів етнічної
стратифікації, як і їх сукупність, не є основним і опосередковано
діючим фактором виникнення і розвитку етнополітичного кон$
флікту, а тільки необхідною базою для формування суб’єктивно$
го компонента етнічного статусу, сприйняття етногрупою свого
становища у системі етнічної стратифікації та її оцінки, що за
певних умов і призводить до розвитку конфлікту.
3. Володіння політичною владою не тільки впливає на мож$
ливість лобіювання інтересів етногрупи, але й має високий
конфліктогенний потенціал, оскільки воно не тільки визначає
об’єктивні умови існування етнічних груп у межах політичного
суспільства, а й активно формує суб’єктивне сприйняття статус$
них розбіжностей.
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ІІ. ЕТНОІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Юрий Шаповал

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОДОМОР
1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ:
НОВІ АРХІВНІ ВІДКРИТТЯ, НОВІ ДИСКУСІЇ
Стаття присвячена актуальним питанням дискурсу істо#
ричної пам’яті в Україні. Приділено увагу новим документам та
акцентам у дискурсі про Голодомор 1932–1933 років.
Yury Shapoval Memory of the Holodomor of 1932–1933 in
Ukraine: New Archival Discoveries and New Discussions. The article
shows that the integration of the Holodomor into the European and
world culture of memory is not possible without a comparison of this
tragedy with the losses suffered by other nations in the Stalinist USSR,
and with the Holocaust. This is the only way to find the answer to the
question of whether Ukraine with its Holodomor is trying to «eclipse»
that which has become axiomatic in the consciousness of many nations.
One of the crucial lessons of studying the famine of 1932–1933 lies
in understanding that one should not instrumentalize this problem; it
is also not worth externalizing memory, that is, placing responsibility
exclusively on some kind of external forces and factors. Finally, all
scholarly discussions should be separated from political ones.
22 квітня 1935 року на ім’я першого секретаря ЦК КП(б)У Ста$
ніслава Косіора та другого секретаря ЦК КП(б)У Павла Постише$
ва надійшов лист від Управління народногосподарського обліку
Держплану УСРР. У листі було зафіксовано офіційні (а тому, за
радянською традицією) далеко не повні відомості, згідно з якими
Україна на початку 1934 року втратила 4 мільйони 179 тисяч
сільського населення1.
Власне, і нові архівні відкриття за останні 10–15 років, і нові
дискусії, породжені згаданими відкриттями, а також певними по$
літичними імпульсами, обертаються навколо зазначених цифр.
Адже цифри підтверджують: саме Україна зазнала найбільших
втрат від голоду початку 1930$х, який заторкнув багато народів
тодішнього Радянського Союзу (всього, за офіційним визнанням
сучасних російських керівників, в СРСР померло 7 мільйонів
людей). Проблема полягає в поясненні, чому так сталося і чи стояла
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за цим якась спеціальна антиукраїнська політика? Якщо така
політика здійснювалася, чи можна вважати її геноцидом проти
українського народу? У цьому матеріалі, спираючись на нові пуб$
лікації, я спробую відповісти на ці запитання, а також окресли$
ти коло проблемних питань.
***
Для початку — про нові архівні відкриття. Цікаво, що вони
не були детерміновані винятково політичною кон’юнктурою, але
вона їм значно сприяла. Ані в часи Президента Леоніда Кравчука
(1991–1994), ані в часи Леоніда Кучми (1994–2004) не було опри$
люднено стільки недоступних раніше документів, як у період пе$
ребування при владі Віктора Ющенка (2005–2010). Втім, традиція
дослідження трагедії голоду в Україні почала складатись і закріп$
люватися до запровадження інституту президентства, ще в період
існування Компартії України. У 1990 році вийшов друком збірник
документів «Голод 1932–1933 років в Україні очима істориків,
мовою документів»2. У другій його частині вперше були надруко$
вані унікальні і принципово важливі партійні документи, що
стосувалися Голодомору.
Проте саме в період президентства Ющенка ця проблема (ці$
ною вдалих і не дуже вдалих зусиль) була виведена на державний
і міжнародний рівень. Про Голодомор почало дискутувати широ$
ке коло дослідників різних країн (і не лише дослідників), адже
без всебічного розуміння цієї трагедії неможливе розуміння ба$
гатьох подій у ХХ столітті.
В Україні у дослідження Голодомору Віктор Ющенко включив
створений при ньому у травні 2006 року Український інститут на$
ціональної пам’яті (УІНП), а також спецслужбу. Влітку 2006 року
було розсекречено низку джерел Галузевого державного архіву
Служби безпеки України (ГДА СБУ). Вони стосувалися голоду
1932–1933 років і доступ до них тривалий час був неможливий. Час$
тину цих документів і матеріалів було вміщено у науково$докумен$
тальному виданні «Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932–1933 ро$
ків в Україні в документах ҐПУ — НКВД», що витримало два
видання3.
У 2008 році процес розсекречування у ГДА СБУ було продовже$
но. Цього разу він охопив джерела, що переважно відбивають ді$
яльність іноземних дипломатичних представництв в УСРР. Ідеть$
ся про інформації, oцінки Голодомору польськими, німецькими,
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італійськими, турецькими, японськими дипломатами. Зазначені
матеріали різними каналами потрапляли до чекістів, які пильно
стежили за іноземними дипломатичними представництвами. Ці
документальні свідчення з наявними публікаціями документів
іноземних дипломатів про голод початку 1930$х років в СРСР
і УСРР4 є унікальним і важливим джерелом для подальших дослі$
джень і, здається, ще ніколи не використовувалися науковцями.
Ці документи були надруковані в рамках спільної польсько$
української видавничої серії за назвою «Польща та Україна у трид$
цятих$сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архі$
вів спеціальних служб»5.
Співробітники ҐПУ у 1932–1933 роках, очевидно, самі того
не бажаючи, виявилися, сказати б, досить добрими істориками,
фіксуючи у своїх документах ситуацію на селі, вимоги влади і влас$
ні зусилля для їх реалізації, настрої людей і репресивні заходи
щодо них, дії з блокування «витікання» правдивої інформації про
суть і масштаби Голодомору.
Крім документів спецслужби, почали активно публікуватися
джерела Центрального державного архіву громадських об’єднань
України (колишній партійний архів, ЦДАГОУ), Центрального
державного архіву вищих органів влади і управління України
(ЦДАВОВУ), Російського державного архіву соціально$політич$
ної історії (РДАСПІ), практично всіх обласних архівів України.
Разом із цим також було продовжено оприлюднення, сказати б,
людських документів і матеріалів — записів або інтерв’ю сучас$
ників і свідків Голодомору, які розповідали про те, що бачили чи
переживали6. Колись це був «компромат», а нині ще одне важли$
ве джерело для вивчення подій 1932–1933 років.
Якщо сказати коротко, розсекречені та надруковані архівні дже$
рела, інші оприлюднені матеріали дозволили насамперед відбити
українську специфіку голоду, особливості упокорення сталінською
державою саме України. Ця специфіка полягала, зокрема, і у більш
жорсткому контролі режиму за ситуацією в УСРР, і в більш жорст$
кій міґраційній політиці, і в тому, що політика нещадних хлібоза$
готівель була ув’язана зі зміною акцентів у національній політиці.
У зв’язку з цим Ґергард Зімон написав: «Поряд із «війною» про$
ти селянства тут велася війна проти української національної са$
мосвідомості»7.
Сталінова недовіра поширювалася не лише на селян, а й на
всю партійну організацію України. Це вельми виразно показує
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оприлюднений лише у 2000 році лист Сталіна Кагановичу від
11 серпня 1932 року. Таких оцінок і таких вимог Сталін не вистав$
ляв до жодної з тодішніх союзних республік.
Тепер відома (але до кінця 1980$х років секретна) партійно$
державна постанова від 14 грудня 1932 року вимагала не лише
виконання за будь$яку ціну хлібозаготівельних планів, а й припи$
нення «українізації». Вся провина за голод перекладалася на ла$
тентних «петлюровців» і «українських націоналістів», яких почали
шукати і активно нищити в усіх сферах суспільства. Виявилося,
що українці ніби самі собі організували голод і самі себе з’їли.
Неспроможність таких оцінок тепер ще більш очевидна.
Ніколя Верт у 2009 році написав, що, готуючи статтю для «Чор$
ної книги комунізму», він підкреслював, що українське селянство
було головною жертвою голоду 1932–1933 років. Тепер, після но$
вих публікацій, він дійшов висновку, що, по суті, це був останній
епізод зіткнення між більшовицькою державою і селянством, роз$
початого в 1918–1922 роках. Нові свідчення та нові арґументи,
за словами Верта, переконали його в тому, що український випа$
док «виразно особливий, і на запитання «Чи був Голодомор гено$
цидом?» єдино можливою відповіддю є «так»8.
Отже, недаремно у 1983 році, на схилі літ, британський журна$
ліст Малколм Маґґерідж, який писав для «Manchester Gardian»
і який їздив по «голодних» реґіонах СРСР, на запитання «Де Ви ба$
чили найжахливіший голод?», відповів: «Безсумнівно, в Україні»9.
І додавав: «…Це був один з найбільших злочинів наших часів, не
менший, ніж єврейська катастрофа чи вірменська масакра»10.
А ще раніше, у 1953 році, батько поняття «геноцид» Рафаель
Лемкін у своїй промові «Радянський геноцид в Україні» характе$
ризував Голодомор як «класичний приклад радянського геноци$
ду, найдовшого і широкомасштабного експерименту з русифіка$
ції, а саме — знищення української нації»11. Цей текст Лемкіна,
що зберігається у Відділі рукописів Нью$Йоркської публічної
бібліотеки, у 2009 році зусиллями професора Романа Сербина був
виданий в Україні англійською та ще двадцятьма сімома іншими
мовами світу.
28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила за$
кон «Про голодомор 1932–1933 років в Україні». Парламенти де$
яких країн прийняли спеціальні рішення про визнання Голодомо$
ру геноцидом українського народу. У своїй спеціальній резолюції
23 жовтня 2008 року Європейський парламент визнав «Голодомор
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(штучний голод 1932–33 років) жахливим злочином проти наро$
ду України та усього людства»12.
Теза про Голодомор як геноцид стала головним подразником
російсько$українських взаємин у 2004–2010 роках. Часом вони пе$
реходили в таку політично карикатурну форму, як ноти міністерств
закордонних справ про минуле. Російська дипломатія в цілому
успішно організувала протидію спробам України добитися визнан$
ня Голодомору геноцидом на міжнародному рівні. У 2008 році мі$
ністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у листі до своїх ко$
леґ з інших країн (крім України), закликаючи не підтримувати
ініціативи Києва по комеморації жертв Голодомору, стверджував:
«Мета українського керівництва є очевидною: притягнути Ро$
сійську Федерацію до відповідальності за голод та розпалити во$
рожнечу між братськими народами України та Росії»13.
I тут саме час сказати ще раз про українське керівництво. Де$
хто переконаний, що проблему дослідження голоду ініціювали
якісь «українські націоналісти» під політичним «омофором» 3$го
Президента України Віктора Ющенка. Як я вже сказав, це неп$
равда. Як неправда і те, що існувало «державне замовлення» на
тему Голодомору і спеціальне «нагнітання» антиросійських на$
строїв і стереотипів. Насправді цього не було у чистому вигляді.
Понад те, (невдалі) спроби Ющенка провести закон про відповідаль$
ність за заперечення Голодомору поглибили амбівалентне став$
лення суспільства та серйозних дослідників до проблеми голоду
1932–1933 років. З іншого боку, роздратування російських по$
літиків і деяких російських дослідників спробами вказати на ук$
раїнську специфіку голоду сприяло нагнітанню антиукраїнських
настроїв у Росії.
І не лише в Росії. Дехто із західних дослідників заговорив
навіть про «змагання жертв», про те, що Україна прагнула «заті$
нити» Голодомором Голокост etc. Дехто із західних дослідників
виробляє суперечливі оцінки. Наприклад, Андреа Ґраціозі на за$
питання «Чи був український голод геноцидом?» дає, по суті, дві
відповіді. Перша — ні, «якщо мати на увазі голод, задуманий ре$
жимом, або ж — за ще менш обґрунтованою версією — Росією,
щоб знищити український народ. Ця відповідь залишається
неґативною, якщо взяти обмежене визначення геноциду як за$
здалегідь спланованої волі знищити всіх членів етнічної, релі$
гійної чи соціальної групи, і під це визначення підпадає лише Го$
локост»14.
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Друга відповідь Ґраціозі суперечить першій: якщо замисли$
тися над істотною різницею між рівнем смертності в різних рес$
публіках, якщо додати до мільйонів жертв в Україні, включно
з жертвами на Кубані, мільйони русифікованих українців після
грудня 1932 року і мільйони селян$втікачів, які зазнали тієї самої
долі після того, як прорвалися через міліцейські застави і знайш$
ли притулок в Російській республіці, якщо врахувати те, що вна$
слідок цього українське етнічне населення втратило 20–25%, якщо
згадати, що ця втрати були зумовлені рішенням — які, безсумнів$
но, були актом суб’єктивної волі — використати голод з антиукра$
їнською метою на основі «національної інтерпретації», обмірко$
ваної Сталіним в другій половині 1932 року, якщо не забувати,
що якби не це рішення, жертв було б щонайбільше порядку сотень
тисяч, тобто, менше, ніж під час голоду 1921–22 років, якщо,
врешті, взяти до уваги знищення великої частини політичної та
інтелектуальної еліти республіки, від сільських вчителів до націо$
нальних лідерів, тоді відповідь на запитання «Чи був Голодомор
геноцидом?», на думку Ґраціозі, «не може не бути ствердною»15.
Аналізуючи публікації Андреа Ґраціозі, один з українських
дослідників зауважує, що він у всіх публікаціях, напевно, боя$
чись їх можливого використання в політичних дебатах, підкрес$
лює, що винними у геноциді є Сталін і його режим, але ні в якому
разі не Росія і не росіяни16.
А сучасні росіяни йдуть ще далі. У січні 2007 року керівник
Федерального архівного агентства Росії В.Козлов надіслав лист
у зв’язку з підготовкою збірника документів «Голод в СССР.
1932–1933 гг.», відзначаючи, що в роботі, крім російських, візь$
муть участь архівні органи Республіки Білорусь і Казахстану.
У доданій до листа пояснювальній записці містилася наперед ви$
значена «концепція теми збірника»: голод був викликаний потре$
бами форсованої індустріалізації.
Серед рекомендацій, як саме добирати документи для публі$
кації, була така: «Враховуючи «український фактор», належить
добирати документи з таким розрахунком, щоб вони доводили
універсальний характер хлібозаготівель 1932 р., здійснюваних
одними й тими самими методами у кризових районах (Україна,
Північний Кавказ, Нижня Волга)… Причому добирати їх слід у та$
кий спосіб, щоб було видно трагедію всього радянського селян$
ства». Тобто збірника ще немає, документи ще не підібрані, але
вже «осмислені» — ніяких українських акцентів.
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Це є добрий приклад для західних дослідників: не треба аж
так захищати Росію. Вона захищає себе у різний спосіб, а дехто
з російських дослідників повчає українських. Навіть такий авто$
ритетний вчений, як Віктор Кондрашин, пише про те, що в Україні
часів Ющенка «через політичну кон’юнктуру з’явилась теорія, що
розділила трагедію всього радянського селянства в 1932–1933 рр.
на «геноцид голодомором в Україні» і голод у решті реґіонів ко$
лишнього СРСР, в том числі у Росії»17. Зрозуміло, Кондрашин за
те, щоб не роз’єднувати, а «об’єднувати Росію і Україну…»18
Проте виникає запитання, до якого саме об’єднання заклик і як
можна єднатися на підставі наперед визначеної схеми, що ніве$
лює специфіку трагедії голоду у різних реґіонах СРСР? Надруко$
вані в останні роки в Україні документи підтверджують специфіку
української ситуації. Бачити і розуміти це — не означає прини$
жувати чи іґнорувати тодішню ситуацію в інших реґіонах СРСР.
Аналіз сучасної української історіографії засвідчує, що до$
слідження українського, всесоюзного і міжнародного вимірів Го$
лодомору поки що не склалися в цілісну картину. Наприклад,
відсутні серйозні компаративні студії, що дозволяють детально
порівняти ситуації в УСРР і Россії, в УСРР і Казахстані. «За кад$
ром», по суті, залишається і описання перспективи виконавців,
участь самих українців у «буксирних», «рейдових» бригадах, учас$
ників «штурмових декад», які відбирали у людей хліб, а також
у партійно$державних і каральних органах. Тим часом розумін$
ня цього є засадничим для критики «віктимного» дискурсу, що
зображує українців лише у вигляді жертв. Разом з тим відомо,
що в багатьох випадках геноцидів члени віктимізованої групи та$
кож були серед виконавців.
Цілком очевидно, що інтеграція Голодомору у європейську і сві$
тову культуру пам’яті неможлива без порівняння його із втратами
інших народів сталінського СРСР, а також з Голокостом. Лише
так можна знайти відповідь на запитання, чи не «затіняє» Ук$
раїна «своїм» Голодомором те, що вже у свідомості багатьох наро$
дів стало аксіоматичним.
Один з ключових уроків вивчення голоду 1932–1933 років по$
лягає в розумінні того, що не слід інструменталізувати цю проб$
лему, не варто також екстерналізувати пам’ять, тобто покладати
відповідальність виключно на якісь зовнішні сили і фактори.
Нарешті, слід відокремлювати наукові дискусії від політич$
них. В Україні необхідно подолати ситуацію, за якої історичну
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пам’ять перетворено на поле битви між посткомуністами і націо$
нал$лібералами. Цього року в Україні змінилася влада і новий Пре$
зидент Віктор Янукович, перебуваючи у Брюсселі, вже встиг за$
явити, що його влада не вважає Голодомор геноцидом. Було змінено
також голову Українського інституту національної пам’яті. Де$
які прикмети говорять за те, що нове керівництво не дуже обтя$
жує себе пошуками адекватної політики пам’яті, повторюючи і
повертаючи у суспільну свідомість радянські стереотипи.
Проте і за цих умов дослідження Голодомору і формування
належної пам’яті про цю трагедію залишається завданням в пер$
шу чергу науковців.
___________
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Юрій Поліщук

ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ
ЩОДО РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
(КІНЕЦЬ ХVIII — ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
На прикладі єврейських громад Правобережної України дослі#
джується етноконфесійна політика російського царизму напри#
кінці ХVIII — на початку ХХ століття.
Yurii Polishchuk The Russian Czarism’s policy towards the
religious life of the Jewish communities of Right Bank Ukraine (the
late 18th to early 20th century). On the example of Jewish communi#
ties of Right#bank Ukraine are being researched ethno#confessional
politics of Russian czarism at the end of 18 and at the beginning of
20 centuries.
В умовах розбудови Української держави актуальним є пи$
тання суспільної злагоди, єднання усіх здорових сил навколо її
зміцнення. В такій ситуації з особливою гостротою постає питання
духовного єднання народів України, толерантних стосунків пред$
ставників різних релігійних конфесій. Для цього потрібно мати
правдиву історію релігійного життя України.
Слід зазначити, що сучасні дослідники приділяли певну ува$
гу цим проблемам1. Проте переважна більшість їхніх робіт прис$
вячена загальноукраїнським церковним проблемам і в них фак$
тично не враховані регіональні особливості релігійного життя,
вплив на нього етнічних і політичних факторів. Винятком можуть
бути дослідження С. Жилюка, О. Іващенко, А. Опрі, С. Таранця2
та ін., в яких висвітлюються питання розвитку російської право$
славної церкви, хасидизму на Волині, ліквідації уніатської церк$
ви, життя старовірських громад на Поділлі.
Проте досліджень, в яких аналізувалися б етнополітичні ас$
пекти релігійного життя на теренах Правобережної України в пе$
ріод панування там Російської імперії, фактично немає. Тому ав$
тор і звертається до зазначеної проблеми.
Стержнем кожного народу була та й залишається релігія, яка
в багатьох випадках визначала його розвиток, громадське, культур$
не й навіть економічне життя, сприяла формуванню та утверджен$
ню його етнічної ідентичності. Не були винятком і євреї. Саме
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релігія, релігійна обрядовість, кругова порука пов’язали усіх євреїв
у нерозривне ціле. Тому можна погодитися з твердженням російсь$
кого письменника і публіциста Едуарда Тополєва, що «...єврейсь$
кий народ не асимілювався з іншими народами саме завдяки релігії,
суворим консервативним релігійним правилам, що зберігалися
протягом п’яти тисяч років. Той, хто відходив від пунктуального
дотримання усіх релігійних правил, євреєм не вважався»3.
Не було винятком й релігійне життя євреїв, які з приєднан$
ням Правобережної України до Речі Посполитої почали активно
колонізувати цей край. Тут вони творили замкнуті общини (ка$
гали), на культуру, побут і співжиття яких вагомо впливала їхня
релігія, рабини. В межах кагалу проходило економічне, господарсь$
ке, релігійне та щоденне життя членів общини4.
Не змінилася ситуація й після того, як Правобережжя уві$
йшло до складу Російської імперії. Включення цих земель до «сму$
ги осілості» не ліквідувало відособлення єврейського населення від
інших етнічних груп краю, життя якого і далі концентрувалося
навколо своєї громади (кагалу), де кожний її член був пов’язаний
кровними зв’язками, дружбою, економічними інтересами та релі$
гією. Культурний і соціальний процес, який проходив поза кага$
лами, фактично не зачіпав пересічного єврея. Тому кагали були
закриті для проникнення зовнішнього світу і, як влучно підмітив
автор «Книги кагала» Яків Брафман, «мали на меті лише одну
ціль … збереження іудейства в його недоторканності»5. При цьо$
му важливе місце в їхній діяльності займало забезпечення релі$
гійних потреб євреїв6.
Спочатку, після першого поділу Речі Посполитої, російська вла$
да намагалася інтегрувати євреїв, прирівняти їх адміністративно
та юридично до решти населення7. Проте досить швидко ситуація
змінилася. Російську владу не задовольняла громадська, релігійна
відособленість євреїв краю, які, як писалося в одному зі щорічних
звітів губернаторів краю до С.$Петербурга, являли собою «…плем’я
повністю відособлене від іншого населення морально$релігійним
культом, але в той же час сильне своєю згуртованістю…»8. Адже
це йшло в розріз з основними положеннями її політики на приєд$
наних землях, в основі якої лежала ідея русифікації та оправослав$
лення «інородців», в тому числі й євреїв. До того ж, у Російській
державі «засади антиєврейської політики мали багаторічні корені»
і ґрунтувалися вони в основному на тому, що євреї «імені Христа
Спасителя ненависники». Тобто царська політика, спрямована
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на право обмеження євреїв, базувалася в основному «на релі$
гійних мотивах»9.
Слід зазначити, що такий підхід до «єврейського питання» до$
мінував в імперії протягом усього буремного ХІХ століття, незва$
жаючи на зміни імператорів, проведення реформ чи контрреформ.
При цьому він був притаманний не лише офіційному С.$Петер$
бургу, а й значному загалу освічених кіл імперії. Так, у 60$х рр.
відомий слов’янофіл І. Аксаков писав, що для вирішення «єв$
рейського питання» є лише один шлях — прийняття ними хрис$
тиянства10. У той же час у 1889 р. Правлячим Сенатом визнавало$
ся, що єдиною підставою обмеження прав євреїв в імперії є їхнє
віросповідання11.
Наприкінці ХVIII — на початку ХІХ ст. свій варіант вирішення
єврейського питання запропонував сенатор Г. Державін. У ньому,
зокрема, передбачалося встановлення контролю за релігійним
життям євреїв імперії шляхом створення спеціального урядового
органу12. Проте С.$Петербург пішов дещо іншим шляхом. В осно$
ву боротьби проти «їхньої віри та зовнішніх проявів релігійного
життя»13 було покладено чотири напрями. Перший — навернення
євреїв до християнства та обмеження спілкування ортодоксаль$
них євреїв з християнами. Другий — встановлення контролю над
синагогами, молитовними школами, рабинами та перетворення
останніх на провідників своєї політики в єврейському середови$
щі. Третій — пряма заборона проведення релігійних обрядів. Чет$
вертий — боротьба проти хасидизму.
Перший напрям був апробований російським самодержавст$
вом дуже давно. Так, ще під час Лівонської війни (1558–1583 рр.)
євреям, які проживали в захоплених московськими військами міс$
тах, пропонувалося прийняти православ’я, а тих, хто відмовлявся,
страчували. На це, зокрема, вказує відомий російський історик Ми$
кола Карамзін, який в багатотомній «Истории государства Российс$
кого» відмічає, що після взяття Полоцька Іван Грозний наказав усіх
євреїв хрестити, а тих, хто відмовлявся, — «топити в Двіні»14.
З приєднанням до складу імперії Правобережжя України, бі$
лоруських і прибалтійських земель, де проживала значна части$
на єврейського населення, царизм знову згадав цю практику.
При цьому виношувалися надзвичайно амбіційні плани, їх уже
в другій половині ХІХ століття озвучив обер$прокурор синоду
Г. Побєдоносцев, який заявив, що потрібно, аби третина євреїв
охрестилася15.
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Початок такої політики було покладено ще наприкінці ХVIII
ст., а в 1800 та 1801 рр. світ побачили царські укази, що припи$
сували брати на державну службу лише тих євреїв, які прийняли
християнську віру. Схожі вимоги викладалися й у постановах
уряду, сенату. За їхнім виконанням встановлювався жорсткий
контроль, і чиновники змушені були періодично повідомляти до
С.$Петербурга про осіб єврейської національності, які не прийня$
ли християнство, але перебували на державній службі16.
У подальшому ця робота ще більше активізувалася. У 1817 р.
було засноване «Товариство ізраїльських християн», яке цар взяв
під свою опіку. Офіційно воно було створене для надання під$
тримки вихрещеним євреям і тим, хто ще мав це зробити, а нас$
правді, «Товариство» мало за підтримки місцевої влади «допома$
гати євреям переходити у православ’я». На це, зокрема, вказує
те, що євреям, які ставали його членами, урядом безкоштовно
відводилися землі у спадкове володіння для домашнього господа$
рства. Таким особам дозволялося займатися різними ремеслами,
торгівлею, засновувати й утримувати фабрики та заводи, варити
пиво, виготовляти вино, інші алкогольні напої як для власного
споживання, так і для продажу в межах своїх поселень і т. д.
Проте діяльність «Товариства» не давала очікуваних резуль$
татів. Тому для активізації його роботи в С.$Петербурзі було ство$
рено Комітет опікунства ізраїльськими християнами, до якого
увійшли представники департаментів освіти та пошти, обер$проку$
рор сенату та інші високопоставлені чиновники. Але й він не змінив
ситуації. Євреї, як і раніше, не поспішали змінювати віру. На це,
зокрема, вказує доповідь князя Голіцина імператору. Як наслі$
док, останній охолов до «Товариства», яке формально проіснува$
ло до 1833 р.17.
Для тих євреїв, які приймали християнство, центральна влада
встановлювала й інші пільги. Так, у серпні 1820 р. сенат Російської
імперії постановив, що євреї, які прийняли християнську віру,
звільнялися від усіх виплат на користь єврейської громади. У лис$
топаді 1822 р. сенат дозволив таким євреям переходити у будь$
який соціальний стан. У наступному році цей же вищий орган
державної влади імперії затвердив постанову «Про дозвіл євреям
після прийняття християнської віри римсько$католицького віро$
сповідання вступати в духовне звання та про звільнення їх від по$
душного оподаткування». Микола І видав указ про обов’язкове
хрещення євреїв, які працювали на державній службі. Згодом
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вони та їхні нащадки звільнялися від військової служби18. Восени
1830 р. світ побачила постанова сенату, що надавала євреям, які
прийняли християнство, трирічні податкові пільги, а засуджені за
злочини євреї отримували після хрещення значні послаблення19.
Не відставали в такій роботі й інші органи російської влади.
Особливо активно вона проводилася серед євреїв$рекрутів. Як ві$
домо, євреїв почали брати до війська у 1827 р. (до цього вони ви$
плачували рекрутський податок)20. Крім того, за податні недоїмки
євреїв обкладали додатковою рекрутською повинністю з розрахун$
ку один рекрут за кожні 2 тис. руб. недоїмки21. Така політика приз$
вела до того, що значна кількість єврейської молоді щорічно по$
повнювала російську армію.
Аналіз джерел свідчить, що до євреїв$рекрутів, які зберігали
свою віру, в армії було особливе ставлення. Досить часто вони за$
знавали моральних і фізичних утисків. Їм було заборонено присво$
ювати звання унтер$офіцера, призначати писарями, денщиками
та ін. Зрозуміло, що це робило службу євреїв$рекрутів надзвичай$
но важкою. Влада вирішила скористатися цим. У вересні 1830 р.
Міністерство внутрішніх справ розіслало на місця циркуляр, у яко$
му приписувалося активізувати роботу з вихрещення євреїв$рекру$
тів22. При цьому офіцери мали якнайактивніше схиляти їх до цього.
«Вихрестів» краще одягали, годували, звільняли від муштри23.
У березні 1832 р. Кабінет міністрів імперії надав Міністерству
внутрішніх справ право дозволяти неповнолітнім євреям перехо$
дити до християнства24. Особливо активно ця робота розгорнулася
серед євреїв$кантоністів, підлітків, яких у 12$річному віці брали
до шкіл кантоністів. Кантоністи посилалися на постій лише в бу$
динки православних. Їм заборонялося всяке спілкування, навіть
листування, з рідними. Тому, на думку С.$Петербурга, вони мали
стати легкою здобиччю «вербувальників» до православ’я25. Лише
законом від 9 липня 1859 р. євреї$кантоністи були повернуті до
батьків і родичів на виховання до двадцятирічного віку26.
Аналіз архівних матеріалів свідчить, що євреї, які переходили
в християнство, крім названих вище пільг, отримували ще й досить
значну матеріальну допомогу, сума якої доходила до 30–40 руб.
сріблом27. Ця винагорода була скасована в 1859 р.28.
Потрібно зазначити, що влада на місцях намагалася виявляти
євреїв, схильних до прийняття православ’я, про них збиралася до$
сить детальна інформація, з ними провадилася активна роз’ясню$
вальна робота. Спочатку це робилося відкрито й тому інформація
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про таких євреїв ставала відомою єврейській громаді, яка не була
зацікавлена в таких переходах і чинила на них тиск, прагнучи не
допустити цей перехід. Джерела свідчать, що єврейські громади пе$
реслідували євреїв, які приймали християнство. При цьому вико$
ристовувалися різні методи впливу. Серед них були й переконання,
залякування, «задушевні розмови» з членами родини, виключен$
ня з членів комерційних та акціонерних товариств, відлучення від
спільної виробничої діяльності й навіть фізичне побиття29.
Зрозуміло, що все це стримувало тих євреїв, які думали про
перехід до православ’я. Тому на початку 1859 р. Київський гене$
рал$губернатор князь Іларіон Васільчіков розіслав губернаторам
краю циркуляр, в якому зобов’язав їх переорієнтувати місцеві
органи влади, і в першу чергу поліцію, з відкритих до конфеден$
ційних засобів збору інформації про євреїв, які виявляли бажан$
ня перейти у православ’я30.
Зрозуміло, що найактивнішу позицію щодо оправославлення
євреїв займала російська православна церква, яка, як відмічають
сучасні російські дослідники історії православ’я в Росії, «...завжди
вважала своїм обов’язком не лише керувати життям православ$
ного населення, а й насаджувати православ’я серед людей, які
належали до інших релігій...»31.
Досить часто вихрещення євреїв проводилося в найбільших
православних храмах, за участю найвідоміших, найавторитетні$
ших православних священиків. В ідеалі до обряду «кандидатів»
мали ознайомити з православними звичаями, традиціями, обря$
дами, з основами православної віри, «перевірити морально$психо$
логічну готовність до переходу в християнство»32. Проте насправді
механізм переходу був набагато простішим: від «кандидата» ви$
магалося лише знання кількох православних молитов і письмове
прохання на ім’я архієрея. Після охрещення вони отримували
нові імена православних святих33. Тобто, все це мало формальний
характер. І це зрозуміло. Адже для влади та й російської правос$
лавної церкви не важливою була «якість нового християнина»,
а важливим був сам факт переходу іудея у православ’я. На це,
зокрема, вказує те, що влада, як місцева, так і центральна, все ро$
били для того, щоб євреї, які виявляли бажання прийняти хрис$
тиянську римо$католицьку віру, не робили цього, а переходили
до православ’я34.
Аналіз джерел свідчить, що активна політика щодо «вихре$
щення євреїв» не дала бажаних результатів. Так, за підрахунками
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дослідників, християнську віру прийняли лише понад 50 тис. єв$
реїв Росії35.
Слід зазначити, що доля євреїв$вихрестів зазвичай складалася
не просто. Адже досить часто вони зазнавали переслідувань з боку
єврейських громад, та й надії на покращання життя після прий$
няття православ’я для багатьох не справджувалися. Більш того,
в 1909 р. синод ухвалив рішення поселяти охрещених євреїв на
селі, зобов’язавши їх займатися землеробством, яке не було по$
пулярним серед них36. Усе це та деякі інші причини приводили
до того, що частина євреїв$вихрестів досить швидко поверталася
до релігії батьків. Щоб запобігти цьому, влада почала вимагати від
них розписки, де вони брали на себе зобов’язання «навіки порва$
ти з іудаїзмом, бути вірними православ’ю все життя та виховува$
ти своїх дітей лише в цьому дусі»37. Проте це мало що дало й ба$
гато євреїв$вихрестів не виконували свої зобов’язання.
Вищевикладений матеріал свідчить, що активна політика С.$Пе$
тербурга, російської православної церкви щодо вихрещення євреїв
не дала бажаних результатів і напередодні Першої світової війни
переважна більшість євреїв Правобережної України і надалі спо$
відувала релігію своїх батьків і зберігала свою національну мову,
культуру й не піддавалася русифікації, чого вперто добивався
російський царизм. Це розуміли й у С.$Петербурзі. У 1913 р. свя$
щений Синод затвердив термінові заходи щодо посилення роботи
серед іновірців. Для цього при ньому створили місіонерську ра$
ду, яка, поряд з іншими завданнями, повинна була спеціально
«вивчити стан іудейства» та розробити заходи боротьби з ним38.
Паралельно зі створенням сприятливих умов для переходу єв$
реїв у християнство влада намагалася обмежити сферу спілкування
іудеїв з православними. Зокрема, у 1818 р. з’явилася заборона
віддавати євреям для відпрацювання боргів боржників$христи$
ян, у 1819 р. — указ про «припинення робіт і послуг, які викону$
вали селяни та дворові люди для євреїв»39. Згодом їм заборонили
свідчити в суді проти православних та ін40.
Якщо говорити про другий напрям політики російського ца$
ризму щодо релігійного життя євреїв Правобережної України,
тобто встановлення контролю над синагогами, молитовними шко$
лами, рабинами та перетворення останніх на провідників своєї
політики в єврейському середовищі, то уже в першому Положенні
про євреїв, що датувалося 1804 р., російська адміністрація зроби$
ла спробу поставити під свій контроль рабинів й чітко окреслити
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сферу їхньої діяльності. Зокрема, хоча цей документ й зберіг за
єврейськими громадами право обирати рабинів, але останніх ма$
ли затверджувати губернські органи влади.
Рабини обиралися на три роки й були на утриманні єврейської
громади. Вони мали стежити за дотриманням євреями обрядів,
вирішувати всі релігійні суперечки та ін41.
Крім того, царизм намагався обмежити права рабинів. Так,
Олександр І заборонив кагалам і рабинам призначати публічні
покарання членів єврейських громад, які порушили норми зви$
чаєвого права, а також «відлучати їх від синагог»42.
Досить швидко С.$Петербург зрозумів, що цих заходів замало,
й вирішив повністю поставити під свій контроль релігійне життя
єврейського населення імперії. Першим кроком на цьому шляху
стало нове Положення про євреїв, яке побачило світ у 1835 р. У ньо$
му, крім положень, що стосувалися господарського, громадського
життя євреїв, багато місця відводилося й релігійним питанням.
Зокрема, у цьому документі було зроблено спробу максимально
обмежити перелік місць, де євреї могли проводити богослужіння,
релігійні обряди. Так, у ньому підкреслювалося, що «громадські
молитви та богослужіння можуть здійснюватися тільки в спеці$
альних приміщеннях, для цього визначених: у синагогах і моли$
товних школах». За порушення цієї норми винні каралися вели$
ким грошовим штрафом (до тисячі рублів)43.
Положення також зобов’язувало рабинів публічно складати
присягу. Це мало робитися в синагозі чи молитовній школі, й при
цьому обов’язково мали бути поліцмейстер, городничий, члени ка$
галу та максимальна кількість місцевих євреїв44. На нашу думку,
останнє робилося для того, щоб продемонструвати єврейському на$
селенню залежність рабина від місцевої влади й держави загалом.
Фактично цим документом царизм намагався поставити під
контроль місцевої влади відправлення євреями своїх релігійних
обрядів.
Рабину, обраному громадою, надавалося виняткове право на
проведення обрізання, вінчання і погребальної молитви, нагляду
за «єврейським правовір’ям», а також ведення метричних книг.
В обов’язки останніх також входило й «спрямування євреїв на
додержання моральних обов’язків, виконання загальнодержав$
них законів і наказів органів влади»45.
Проте рабини, які утримувалися громадою й були підзвітні ли$
ше їй, мало зважали на місцеву владу й не дуже «ревносно служили
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імперії». Про це масово повідомляли з місць царя, сенат, комітет
міністрів, генерал$губернаторів46. Прикладом цього може слугу$
вати підготовлений чиновником Київського цензурного комітету
Йосипом Зіберлінгом документ з промовистою назвою «Про покра$
щання долі євреїв, які проживають у даній країні», в якому в усіх
бідах євреїв звинувачувалися «користолюбні та неосвічені раби$
ни». При цьому автор радить владі «знищити їх», а для «роботи
в синагогах України виписати кілька освічених рабинів з Німеч$
чини чи Італії»47.
Враховуючи все це, царизм вирішив замінити їх на «казенних
рабинів», які б здобували освіту в державних навчальних закла$
дах й утримувалися казною. Ці ідеї були викладені в розробленій
«Комітетом для визначення напрямів і шляхів докорінного бла$
гоустрою євреїв» (створений у 1840 р., який очолював міністр на$
родної освіти О. С. Уваров) програмі. У ній, зокрема, говорилося,
що для «…посилення морального виховання … євреїв … необхідно
ввести посади губернських рабинів, які, одержуючи оплату від каз$
ни, впливом своїм могли б сприяти здійсненню урядових рішень»48.
Ці ідеї знайшли підтримку серед правлячих кіл Російської ім$
перії. Цьому також сприяла ліквідація у 1844 р. кагалів49, внаслі$
док чого єврейські громади стали суто релігійними, а роль рабинів
ще більше зросла. До певної міри можна погодитися з висновком
сучасного дослідника П. Слободянюка, який, характеризуючи си$
туацію, що склалася на Правобережній Україні після ліквідації
кагалів, писав: «Після розпуску кагалів уся система громадсько$
го самоуправління перейшла до рук рабинату, який забезпечував
єдність, взаєморозуміння та взаємодію членів єврейських громад,
шукав виходи із найскладніших ситуацій. Рабин був дороговка$
зом єврейських мас в протистоянні офіційній владі та іноетнічно$
му оточенню, російщенню, соціальному, релігійному, економіч$
ному протистоянню»50.
Зрозуміло, що в цих умовах колоніальна адміністрація Пра$
вобережжя звернула особливу увагу на рабинів. Наслідком цього
стала поява низки царських указів, постанов сенату та комітету
міністрів, розпоряджень генерал$губернатора, губернаторів з єв$
рейського питання. Зокрема, ними вводився інститут казенних
рабинів, які, на думку влади, мали стати духовними пасторами
єврейських громад і представляти їхні інтереси в органах державної
влади та роз’яснювати євреям сутність державних законів. Крім то$
го, вони мали бути присутніми під час складання присяги євреями$
112

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

новобранцями, вести метричні книги, де фіксувалися дати наро$
дження, шлюбів і смерті членів громади, а в дні державних свят
виголошувати в синагогах патріотичні проповіді. «Духовних»
рабинів влада розглядала радниками казенних рабинів.
Казенні рабини формально залишалися виборними, але під$
биралися та затверджувалися місцевою владою, яка видавала їм
спеціальне свідоцтво про звання рабина. При цьому до кандидатів
на цю посаду ставилася низка вимог. Зокрема, вони повинні бу$
ли здобувати освіту в рабинському училищ, а після його закрит$
тя — в єврейському вчительському інституті або в іншому дер$
жавному навчальному закладі.
Для реалізації цих рішень імператор Микола І 17 жовтня 1844 р.
підписав указ про створення рабинських училищ, які за навчаль$
ною програмою прирівнювалися до гімназій51.
Одночасно Міністерство народної освіти розробило та затвер$
дило «Положення про рабинські училища», які були відкриті
в Житомирі та Вільно52. Проте 16 березня 1873 р. за Височайшим
повелінням Житомирське рабинське училище було перетворене
в Єврейський учительський інститут, який теж мав готувати ка$
зенних рабинів53. Але й він проіснував не довго.
Потрібно відмітити, що ці дії російського царизму не дали ба$
жаних для влади результатів. Казенні рабини, які, як зазначалося
вище, погано розумілися на канонах іудаїзму й, до того ж, були
нав’язані єврейській громаді місцевою владою, не користувалися
у євреїв авторитетом і повагою. Фактичними ж духовними настав$
никами громад залишалися традиційні (духовні) рабини, які фак$
тично і далі залишалися поза впливом влади. До того ж, вона не
контролювала фінансовий бік єврейських релігійних установ. Це
дуже непокоїло її. Для того, щоб посилити свій контроль за релі$
гійним життям євреїв, С.$Петербург влітку 1850 р. затвердив за$
кон «Про встановлення нагляду за синагогами й єврейськими мо$
литовними будинками». Суть його зводилася до того, що «міські
думи чи ратуші» повинні були встановити за єврейськими релі$
гійними установами суворий фінансовий контроль і про усі пору$
шення доповідати губернському правлінню, яке мало розбирати$
ся з ними та карати винних54.
Крім того, в цей час колоніальна адміністрація не лише проти$
діяла відкриттю нових синагог і єврейських молитовних шкіл, як
це вона робила раніше, а й почала активно закривати уже існуючі.
Так, в 1866 р. Київський генерал$губернатор Олександр Безак
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наказав залишити в Кам’янці$Подільському (адміністративний
центр Подільської губернії) лише 13 єврейських молитовних шкіл.
І це при тому, що в 50$х рр. ХІХ ст. їх там нараховувалося 2455.
При цьому будувати нові синагоги, закладати єврейські кладови$
ща дозволялося лише у віддалених місцях56.
Паралельно з боротьбою за встановлення контролю над сина$
гогами, молитовними школами та рабинами колоніальна влада
прагнула підірвати релігійні устої єврейських громад Правобереж$
ної України, забороняючи євреям виконувати традиційні релігійні
обряди. Яскравим прикладом такої політики може бути процес
заборони проведення традиційного щомісячного обряду Благос$
ловення Місяця. В 1851 р. влада запропонувала спеціально ство$
реній рабинській комісії зробити це. Проте та вирішила, що цей
древній обряд потрібно зберегти. Тоді в 1852 р. міністр внутрішніх
справ Росії направив на місця пропозицію про те, що забороняється
євреям здійснювати традиційний щомісячний обряд Благосло$
вення Місяця на вулицях і площах населених пунктів. У липні
цього ж року Київський генерал$губернатор підписав циркуляр,
за яким цей обряд можна було проводити лише біля синагог, ото$
чених великою загорожею, а за відсутності такої — в приміщенні
синагоги чи інших будинках. Нагляд за дотриманням цих вимог
покладався на рабинів. Їм же доручалося вести роз’яснювальну
роботу щодо недоцільності й навіть нерелігійності здійснювати
будь$які рухи тілом під час проведення обряду. Місцеві органи
влади, поліція повинні були контролювати місцевих рабинів, які
під розписку мали забезпечити нові умови проведення обряду
Благословення Місяця57.
Були й інші приклади такої політики. Так, згідно з Височайше
затвердженим рішенням Державної Ради від 18 червня 1892 р.
єврей, який без дозволу начальства дозволив собі привселюдне
моління, мав бути покараний штрафом на суму до 13 тис. руб.58.
Одним із напрямів впливу російської влади на релігійне життя
євреїв імперії була боротьба з хасидизмом, який вона вважала більш
небезпечним, ніж ортодоксальний іудаїзм. Особливо активного
поширення ця робота набула на Правобережній Україні, яка стала
батьківщиною «новітнього» хасидизму. Останнє можна поясни$
ти тим, що на той час на Волині й Поділлі склалися сприятливі
умови для реформування морально$релігійного життя євреїв.
Виникнення та поширення хасидизму традиція пов’язує з іме$
нем Ісраеля бен Елізара, якого в народі називали Баал Шем Тов,
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що в перекладі з єврейської мови означало «Володар доброго іме$
ні» або «Добрий чудотворець». З перших трьох букв цього імені
Б.Ш.Т. пізніше й склалося його імя — Бешт. Найпродуктивніші
свої роки він прожив у подільському містечку Меджибіж59.
Бешт вніс нове дихання в іудаїзм, зробивши багато для того, щоб
той став привабливішим і доступнішим для широкого єврейсько$
го загалу. Для цього проповіді він читав не древньоєврейською
мовою, а мовою простого народу — їдиш. Його молитва завжди
була простою та зрозумілою, звучала оптимістично й піднесено,
оскільки він був переконаний, що людина створена Богом для
щастя, тому служити Богові потрібно не з сумом, а з радістю60.
Хоча Бешт і не залишив після себе письмових праць, він пере$
дав основи свого вчення своїм учням, яких, за деякими даними,
було близько 60. Вони розійшлися територією Поділля, Волині,
Київщини, інших регіонів України, Польщі Литви, Білорусії, де
й поширювали вчення Бешта61. Деякі з них почали викладати йо$
го в письмових творах, що зробило хасидське вчення доступнішим
для широких єврейських мас. Зокрема, починаючи з 1791 р., ха$
сидські твори починають активно тиражувати друкарні таких міст
і містечок Правобережної України, як Полонне, Славута, Корець
та деяких інших62.
Сподвижницька робота Бешта та його наступників, а також те,
що хасидизм був «…якнайкраще пристосований до потреб єврейсь$
кого простолюду на Поділлі, Волині...», сприяли тому, що ха$
сидське вчення досить швидко поширювалося землями Правобе$
режної України. Деякі дослідники вважають, що до кінця ХVIII ст.
кількість його прихильників сягнула понад 100000 осіб і в ХІХ ст.
усе ще зростала63.
Потрібно відмітити, що приєднавши землі Правобережної Ук$
раїни, російський царизм, православна церква, поряд із боротьбою
з ортодоксальним іудаїзмом, почали наступ і на хасидизм, який во$
ни вважали надто небезпечним. На нашу думку, це було зумовлено
тим, що останній мав значне поширення серед широких єврейсь$
ких мас і, на відміну від ортодоксального іудаїзму, ніяк не контро$
лювався владними структурами, а цадики своєю національнокон$
солідуючою діяльністю були серйозною перешкодою на шляху
асиміляторської політики С.$Петербурга.
Крім того, думка про небезпечність хасидизму нав’язувалася
владним структурам і прямими конкурентами хасидів в єврейсько$
му середовищі — ортодоксальними, а згодом і казенними рабинами,
115

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

а також євреями$прогресистами, які були вхожі в органи влади.
Від них особливо перепадало цадикам, яких і рабини, і євреї$прог$
ресисти показували такими, що культивують серед євреїв без$
лад, провокують їх до непокори владі та ін.
Під впливом усіх цих чинників царизм розпочав активно об$
межувати права хасидів. У першу чергу це стосувалося цадиків,
за якими встановлювалося гласне і негласне стеження. Спочатку
влада їх переслідувала, використовуючи неправдиві звинувачен$
ня в порушенні російських законів. Про це, зокрема, свідчить доля
Ізраеля Фрідмана, який у шістнадцять років, після смерті бать$
ка, став цадиком у Ружині Київської губернії. У 1838 р. його за
неправдивим звинуваченням заарештували, проте згодом звіль$
нили. У 1840 р. над ним знову нависла загроза арешту й він, ря$
туючись від неї, змушений був емігрувати до Австрії64.
Схожі дії влади відчували на собі й інші цадики Правобережної
України, на що вказують численні рапорти, у яких йдеться про
їхнє пересування, спосіб життя та ін.65. Більш того, досить швид$
ко влада зрозуміла, що чи не єдиним способом зменшення впли$
ву цадиків є обмеження їхнього пересування територією краю й,
відповідно, спілкування з широким загалом євреїв. Як наслідок,
спочатку їх обмежили в пересуванні. Дозвіл на проїзд у той чи ін$
ший населений пункт цадик мав отримати у місцевих органів вла$
ди. Згодом їм взагалі заборонили покидати місця постійного прожи$
вання. Прикладом такої політики місцевої влади щодо цадиків
може бути ситуація, в яку в 70$х рр. ХІХ ст. потрапив Меєр Тверсь$
кий із містечка Озарина Могилівського повіту Подільської губер$
нії. За ним спочатку встановили таємний поліцейський нагляд,
а потім взяли підписку про невиїзд за межі містечка66.
Проте цадики знаходили можливості для нехтування цими за$
боронами. Нерідко вони записувалися до стану купців і свої часті
поїздки містечками краю пояснювали торгівельною необхідністю.
Коли ж це не спрацьовувало, то цадики «купували» дозволи на
пересування за великі хабарі у місцевих чиновників67. Проте й це
їх не рятувало від переслідувань, про що яскраво свідчать численні
рапорти поліцейських урядників, що зберігаються у фондах архі$
вів України.
Як уже зазначалося, важливу роль у поширені хасидизму віді$
гравали хасидські книги, що друкувалися в єврейських друкарнях
Меджибожа (Поділля), Корця, Дубно, Славути, Полонного (Во$
линь). Усвідомлюючи «шкідливість» єврейських і, в першу чергу,
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хасидських книг, російський царизм уже наприкінці ХVIII ст.
встановив на них сувору цензуру. Проте хасиди всіма можливи$
ми й неможливими способами намагалися обійти її і в багатьох
випадках це їм вдавалося. Тому на території західних і південно$
західних губерній імперії розпочалося активне переслідування
хасидської літератури, до чого залучилися не лише органи вла$
ди, а й ортодоксальні євреї й євреї$прихильники просвітницьких
ідей. Про останнє, зокрема, свідчить підготовлений євреями$прог$
ресистами Зандбергом і Фоделлом список єврейських друкарень,
що працювали в «смузі єврейської осілості», а також «Записка»
єврея$прогресиста Тугенгольда, який був цензором Віленського
цензурного комітету. В «Записці», що датується жовтнем 1831 р.,
автор звернув увагу уряду на шкідливість хасидських книг, які
заполонили Поділля та Волинь, і єврейських друкарень, що їх
друкували. Інший єврей — Іцхак Левінзон у 1833 р. запропонував
для боротьби з релігійним фанатизмом хасидів ліквідувати єврейсь$
кі друкарні, крім двох — у Вільно та Києві (у цих містах працю$
вали цензурні комітети, які, на його думку, могли не допустити
друкування хасидської літератури)68.
Зрозуміло, що все це дуже турбувало С.$Петербург і 27 листо$
пада 1836 р. світ побачило Положення Комітету міністрів про
введення суворого цензурного контролю над єврейськими книга$
ми. В першу чергу воно стосувалося хасидської літератури. Керу$
ючись цим документом, місцева влада губерній «смуги осілості»
закрила усі єврейські друкарні, крім двох — у Вільно та Києві.
В наказі цивільним губернаторам, затвердженому царем 3 червня
1837 р., вказувалося на необхідність пильного нагляду, щоб не
допустити появи таємних друкарень. Зміст «Положення» 1836 р.
був підтверджений в 1845 р. в «Положенні» про єврейські друкарні,
яке передало контроль над ними Міністерству народної освіти.
Лише в 1862 р. уряд Олександра ІІ зняв обмеження й дозволив від$
кривати єврейські друкарні в столицях і містах «смуги осілості»69.
Вищенаведений матеріал свідчить, що приєднання до складу
Російської імперії значних західних територій, у яких проживала
велика кількість єврейського населення (лише на Правобережній
Україні наприкінці ХVIII ст. мешкало близько 1 млн євреїв)70,
поставило перед С.$Петербургом питання, що робити з цим іномов$
ним, інокультурним, інорелігійним населенням, на якому висів
ярлик «імені Христа Спасителя ненависників»71. Не придумавши
нічого ліпшого, російський царизм усю силу державної машини
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кинув на боротьбу з релігійними поглядами євреїв. Вона мала
кілька напрямів — навернення євреїв до християнства, встанов$
лення контролю над їхніми культовими спорудами, рабинами,
боротьба з хасидизмом як найнебезпечнішою релігійною течією.
Проте усі спроби російської влади оправославити євреїв імпе$
рії, підірвати їхні релігійні переконання не дали бажаного резуль$
тату. Більшість євреїв залишилася вірною релігії своїх батьків,
зберегла свою мову, культуру.
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Оксана Винник

ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР ЛЬВОВА
ВПРОДОВЖ УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ
(1918–1919 РР.)
У статті розглядається використання міського публічного
простору Львова для утвердження домінування однієї зі сторін
упродовж українсько#польської війни 1914–1919 років. Автор з’ясо#
вує методи створення культу «оборонців» та «приватизації»
публічного простору міста однією із національних груп.
Oksana Vynnyk Lviv’s public space during the Ukrainian(Polish
war. The article is devoted to the analysis of the usage of Lviv public
space for the domination during the Ukrainian#Polish war 1918–1919.
The author describes the methods for creation the cult of «defenders»
and «privatization» of urban public space by one of national group.
Українсько$польський конфлікт на теренах Східної Галичи$
ни став продовженням Першої світової війни та наслідком розпа$
ду Габсбурзької монархії. Спустошливі бойові дії тривали впро$
довж 8 місяців, а територія колишньої провінції була розділена на
дві частини, розміри яких залежали від перемог чи поразок вою$
ючих сторін, одна перебувала під управлінням Польської держа$
ви, а друга — ЗУНР. Завданням цієї статті є з’ясувати вплив гро$
мадянської війни на публічний простір Львова, проаналізувати
зміни, що відбулися в ньому відповідно до нових потреб, способи йо$
го використання для створення нової моделі історичної пам’яті.
Владу у Львові захопили українські військові 1 листопада
1918 року, проте польські солдати та частина населення міста ор$
ганізували збройний опір. Внаслідок вуличних боїв місто було
розділене бойовою лінією на дві частини, що ускладнювало пересу$
вання вулицями цивільного населення. Припинення комунікації
з підміськими селами та військові дії всередині Львова спричинили
продовольчу кризу та зростання цін1. Після відступу українських
військ зі Львова 22 листопада впродовж двох діб тривав єврейсь$
кий погром. Оскільки нейтральна позиція єврейського населен$
ня під час українсько$польського конфлікту та збройні сутички
єврейської міліції з польськими загонами розцінювалися поля$
ками як зрада, погром став своєрідним покаранням. Відповідно
до висновків урядової комісії під час погрому загинуло 73 особи,
463 було поранено, спалено 46 будинків2.
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Оскільки українська армія в грудні взяла Львів в облогу, си$
туація в місті залишалася критичною. Впродовж наступних чо$
тирьох місяців тривало бомбардування Львова, мешканці міста
залишалися з грудня 1918 до квітня 1919 року без водопостачан$
ня, а з початку січня також без електропостачання, що припинило
рух трамваїв до травня 1919 року3. Проблеми з доставкою в місто
продуктів харчування призвели до великих черг біля магазинів,
нестачі борошна та хліба, фактичного зникнення з прилавків м’яса
та тваринних жирів, зростання цін, спекуляцій та голодних мані$
фестацій4. Внаслідок бойових дій також періодично переривало$
ся залізничне, поштове та телеграфне сполучення між Львовом
та іншими місцевостями, місто опинилося у фактичній ізоляції.
На початку березня 1919 року Галицька армія, здійснюючи Вов$
чуківську офензиву, знищила частину залізничної колії між Го$
родком і Судовою Вишнею, що перервало сполучення на місяць
між Львовом та Перемишлем5.
З огляду на багатоетнічний склад населення міста було декіль$
ка моделей історичної пам’яті серед його мешканців, що вико$
ристовувалися різними владами. Навіть російська адміністрація
під час свого перебування у Львові впродовж 1914–1915 років
трактувала окупацію як «збирання» колишніх руських терито$
рій, а себе як наступника Русі, що має законні права на ці землі6.
Бажання поляків обґрунтувати свої права на територію Східної
Галичини сприяло створенню міфів та культів, що б могли допо$
могти у цьому. Міф про героїчну боротьбу юних оборонців Львова
(орлят), дітей та жінок виник невдовзі після листопада 1918 ро$
ку. Місцева преса опублікувала багато історій про їхнє героїчне
життя та смерть, і частиною міфу стала віра в те, що місто було
визволене від українських військ польськими жінками, дітьми та
батярами7. У гезеті «Новий вік» наступного дня після відступу
українських військ було запропоновано присвятити одну із ву$
лиць міста дітям, які хоробро боролися за «визволення» Львова.
Автор статті пропонує перейменувати центральну вулицю «Кароля
Людвіка» на «Львівських дітей» і тим самим ще й затерти «нена$
висне» ім’я представника дому Габсбургів8. Одним із символів ді$
тей, які загинули за свободу рідного міста, став Юрко Бічан. Його
мати Олександра Загорська теж брала активну участь в «обороні»
Львова, зокрема у грудні 1918 року організувала «Громадянську
міліцію жінок». Юрко був чотирнадцятирічним хлопцем, який
20 листопада втік з дому і приєднався до польських захисників
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міста, але загинув у першому ж бою. Батьки вирішили поховати
його на тому самому місці, а також поставити пам’ятник9. Невдовзі
«Громадянський комітет жінок» заснував стипендію імені Юрка
Бічана, що призначалася для оплати навчання бідним малолітнім
учасникам військових дій10. Дуже схожою була історія Тадеуша
Лоевенштама. Важкопоранений хлопець, як зазначала одна із міс$
цевих газет, помер зі словами на устах: «Нехай живе польський
Львів»11. Такі розповіді про героїчну боротьбу дітей тиражувалися
і стали особливо популярними у міжвоєнний період12. Подібно тво$
рився також міф про численну участь в обороні Львова жінок13.
Похорони солдатів перетворилися з приватних родинних на
публічні церемонії та маніфестації, в яких брала участь значна кіль$
кість людей, залучалися оркестри, театральний хор, солісти місь$
кого театру. Перші урочисті похорони загиблих воїнів відбулися
вже 25 листопада 1918 року14. Прикладом урочистого прощання
з солдатами можуть бути похорони 23 солдатів з Варшави напри$
кінці січня 1919 року. Вони почалися біля будинку політехніки,
а потім процесія через центр міста пройшла до Личаківського
цвинтаря. Солісти львівської опери співали «Реквієм», а біля
пам’ятника Міцкевичу театральний хор заспівав жалібних пі$
сень, на цвинтарі виголошували промови. Процесію супроводжу$
вали не лише католицькі священики, а пастор$євангеліст і рабин,
оскільки серед загиблих солдатів був протестант та іудей15. Пере$
поховання воїнів теж проводилися урочисто. Наприкінці лютого
1919 року з площі Бема на Личаківський цвинтар перенесли ос$
танки Владислава Смутка, який загинув у перші дні листопада.
Опис цієї події повністю збігається з розповіддю про урочисті по$
хорони вояків із Варшави16. Описуючи похорони молодої жінки$
воїна Софії Холев’янки, автор статті зазначає, що всі вже звикли
до цього сумного ритуалу, але ці похорони були настільки прос$
тими, що саме ця простота викликала сльози в учасників17. Значно
скромнішим було прощання з жінками, що не воювали зі зброєю
в руках, а лише всіляко допомагали в боротьбі за місто, зокрема
похорони відомої львівської феміністки, художниці та громадсь$
кої діячки Марії Дулем’янки та графині Теодозії Дідушицької,
які заразилися тифом під час інспекції українських таборів для
військовополонених поляків18.
Публічні похорони українських жертв конфлікту часто були
неможливими. У скарзі до генерального делегата Польського уря$
ду для Галичини Казимира Галецького йшлося, що українцям
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відмовляли в офіційних повідомленнях про місце та час похоро$
нів, а тих, хто приходив випадково, розганяли силою. Зазначалося
також, що похорони переривалися, греко$католицьких священи$
ків змушували знімати церковні ризи, їх не допускали, а замість
них обряд здійснювали римо$католицькі священнослужителі19.
Загалом таке ставлення до українських похоронних процесій схоже
на конфлікти в ранньомодерному Львові, коли православній гро$
маді намагалися перешкодити проходити з такими процесіями
через місто20. Про осквернення пам’яті померлих зазначає також
представник ізраїльської гміни. Він писав, що польські військові
випасали на єврейському цвинтарі коней, також було побито пра$
цівників цвинтаря, знищено декілька надгробних плит та пам’ят$
ників, а солдати$вандали не оминули навіть могил вояків юдейсь$
кого віросповідання, які брали участь в українсько$польському
конфлікті на боці поляків21.
Упродовж перших тижнів війни, коли в місті безпосередньо
велися вуличні бої, загиблих ховали в різних місцях, часто на ву$
лицях та площах, оскільки не було доступу до міських цвинтарів.
Один із більших цвинтарів виник на подвір’ї політехніки, оскіль$
ки в її приміщенні була лікарня22]. Щоб збереглася пам’ять про
похованих на невеличких цвинтарях, було запропоновано їх об$
городити, в таким способом позначивши їх23. Після відступу ук$
раїнських військ воїнів, що загинули в боях з українцями, хова$
ли на спеціально відведеному місці на Личаківському цвинтарі, яке
назвали «Цвинтар оборонців». Невдовзі туди ж перенесено ос$
танки солдатів, похованих у різних частинах міста під час вулич$
них боїв24. Після того, як з подвір’я політехніки перенесли тіло
останнього солдата, було запропоновано на місці вже неіснуючо$
го цвинтаря звести скромний пам’ятник, щоб вшанувати загиб$
лих солдатів25. Згодом у міжвоєнний період спершу невеликий
«Цвинтар оборонців» перебудували у відомий «Цвинтар орлят», що
став символом польської перемоги на території Східної Галичини26.
Впродовж громадянської війни українське та єврейське насе$
лення Львова, яке становило близько 50 відсотків27, було фактично
витіснене з публічного простору міста. Слово «варвар» і «гайда$
мака» в місцевій пресі став синонімом слова українець, а того$
часні події порівнювали з часами Хмельницького, Залізняка та
Гонти28. Стверджувалося, що Львів є польським містом з XIV сто$
ліття і саме польська культура його сформувала29. Єдина україн$
ська газета, що виходила, протестувала проти таких статей, але
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її працівники перебували під постійним тиском. Після вибуху скла$
ду з амуніцією на початку травня вона була остаточно закрита30.
На території ЗУНР спостерігалися теж схожі процеси. Українська
сторона проголошувала тяглість традицій від часів Русі, Галиць$
ко$Волинського князівства та козацької держави31. Суспільству
пропонувався образ «історичного» «споконвічного» ворога та гно$
бителя «ляха»32.
Протягом українсько$польського конфлікту в публічному прос$
торі Львова відбувалися масові маніфестації, пов’язані як з свят$
куванням історичних подій, так і з реакцією на сучасні події, що
спостерігалися безпосередньо в місті. Після відступу українсь$
ких військ 22 листопада 1918 року мешканці вийшли на вулиці,
частина львів’ян вітала польських солдатів, обсипала їх квітами.
Балкони помешкань були прикрашені польськими прапорами,
а вікна польськими орлами. Біло$червоні прапори також появили$
ся на ратуші та інших державних інституціях33. У лютому 1919 ро$
ку відзначали соту річницю з дня смерті Яна Кілінського, варшавсь$
кого шевця, який приєднався до повстання Тадеуша Костюшки,
став полковником у його війську. З цієї нагоди відбулася урочис$
та служба в Домініканському соборі, а після обіду того ж дня —
мітинг біля пам’ятника Яну Кілінському в парку, що теж нази$
вався його ім’ям. Під час цієї маніфестації над парком появився
український аероплан, проте люди, які зібралися, не втікали, а за$
лишилися і почали співати пісню на слова Марії Конопніцької
«Не віддамо землі»34. Незважаючи на військові дії, у Львові уро$
чисто святкували першу в незалежній Польщі річницю «Консти$
туції третього травня». Відбулося богослужіння в кафедральному
соборі та одній з синагог, урочисті зібрання в ратуші та у різних
товариствах, маніфестації під ратушею та пам’ятником Міцке$
вича. Польські льотчики демонстрували в небі фігури і розкида$
ли листівки в натовп людей35.
Приїзд представників Антанти на переговори також викликав
масові маніфестації. За день до приїзду місії, яку очолював генерал
Бартоломі, в одній із місцевих газет опублікували «інструкцію»
про те, як мають зустрічати мешканці міста іноземних гостей.
Пропонувалося прикрасити будинки не лише польськими, а й пра$
порами держав, що належали до коаліції, також львів’яни мали
носити кокарди таких самих кольорів36. Натовпи людей очікували
прибуття місії перед залізничним вокзалом, а потім влаштували
овації її членам біля палацу Потоцьких37. Урочисто вітали також
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знаних державних діячів та генералів, що керували військовими
операціями. Наприкінці грудня 1918 року до Львова приїхав Йо$
зеф Пілсудський. Біля готелю «Жорж», в якому він зупинився,
щоб привітати главу держави, зібралися мешканці міста та влаш$
тували гучну овацію38. У травні урочистими маніфестаціями ві$
тали у Львові генерала Галлера, а на початку червня — генерала
Івашкевича39.
Для того, щоб Львів мав вигляд польського міста, у лютому
1919 року було видано розпорядження впродовж 8 днів замінити
всі вивіски на польські. Правда, дозволено під головним написом
польською мовою залишити переклад іншими40. Намагалися та$
кож усунути з публічного простору міста нагадування про колишню
його належність до володінь Габсбурзької монархії. У пресі ви$
словлювали різні пропозиції щодо перейменування вулиці «Кароля
Людвіка», що нагадувала про часи «неволі». Спершу пропонува$
ли назвати її вулицею «Львівських дітей», згодом «Захисників
Львова»41. Наприкінці травня 1919 року міська рада вирішила
змінити назву вулиці «Кароля Людвіка», що була однією з цент$
ральних та улюблених для прогулянок, на «Вулицю легіонів»,
оскільки польські легіони боролися за незалежність Польщі і не$
велика група їхніх воїнів організувала оборону Львова від україн$
ців. Також вулиця Польна перейменована на вулицю «Львівських
дітей», її присвятили дітям, що боролися за визволення Львова42. На
початку червня журналіст «Львівського кур’єру» описує, що меш$
канці міста мали змогу спостерігати за зміною табличок на вулиці
«Кароля Людвіка». Він зазначає, що, можливо, зміниться філо$
софія вулиці, оскільки багатьом, хто «протирав» її брук, може не
сподобатися нова назва43. Крім назв вулиць, одна із львівських газет
радила змінити назви деяких шкіл, зокрема «Школи імені Франца$
Йосипа» та «Школи імені імператриці Єлизавети»44. Адміністрація
«Школи імені імператриці Єлизавети» заявила через декілька днів,
що назву було вже змінено на «Школа імені Яна Длугоша»45.
Наприкінці квітня 1919 року «Комітет національної оборони»
звернувся із проханням зняти австрійську емблематику з усіх
польських державних інституцій. Незважаючи на те, що Австрійсь$
ка монархія розпалася півроку тому, все ще залишалися австрійсь$
кі герби та портрети цісаря46. Впродовж святкування річниці
«Конституції третього травня» зняли австрійського двоголового
орла з вежі Львівської ратуші. Очевидці описують, що зробити це
було нелегко, оскільки він був міцно прикріплений. Під ратушею,
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на Ринку, зібралися люди, які терпляче спостерігали декілька
годин за тим, що відбувалося. Після того, як герб зняли, його внес$
ли до зали ратуші, де відбувалися урочисті збори з нагоди свята47.
Неналежне ставлення до нових символів державної влади могло
викликати проблеми. Наприклад, на початку травня 1919 року
затримано Альфреда Фріша та Бенедикта Левицького за те, що
вони не зняли шапки під час виконання національного гімну. Ареш$
товані виправдовувалися, що не помітили того, як грає гімн,
оскільки були зайняті розмовою. Оскільки Бенедикта Левицько$
го запідозрили у прихильності до українців, його було відпущено
з$під арешту аж через два місяці48.
Деяких мешканців міста обурювали навіть австрійські та ні$
мецькі елементи в одязі інших. Адвокат Вітольд Ольшевський звер$
нувся із проханням заборонити носити дітям шапки з емблемами
австрійських та німецьких героїв, вважаючи, що це є провокацією,
що компрометує львів’ян в очах представників іноземних місій,
оскільки саме один із них звернув його увагу на повсюдне носіння
дітьми таких емблем. Після цього звернення представники ізра$
їльської гміни пообіцяли вплинути на своїх єдиновірців, оскільки
саме серед них такі головні убори були найбільш поширеними49.
Міський публічний простір є простором доступним для всіх
його мешканців, у ньому вони можуть висловлювати свої полі$
тичні чи релігійні погляди. Проте впродовж громадянської війни
фактично половина населення міста була усунута з публічного
простору, натомість інша його частина, яка була формальним пе$
реможцем, досить агресивно використовувала його для утверд$
ження свого домінування на території Східної Галичини та Львова
зокрема. Впродовж облоги міста українцями створювався польсь$
кий культ «оборонців», який мав підтримати населення у скрутних
умовах і легітимізувати права на Львів. Одним із інструментів
створення цього культу були публічні похорони солдатів, закла$
дення окремого «Цвинтаря оборонців», відповідне переймену$
вання вулиць, маніфестації в честь приїзду генералів, що керували
військовими операціями. Одночасно нова влада намагалася за$
терти сліди минулої належності до Габсбурзької монархії, надати
Львову вигляду польського міста, перейменувавши вулиці, шко$
ли, змінивши вивіски.
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ПОЛЬСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ГАЛИЧИНІ
(КІНЕЦЬ ХІХ — 1914 Р.)
Стаття присвячена проблемі створення польської національ#
ної партійної системи в Галичині та стратегії польських полі#
тичних партій у руслі польсько#українських взаємовідносин щодо
вирішення українського питання.
Viacheslav Yaremchuk Polish political parties end ukrainian
issue in Galichina (end ХІХ — 1914 e.). This article is dedicated to
the problem of polish national party system in Galichina and the
strategy of polish parties in the view of polish#ukrainian relation
regarding the solution of Ukrainian issue.
Польсько$українські відносини значною мірою визначили шля$
хи історичної долі обох народів. Як зазначав з цього приводу І. Ли$
сяк$Рудницький, незважаючи на численні приклади співпраці,
поляки й українці не спромоглися побудувати своїх політичних
взаємин на задовільних, тим більше на міцних підвалинах. Логіч$
ним результатом цього стали затяжні польсько$українські кон$
флікти, які мали катастрофічні наслідки для обох народів1. Особли$
ве місце в історії польсько$українських відносин на зламі ХІХ–ХХ ст.
займала Галичина, яка в умовах конституційної австрійської
системи відігравала роль П’ємонту, «національного святилища»
обох народів.
Політичне структурування польського та українського су$
спільств, створення політичних партій та національних партійних
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систем призвело наприкінці ХІХ ст. до стрімкого загострення
етнічного конфлікту в Галичині, що змусило польський політич$
ний табір приступити до вироблення стратегії щодо українського
питання. Незважаючи на те, що кожне з існуючих на той час
польських політичних угруповань мало стосовно згаданої проб$
леми власну тактику, спільним знаменником для них залишався
фактор «польської солідарності», прагнення захистити польські
інтереси в Східній Галичині. Виходячи з цього, в охопленій міжет$
нічним суперництвом провінції партійно$політичне життя групува$
лося не за «соцільно$політичним», а за «національно$політичним»
принципом. Наприкінці ХІХ ст. польські партійно$політичні
структури були значною мірою диференційовані, розвиваючись
у рамках трьох напрямів: консервативного, ліберально$демокра$
тичного та радикально$соціалістичного. В Галичині існувало два
центри польського політичного руху — львівський та краківський,
які, окрім конкуренції між собою, мали певну специфіку у став$
ленні до українського суспільно$політичного організму краю2.
Починаючи з 70$х рр. ХІХ ст. провідну роль у польському су$
спільно$політичному русі відігравав консервативний табір, який
представляли два угруповання — краківське об’єднання стань$
чиків та східногалицькі подоляки. За підтримки Відня станьчики,
які прагнули стати загальнопольською національною організацією,
зайняли міцні позиції у Віденському парламенті та уряді, Галиць$
кому сеймі. До моменту створення ліворадикального суспільного
руху станьчики залишалися єдиним політичним польським угру$
пованням, яке в руслі антипанславістської позиції схилялося до
визнання українців як етносу, українського суспільно$політич$
ного руху, що за умови визнання польської цивілізаційної ви$
щості створювало ґрунт для національного діалогу. Через відда$
леність від безпосереднього зіткнення міжетнічних інтересів
краківські консерватори прагнули не втручатися у складний пе$
ребіг польсько$українських відносин у Східній Галичині, демон$
струючи, у свою чергу, позбавлену панічного страху готовність
пошуків порозуміння з українцями3.
Відверто антиукраїнські позиції займало консервативно$по$
міщицьке угруповання «подоляків» — провідної сили у Східній
Галичині, яке розцінювало себе в руслі багатовікового польсько$
українського протистояння на порубіжжі виразником «відпорної»
політичної свідомості. Маючи на меті зміцнення автономних прав
Галичини, подоляки, спираючись на ідею цивілізаційної місії
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Польщі на Сході, прагнули захистити й «історичні права шляхти
на Русі». Через це вони виступали проти будь$яких реформ, які
могли порушити існуючий стан суспільних та економічних від$
носин. Використовуючи всі наявні засоби, в тому числі парламент
та сейм, вони намагалися утримати домінуюче становище в укра$
їнському середовищі Східної Галичини, передусім перед зроста$
ючим українським суспільно$політичним рухом. Антиукраїнсь$
ка позиція подоляків у черговий раз була продемонстрована
наприкінці ХІХ ст. З відставкою прем’єр$міністра К. Бадені, од$
ного з творців «нової ери» (1890 р.), у 1898 р. намісником Гали$
чини призначається представник подоляків граф Л. Пінінський,
що призвело до згортання попередньої урядової програми польсь$
ко$українського примирення.
Специфіка соціально$економічного розвитку Галичини, нероз$
винутість буржуазних прошарків суспільства наклали суттєвий
відбиток на польський ліберально$демократичний табір, який
практично знаходився в «тіні» консерваторів. Маючи намір очолити
польський суспільно$політичний рух, що передбачало проведення
соціально$економічних та політичних реформ, ліберал$демокра$
ти були вимушені звернути увагу й на проблему польсько$укра$
їнських стосунків, що мало не лише оздоровити суспільну ситуацію,
але й збільшити сили останніх. У галузі польсько$українських
відносин ліберали зайняли свою «нішу» між станьчиками (часткові
поступки), подоляками (конфронтаційна тактика) та соціаліста$
ми (вирішення української проблеми як похідної у зміні політич$
ного устрою). Відкинувши постулати історичної Польщі, вони
прагнули будувати стосунки з українцями на толерантних засадах,
що передбачало взаємний компроміс. Однак це польсько$укра$
їнське порозуміння бачилося ними через призму польської цивілі$
заційної місії (відновлення політичної та духовної унії), застосуван$
ня принципу опікунства4, що сприймалося українськими лідерами
доволі суперечливо.
У практичному житті ліберальні демократи прагнули зблизи$
тися з українськими народовцями, розглядаючи їх як безпосеред$
ніх союзників у боротьбі проти політичної шляхетсько$консерва$
тивної монополії влади та москвофільства. В руслі цього вони
ініціювали ідею польсько$української угоди, яка передбачала на$
дання певних поступок українцям5. Згадана спілка мала далеко$
обіцяючі наслідки, адже її учасники, що знаходилися в опозиції,
мали шанс очолити національно$політичні рухи й замінити собою
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консерваторів та москвофілів. Першим кроком у формалізації
відносин мали стати спільні дії лібералів та народовців під час
сеймових виборів 1883 р. Однак народовці в умовах антипольських
настроїв в українському суспільстві виявилися неготовими ско$
ристатися допомогою польського союзника. Натомість вони обрали
тактику зближення з москвофілами, яка передбачала консолі$
дацію дій під гаслом протистояння польським шовіністичним си$
лам. Польсько$українсько$австрійське порозуміння 1890 р. («нова
ера»), яке на ряд років визначило умови співпраці між польськи$
ми консерваторами та народовцями, остаточно «вибило» у лібе$
ралів ґрунт для співпраці з українською стороною.
Не поліпшила ставлення поляків до українського питання
і значна демократизація польського суспільства. Як відзначав
з цього приводу М. Лозинський, «та демократизація йде в тім
напрямі, що разом з нею демократизується національна ідео$
логія польської шляхти, ідеологія польського панування над ук$
раїнським народом», і коли в Речі Посполитій над українським
народом панувала польська аристократична верхівка, то «тепер
до участі в тім пануванню ... допущені щораз ширші круги польсь$
кої суспільності»6.
На зламі ХІХ–ХХ ст. помітною силою Галичини стала польсь$
ка Національно$демократична партія (ендеки, остаточно форма$
лізована у 1897 р.), яка займала правонаціоналістичні позиції.
Виходячи з того, що структурні підрозділи партії та близьких до
неї організацій діяли в еміграції, на польських землях, поділених
між трьома державами, вона набула всепольського характеру. В Га$
личині ендеки мали найбільш сприятливий ґрунт для своєї діяль$
ності, розглядаючи австрійську провінцію як польський П’ємонт
у справі відбудови Польщі. Національні демократи спромоглися
досить швидко поширити свої впливи на середні верстви польсь$
кого населення, частину інтелектуальної еліти та бюрократії7.
Національні демократи зайняли шовіністичну позицію щодо
українців («Niema Rusi, jest tylko Polska albo Moskwa»), вбачаю$
чи в їх національному русі небезпеку для відродження Речі Пос$
политої8. Наслідком такої тактики стала суттєва зміна характеру
польсько$українських відносин у Галичині. Як зазначав відомий
польський громадсько$політичний діяч Л. Василевський, прик$
лади підтримки українського суспільного руху з боку польських
демократичних кіл, селянства, що надавало йому характер за$
гальної суспільно$політичної боротьби з феодальною олігархією
133

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

краю, яка монополізувала в своїх руках владу й проводила її без
національної різниці, відійшли у минуле. Завдячуючи національ$
ним демократам, що перетворилися на «найреакційніше політич$
не угруповання в Галичині», провідним гаслом польської політи$
ки в Східній Галичині став захист польського «stany posiadania»,
який набув характеру тотального протистояння з українцями.
Відтепер у руслі «польсько$українського зближення» могло йти$
ся лише про дріб’язкові концесії українцям, однак у жодному
разі не торкатися кардинальних зрушень, зокрема запроваджен$
ня загального виборчого права чи аграрної реформи9. Ці заходи,
які проводилися під шовіністичним гаслом «Zadnych ustepstw
narodowych dla Ukraińcо’w!», поширювалися не лише на суспільно$
політичну сферу, але й релігійну, культурно$освітню, господарсь$
ку, що мало підірвати позиції українства на власних етнічних те$
ренах Східної Галичини10.
У руслі проблеми перспектив польсько$українського поро$
зуміння показовим було ставлення національних демократів до
українського суспільно$політичного руху в Росії доби революції
1905–1907 рр., яке висунуло на порядок денний імперії Романо$
вих українське питання. Розгортання українського визвольного
руху в Наддніпрянській Україні, в свою чергу, змінювало й зміст
українського питання в Галичині, виносячи його далеко за межі
«польсько$галицької» проблеми. Доволі незначні здобутки ук$
раїнців Наддніпрянської України давали привід ендекам вислов$
лювати сумніви у державотворчих потенціях українського народу
взагалі, а також докорінного перегляду їх «надмірних апетитів»
в Австрії. В категоричній формі відкидалися й будь$які спроби
налагодження взаємодії польських та українських політичних сил
в Росії, що мало сприяти польсько$українському порозумінню. За
висновком польського публіциста В.Фельдмана, такою нерозваж$
ливою політикою ендеки втрачали союзників не лише в Австрії, але
й Росії (в тому числі й Державній думі), симпатиків у Європі11.
На початку ХХ ст. українське питання призвело до розколу
в польському політичному таборі. Перебуваючи в опозиції до так$
тики станьчиків стосовно часткового задоволення національно$
культурних домагань українців, ендеки зближуються з подоляка$
ми. Це угруповання було спрямоване на затятий опір будь$яким
національним здобуткам українців. На початку ХХ ст. вони пе$
реходять до тактики підтримки давно збанкрутілого галицького
москвофільства, намагаючись таким чином послабити впливи
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новітніх українських партій (УНДП, УСДП, РУРП). Не виключе$
но, що польські шовіністи в черговий раз прагнули скомпромету$
вати українців перед Віднем, звинувачуючи їх у поширенні про$
російських настроїв12.
Наприкінці ХІХ ст. в польському середовищі Галичини орга$
нізаційно та ідейно зміцніли ліворадикальні демократичні рухи,
які, окрім антишляхетського спрямування, прагнули вирішення
й українського питання, що створювало підстави для формування
інтернаціонального лівого політичного блоку. Гасла рівноправ$
ності українців підтримали польські соціал$демократи та демок$
ратичний селянський рух (людовці), які як політичні партії були
формалізовані в останньому десятилітті ХІХ ст. Однак згадані
малопотужні робітничо$селянські партії були неспроможні впли$
нути на зміну загального антиукраїнського вектора польського
політичного табору.
Спираючись на попередні здобутки соціалістичного руху, на$
прикінці 1890 р. у Львові створюється Галицька робітнича партія
(ГРП). На виникнення ГРП, її ідейне та організаційне становлення
безпосередній вплив мали видатні українські діячі — М. Драгома$
нов, І. Франко, М. Павлик, а також створення української ради$
кальної партії — РУРП13. Виходячи з того, що від моменту засну$
вання ГРП формувалася на інтернаціоналістських засадах,
складаючись з польського, українського та єврейського робітницт$
ва, українські радикали розглядали її як найближчого союзника14.
У 1892 р. ГРП перетворюється на крайову Соціал$демократичну
партію Галичини (згодом — Соціал$демократичну партію Гали$
чини і Сілезії, СДПГіС), автономну частину загальноавстрійської
СДРПА. Новостворена партія приділяла велику увагу налагод$
женню більш тісних зв’язків з РУРП. Водночас, у діях СДПГіС
виявилися і розбіжності з українськими соціалістами. Зокрема,
лідер партії І.Дашинський піддав критиці ідейні засади РУРП
(як не соціалістичні), доводив, що соціалістичний рух у Галичині
має виразний «польський характер». Незважаючи на існуючі
проблеми, протягом 1892–1895 рр. СДПГіС та РУРП неодноразово
проводили спільні акції (віча, першотравневі демонстрації, висту$
пи в пресі тощо), які зводилися до трьох головних завдань — 8$го$
динного робочого дня, свободи преси та запровадження в Австрії
загального виборчого права.
Однак згодом непорозуміння між українськими радикалами
та польськими соціалістами значно посилилися. Кризовий стан
135

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

у відносинах був викликаний трансформацією СДПГіС в «польсь$
ку» робітничу партію. В таких умовах РУРП в середині останнього
десятиріччя ХІХ ст. була вимушена перейти до тактики, яка йшла
врозріз з попередньою, й підтримала ідею створення цілком ок$
ремої Української соціал$демократичної партії. Кінцевим актом
організаційного розмежування українських та польських соціа$
лістів стало утворення у 1899 р. УСДП та переформатування
СДПГіС у Польську соціал$демократію.
Стосунки між спорідненими партіями виявилися доволі непрос$
тими15. Вони дедалі відчутніше розходилися між собою з пробле$
ми, яка була похідною програми СДРПА щодо трансформації
Австрії на федерацію «національних автономних територій». Ви$
ходячи з все наростаючої ескалації польсько$українського про$
тистояння, УСДП, подібно до інших українських партій, бачила
вирішення українського питання у поділі Галичини за етнічною
ознакою на дві окремі провінції. У свою чергу, польські соціал$де$
мократи всіляко обходила згадану проблему16. В організаційному
плані остання значною мірою і надалі «поглинала» український
соціал$демократичний рух, спираючись на його кадри (робітницт$
во, партійні функціонери) в Східній Галичині.
Досить помітно еволюціонізувала до антиукраїнського табору
й партія людовців (створ. у 1895 р., згодом Польське Стронніцтво
людове). В перший період своєї діяльності партія, об’єднавши ши$
рокі кола польського селянства та «поступової» інтелігенції, висту$
пала з програмою соціальних та демократичних реформ у Галичині,
боротьби проти поміщицького визиску, залучення селянства до
участі в парламентській діяльності, що сприяло налагодженню
тісних стосунків з українськими радикалами. Тісне співробітницт$
во українських партій виявилося й під час виборчих кампаній,
починаючи від сеймових виборів 1895 р. Однак з часом людовці
все більше підпадали під вплив пануючих у регіоні консерваторів,
згодом ендеків, які прагнули залучити їх до загальнопольського
табору, через що за визначенням польської дослідниці В. Най$
дус, їх тактика щодо українського національно$визвольного ру$
ху характеризувалася як «далекосяжні вагання». Це виявилося
і в тактиці людовців у рамках парламенту чи сейму на початку
ХХ ст., коли її представники почали виступати проти надання
окремих урядових поступок українцям, навіть у галузі освіти, роз$
ширення вжитку української мови в урядових установах, Львівсь$
кому університеті тощо17.
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Особливу напругу в польсько$українських взаєминах викли$
кало запровадження загального виборчого права до Віденського
парламенту у 1907 р., що практично вперше відкривало можли$
вість українському народу стати чинним суб’єктом політичного
поля імперії. З цього часу реальна загроза польському «stany po$
siadania» в Галичині стала тим наріжним каменем, який остаточ$
но розвів польські та українські політичні партії у ворожі один
до одного табори. Польські партії на теренах Східної Галичини,
окрім соціал$демократів, дії яких у відстоюванні постулатів рівно$
правності народів були зведені майже нанівець, виступили єдиним
консолідованим табором під гаслами національної солідарності,
що практично означало підпорядкування національній ідеології
шляхетської Польщі.
Вибори до парламенту, які відбулися весною 1907 р., принесли
цілком прогнозовані наслідки щодо царини польсько$українських
стосунків. Уперше за останні понад п’ятдесят років від Галичини
до парламенту потрапило 27 представників українських партій18.
Доволі численна парламентська фракція з початком роботи парла$
менту виголосила політичну декларацію, яка, окрім державницько$
соборницьких гасел, вимагала створення української галицько$бу$
ковинської автономії, проведення виборчої реформи до Галицького
сейму19. Зрозуміло, що така наступальна тактика українських
парламентаріїв, підтримана широким загалом суспільства, викли$
кала з боку польських партій лише намір досягнути реваншу.
Особливо небезпечним для поляків стало те, що саме життя
висунуло на порядок денний необхідність запровадження загаль$
ного виборчого права до Галицького сейму, що могло істотно пору$
шити польське домінування. Розуміючи це, вибори до Галицького
сейму на початку 1908 р., який мав провести реформу сеймового
законодавства, перетворилися на головну політичну подію провін$
ції. Польські партії, окрім соціал$демократів, за сприяння кра$
йової адміністрації виступили на виборах єдиним блоком. Засто$
сування адмінфактора та численних порушень виборчого права,
прямі фальсифікації призвели до того, що до нового сейму потрапи$
ло лише 12 представників українських партій (УНДП та РУРП),
які, окрім пануючого Польського кола, мали протистояти ще й во$
рожій москвофільській фракції. Логічним наслідком виборів, які
українська сторона розцінювала як цілковитий і несподіваний про$
граш, став політичний замах українського студента М. Січинського
на А. Потоцького в квітні 1908 р. Ця подія ще більше загострила
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польсько$українське протистояння, викликала велике занепоко$
єння у Відні. Новий намісник Галичини, представник краківсь$
ких консерваторів М.Бобжинський напружував усі зусилля за$
ради оздоровлення ситуації, яка на практиці зводилася головним
чином до запровадження сеймової виборчої реформи. Згадана тема
на наступні роки стала провідною в політичному житті, діяльності
політичних партій і уявлялася єдиною можливістю розв’язання
суспільно$політичні проблеми краю20.
У рамках виборчої реформи наміснику вдалося схилити помір$
ковані сили обох національних таборів до переговорного проце$
су, однак їх перший раунд, який відбувся влітку 1908 р., завер$
шився безрезультатно. Переговори засвідчили діаметрально
протилежні підходи сторін до виборчого законодавства, через що
вони тривали з різною інтенсивністю аж до початку 1914 р. Щодо
позицій сторін Українські політичні партії та їх сеймове пред$
ставництво пропонували провести виборчу реформу таким чином,
щоб вона гарантувала українцям принаймні третину мандатів.
Натомість проекти пронамісницького блоку М. Бобжинського, ен$
деків, людовців передбачали представництво українців у сеймі
в межах 16%, 18%, 26%, відповідно21. Надалі переговорний про$
цес навколо виборчої реформи був взагалі зірваний польською
стороною, що призвело до напруження політичної ситуації не лише
в Галичині, але Австрії загалом. Постійне ігнорування Польським
колом українських вимог спричинилося до того, що наприкінці
1909 р. нечисленна українська фракція розпочала зриви (техніч$
на та шумова обструкція) засідань сейму. Ці дії були підтримані
українськими депутатами у Віденському парламенті. Робота сей$
му була цілковито заблокована українцями і в наступному році,
що призвело до його розпуску наприкінці 1910 р. Безрезультатно
переговори щодо виборчої реформи точилися і надалі. Лише за втру$
чання офіційного Відня польська більшість Галицького сейму на
початку лютого 1914 р. все ж таки ухвалила новий компромісний
виборчий закон, згідно з яким українцям гарантувалося 27,2%
мандатів, розширення їх представництва в сеймових комісіях.
Незважаючи на те, що згадана виборча реформа лише частково
розв’язувала українську проблему, її втілення мало докорінним
чином зміцнити позиції українців у політичному житті Галичини.
Досягнуті домовленості розцінювалися українським поміркованим
проводом як значний політичний успіх, перші кроки до поділу
провінції на національні частини. На переконання лідера УНДП
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К.Левицького прийняття нового сеймового виборчого законодав$
ства стало перемогою обох народів — українського та польсько$
го, які прагнули до демократії та справедливості22. Однак цей
процес зміцнення політичних позицій українців було перервано
Першою світовою війною, що, у свою чергу, відкрило новий
період у польсько$українських відносинах.
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Ірина Погребинська

МИНУЛЕ У СУЧАСНОМУ:
МУЛЬТИКУЛЬТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ
У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ І БАЛТІЇ
ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті досліджено особливості формування традицій і прак#
тики мультикультуралізму в період напередодні і під час націо#
нально#демократичних революцій у країнах Центрально#Східної
Європи і Балтії. Огляд ідеологічних настанов і політичних прак#
тик окремих частин політичного спектра України, Білорусі
і Литви дозволяє дійти висновку, що на початку ХХ ст. у регіоні
формувався «моралістичний» тип мультикультуралізму. Його
носіями виступала інтелектуальна політична еліта, яка під#
тримувала ідею гармонічної взаємодії етнічних і культурних
груп і вважала національне рівноправ’я одним з ключових фак#
торів демократизації суспільного життя.
Iryna Pohrebynska The past in the present: multicultural ten(
dencies in the East European and Baltic countries in the first quarter
of the 20th century. The article assesses peculiarities of multi#cultural
practices in the period before and during national#democratic revo#
lutions in the Central#Eastern Europe and Baltic States. The author
focuses on the three countries, which don’t bore a distinctively positive
connotation with this phenomenon: Ukraine, Belarus and Lithuania.
The analysis of ideology and political practices of certain parts of
political spectrum let the author to conclude that there was an
onward movement to moralistic pattern of multiculturalism in the
countries under consideration. It was intellectual elite who support#
ed the idea of ethnic and cultural interaction and regarded national
equality as the keystone of democratization.
Термін «мультикультуралізм» з’явився у суспільно$політич$
ному лексиконі у другій половині ХХ ст. Під цим поняттям розу$
міється не тільки терпимість стосовно культурного розмаїття, але
і «вимога законодавчого визнання прав расових, релігійних і куль$
турних груп»1. Поєднання дескриптивних і нормативних підходів
надає можливим визначити мультикультуралізм як стан, процеси,
погляди і політику етнофрагментованого суспільства, «орієнтовані
на свободу вираження культурного досвіду, визнання культурного
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розмаїття, культурний, ідеологічний, релігійний плюралізм, ви$
знання прав меншин як на суспільному, так і на державному рівні»2.
Сучасна політична думка приділяє значну увагу розробці тео$
ретичних і практичних аспектів мультикультуралізму3, вважаю$
чи його одним з перспективних шляхів подолання міжетнічної
напруги у полікультурних країнах. Теоретики питання виокрем$
люють три основні типи мультикультуралізму: «моралістичний»,
«постмодерністський» і «фундаменталістський». Дієвий аспект
мультикультурного дискурсу поширюється за рахунок трьох форм
практичної політики: мультикультурної освіти, автономії, муль$
тинації4. Класичними зразками мультикультурної політики вва$
жаються Індія, Канада5, Австралія6, у яких мовне і релігійне роз$
маїття закріплено на рівні основних законів.
Дещо менш уваги приділяється вивченню історії мультикуль$
туралізму в країнах Центрально$Східної Європи і Балтії7. Їхня
етнополітична ретроспектива звикло ототожнюється з концеп$
том етноцентризму (як на державному, так і на ідентифікаційно$
груповому рівні). Це імпліцитно маргіналізуює ідейно$політичні
і гуманістичні надбання регіону, звужує сутність процесів, що від$
бувалися там у першій чверті ХХ ст. Мета пропонованої статті:
дослідити і проаналізувати особливості формування традицій
і практики мультикультуралізму у період напередодні і під час
національно$демократичних революцій у означеному регіоні.
Об’єктом дослідження є ставлення і політика українських, біло$
руських і литовських національних партій і урядів щодо єврейсь$
кої національної меншини.
Одним з напрямів діяльності Революційної української партії
була побудова стосунків з представниками неукраїнських на$
ціональних груп. Починаючи з 1903 р., у партійній пресі регулярно
друкувалися статті з єврейського питання. На сторінках «Доброї
новини», «Селянина», «Праці» категорично засуджувалися погро$
ми, висувалися гасла спільної боротьби проти тих, хто підбурює
селянство на погромні дії8. У 1903 р. була опублікована стаття
Д. Антоновича, в якій обґрунтовувалася необхідність налагоджен$
ня контактів з Бундом9. «Новий курс», запропонований партії
М. Поршем, який створив інтелектуальний міст між концепцією
прав меншин і концепцією національної автономії10, поглибив
ідейну близькість з Бундом. Співпраця на локальному рівні11 ак$
тивізувалася в період революції 1905–1907 рр.12. Під час виборів до
Другої державної думи спостерігалася тісна взаємодія між Бундом
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і Українською соціал$демократичною спілкою, ідеологія якої поєд$
нувала «соціал$демократичний ідеал з національним аспектом»13.
На початку ХХ ст. безумовна першість у середовищі українсь$
ких інтелектуалів належала ідеї федералізації Російської імперії14.
М. Грушевський разом з тим не виключав можливості існування
в її структурі культурно$національної (персональної) автономії для
інших народів України15. Погляди представників Української де$
мократично$радикальної партії16 знаходили відгук серед єврейської
ліберальної інтелігенції. Під час виборів до Першої державної ду$
ми УДРП разом з кадетами і Союзом для досягнення повноправ’я
євреїв у Росії увійшли у спільний блок у Києві, Чернігові, Пол$
таві, Херсоні і Одесі17. Завдяки цій тактиці українці набули надзви$
чайно широкого представництва у парламенті18. Центром взаємодії
ліберальних кіл був Київ, у якому до політичної співпраці згодом
приєдналися активісти сіоністських організацій19. Варто уваги,
що на початку 1900$х рр. єврейсько$українські політичні контакти
значно поступалися відносинам у культурній сфері20. «Як міські
жителі, — згадував відомий громадський діяч А. Марголін, —
євреї не багато знали про українське питання і не могли передба$
чити реальну силу і важливість цього руху...»21.
Українська$єврейська політична взаємодія посилилася після
демократичних перетворень початку 1917 р. Єврейські соціаліс$
тичні партії активно інтегрувалися в український політичний
процес. Навесні 1917 р. єврейські соціалісти становили чотири від$
сотки від загальної кількості делегатів Центральної Ради22 і чверть
складу Малої Ради23. Першим кроком до народження єврейської
національної автономії було створення інституції віце$секре$
таріату — представницького органу національних меншин24. На
початку жовтня були розроблені основні завдання єврейського
віце$секретаріату в галузі культури і освіти, а саме: «...дбати про
піднесення шкільної і позашкільної освіти на рівень, що відпові$
датиме педагогічним вимогам та єврейській і всесвітній культурі
сучасності, ... забезпечити законодавчим шляхом права єврейсь$
кої мови в громадянському та політичному житті нарівні з права$
ми інших мов країни»25.
У січні 1918 р. після прийняття Закону про національно$пер$
сональну автономію було створено міністерство з єврейських
справ. 28 квітня в останні хвилини існування Центральної Ради
було проголошено Конституцію УНР, до якої включено повний
текст закону про національну автономію. «...Восьмий розділ, який
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повторював слово в слово закон від 9 січня, був також ухвалений
... а потім була оголошена перерва ... яка й досі не закінчилася,
і проект закону щодо Передпарламенту і Єврейських тимчасових
зборів ще очікує, коли єврейська демократія повернеться до своєї
праці»26. У період гетьманату закон про національно$персональ$
ну автономію було скасовано27.
10 грудня 1918 р. від імені Директорії було проголошено від$
новлення чинності національно$персональної автономії меншин28.
Призначення на посаду міністра з єврейських справ представника
Поалей$Ціон було свідченням того, що український уряд віддав
перевагу соціалістичному крилу єврейського політичного табо$
ру29. «... Знову відновлена національно$персональна автономія, —
зазначалося у програмі нового міністра з єврейських справ А. Ре$
вуцького. — Існує Міністерство з єврейських справ. Віднині
єврейський народ в Україні має можливість повного здійснення
своїх прав на власну мову і культуру, на автономне упорядкуван$
ня свого внутрішнього життя»30.
Поряд з діяльністю у галузі освіти міністерство розгорнуло
роботу з відбудови місцевої мережі органів національної авто$
номії. Зміна політичної обстановки унеможливила проведення
нових виборів до громад, але їхні правові основи були закладені.
12 лютого 1919 р. у Вінниці Радою міністрів було ухвалено «За$
кон про кагальне управління». Він містив Статут органів місцевого
єврейського самоврядування, кагальних рад і управ, податковий
порядок тощо. Проект закону був вироблений ще Національним
Секретаріатом, але міністерство внесло до нього значні зміни.
З них варто відзначити відокремлення суто релігійних функцій
від діяльності громад, які, таким чином, остаточно визнавалися
як світські органи самокерування31.
1919 рік став не тільки періодом короткого розквіту планів і очі$
кувань єврейської автономії, але і роком її фактичного закінчення.
З поразкою української революції «прийшов автоматично кінець
жидівської автономії»32. Хвилі єврейських погромів, що проко$
тилися Україною у 1919 р., залишили про автономію «хіба що
туманні спогади як про щось світле, що потонуло в темному стра$
ху й стражданні, спогади, що збереглися в народній пам’яті від
погромної доби, котра у парадоксальному збігу обставин зійшла$
ся з будівлею автономного національного життя»33.
Взаємозалежність між єврейським політичним самоврядуван$
ням і глибиною національно$державних перетворень простежується
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і на прикладі долі єврейської автономії в Білорусі. Втім, за наяв$
ності загальних закономірностей процес перетворення єврейсь$
кого загалу на суб’єкт політичної діяльності мав свої особливості,
пов’язані рівною мірою з факторами зовнішнього порядку і спе$
цифікою білоруського національного дискурсу. До особливостей
єврейсько$білоруських політичних контактів слід віднести їх
мультикультурну спрямованість у духовно$політичному вимірі
і обмеженість вузьким колом осіб, які тою чи іншою мірою поді$
ляли погляди віленських крайовців, у вимірі організаційному.
Лідери білоруського політичного проекту наголошували, що
під час розробки політичної стратегії буде врахована полікуль$
турна і багатоконфесійна соціальна структура Білорусі. Вимога
надати рівні права всім народностям, «...» які живуть на одній
землі»34, містилася у політичній частині програми першої біло$
руської національної партії — Білоруської соціалістичної грома$
ди (БСГ) і була підтверджена Другим з’їздом БСГ у 1906 р.35 На
конференції національно$соціалістичних організацій Росії
(1907 р.) керівники БСГ підтримали рішення про розробку зако$
нопроекту про обласну і національно$територіальну автономію
і разом з тим ухвалили ідею культурно$національної автономії36.
Намагання провідних білоруських діячів донести свої погля$
ди до широкої єврейської спільноти реалізувалося у Вільно, яке
було духовним і політичним центром білоруського, литовського
і єврейського національних рухів. Відгуком на принципову грома$
дянську позицію, яку протягом десятиріччя займала білоруська
політична еліта, стало запрошення одного з провідних білоруських
ідеологів Антона Луцкевича виступити на сторінках журналу «Ді
їдише вельт» («Єврейський світ»). Цей щомісячник виходив мовою
їдиш за редакцією публіциста і критика, активного члена партії
сіоністів$соціалістів Ш. Нігера. У 1913 р. у двох номерах журналу
під рубрикою «Наші сусіди» була надрукована стаття А. Луцкевича
«Національне відродження білорусів»37, в якій він надав розгорну$
тий огляд громадсько$політичних сил білоруського соціального
простору. У своєму аналізі, викладеному у термінах того часу, Луц$
кевич наблизився до сучасного розуміння ключових принципів
мультикультуралізму — толерантного ставлення до ідентичності
«Іншого». Критикуючи інспіровані російським урядом спроби
згуртувати білорусів як на основі католицизму, так і навколо ве$
ликоруської ідеї, автор підкреслював їхню юдофобську спрямова$
ність і назвав такі течії «чужими у ідейному смислі для білорусів»38.
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Вірогідність єврейсько$білоруського об’єднання на «авто$
номній платформі» значно підвищилася після лютневої револю$
ції в Росії. Вимога щодо національно$персональної автономії для
національних меншин містилась у проекті програми Білоруської
соціалістичної громади 1917 р.39 Представник єврейської націо$
нальної групи Єфройкін, виступаючи на демократичній нараді
народів Росії, здобув підтримку делегатів, серед яких білорусів
представляли Й. Воронко та Д. Жилунович40, коли підкреслив
необхідність вирішення національного питання на ґрунті «тери$
торіальної і національно$персональної автономії»41.
Документи 1$го Загальнобілоруського з’їзду, який був проведе$
ний у грудні 1917 р., демонструють відсутність ознак етноцент$
ризму. Наприкінці 1917 р. Виконавчий комітет Ради у зверненні
«До усього Народу Білоруського» з приводу скликання з’їзду під$
креслив, що «у межах автономної Білорусі всі інші народності
мають користуватися національно$персональною автономією»42.
Виконавчий комітет Ради складався з 17 осіб, п’ятеро з яких пред$
ставляли російську, литовську, польську і єврейську (Гутман і За$
рубавель) національні меншості Білорусі43. 21 грудня Виконавча
Рада прийняла постанову про доповнення свого складу «пред$
ставниками селян, робітників і солдат пропорційно їхньої чисель$
ності і пропорційним представництвом національних меншин краю
у особі їхніх соціалістичних партій»44. Підтвердження готовності
білоруського уряду надати національним меншостям національну
автономію містилося у першому «зовнішньополітичному» білорусь$
кому виступі — меморандумі білоруської делегації у Брест$Литовсь$
ку (січень 1918 р.), де говорилося: «Національні меншості мають
на Білорусі національно$персональну автономію»45.
9 лютого 1918 р. Виконавчий Комітет Ради, доповнений «пред$
ставниками революційної демократії національних меншин»,
оголосив себе тимчасовою владою у Білорусі46. Перша Установча
грамота націлювала білоруський народ на необхідність повного
самовизначення, а національні меншини — на національно$пер$
сональну автономію47. Друга грамота, видана 9 березня 1918 р. за
участю представників російських, єврейських і польських соціа$
лістичних партій, уже більш поширено трактувала це право, до$
даючи до нього і мовне рівноправ’я48. Варто зазначити, що тексти
обох грамот було надруковано мовами білоруською та їдиш49.
Ідеї національної злагоди не були популістським маневром.
Це стає зрозумілим з переліку невідкладних заходів Ради. Серед
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завдань, які належало вирішувати негайно, уряд БНР вважав мов$
не питання і задоволення культурних потреб національних мен$
шин. У квітні 1918 р. Народний Секретаріат схвалив постанову,
згідно з якою білоруська оголошувалася державною мовою рес$
публіки. Поряд з цим, постанова зазначала, що національним
меншостям дозволено користуватися своєю мовою у офіційних
зносинах з державними установами. Крім того у «Тимчасовому
наказі місцевим Білоруським Радам» вказувалося, що вони по$
винні «доповнити свій склад представниками інших народностей
краю, згідно з їхньою чисельністю у окрузі»50.
Характерні риси білорусько$єврейських політичних відносин
означеного періоду лежать у двох площинах: зовнішній, організа$
ційній і «внутрішній», яка стосується змісту й інтенцій співро$
бітництва. На зовнішньому плані виділяється декілька моментів:
синхронізація (у історичному вимірі) політичних заяв щодо
єврейської національної автономії; відсутність спільного досвіду
політичних акцій; регіональна локалізація стосунків, виключно
елітарний характер співпраці за обмеженої кількості політичних
акторів. Ініціативно$суб’єктний тип формування білорусько$єв$
рейських політичних відносин зумовив їх внутрішню специфіку,
аксіологічним центром якої була підкреслена взаємна толерант$
ність і відсутність ознак патерналізму з боку білоруських полі$
тиків. Ідея єврейської національної автономії відповідала світогляд$
ним настановам і політичним цілям білоруської національної еліти
і була однією з складових білоруського національного проекту.
Литовські, польські, білоруські і єврейські політичні сили на
теренах Північно$Західного регіону Російської імперії мали своє
власне бачення майбутнього, специфічні національні концепції.
Наголос на «етнічності»51 у планах литовських ідеологів не озна$
чав остаточну відмову від інших можливих варіантів державного
устрою майбутньої Литви. Діяльність представників окремих
політичних партій і рухів щодо налагодження контактів з біло$
руськими, польськими і єврейськими політичними силами пока$
зала, що традиції «історичної» Литви залишилися як в ідеології,
так і в політичній практиці.
Своє бачення політичної перспективи регіону продемонстру$
вав М. Ромер. Сутність рішення полягала у тому, що завданням на
найближче майбутнє є «впровадження співіснування національних
і культурних елементів регіону і Вільно на основі загального гро#
мадянського принципу, без порушення національної і культурної
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ідентичності...»52. В період з 1906 по 1914 р. погляди крайовців
підтримували не тільки полонізовані представники литовської
шляхти й інтелігенції. Саме у цьому русі спостерігається поєд$
нання інтересів демократичних сегментів литовських і єврейських
політиків. Як зазначав у своєму щоденнику М. Ромер, усі зусилля
було спрямовано на те, щоб одночасно з посиленням національної
самосвідомісті націй поширити сприйняття громадянської регіо$
нальної єдності53. Крайовці на чолі з Ромером здійснили низку
організаційних заходів у цьому напрямі, намагаючись створити
литовську секцію Союзу автономістів і федералістів. Їхня діяль$
ність не мала успіху з причини різних поглядів на «етнічну» та
«історичну» концепції литовської автономії. Разом з тим, у пар$
тійній програмі ЛДП відзначалося, що громадянське суспільство
має бути побудоване на принципах «широкої демократичної ав$
тономії етнічної Литви зі сеймом у Вільно, обраним на принци$
пах загального і рівного голосування без всілякої дискримінації
за ознаками статі, релігії, походження або національності...»54.
Представники литовської інтелігенції виявляли інтерес до
міжнаціонального співробітництва ні тільки у литовськомовній
пресі. Презентацією полікультурних тенденцій литовської соціал$
демократії стала і польськомовна газета «Echo» за редакцією
відомого громадського діяча М. Біржішки. На сторінках «Echo»
публікувалися огляди сучасних політичних тенденцій у литовсь$
кому, польському, білоруському і єврейському національних ру$
хах. У 1906 р. на її сторінках було надано місце представнику
Бунду, який виступив зі статтею «Робітник$єврей»55.
Утім, зацікавленість литовського політикуму в участі національ$
них меншин у процесі литовського державотворення не виходило
за рамки публічних дискусій, а на партійному рівні обумовлювало$
ся передусім концепцією Литовської держави в її етнографічних
межах.: «Питання про створення Литви мають вирішувати ли$
товці, а не меншини, — писав теоретик напряму П. Клімас. —
Вона (... етнографічна концепція) є найбільшою перемогою цього
принципу»56. Скликана 1 серпня 1917 р. у Вільнюсі Рада склада$
лася виключно з етнічних литовців57. З приводу відсутності на
засіданні євреїв були надані такі роз’яснення: «...Євреї, крім то$
го, мають на меті тільки свої власні інтереси і хочуть приєднатися
до Росії, ... євреї не зацікавлені у литовській незалежності. Тим
не менш, права меншин у новоствореній литовській державі ма$
ють бути захищені»58.
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Патерналістський підхід лідерів литовського руху мав мало
спільного з політичними ідеалами народів Литви. 29 жовтня на
мітингу єврейських партій і організацій було ухвалено резолюцію
з приводу необхідності поширення національного спектра Тариби.
В документі говорилося: «...тільки державні діячі, які будуть сві$
домо обрані з$поміж усіх національностей Литви, зможуть розпо$
чати справжнє самоуправління...»59 Опинившись перед загрозою
делегітимізації національного представництва, Тариба розпочала
переговорний процес з представниками національних меншин60.
Шлях єврейської громади назустріч литовцям був далеко не
стрімким. Остаточну крапку у цьому питанні було поставлено на
першій загальній конференції сіоністських організацій Литви.
У резолюції «Про політичну ситуацію» конференція висунула ви$
могу про визнання євреїв нацією і надання їм персонально$на$
ціональної автономії. Щодо перспектив єврейсько$литовського
співробітництва конференція ухвалила декларацію «Про Литву»,
яка, вітаючи незалежність країни, висувала, разом з тим, низку
вимог стосовно національного, зокрема єврейського, представницт$
ва в органах влади. В документі говорилося: «...б) Тариба підтвер$
джує, що вона гарантує пропорційне представництво для всіх
національностей країни; в) Тариба підтверджує, що вона не пе$
решкоджатиме проведенню єврейської конференції в Литві, яка
буде важливим органом нашої національно$персональної авто$
номії в Литві»61.
Невдовзі після завершення конференції Тариба схвалила рі$
шення про прийняття до її складу трьох кандидатів від сіоністсь$
кої організації. У першому бюлетені коаліційного уряду (грудень
1918 р.) зазначалося, що Тариба визнала євреїв найбільш важли$
вою меншиною Литви і надає їм повні політичні права і культур$
ну автономію62. З нагоди приєднання євреїв до Тариби її перший
президент А.Сметана наголосив: «...Я стверджую, що литовські
групи, об’єднані у Тарибі, хочуть мати демократичну Литву, де
всі національності і релігії мають рівні права...»63
У серпні 1919 р. Комітету єврейських делегацій у Парижі було
передано офіційного листа щодо ситуації у Литві, який увійшов
в історію за назвою Паризької декларації. Від імені литовського
уряду і зі «згоди єврейських представників»64 стверджувалося, що
євреям надаються всі громадянські і національні права, створю$
ється міністерство для єврейських справ; євреї мають право вільно
користатися своїми мовами (їдиш та івритом) в публічних заходах,
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в печаті, театрі, школах, під час складання юридичних актів, у суді
і державних інстанціях. Національною мовою є литовська, яку
євреї також зобов’язані розуміти; її треба вивчати у школах. Ніхто
не повинен порушувати право євреїв святкувати шабад та інші
свята, рабини користуються рівними правами зі священиками
інших конфесій; євреї автономно керують своїми внутрішніми
справами — релігійними, добродійними, соціальної допомоги,
освіти, взагалі духовної культури. Органами єврейської автономії
є місцеві громади і їхній союз, які вважаються органами державної
влади. Рішення, що ухвалюються органами автономії, є обов’яз$
ковими для всіх євреїв. Ці органи мають право обкладати окре$
мими податками членів громад. Литовський уряд надає євреям
такі ж дотації, як і іншими національним меншинам, пропор$
ційно кількості населення. Єврейська автономія має бути визна$
на Конституцією65.
Перший період формування незалежної Литовської республі$
ки завершився перемогою державотворчої моделі, яка базувала$
ся на принципах політичної нації. Дві міноритарні групи — євреї
і білоруси, політична еліта яких підтримала концепцію держави
націй, здобули право пропорційного представництва в державних
інституціях новоствореної держави, широкі демократичні права
і можливість реалізації проектів національно$культурної автономії.
Огляд ідеологічних настанов і політичних практик окремих
частин політичного спектра України, Білорусі і Литви дає мож$
ливість зробити такі висновки:
На початку ХХ ст. у регіоні формувався «моралістичний» тип
мультикультуралізму: його носіями виступала інтелектуальна
політична еліта, яка підтримувала ідею гармонічної взаємодії
етнічних і культурних груп і вважала національне рівноправ’я од$
ним з ключових факторів демократизації суспільного життя. Сві$
тоглядною основою міжнаціональної співпраці була інтегративна
ліберальна ідеологія.
Формами політичної підтримки етнічно структурованого су$
спільства були задекларовані мультинація і культурно$національна
автономія, а остання була проголошена і легітимізована законо$
давчими органами новоутворених держав. Таким чином автономія
існувала у політичному просторі як принцип делегування етнічній
спільноті публічною владою повноважень і ресурсів для підтрим$
ки культурного різноманіття і як структура, що була створена для
функціонування у відповідності з цим принципом.
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Мультикультурні аспекти політичних дискурсів України, Бі$
лорусі і Литви не тотожні. До спільних рис (зі збереженням кіль$
кісної різниці) слід віднести здебільшого риторичні аспекти, а саме:
способи виробництва і репрезентації ідей, об’єднаних принципом
етнічної толерантності, а також політичні технології «імперсько$
го» періоду. Відмінності полягали насамперед у розмірах дис$
танції між символічною і інструментальною політикою політич$
них акторів регіону.
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Світлана Набок

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОГРАФІСТИКИ.
НА МАТЕРІАЛАХ ІСТОРІЇ УАН/ВУАН 1920Х РОКІВ
У статті висвітлено актуальні питання розвитку сучасних
українських біографічних досліджень. Проаналізовано динаміку
таких досліджень від початку 1990$х років до сьогодення. Розгля#
нуто подальші перспективи розвитку.
Svitlana Nabok Achievements and development prospects of
the Ukrainian biography studies (based on data from the history
of UAN/VUAN in the 1920s). The article deals with topical issues
of modern Ukrainian biographical researches, analyzed the dynamics
of such studies from the early 1990’s to today. Considered further
development prospects.
Сучасні дослідники не стомлюються стверджувати, що «лю$
дина з її внутрішнім світом, у свою чергу історично та культурно
обумовленим, не може не стояти в центрі гуманітарного досліджен$
ня»1, утверджуючи тенденцію до персоналізації, чи то пак, антропо$
логізації, «олюднення» історії2. Від кінця 1980$х років біографіс$
тика в Україні не лише утвердилася як самостійний, але й стала
одним з найпопулярніших напрямів. Цю тезу підтверджує і засну$
вання у першій половині 1990$х Інституту біографічних досліджень
у складі Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
(далі — НБУВ), і поява кількох періодичних видань, присвяче$
них проблемам біографістики3. За період незалежності сотні імен
українських діячів, у першу чергу періоду кінця ХІХ — початку
ХХ століття, що тривалий час перебували у забутті та забороні або
їх життя та діяльність були укладені в «прокрустове ложе» офі$
ційних біографій радянського часу, повернулися до дослідниць$
кого поля. Чи означає це, що розквіт біографістики, принаймні
у межах досліджень, присвячених періоду початку ХХ століття,
найближчим часом має піти на спад? Чи різноманітні роботи,
присвячені діячам цього періоду, охопили ще далеко не всі поста$
ті, що відіграли значну роль у становленні української держав$
ності, творенні модерної української культури, науки та освіти
на початку ХХ століття? Пошуку відповіді на це питання і прис$
вячено статтю.
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***
Періодом та локацією персоналій, що будуть об’єктом дослі$
дження, було обрано діячів вітчизняної науки та культури, об’єд$
наних у лавах Української Академії наук у період її становлення
та першого десятиріччя діяльності (1918–1928 рр.). Такий вибір
не є випадковим. Стрімке зростання соціальної, політичної, інте$
лектуальної активності в Україні в 1920$х роках неодноразово
наголошувалося сучасними дослідниками. Новоутворена Укра$
їнська Академії наук була одним з місць найвищої концентрації
цієї активності: важко відшукати серед діячів того періоду (за
винятком військових) особу, яка б не мала бодай віддаленої (як
член одного з регіональних чи профільних товариств) взаємодії
з української академічної наукою часів її становлення.
Об’єктом аналізу для встановлення рівня розвитку сучасної
біографістики було обрано дисертаційні дослідження, представ$
лені у електронному каталозі Національної бібліотеки України
ім. В.І.Вернадського4 за спеціальністю «історичні науки», яких
загалом було виявлено 5957 одиниць. У більшості випадків до ка$
талогу внесено як автореферат, так і дисертацію. Проте є й кілька
винятків, коли в каталозі наявні лише автореферати дисертацій.
Серед усього масиву дисертаційних досліджень з історичних на$
ук від 1993 по 2009 рік у каталозі наявні близько 300 робіт, прис$
вячених біографічним, а також біобіблографічним, просопог$
рафічним та порівняльним дослідженням життя та діяльності,
наукового спадку, тощо*.
Загалом проведений аналіз дозволяє твердити: біографічні до$
слідження в Україні демонструють стійку позитивну динаміку —
їх кількість, як абсолютна, так і відносно загальної кількості
історичних досліджень протягом 15 років демонструє постійну
тенденцію до зростання. Якщо на початку періоду — в середині
1990$х років — кількість таких досліджень коливалась у межах
1–2% від загальної кількості історичних дисертаційних досліджень,
то вже на початку 2000$х досягла 4–6%, а в 2009 році становила
*

Підрахунки здійснено авторкою за принципом зазначення у назві ди$
сертаційного дослідження прізвища персоналії, якій присвячено дослідження.
У переліку не враховано дисертації (у випадку зазначення прізвищ у назві),
присвячені установам, названим ім’ям діяча, та дисертації, присвячені
діяльності урядів, зазначених за ім’ям їх очільника. В подальшому аналізі
використані лише матеріали дисертацій, які були захищені в Україні, хоч
каталог містить дані і щодо робіт, захищених поза межами країни.
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понад 10% від загальної кількості. Загалом у списку виявлених
дисертацій та авторефератів з біографістики наявна 281 робота,
присвячена 233 особам. Важливе місце у цьому розмаїтті біогра$
фічних досліджень посідають персоналії, безпосередньо пов’язані
з утворенням та становленням української академічної науки.
Серед загалу усіх репрезентованих досліджень цього напряму п’ята
частина робіт (57 досліджень) були присвячені співробітникам
УАН/ВУАН 1920$х років.
Серед 230 діячів та мислителів України та світу, що їх діяль$
ність та спадок стали об’єктом дисертаційних досліджень, 40 осіб
були співробітниками УАН/ВУАН в період 1920$х років.
Особливою популярністю у дисертантів користуються постаті
академіків: Михайла Грушевського (11 дисертаційних досліджень),
а також Миколи Василенка, Сергія Єфремова, Миколи Кащенка,
співробітників: Мирона Кордуби, Олександра Оглобіна та ряду
інших, яким також присвячено по кілька досліджень кожному.
Проте, якщо розглянути динаміку зростання кількості досліджень,
присвячених співробітникам Академії за останні роки, доведеть$
ся констатувати, що їх пік припав на початок 2000$х років, коли
у 2003 та 2005 роках було захищено по 8 дисертаційних досліджень,
присвячених діячам української академічної науки. Відтоді
кількість робіт, присвячений цій тематиці, почала поступово
зменшуватися.
Серед захищених у 2008–2009 роках відсутні докторські дисер$
тації, присвячені співробітникам Академії, проте серед 11 дисерта$
ційних робіт, присвячених життю та діяльності М. Грушевського,
дві були захищені у 2009 році. У цьому ж році ще двоє дисертантів
повторно привернули увагу до персоналій, що їм були присвячені
більш давні роботи. Загалом тенденцію до поглибленого досліджен$
ня окремих аспектів діяльності діячів науки та культури України
можна лише вітати. Проте повторне звернення дисертантів до
персоналій, що вже були об’єктами дисертаційних досліджень, на
тлі зменшення кількості нових імен, що привертають увагу ди$
сертантів, викликає певні сумніви у подальшому стрімкому зрос$
танні біографістики.
Зменшення кількості нових імен діячів 1920$х років у дисер$
таційних дослідженнях, на думку авторки, може бути виклика$
не цілим рядом причин. Проте в цьому дослідженні пошук обме$
жено лише двома альтернативними, безпосередньо пов’язаними зі
станом джерельної бази: відсутністю чи неповнотою джерельної
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бази, необхідної для здійснення дослідження, або ж відсутністю
актуалізованих даних про «людей другого плану» (за імовірності
вичерпання джерельної бази, що дозволяє проводити біографічні
дослідження «головних дійових осіб» чи то «зірок першої вели$
чини»). Звісно, названими двома причинами спад біографічних
досліджень, присвячених діячам культури та науки 1920$х ро$
ків, може і не обмежуватися. Проте аналіз питання наявності дже$
рельної бази для таких досліджень, на думку авторки, є одним
з найбільш важливих аспектів.
***
Первісний масив джерел, що сформувався у період діяльності
Академії у 1918–1928 роках, не дійшов до нашого часу у повному
обсязі. Внаслідок ряду причин, переважно у період 1930$х років
та у подальший час, база зазнала деструктуризації та була частково
втрачена. Комплекс джерел, що існує на сьогодні, не є цілісним,
додатково ускладнює його опрацювання розпорошеність масиву
документів по різних архівних установах.
Звертаючись до питання про причини розпорошеності, авто$
ри передмови до видання документів і матеріалів Академії пишуть:
«Для формування джерельної бази НАН України реорганізація її
структури (на початку 1930$х років — С.Н.) мала фатальне зна$
чення. З її проведенням було дeструктуризовано сформовану ус$
тановами джерельну базу досліджень та утвореного комплексу
діловодних документів установ»5. Внаслідок ряду реформувань
академічних установ цього періоду документи, утворені в процесі
діяльності Академії наук, не відклалися цілісним фондом, а були
розпорошені по ряду установ$правонаступниць, а частина їх пе$
редана до ВБУВ.
Серед основних масивів архівних документів, що висвітлюють
історію становлення академічної науки, традиційно виділяють
комплекс документів, що зберігається у архівосховищах Націо$
нальної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. У вступній статті
до видання документів і матеріалів Академії за 1918–1923 роки
є опис джерел та фондів, що ним послуговувалися упорядники ви$
дання. Вони, зокрема, зазначають: «Найбільш систематично та
докладно історія створення і перших років діяльності Академії
наук України, [відображена у фондах] Інституту рукопису (далі —
ІР) та Інституту архівознавства (далі — ІА) ЦНБ АН України
[нині — НБУВ]».
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Діловодна документація, на думку авторів, найбільш повно від$
клалася в ІР в складі архівного фонду 10 «Архів АН УРСР», до
якого входить близько 38 тис. справ понад 50 академічних установ
та установ, що працювали при Академії у період 1918–1930 років.
Переважно це діловодні документи: протоколи засідань окремих
підрозділів Академії, їх звіти, плани тощо. Проте у складі фонду
також наявні 2600 справ, які репрезентують діяльність Українсь$
кого наукового товариства, що були передані до канцелярії Неод$
мінного секретаря УАН в процесі ліквідації Товариства у 1921 році.
У цих справах широко представлені документи про вступ окре$
мих осіб у дійсні члени УНТ (заяви, життєписи, списки наукових
праць та рекомендації дійсних членів, списки членів i співробіт$
ників товариств). Життєписи членів Товариства, що є, по$суті,
автобіографіями, дозволяють встановити або підтвердити дати
народження членів Товариства, їх кваліфікацію на момент всту$
пу до Товариства, а в ряді випадків містять і дані щодо соціально$
го походження.
Вагомим комплексом документальних джерел Архівного
фонду НАН України, які несуть інформацію з історії академічної
науки в 1918–1928 рр., є фонди особового походження вчених
НАН України, які відклалися в Інституті рукопису та Інституту
архівознавства НБУВ. Фонди академіків та членів$кореспондентів
між ними розподілилися таким чином: Інститут архівознавства
утримує 289 особових фондів академіків i членів$кореспондентів,
а Інститут рукопису, відповідно, 40 фондів академіків, членів$ко$
респондентів та провідних учених УАН$ВУАН, які не отримали
цих звань. Отже, у НБУВ налічується всього 329 фондів учених6.
Поза межами установи — в академічних рукописних відділах
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, в Інституті фольклорис$
тики та етнології ім. М. Т. Рильського, в Львівській національній
науковій бібліотеці ім. В.Стефаника, в Інституті археології, в ін$
ших архівних установах України та Росії зберігається ще 108 фон$
дів учених НАН України.
Зокрема, у складі IР НБУВ наявні такі особові фонди про$
відних діячів української академічної науки, як: академіків АН:
Д. Багалiя (ф. 1, ф. 111, ф. 80), М. Бiляшівського (ф. ХХХI),
М. Василенка (ф. 40), В. Вернадського (ф. 1), К. Воблого (ф. 38),
Д. Граве (ф. 20), С. Єфремова (ф. 317), В. Iконникова (ф. 46, ф. IІІ),
А. Кримського (ф. І, ф. III, ф. ХХХVI), А. Лободи (ф. ХХVII ф. І,
ф. ІІІ), О. Новицького (ф. 279, ф. І, ф. IІI) та наукових
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співробітників академічних установ: С. Маслова (ф. ХХХIII, ф. III),
Н. Полонської$Василенко (ф. 42), М. Шарлеманя (ф. 49), О. На$
заревського (ф. 78), М. Могилянського (ф. 131), М. Плевако (ф. 37),
А. Нiковського (ф. 226). В Інституті архівознавства НБУВ
відповідно до профілю комплектування зберігаються документи
академіків та членів$кореспондентів АН: ф. 42 — В. Вернадського,
ф. I — М. Кащенка, ф. ІІІ — М. Крилова, ф. 237. — Н. Моргулi$
са, ф. 206. — Г. Пфейффера, а у ф. 257 зберігається колекція до$
кументів вчених України, репресованих у 30–50$х роках ХХ ст.7
Частина документів, що можуть прислужитися у біографічних
дослідженнях, потрапила до установ$правонаступниць окремих
комісій Академії. До Відділу рукописних фондів і текстології
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України потрапили
документи, зібрані літературними комісіями ВУАН. Ці матеріали
також розподілено за особовими фондами, серед яких також на$
явні фонди академіків, членів$кореспондентів та співробітників
УАН, зокрема, М. Бiляшівського (ф. 146), С. Єфремова (ф. 120) та
багатьох інших. Загалом серед близько 200 опрацьованих спів$
робітниками відділу фондів близько 15 відсотків репрезентують
матеріали, що так чи інакше пов’язані з діячами української
академічної науки періоду 1920$х років.
Ряд архівних матеріалів відклався у Відділі рукописів Інсти$
туту фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН Ук$
раїни, серед документів якого також наявний цілий пласт джерел
біографічного характеру, зокрема матеріали, що висвітлюють
життя та діяльність О. Алеша, П. Демуцького, О. Кістяківсько$
го, В. Кравченка, Я. Новицького, С. Носа, Ю. Павловича та ін.
Для уточнення даних окремих співробітників Академії знач$
ну цінність становлять архіви навчальних закладів, у першу чер$
гу Києва, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Значна
кількість співробітників Академії в той чи інший період займала$
ся викладацькою діяльністю. Тому за матеріалами вузів можна
уточнити деякі біографічні моменти, а також деталізувати наяв$
ні дані щодо кваліфікаційної структури Академії.
Надзвичайно цікавим та практично не залученим у здійсненні
біографічних досліджень є фонд 263 (Колекція позасудових справ
реабілітованих) Центрального державного архіву громадських
об’єднань України. Фонд містить справи, передані на зберігання
в архів з фондів Служби безпеки України, і репрезентує період
з 1918 по 1950$ті роки. Попри відсутність у загальнодоступному
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обігу повного опису фонду з зазначенням точної кількості справ,
у фонді є кілька тисяч справ досліджуваного періоду. Враховуючи
ту обставину, що у період 1930$х років особовий склад УАН/ВУАН
за результатами кількох «чисток» та й поза ними був підданий
масованим репресивним заходам, цей фонд становить надзвичай$
ний інтерес з точки зору біографічних досліджень діячів науки та
культури України періоду 1920$х років. Незважаючи на значний
обсяг матеріалів фонду, авторці вдалося виявити лише 7 дисертацій$
них досліджень (серед наявних у зазначеному вище електронному
каталозі НБУВ), в яких були використані матеріали цього фонду.
Загалом, внаслідок розпорошеності джерельної бази Академії
по фондах різних архівних установ на сьогодні доводиться конс$
татувати, що документи, пов’язані з діяльністю окремих акаде$
мічних установ та окремих співробітників Академії, не виявлені
у повному обсязі. Частина з них повністю втрачена в період ре$
структуризації Академії та згодом, внаслідок евакуації установ
Академії в період Другої світової війни. Та ж частина, що зберег$
лася, частково розпорошена по різноманітних особових архівах, що
не завжди пов’язані з системою сучасних академічних установ.
Зокрема, авторкою було виявлено частину документів як окремих
установ, що працювали при Академії (Бібліографічного товарист$
ва), так і документів окремих співробітників (зокрема, особовий
листок Я.Стешенка) та листування академічних установ у фон$
дах Київського меморіального музею М.Старицького.
Проте із згаданих вище 11 особових архівних фондів академіків
УАН/ВУАН, що зберігаються у ІР НБУВ (відомості про наявність
їх вже неодноразово зазначалися у публікаціях різного рівня), лише
5 привернули увагу дисертантів. Увагу переважно було зосередже$
но на персоналіях, що в лавах Академії провадили гуманітарні та
соціальні дослідження. Менше уваги приділялося дослідникам
у галузі природничих наук. Ще нижчим є відсоток використання
у біографічних дослідженнях особових фондів співробітників Ака$
демії, що не мали звання академіка чи члена$кореспондента.
Підбиваючи підсумки, можна констатувати: наведений вище
(бодай і досить побіжний) огляд фондів особового походження та
інших архівних фондів, що містять цікаву з точки зору підготов$
ки біографічних досліджень інформацію, засвідчує, що джерель$
на база для подібних досліджень діячів періоду 1920$х років є да$
леко не вичерпаною. Використання матеріалу з особових фондів
представників академічної науки України 1920$х років не досягає
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20% від їх загальної сукупності. Водночас, у науковий обіг поза
межами дисертаційних досліджень у галузі біографістики залу$
чено значний масив матеріалу, що репрезентує імовірні напрями
подальших досліджень у цій галузі. Що дозволяє сподіватися на
подальше розширення спектра біографічних досліджень діячів
науки та культури 1920$х років.
___________
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Ігор Цепенда

УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКІ ВЗАЄМИНИ
40–50Х РОКІВ ХХ СТ. ЯК СКЛАДОВА
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ СРСР
У статті зроблено спробу проаналізувати післявоєнні ра#
дянсько#польські територіальні корекції, які мали вплив на зміну
етнополітичної ситуації на пограниччі. Висвітлено радянські
спроби переконати польських селян перейти на колгоспну сис#
тему господарювання, а також пропагандистську діяльність
СРСР у гуманітарній сфері, спрямовану на польське суспільство.
Igor Tsependa. The Ukrainian(Polish Relations in 1940–50s of
the 20th Century as a Part of Economic and Humanitarian Policy of
the USSR. In the article the author tries to analyze the post#war Soviet#
Polish territorial corrections, which influenced the ethno#political
situation on the border. The Soviet attempts of convincing the Polish
peasants to go over to the kolkhoz system of management, as well as
the propaganda activities of the USSR in the humanitarian sphere
aimed at the Polish society are covered.
Розв’язання територіальних питань між СРСР та Польщею
у першій половині ХХ ст. було важливою темою всіх міжнародних
конференцій, які переформатовували геополітичну карту Європи.
Тільки з підписанням Договору про радянського$польський дер$
жавний кордон 16 серпня 1945 року на юридичному рівні було
завершено дискусії навколо цієї надзвичайно складної проблеми.
Натомість радянське керівництво не відмовилося від ідеї терито$
ріальних корекцій і в наступні роки. У цьому контексті показовим
був переговорний процес між радянським і польським керівницт$
вом на початку 50$х років навколо прикордонних територій Польщі
та УРСР.
5 жовтня 1950 року секретар ЦК КП(б)У Л.Мельников отри$
мав лист від міністра закордонних справ УРСР Д. Мануїльського,
у якому повідомлялося про звернення першого заступника мініст$
ра закордонних справ СРСР А.Громика з проханням дати деталь$
ну характеристику соціально$економічного становища районів
Львівської та Дрогобицької областей, що розташовані між радянсь$
ко$польським кордоном і смугою, яка проходить (з півночі на пів$
день) на захід від села Потелич; на схід від сіл Принада, Врублячин,
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Немирів; на захід від сіл Вербини, Бороуси; на схід від сіл Черни$
лява, Накінечне Друге, Поруденко, Порудно, Воля Арламівська,
Ляшки$Гостинцеві; на схід від міста Мостиська; на захід від села
Темановичі; на схід від населених пунктів Чишки і Хирів1. У харак$
теристиці потрібно було вказати: кількість та національний склад
населення, кількість населених пунктів, корисні копалини, запаси
і видобуток, родючість ґрунту, наявність промислових підприємств,
їх профіль і продуктивність, посівні площі та продукцію сільського
господарства, протяжність залізничних колій та шосейних доріг
тощо. Крім того, висловлювалося прохання дати аналогічну ха$
рактеристику ділянок польської території, які прилягали до Во$
линської і Львівської областей2.
У порівняльній характеристиці економічного становища ді$
лянок радянської та польської територій подавалися такі дані: пло$
ща кожної з визначених територій становила близько 1 750 кв. км;
населення української частини — близько 152 тис. осіб, а польсь$
кої — близько 40 тис.3 Радянська ділянка включала в себе західні
райони Львівської області (Немирівський, Краковецький, Рава$
Руський) і Дрогобицької області (Мостиський, Нижанковицький,
Добромильський, Хирівський, Нижньоустрицький), а з польсь$
кого боку — близько 230 населених пунктів, з яких міста Гру$
бешів, Варяж, Кристинопіль, Белз, Угнів4.
В обмін на польські території, які, на думку радянського керів$
ництва, мали багатющі запаси кам’яного вугілля, пропонувалися
українські території, що мали нафтоносні поклади. Привабити
польську сторону намагалися нафтовим родовищем у селах Чар$
на, Стрільбичі Нижньо$Устрицького району, де за добу добувалося
105 тонн нафти, а її загальний запас становив близько 2 млн тонн,
а також газовими родовищами в Нижанковському районі в селах
Хідновичі, Поповичі і Тишковичі, де працювало 6 газових сверд$
ловин з добовим видобутком 2 тис. куб. м газу та загальними пок$
ладами на 800 млн куб. м газу5.
15 жовтня 1951 року в ЦК КП(б)У поступило повідомлення про
відселення і завершення до передачі ділянки. Ділянка була пере$
дана Польщі 20 жовтня 1951 року. З неї було переселено 7 167 сі$
мей — 32 066 осіб, які направили в південні області6. На основі
Договору між урядом СРСР та урядом Польської Республіки від
15 лютого 1951 року про обмін ділянками державних територій7 бу$
ли передані села в районах Нижньо$Устрицького, частина сіл Хи$
рівського і Стрілківського районів Дрогобицької області8. Ділянка,
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яка відходила до Польщі, становила 480 кв. км з 42 населеними
пунктами та 97 нафтовими свердловинами9.
У 1954 році питання територіальних обмінів знову стало на по$
рядку денному. Цього разу з ініціативою до ЦК КПРС вже зверну$
лося українське керівництво. У листі секретаря ЦК КПУ А. Кири$
ченка від 14 грудня 1954 року відзначалося, що в прикордонних
районах Львівської та Волинської областей УРСР у післявоєнний
час відкрито нове вугільне родовище із загальними запасами кам’я$
ного вугілля близько 1,5 млн тонн. На цьому родовищі була вже
побудована одна шахта потужністю 300 тис. тонн вугілля на рік
і ведеться будівництво ще 11 шахт, з яких дві повинні були бути
введені в експлуатацію в грудні 1954 року. Всього у Львівському
вугільному басейні, згідно з рішенням уряду, планувалося побуду$
вати 51 шахту загальною потужністю 23 млн тонн вугілля на рік10.
СРСР планував отримати від ПНР прикордонну територією,
в основному Люблінського воєводства, яка межувала з Львівською
та Волинською областями і в надрах якої, на думку фахівців, зна$
ходились запаси кам’яного вугілля. Йшлося про обмін територія$
ми площею близько 1 250–1 300 кв. км.11
31 серпня 1956 року ЦК КПУ зробило ще одну спробу пору$
шити це питання перед ЦК КПРС. З огляду на попередні факти
у довідці було наголошено, що біля самого кордону геологами було
знайдено вугільні пласти нижньої частини найбільш продуктивних
покладів середнього карбону, які освоюються у Верхньосілезькому
кам’яновугільному басейні, середня потужність пластів досягає
5 метрів12. З радянського боку для обміну пропонувалась тери$
торія в Дрогобицькій області, у яку повністю входили Нижанко$
вицький, Добромильський і Хирівський адміністративні райо$
ни, і частково Крукеницький, Мостиський, Старосамбірський,
Стрілківський і Турківський райони13.
На цій території було 104 населених пункти з населенням
71 тис. чол., 56 колгоспів з 50 тис. га орних земель, 26 тис. га лі$
сових масивів із запасами деревини 3,5 млн куб. м тощо14.
Південна частина цієї території була нафтоносною; на ній на
той час було відомо 10 перспективних нафтоносних площ. Одна
з них у районі с. Стрельбичі в той час експлуатувалась з дебетом
7–9 тонн нафти в добу. У північній частині території, яка пропо$
нувалась для обміну, були промислові запаси газу. В обмін на цю
площу радянська сторона прагнула отримати від ПНР територію,
яка межувала із Львівською і Волинською областями, у надрах
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якої за прогнозами геологів було 1,5–2 млрд тонн вугілля. На цій
ділянці планувалось побудувати 50–60 шахт загальною виробни$
чою потужністю 30–35 млн тонн вугілля на рік15.
Територіальні обміни 50$х років створили умови для віднов$
лення питання щодо репатріації польського населення, у чому були
зацікавлені обидві сторони. У зв’язку з цим 25 березня 1957 року
було підписано Угоду між урядом СРСР та урядом ПНР про термі$
ни і порядок подальшої репатріації з СРСР осіб польської націо$
нальності. Згідно з угодою, прийом заяв проводився до 1 жовтня
1958 року, а репатріація повинна була завершитись до 31 грудня
1958 року16.
Кремлівська верхівка також намагалася якнайшвидше наки$
нути Польщі соціалістичні форми господарювання, передусім кол$
госпну систему в сільському господарстві. Одним з дійових, на
думку партійних керівників, методів переконання було обрано від$
відування польськими селянами українських господарств. Так,
22 лютого 1949 року М. Хрущов доповідав Й. Сталіну про пере$
бування в УРСР з 18 до 21 лютого 1949 року делегації польських
селян у кількості 24 чол. В інформації відзначалося, що великий
подив у делегатів викликав добробут в домі голови колгоспу «Здо$
буток Жовтня» Тальнівського району Київської області, власна
автомашина, корова та інше майно, а в одній з кімнат стояла боч$
ка з вином, яким він щедро пригощав гостей17. У складі делегації
найбільшими реалістами були представники Польської селянської
партії. Саме вони звернули увагу на те, що таблички в корівниках
із кількістю надоїв кожної корови є занадто новими, підкреслив$
ши, що вони були підготовлені до їхнього приїзду. Їхнє здивування
викликало й те, що навколо будинків колгоспників не було гос$
подарських прибудов для худоби, а також відсутність кормів18.
За результатами поїздок польських селян до Одеської, Хар$
ківської і Запорізької областей, які відбулися в березні 1949 ро$
ку, мала місце критична оцінка колгоспного ладу в СРСР з боку
окремих польських делегатів. Показовим був виступ у дискусії
заступника генерального секретаря Польської селянської партії
(ПСП) Б.Томаса, який однозначно заявив, що «у теперішніх умо$
вах складної і напруженої міжнародної ситуації створення кол$
госпів у Польщі шкідливе і небезпечне, оскільки внесе розкол
і викличе боротьбу серед польського народу»19.
1 липня 1949 року на ім’я Й.Сталіна була подана інформація
про перебування в Україні третьої делегації польських селян
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у кількості 395 чол., у тому числі 209 членів сільськогосподарсь$
ких колективів і 112 селян$одноосібників20. Польська делегація бу$
ла розділена на 12 груп і 21 червня виїхала в Київську, Сталінську,
Ворошиловградську, Харківську, Дніпропетровську, Полтавсь$
ку, Вінницьку, Кам’янець$Подільську, Сумську, Житомирську,
Чернігівську і Кіровоградську області. Так, колгоспники колгос$
пу «20$річчя Жовтня» Кобеляцького району Полтавської області
зустріли польських гостей парадом мотоциклістів і велосипедистів,
у якому взяли участь близько 100 колгоспників на своєму особисто$
му транспорті. Наявність такої великої кількості мотоциклів і вело$
сипедів в особистому вжитку було єдиним, що вразило гостей21.
У вагонах, якими делегати виїжджали в області, були встанов$
лені магнітофони, і на побажання делегатів на плівку були запи$
сані їхні висловлювання, що викликало в них велике захоплення.
На підставі цього М. Хрущов висловив пропозицію подарувати по
одному магнітофону Б. Беруту і М. Циранкевичу22.
Все ж результати цих поїздок виявились малоефективними,
а тому в наступні роки від них відмовились.
Водночас подібні методи налагодження братерської дружби ви$
користовувались і в культурі. Так, 7 липня 1948 року під час зустрі$
чі представника Українського товариства культурних зв’язків із
закордоном Н. Скачко з віце$консулом РП у Києві А. Влонським
співрозмовники погодились, що в польській, як і в українській
пресі, занадто мало публікацій про їхні народи23. При цьому остан$
ній поінформував, що мав розмови з українськими письменниками
Л. Дмитерком і А. Малишком про переклади українською мовою
кращих творів сучасних польських поетів і письменників. Цікаво,
що Влонський повідомив співрозмовника про зауваження, яке зро$
бив йому посол, щоб він звертався за консультаціями виключно
до Українського товариство культурних зв’язків із закордоном
(УТКЗЗ) і надалі ці питання проводив тільки через це товариство24.
Вже станом на перший квартал 1949 року УТКЗЗ повідомля$
ло М. Хрущова, що воно підготувало пропагандистські матеріали
українською і російською мовами. Великі партії матеріалів укра$
їнською мовою УТКЗЗ надсилало у Румунію, Чехо$Словаччину,
Югославію, аргументуючи це тим, що в цих країнах багато ук$
раїнського населення, яке охоче читає матеріали рідною мовою.
Натомість у Польщу, Болгарію, Угорщину й Албанію Товариство
надсилало матеріали українською та російською мовами в мен$
шій кількості. У цих країнах надіслані матеріали перекладалися
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польською, болгарською, угорською та албанською мовами25. За$
уважувалось, що з Польщі за 1948 і перший квартал 1949 року
було тільки три запити: Товариство польсько$радянської дружби
просило УТКЗЗ узяти участь у Міжнародній виставці підручни$
ків, яка проходила в Польщі в травні 1948 року; посольство
СРСР у Польщі просило вислати їм фільм «Радянська Україна»;
польський перекладач української літератури Йосиф Бояр про$
сив відновити йому надсилання української літератури26.
Скоріш за все, польська сторона була піддана критиці, оскільки
вже в червні 1949 року Товариство польсько$радянської дружби
звернулось з проханням до УТКЗЗ надати допомогу в отриманні
платівок українських музичних творів, нот українських народних
пісень, творів українських письменників і поетів для бібліотек
тощо.
У жовтні 1949 року ЦК КПУ схвалив заходи, розроблені Укра$
їнським товариством культурних зв’язків із закордоном з метою
посилення пропагування культури Радянської України в Поль$
щі. В одному із зауважень зверталась увага на потребу приско$
рення виготовлення фотовиставки «Українська РСР» до листо$
пада 1949 року.
Одночасно радянське керівництво особливо уважно відстежу$
вало зв’язки українських письменників з польськими літерато$
рами, які не йшли на співпрацю з владою. Так, 5 червня 1952 року
Спілка польських письменників привітала М. Рильського з при$
судженням йому премії польського літературного «ПЕН$клубу»
за 1950 рік як кращому перекладачеві польської літератури. Йшло$
ся про переклад «Пана Тадеуша». У зв’язку з цим ЦК підготував
довідку про діяльність польського «ПЕН$клубу», відзначаючи, що
він є формальним відгалуженням міжнародної буржуазної пись$
менницької організації «ПЕН$клубу». При цьому зазначалося, що
повідомлення про присудження премії М. Рильському були опуб$
ліковані в 1951 році у всій польські пресі27. 10 червня 1952 року
А. Вишинський направив телефонограму, у якій наголосив, що
М. Рильському необхідно ухилитися від прийняття почесної премії
польського літературного «ПЕН$клубу». При цьому було додано,
що прогресивні польські письменники не є членами клубу і не
відвідують його. Зверталась увага, що ЦК ПОРП планує прийня$
ти рішення про те, щоб польська секція вийшла зі складу міжна$
родної організації «ПЕН$клубу», і обговорює питання про розпуск
польської секції в найближчий час28.
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Вищевикладене дозволяє зробити такі висновки:
1. Визначальною причиною територіальних обмінів були гео$
політичні та економічні інтереси СРСР, зокрема в районі нового
вугільного басейну обабіч українсько$польського кордону. Зу$
мовлений цим обмін територіями між Польщею та СРСР (УРСР)
супроводжувався насильним відселенням українців і поляків з тих
районів у 1948–1951 рр., що спричинило до зміни етнополітич$
ної ситуації в цьому регіоні.
2. Кремлівська верхівка також прагнула якнайшвидше залу$
чити Польщу до системи соціалістичної економіки, насамперед
у галузі сільського господарства. В цьому процесі УРСР була від$
ведена роль пропагандистського майданчика колгоспного устрою,
який насаджувався і в західних областях у 1946–1948 рр. Однак
ознайомлювальні поїздки польських селян в УРСР не дали очіку$
ваних результатів.
3. Незважаючи на налагодження культурного обміну між
Польщею та УРСР, що знайшло своє відображення в передачі до
Польщі творів українських письменників і поетів, передана літе$
ратура не спрямовувалася до української громади Польщі. Крім
того, радянське керівництво не допускало зближення українсь$
ких письменників з польськими, особливо з незалежними літе$
ратурними об’єднаннями.
___________
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ІІІ. ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Лариса Нагорна

МОРАЛЬНІСТЬ У ПОЛІТИЦІ
ЯК ПРОБЛЕМА ДІЄЗДАТНОСТІ
У статті представлена точка зору автора на роль політич#
ної етики в сучасній Україні. Аморалізм у політиці тягне за со#
бою деструкцію влади, безпрецедентні аберації суспільної свідо#
мості й дифузну агресію на поведінковому рівні.
Larysa Nahorna Morality in politics as a capacity problem.
The article contains author’s view about the role of political ethics in
modern Ukraine. Immorality in politics led to destruction of power,
unprecedented aberrations in civic consciousness, and to diffusive
aggression in behavior.
Говорити про моральність і політичну етику в сучасній Ук$
раїні вважається верхом наївності й поганим тоном. Соціум звик
до кричущого аморалізму тих, хто називає себе елітою, до корупції
на владних рівнях, постійних підкилимних торгів, лицемірства,
подвійних стандартів, «чорного піару». Пред’являти до вітчиз$
няних політиків будь$які моральні вимоги — значить волати про
порядність у пустелі. Але варто замислитися: якщо не працюють
ані правові, ані моральні регулятори, що нас чекає у підсумку?
І якщо мораль — це сфера освяченої суспільством внутрішньої
свободи, то чи повинне воно створювати якісь обмежувачі для
підступних політиків?
Зрозуміло, що розмову про моральність у політиці неможливо
вкласти у рамки статті. Існують різні етичні системи як світоглядні
орієнтири, і майже всі вони тією чи іншою мірою зачіпають сфе$
ру політики. У цьому разі нас цікавить деонтологічна етика —
етика обов’язку, яка у політиці створює імператив відповідаль$
ності. І насамперед та її частина, яка стосується етичного регулю$
вання поведінки людей, що перебувають при владі. Чи можливі
в принципі і наскільки доцільні в українських умовах суспільні
механізми регулювання поведінки політиків, своєрідні моральні
контракти, викладені у формі етичних кодексів або у якомусь іншо$
му вигляді? Може, варто визнати правоту тих постмодерністів, які
розглядають проблеми політичної етики як химери, залишкове
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відлуння притаманної модернізмові віри в прогрес та довіри до
раціонального розуму?
Політична етика виробляє критерії моральності, за яких інди$
відуальні інтереси і спільні цілі мають перебувати у стані рівно$
важного взаємозв’язку. Як добитися того, щоб мораль не ставала
на заваді свободі самореалізації індивіда і водночас створювала
перепони для перетворення свободи волі у вседозволеність чи
анархію? Відповіді, які дає на це складне питання політична ети$
ка, загалом зводяться до обґрунтування свободи морального ви$
бору, детермінованої суспільними потребами. Згідно з її вимогами
право й політичні інститути не повинні обмежувати прагнення
людини до саморозвитку й самовиявлення, але вони мають вихо$
вувати її таким чином, щоб вона сама керувалася ідеями загаль$
ного блага. Тільки так суспільство збереже не лише належний
рівень моралі, але й той мінімум духовності, втрата якого оберта$
ється деградацією соціуму. Саме за ознакою наявності чи відсут$
ності у політиці морального компонента фахівці визначають ме$
жу між політикою й політиканством, ототожнюючи останнє
з політичним інтриганством.
Проблема етизації політики існує, отже, як на рівні індивіда,
так і на рівнях колективного суспільного розуму. Функції полі$
тичної етики зводяться до того, щоб, ґрунтуючись на осмисленні
можливих наслідків політичних рішень і політичної поведінки,
утримувати соціуми у рамках цивілізованих способів обстоювання
своїх інтересів. Вихідну тезу політичної етики можна було б сфор$
мулювати таким чином: політика завжди має відповідати етич$
ним нормам, але не може визначатися лише ними.
Побутує поширена думка (на жаль, вона підтверджується й на$
шими вітчизняними реаліями), що політика не робиться «у білих
рукавичках», що сама по собі вона є «брудною», «жорстокою» спра$
вою. Говорять також, що критерії моралі взагалі незастосовні у по$
літиці, що це некоректне перенесення оцінок з раціонального на
ірраціональний рівень. Спроби вимірювати політичні дії еталонами
моральності і справді майже завжди зазнають невдачі. Політик орі$
єнтується на реальність, мораліст — на абстрактний ідеал. Політик
обирає мову інтересу, мораліст використовує владу слова для конст$
руювання привабливих «абсолютних істин». І хоч політики й мо$
ралісти завжди йдуть поруч, живуть, по суті, у паралельних світах.
І все ж між політикою і мораллю існує настільки тісний зв’язок,
що цілковите звільнення політики від моральної відповідальності
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вже само по собі було б аморальним. У будь$якій найкритичнішій
ситуації хтось із політиків мусить взяти на себе моральну відпо$
відальність і ризикувати, інакше соціум втратить стрижень, що
його скріплює, і поставить себе на грань самознищення. У цьому
розумінні мораль для політики виступає у ролі структуротворчо$
го чинника, задає їй певний онтологічний рівень.
Інша річ, що недоречно пред’являти до політики надмірні мо$
ральні вимоги, а моральну свідомість перевантажувати нав’язли$
вим наставництвом політики. Німецький політолог Б. Сутор мав
рацію, коли гостро критикував своєрідний моральний фундамента$
лізм — уявлення про те, що досить навернути до добра злостивих
і бездарних політиків, щоб у світі запанував порядок. «Політика, —
доводить він, — завжди має також моральний бік і тому повинна
відповідати етичним масштабам. Однак політика не може скла$
датися тільки з моралі і не може визначатися тільки виходячи
з етичних міркувань... Завданням політики є створення і поліп$
шення зовнішніх умов людської взаємодії з одночасним захис$
том також і моралі людської»1.
Основа поєднання індивідуальної й суспільної етики у баченні
Б. Сутора — це відхід від усталених трактувань політичної добро$
чинності. Звертатися до категорій совісті у політиці малопродуктив$
но, вважає він. Більше того, політичний порядок по можливості
не повинен торкатися внутрішніх політичних переконань людини.
Чи означає це, що Сутор виводить категорію совісті поза межі
політичної етики? Жодною мірою. Совість, доводить він, вступає
у конфлікт з політикою й державою, коли вони не виконують свій
моральний обов’язок збереження права й миру, тобто тоді, коли
держава стає тією чи іншою мірою неправовою. Тотальні режими
намагалися розв’язувати моральні проблеми політики шляхом
«соціальної інженерії». Сучасні теорії політики ґрунтуються на
впевненості у можливостях політичних інститутів забезпечити
«моральний порядок». Задля цього кожен інститут має дбати про
обмеження простору свободи особи заради зміцнення гарантій сво$
боди як такої. Структурні механізми ієрархічності, поділу влад,
прозорості й підконтрольності у діяльності інститутів мають ство$
рювати інструменти забезпечення етичних вимірів політики2.
Із сказаного можна зробити висновок: суспільна мораль, яка
є головним предметом вивчення політичної етики, слугує в політиці
потужним стимулом і водночас реальним обмежувачем. Вона про$
понує власну, відмінну від пропонованих іншими регуляторами
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поведінки (правовими нормами, декретами держави, управлінськи$
ми інструкціями тощо) систему норм, принципів, правил, оцінок,
покликаних узгоджувати суспільні й особисті інтереси. У моральній
свідомості закладено певний алгоритм, який в ідеалі приймається
суспільством як оптимальний. Моральні стереотипи ніким не де$
кларуються і не вводяться; на відміну від правових норм і урядових
декретів, вони складаються здебільшого стихійно, природно$істо$
ричним шляхом і являють собою концентрацію суспільного досвіду,
вияв колективного світобачення. Моральна відповідальність, на
відміну від правової, має не матеріальний, а духовний вимір.
Хоч політика далеко не завжди керується моральними нормами,
вона завжди апелює до моралі. Це пояснюється насамперед тим, що
моральний спосіб регуляції суспільних відносин не потребує ор$
ганізаційного підкріплення. Дієвість моральних норм визначається
тільки їхньою закоріненістю у суспільній свідомості. Моральні ре$
гулятори поведінки — найнадійніші, але далеко не просто їх створи$
ти. Здебільшого мораль виступає як набір ідеальних норм, які знач$
но трансформуються у процесі наближення до життєвих реалій.
На практиці взаємодія політики й моралі виявляється значно
складнішою, ніж у теоретичних побудовах. За точним спостережен$
ням С. Микитенко, осягнувши таїну влади й поринувши у політич$
ні баталії, політики поступово переселяються у віртуальний світ,
перетворюючись у «політичних наркоманів». «Тож коли журна$
лісти, моралісти чи політологи намагаються нагадати державним
мужам про аморальність таких речей, як брехня, нерозбірливість
у засобах, несподівано «втрачена» пам’ять чи відсутність логіки,
то їхні зусилля марні, бо існує нездоланна віра можновладців
у свою винятковість, корисність, непереборне бажання пригні#
тити, занепокоїти опонентів і ще міцніше вхопитися за вла#
ду». На пострадянському просторі ця вада особливо помітна, бо
тут домінують східні традиції ставлення до керівників. В Україні
парламентарій чи державний службовець може бездумно розпо$
ряджатися народним добром, продавати державні таємниці, зне$
важати державну мову і роками лишатися на посаді, спираючись
на кланову й групову підтримку. Отже, з болем констатує автор$
ка, «що може обіцяти політична кар’єра порядній людині, окрім
втрати порядності?»3.
У «постпомаранчевій» Україні значення політичної етики зрос$
тає в міру того, як падає авторитет права. Якщо право не втілюється
в реальних правовідносинах, відбувається його девальвація. Той
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правовий нігілізм, який насаджується в Україні зусиллями
політичної еліти, починаючи з її верхніх щаблів, прирікає багато
законів і норм на невиконання. Відтак і «попит на право» з боку
суспільства неухильно падає. Нестабільність і непередбачува$
ність — обставини, за яких право перестає бути надійним регуля$
тором суспільних відносин, перетворюється на «квазіправо». За
таких умов залишається покладати надію лише на здоровий глузд
громадян, на глибоко закорінені в суспільній свідомості цивілізо$
вані норми співжиття. А також на здатність суспільних наук пред$
метно й кваліфіковано аналізувати простір політико$моральних
відносин і забезпечити адекватність прогнозного моделювання.
На жаль, проблема відносин політики і моралі у вітчизняно$
му науковому дискурсі не займає того місця, на яке заслуговує.
Як певний прорив, можна було б розглядати цікаву монографію
Г. Гребенника, якби автор не замкнувся у колі російської поле$
мічної літератури і не підмінив аналіз сучасних політичних реалій
конструюванням штучного макіавелліансько$кантіанського ме$
тадискурсу4. Навіть у простеженні відмінностей між поняттями
«етика» і «мораль» існує кілька смакових підходів. Гостро даєть$
ся взнаки відсутність в українському слововжитку основоположної
категорії, що відображає моральні потреби суспільства. Йдеться
про введену німецькою класичною філософією категорію Sittlich$
keit (рос. нравственность). Немає в українській мові і належного
відповідника російському поняттю «нравы». Його зміст дуже при$
близно передається поняттям «звичаї», а словосполучення «обы#
чаи и нравы» взагалі не піддається адекватному перекладу. Адже
одна справа — закорінені в минулому стереотипи поведінки, а ін$
ша — загальний стан моральності у суспільстві.
Обмеженість українського політико$морального лексикону над$
звичайно утруднює аналіз етичної сфери міжетнічного спілкуван$
ня, оскільки українською мовою важко передати специфіку мо$
ральних потреб суспільства. Його, якщо застосувати російський
відповідник, «нравственных основ». Уведений редакцією журналу
«Політична думка» термін «моральністність»5 (моральнісність)
не приживається, бо є громіздким і не відповідає у першому варі$
анті правилам української мови. На наш погляд, зарадити справі
може не введення ускладненого терміна (хоч пошук тут не виклю$
чений), а більш чітке розведення понять «мораль» і «моральність».
Ідеться про вживання другого поняття лише як відповідника
російському «нравственность», що ми й намагаємося тут робити.
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Хоча чіткої межі між мораллю й моральністю не проводить жод$
на з європейських мов (не існує неперехідної грані між «моралью»
й «нравственностью» і у російській мові), все ж тут усталилися
певні критерії розмежування. Поняттям «мораль» звичайно по$
значають специфічну форму суспільної свідомості, своєрідний ко$
декс високих ідеалів і суворих імперативів поведінки, а також
предмет вивчення етики. У поняття «моральність» вкладається
більш буденний, дещо «приземлений» зміст: ним лімітуються прин$
ципи реальної практичної поведінки людей і людських спільнот,
закорінені в минувшині норми, якими люди керуються у повсяк$
денному житті6. Дещо інший критерій розрізнення пропонує
О. Оболонський: якщо мораль — це насамперед засіб підтримання
суспільної дисципліни шляхом реального чи потенційного впли$
ву громадської думки, звичаїв тощо, то моральність — це сфера
внутрішнього контролю й саморегулювання, «галузь відповідаль$
ної перед самою собою автономії людського духу»7
В ідеалі, отже, співвідношення політики й моралі вибудову$
ється на принципах взаємодоповнюваності й прагматичних інте$
ресів. Але якщо говорити про вітчизняні реалії, то ця взаємодія
вимальовується радше у категоріях несумісності. Люди, які нині
перебувають на владному Олімпі, сповна використали арсенал
моралізаторства на етапі боротьби за владу, апелюючи до почуттів
національної гідності, чесності, соціальної справедливості. На
жаль, у моральному відношенні ці лідери не надто відрізнялися
від своїх гостро критикованих попередників. Замість кардиналь$
ного оновлення гасел і поведінкових стереотипів соціум досить
швидко дістав популістські симулякри й імітаційні схеми, що
будувалися на фундаменті «негативної солідарності» й «дружби
проти», жорсткого поділу на «наших» і «не наших», ранжуван$
ня і надання портфелів за принципом «революційних заслуг». За
цих умов політична криза виявилася неминучою, а соціальні ри$
зики небачено зростали.
Надалі події розвивалися за сценарієм т.зв. ресентиментних
реакцій. Введене Ф. Ніцше поняття «ресентимент» означає дове$
дений до автоматизму й рефлексу емоційний стан ворожості, що
супроводиться реактивацією озлоблення — аж до переходу його
у ненависть і війну «на знищення». Феномен ресентименту виникає
на ґрунті слабості, заздрості, неприязні, але про його наявність мож$
на говорити лише тоді, коли відчуття ворожості (часто як від$
дзеркалене усвідомлення власної неповноцінності) сублімується
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в особливу систему моралі (точніше, відвертого аморалізму). Ви$
будовується такий «образ ворога», який цілковито заперечує всю
сповідувану опонентами систему цінностей. Для реанімації відпо$
відних стереотипів мобілізуються ресурси історичної пам’яті. На
уявного ворога перекладається відповідальність за власні невдачі;
паралельно в обіг запускається критична маса популістських обіця$
нок. Робиться все для того, щоб вибудована на такому фундаменті
«ресентимент$ідеологія» стала конструктом масової свідомості.
У діях за такою логікою не так вже й багато нового — досить
згадати, як вправно використовувалися у радянській міфотворчості
образи «ворогів народу» задля конструювання позірної спорідне$
ності «своїх». Навряд чи вітчизняних політиків приваблюють
лаври більшовицьких ідеологів, але вони, здається, досі не можуть
зрозуміти, що педалюванням ворожості можна у кращому разі
вибудувати систему «мобілізаційного підданства», ґрунтовану на
жорсткому диктаті. Поки що ж постійний пошук «ворога» не тіль$
ки розширює уявне «коло зла», але й стимулює настрої застосуван$
ня насильства і пошук «твердої руки», а отже, прокладає шлях
до авторитаризму.
Хибна стратегія потягнула за собою і украй примітивну так$
тику й позбавлену елементарного здорового глузду риторику. Якщо
спробувати коротко визначити особливість вітчизняних «пост$
майданних» дискурсів, доведеться, очевидно, говорити не лише
про вади стратегічного мислення, але й про брак уміння домовля$
тися й передбачати наслідки своїх дій. Кожна політична сила із
завзяттям, гідним кращого застосування, обстоює власне політи$
ко$стратегічне бачення ситуації і шляхів виходу зі системної
кризи. Переваги власної системи думання її представникам уяв$
ляються самоочевидними. Ніхто навіть не намагається постави$
ти себе на місце опонента, знайти раціональне зерно у системі по$
яснень, сформованих несхожістю локальних культурних світів.
Бракує усвідомлення того, що майбутнє формують не міфологе$
ми, а реальні суспільні процеси, а алгоритм останніх задається
конкретним співвідношенням інтересів і ресурсів.
Зрештою, влада сама довела себе до стану, який аналітики пе$
редають поняттями паралічу, ступору, саморуйнування. На основі
сімнадцятирічного соціологічного моніторингу, здійснюваного
Інститутом соціології НАН України, М. Шульга зробив висновок
про деструкцію влади, і цей висновок, на наш погляд, є найбільш
адекватним. Ідеться про руйнування існуючої системи влади самою
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владою шляхом нічим не обмеженого винищування одного дер$
жавного інституту іншим. Внаслідок таких дій деформуються
функції державних органів, настає їх безсилля й атрофія, втра$
чається керованість не лише в державі, але і в суспільстві.
За М. Шульгою, державна влада в Україні руйнується за кіль$
кома напрямами. Відносини по лінії «влада — опозиція» мають
тотально конфронтаційний характер, при цьому законів не до$
тримуються обидві сторони. Борються між собою і політичні сили,
що перебувають при владі, внаслідок чого влада постійно постає
перед спокусою відхилитися або у бік авторитаризму, або у бік
антиконституційної нестабільності. Президент воює з парламен$
том і особливо завзято — із Прем’єр$міністром, при цьому особливо
небезпечним є те, що у боротьбу між гілками влади втягуються
силові структури. Ще однією формою розкладання державної вла$
ди є протиправне втручання обох гілок влади у роботу судів, а та$
кож нав’язування інститутам, підлеглим Президенту, невластивих
їм ролей. У підсумку маємо таку інфляцію цінності права, яка спри$
чинила кризу конституційності, а відтак і кризу довіри суспільст$
ва до владних інститутів. У такий спосіб підривається, розмиваєть$
ся, послаблюється і дискредитується сама українська державність.
Україна поки що належить до псевдоправових країн з «імітаційни$
ми демократіями», і її перспективи вимальовуються в діапазоні всіх
можливих варіантів — від оптимістичного до песимістичного і на$
віть трагічного8. Зрештою, й сам Президент у полемічному запалі
дійшов висновку, що «у нас немає демократичного ладу».
В атмосфері моральної безнормативності представники влади
швидко втрачають відчуття реальності, забувають про власні обі$
цянки, керуються правом сили. Політичні ярлики на адресу опо$
нентів, немовби запозичені із радянського арсеналу («державна
зрада», «вороги України») лунають з обох боків. Парламентські
фракції на очах перетворюються у секти, де думка лідера стає абсо$
лютом і не підлягає критичній оцінці. Відверте ошукування вибор$
ців шляхом голосування чужими картками уже не сприймається як
неправове й аморальне. Парламентаризм втрачає обличчя, стає
недієздатним у розв’язанні найнасущніших для країни проблем.
У відповідь на закиди про недотримання обіцянок чи пере$
орієнтації з уст «помаранчевих» політиків найчастіше звучать по$
силання на вірність етиці переконань. Але ж ще М. Вебер у статті
з промовистою назвою «Політика як покликання і професія» за$
значав, що етика відповідальності політика має стояти вище за
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етику переконань. Хоча обидві вони «не є абсолютні протилежності,
а взаємодоповнення», які мають бути притаманними людині, що
відчуває в собі покликання до політичної діяльності9. Тому що до$
віра виникає лише на ґрунті відповідальності, і більше ніде.
В умовах світової фінансово$економічної кризи, у протидії про$
явам якої українська влада виявила подиву гідну бездіяльність,
суспільна свідомість виявилася, отже, у полоні масового синдро$
му безпорадності, правового нігілізму, вульгарного цинізму, ди$
фузної агресії. Коли влада, замість концентрації суспільної енер$
гії, вже вкотре не знайшла нічого кращого, ніж запропонувати
соціуму принизливу стратегію виживання, це обертається такою
мінімізацією запитів і розмиванням ціннісних критеріїв, за яких
сама постановка питання про стратегію й ідеали стає беззмістов$
ною. Людина втрачає орієнтири, не довіряє нікому, сподівається
хіба що на чудо. У такій ситуації активізуються радикали різних
мастей, для яких поділ на «своїх» і «чужих» є головним інструмен$
том маніпулювання свідомістю, а також різні «пророки» й цілителі.
Саме цей поділ стає основою негативної мобілізації і експлуатації
приземлених інстинктів. Цинізм є тим живильним ґрунтом, на
якому стають можливими загальна примітивізація мотивацій,
приписування «іншому» усіх можливих провин, позірні об’єднан$
ня не навколо чогось, а «проти всіх». Такий суспільний амора$
лізм, зрештою, веде до відродження традиціоналізму найгіршого
зразка — зі ставкою на силу і підкилимні угоди.
Захист свободи й демократії — єдино можливий шлях поліп$
шення небезпечного стану суспільної свідомості, пов’язаного з «від$
сутністю моральної ясності». Якщо соціум не навчиться розрізняти
прийнятне й неприпустиме, у нього не залишиться шансів на са$
моствердження. Подолання масового стереотипу неуспішності,
комплексів жертви, правового невігластва мислиме лише на шля$
хах обстоювання свободи самовиявлення індивіда, його права на
власну думку і на несхожість щодо інших. Тільки так можна на$
близитися до формування, нехай і не у найближчі роки, нового
типу етики, який А. Оболонський називає індивідуально$колек$
тивістським чи громадянсько$колективістським. Він мислиться як
поєднання кращих рис етики системоцентризму й персоноцент$
ризму, колективізму осередків громадянського суспільства з при$
родним індивідуалізмом особистості10. Але обов’язковою умовою
для вироблення такого типу етики є створення у суспільстві атмо$
сфери «поліфонування» і співтворчості, своєрідної «креатосфери»,
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де «відкритий діалог суб’єктів стає головним полем суспільних
відносин»11. Подолання відчуження влади від людини можливе
лише на шляхах широкого суспільного діалогу, підкріпленого
засобами прямого тиску на владу. Однаково згубними тут можуть
бути і надмірний «активізм» з екстремістським ухилом, і така
звична для української ментальності стратегія невтручання.
Сучасна політична етика не вимагає абсолютної стерильності
і відмови політичних партнерів від сповідуваних ними ідей і ціннос$
тей. Ані поняття «діалог», яке набуло виразної етичної конота$
ції, ані поняття «взаєморозуміння» не передбачають орієнтації на
обстоювання єдиної, універсальної істини. Будь$який монологізм —
ворог консенсусу. У політичних дебатах мова може йти лише про
реабілітацію принципу «не зациклюйся на непоступливості, час$
тіше сумнівайся у власній правоті». «Комунікативна компетен$
ція» людини, за М. Бубером, полягає у здатності створити сферу
взаємної відповідальності між Я і Ти. Культура полеміки почи$
нається із вміння кожного з її учасників поставити себе на місце
опонента, обмінятися з ним «ролями», відчути його систему ар$
гументів як свою власну.
Резерв взаєморозуміння — у прагматиці, і саме тому так важ$
ливо «реабілітувати» саме поняття компромісу, очистивши його
як від ярликів, нав’язаних політикою («безпринципне угодов$
ство»), так і від надмірного моралізаторства («зрада ідеалам»).
Компроміс завжди є зоною політичного й морального ризику, але
без компромісів нормальна політична діяльність неможлива. Отже,
існує необхідність як теоретичної розробки орієнтації на компро$
міс у політичній етиці, так і моделювання технологій і механіз$
мів компромісів у політичному менеджменті.
Проблема формування толерантності у ставленні до інак$
шості — одна з першочергових в умовах того зниження порога
терпимості у суспільстві, яке реєструє соціальна психологія. Лю$
ди по$різному, констатує Л.Орбан$Лембрик, реагують на зміну
ієрархії цінностей, моральний вакуум, по$різному переживають
культурний шок від зіткнення різних культур. У поліетнічному
середовищі надзвичайно багато важить соціальна, комунікатив$
на толерантність, формування атмосфери доброзичливості
у міжособистісних стосунках. Адже саме у сфері ділового спілку$
вання, безпосередньої трудової взаємодії найкраще виявляється
зближення соціонормативних характеристик культурних роз$
ходжень12.
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Толерантність, констатує польська дослідниця Х. Рарот, вима$
гає від людини доброзичливості й відкритості, навіть по відношен$
ню до діаметрально протилежних, культурно чи расово відмінних
культур. Здебільшого ми засвоюємо зразки пасивної толерант$
ності, і навіть це вже ставимо собі в заслугу, оскільки існують і як
мінімум два різновиди нетолерантності — пасивна (неконтакт$
ність, замкнутість, нездатність до діалогу) і активна (нездоланне
бажання доводити свою правоту). Дійовою може бути лише толе$
рантність, ґрунтована на вірі, «здатна пробуджувати волю люди$
ни до дії, віру у гідність і автономію кожної окремої людини, у то$
му числі й тієї, яка викликає у нас почуття неприязні... Значна
частина представників західної цивілізації сьогодні вважає, що
толерантність у світі, що глобалізується, в якому змішуються на$
роди й культури, є суспільною необхідністю, що не підлягає обго$
воренню і потребує безумовної поваги. Щоб пристосуватися до
неї, варто заздалегідь розрахувати свою поведінку, встановити
орієнтири й критерії, які визначатимуть наші дії щодо радикаль$
них культурних, расових чи статевих відмінностей»13.
Толерантність, отже, виховується не закликами «жити друж$
но», а всією системою культурного спілкування й культурного
споживання. Панівна у певному соціумі культурна система диктує
індивіду стиль поведінки, який виступає для нього як габітус —
цим терміном П. Бурдьє окреслив коло життєвих настанов, який
змушує людину чинити так, як диктують їй життєві умови. Оче$
видно, що габітус більше залежить від відмінностей у стилі життя,
наявності відповідного «культурного капіталу», пануючих уяв$
лень про престиж і соціальну справедливість, ніж від суб’єктив$
ної налаштованості індивіда. Тому для кожного соціуму турбота
про визначальну для нього систему цінностей і моделей пове$
дінки належить до першочергових. Саме архетипи культури, як$
що їх поділяє більшість громадян, виступають константами, які
впорядковують світовідчуття мільйонів людей.
Вироблення критеріїв для розрізнення толерантних і нетоле$
рантних вчинків на практиці виявляється непростою справою.
Орієнтири можна відшукати у Загальній декларації прав людини,
яка вважає розум і совість запорукою свободи людини і рівності
у гідності і в правах. Керівництвом до дії може бути запропоноване
ліберально$модерністською культурою розумне бачення компро$
місу як ефективної соціокультурної технології, так само як і послі$
довне дотримання принципу ставлення до інакшості на основі
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визнання цінностей іншої думки і поваги до неї. Демократична
культура громадянськості ґрунтується на зреченні етичних прин$
ципів, які благословляли «безумство хоробрих», «щастя битви»,
оголошуючи «мудрістю вужа» зваженість і поміркованість.
Зрозуміло, що до такого розуміння демократії треба «дорости»,
і кожний соціум проходить цей шлях у своєму темпі і зі своїми
вадами. Український потерпає від того, що слабкою ланкою у віт$
чизняній «демократичній» міфології виявилася ідея свободи без
берегів, поєднана з апологією «вірності ідеалам» і прокльонами на
адресу «відступництва». У такій системі координат політики ма$
ють перетворитися на роботів$манекенів, які ні за яких умов не по$
винні коригувати свою позицію — щось переглядати, від чогось
відмовлятися. Те, що така позірна безкомпромісність незмірно
розширює зону політичних ризиків, доведення вже не потребує.
Постійні конфлікти на вищому владному рівні, вождистські ам$
біції, взаємні образи небезпечні не лише тим, що завдають величез$
ної шкоди і без того не вельми привабливому іміджу України. Гір$
ше, що вони перетворюють країну на випалений простір, де нічого,
крім запеклої боротьби політичних еліт, не відбувається. Україна
виявилася нездатною вчасно відповісти на виклики глобальної еко$
номічної кризи, не зуміла виробити розумну стратегію взаємодії зі
своїм стратегічним партнером — Російською Федерацією. Тим са$
мим вона не тільки прирекла себе на продовження стану невизначе$
ності у надто тривалому перехідному періоді, але й позбавила дезор$
ганізований соціум будь$якого уявлення про ризики, які вже нині
відчутно загрожують його нормальному функціонуванню.
Автор книги про «Суспільство ризику» У. Бек виявив цікаву
закономірність: ризики здатні множитися за законами розшире$
ного відтворення. Знання про ризики породжує нові соціальні
потреби, нові ринки, а зрештою — нову економіку ризиків, що
бурхливо зростає. Свою ціну, інколи дуже високу, має і невизнання
тих або інших ризиків. Саме тому соціально усвідомлені ризики
є політично вибухонебезпечними14. У рамках комунікації ризиків
відбувається їхня синергетична нелінійна взаємодія, інверсія одних
ризиків в інші. При цьому постійним випробуванням піддається
не лише міцність інституційної системи, але й механізми взаємо$
дії індивідів, груп, спільнот. Комунікаційний простір дедалі біль$
ше стає полем гостро конкурентних відносин, у суті яких важко
розібратися пересічному громадянину. Як наслідок, зростає пер$
соналізація політики; сам образ політичного лідера стає товаром,
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який продається й купується. Персоналізація перетворює елек$
торальний процес на змагання гаманців. Одночасно дістають
шанс більш широкої присутності у комунікаційному просторі
різні протестні рухи, результат втручання яких у політичний
процес важко передбачити15.
Небезпечне розширення простору соціального цинізму — ще
один, мабуть, найбільш наочний результат імітаційності в полі$
тиці й віртуалізації її образів. Рафінований цинізм на масовому
рівні виникає як реакція пристосування до умов, коли працюва$
ти з повною віддачею стало непрестижно і навіть невигідно. Руй$
нування ціннісно$нормативних порядків на фоні загальної демо$
ралізації породжує настрої фрустрації, депресивні синдроми,
явища «негативної мобілізації», прояви ксенофобії і навіть ра$
сизму. Орієнтація на примітив і «гламур» — лише побічні проя$
ви типу поведінки, породженої наростанням явищ бездуховності
й соціального інфантилізму.
Поки що важко прогнозувати, з яким рівнем політичних ри$
зиків зіткнеться український соціум внаслідок тривалої системної
невизначеності. Хотілося б, щоб конфлікт зупинився на рівні мікро$
ризиків і не переріс у стадію макроризику, пов’язану із соціаль$
ними збуреннями чи відчутними політичними втратами. Але
ж доводиться констатувати, що ступінь реагування вітчизняних
еліт на наявні ризики неадекватні загрозам. На ускладнення, пов’я$
зані зі світовою фінансово$економічною кризою, держави відгу$
куються по$різному, але незмінним імперативом є не лише кон$
центрація фінансових ресурсів, але й стимулювання соціальної
активності громадян, оптимізація відносин влади, громадянського
суспільства і бізнесу. Не так важливо, якими поняттями переда$
ється така стратегія — society empowerment (наділення суспільства
відповідними повноваженнями) чи, приміром, distributive gover#
nance (розподільче управління). Головне тут — людина повинна
постійно відчувати свою включеність у суспільні справи, підтриму$
вати відповідний рівень трудової етики, ощадливо ставитися до
ресурсів. У кризових умовах обов’язком влади є не тільки постійна
турбота про громадянський мир, баланс стримувань і противаг,
але й культивування в суспільстві культури компромісу, ідеоло$
гічної й релігійної толерантності, етики відповідальності.
Спостерігаючи щоденно за тими неймовірними порціями бру$
ду й «компромату», що їх виливають один на одного українські
політики найвищого рангу, якось незручно навіть порушувати
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питання про культуру конфлікту — тим більше, що саме це сло$
восполучення «не прижилося» ані у науковому, ані у політичному
дискурсі. Українській ментальності взагалі не притаманне цнот$
ливе ставлення до норм конфліктної взаємодії — діяли або за прин$
ципом «моя хата скраю», або вдавалися до силових сценаріїв
«розрубування» конфліктів. Компроміс традиційно розглядався
як поразка чи наслідок зради. Європейська традиція у ставленні
до конфліктів інша — тут їх часто розглядають як засіб підтри$
мання рівноваги, механізм «випускання пари». Тому й поняттям
«культура у взаємодії» (culture in interaction) позначають не лише
принципи ділового й особистісного спілкування, але й колективні
уявлення, символи, коди, що структурують простір взаємовідно$
син, у пому числі й політичних.
Якщо глибше придивитися до витоків сьогоднішнього проти$
стояння вітчизняних еліт, то за банальним «перетягуванням ка$
ната» проглядатиметься не лише боротьба за ресурси і симпатії ви$
борців. Країна опинилася у стані своєрідної «компресії» (термін
О. Ахієзера), спричиненої насамперед взаємозапереченням еле$
ментів традиційної і ліберальної політичної культури. Коли одна
частина соціуму обстоює пріоритети етноорієнтованої моделі з пре$
ференціями для титульної нації, а інша орієнтується на полікуль$
турність і захист прав людини, досягнення консенсусу є аж надто
проблематичним. У таких умовах ані правова система, ані суспіль$
на мораль не стимулюють належним чином заінтересованість інди$
віда у розвитку громадянської культури, культури конкуренції,
культури довіри й відповідальності у будь$якій сфері міжгрупових
і міжособистісних взаємин. Усе разом перетворює нашу політич$
ну мову у різновид діалогу на комунальній кухні. Кожен бурхливо
звинувачує опонента, не роблячи ані найменшої спроби адекват$
но оцінити ступінь власної відповідальності за стан справ. А не$
ефективність і корумпованість судової системи взагалі виводить
поняття «відповідальність» поза межі політичного поля.
Очевидно, що тягар такої «компресії» не під силу витримати
навіть сильній державі. Українська ж традиційно слабка і, ніде
правди діти, перебуває у стані значної економічної залежності
і політичної нестабільності. Тому і її символічна система має пере$
важно захисний, оборонний характер. Несприйняття інакшості
супроводиться постійним пошуком ворога. Політика дедалі більше
набуває виразних ознак «гіперреальності» — захмарні обіцянки
і «прориви» не дістають жодного втілення в реальних діях.
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Поки що системне очищення політики в Україні ще можливе
на еволюційних шляхах, без руйнівних потрясінь і соціальних ка$
таклізмів. Націленість на спільну справу, орієнтація на суміс$
ність і консенсус здатні істотно зменшити градус конфліктності на
поверхах влади, який уже «зашкалює». Лише створення сприят$
ливого політичного клімату для виявлення соціальності зробить
нарешті реальним прокламоване гасло свободи — як можливості
для кожного «бути самим собою» (Е. Фромм). Бо і для влади, і для
пересічного громадянина головне у свободі — розуміння необ$
хідності самообмеження і постійний самоконтроль, орієнтація на
життя у згоді з іншими і з довкіллям.
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Володимир Брожина

РАДИКАЛЬНИЙ ВАХХАБІЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЯ
РЕЛІГІЙНОПОЛІТИЧНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ
У статті розглянуто ваххабізм як одну з релігійно#політич#
них течій сунітського ісламу, яка набула радикальних рис у другій
половині ХХ — на початку ХХI століття. Досліджено твори
засновника цього руху Мухаммада ібн Абд аль#Ваххаба та його
послідовників. Проаналізовано сучасний стан ваххабізму та йо#
го поширення у різних країнах світу.
Volodymyr Brozhina. Radical Vakhabizm as Ideology of reli(
gious(political Extremism. It is considered Vakhabizm as one of
flows of sunit islam, which purchased radical lines in the second half
XX — at the beginning of XXI age. Investigation works of founder
of this motion Mukhammad ibn Abd al#Vakhab and his followers. The
modern consisting of vakhabizm and distribution is studied of different
countries of the world.
Поширення ісламського радикалізму та екстремізму в сучас$
ному світі спонукало багатьох зарубіжних і вітчизняних дослід$
ників ретельно вивчати ідеологічні засади, постулати та прояви
цього явища. На думку більшості з них, значна частина сучасних
екстремістських ісламських угруповань базує свою ідеологію на
доктрині ваххабізму.
У вузькому сенсі цей термін означає вчення, сформоване
в ХVІІІ ст. аравійським релігійним реформатором Мухаммадом
ібн Абд аль$Ваххабом (1703?1797) із Неджда (сучасна Саудівська
Аравія). У той час на основі розробленого ним вчення в Аравії ви$
ник потужний релігійно$політичний рух за відновлення чистоти
раннього ісламу — «ісламу благочестивих предків» (сподвижників
пророка Мухаммада). У широкому розумінні поняття «ваххабізм»
сьогодні часто використовується для позначення релігійно$полі$
тичного екстремізму, який має місце серед частини мусульман.
У контексті цього під «ваххабітами» розуміють або безпосередніх
носіїв ідей вчення аль$Ваххаба, або членів різноманітних угрупо$
вань, які нині керуються цим вченням або його елементами. Зага$
лом у сучасному медійному полі термін ваххабізм використовуєть$
ся у надто широкому розумінні, коли ваххабітським називають
будь$яке консервативне явище в ісламі, якщо тільки воно має
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хоча б мінімальне відношення до цього вчення1. Цей підхід не
є виправданим, оскільки за надмірного розширення аналізовано$
го терміна він взагалі втрачає сенс.
Наукове вивчення політичної доктрини ваххабізму розпочало$
ся ще на початку ХХ ст. Одним із перших вітчизняних дослідни$
ків, хто розпочав розробку цієї проблематики, став А. Кримський.
У 1912 році він видав роботу під назвою «Ваххабіти»2. У радянсь$
кий період побачили світ роботи М.Томара, А. Васильєва3. У сучас$
ній Росії ведуться активні дослідження ісламу загалом та ваххабізму
зокрема. Серед російських дослідників, які приділяють особливу
увагу вивченню різних аспектів діяльності радикально$екстреміст$
ських течій, слід назвати І. Добаєва, С. Бережного, П. Крайню$
ченка, О. Ігнатенка, Р. Ланду, М. Тульського та ін.
В Україні, зважаючи на зростаючу тут кількість мусульман,
також провадяться наукові дослідження ісламу і діяльності різних
радикально$екстремістських угруповань. Серед останніх публіка$
цій українських вчених, які вивчають іслам, слід назвати роботи
О. Бойцової, Р. Джангужина, С. Зінько, М. Кирюшка, Ю. Кочу$
бея, В. Лубського, К.Семчинського, Т. Хазир$Огли, В. Шведа та
ін. Спеціально досліджували в Україні ваххабізм О. Богомолов4,
Д. Білозор5 та Л. Маєвська.
Разом з тим у цих роботах і досі залишаються недослідженими
внутрішні, змістовні зв’язки ваххабізму з радикальними політич$
ними течіями у мусульманському середовищі. Відповідно до цьо$
го метою цієї статті є визначення тих елементів і концептів вах$
хабізму, на які спираються радикальні та ультрарадикальні течії
релігійно$політичного екстремізму серед мусульман.
На думку більшості вчених — ісламологів та політологів, вах$
хабізм, як і інші ідейні течії в ісламі, існує й виявляється на двох
основних рівнях — як ідеологія та як заснована на ньому соці$
ально$політична практика. Ця особливість ваххабізму пов’язана
з його історією та становленням.
Ваххабізм є частиною більш широкої течії в сунітському ісла$
мі — салафізму (сунітського фундаменталізму). В арабській мові
його близьким відповідником є поняття салафізм (ас$салаф ас$
саліхін — сподвижники та праведні пращури). У догматичному та
релігійно$політичному відношенні ваххабізм з самого початку не
являв собою якогось особливого відгалуження в ісламі. Він цілком
спирався на доктрину ханбалізму — одного з чотирьох сунітських
мазхабів (правових шкіл з різних тлумачень шаріату). А ханбалізм
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завжди виділявся особливою нетерпимістю щодо біда’ (небажаних
нововведень), тобто щодо будь$якої практики, яка не санкціоно$
вана Кораном і Сунною Пророка. Виходячи з цього, ваххабіти,
зокрема, засуджували демократичні політичні системи і моделі
побудови держави, що мають західне походження.
На світогляд аль$Ваххаба значний вплив мали твори середньо$
вічних неоханбалітських теологів — Такі ад$Діна ібн Таймії
(1263–1328) та його учня Ібн аль$Кайїма (пом.1350), які певною
мірою розвили окремі ідеї секти хариджитів, що з’явилася у VII ст.
і відзначалася войовничою непримиренністю щодо своїх політич$
них і релігійних супротивників. Аль$Ваххаб залишив по собі чи$
малу рукописну спадщину — листи, договори, тексти проповідей
тощо. Саме вони дозволяють виокремити його основоположні прин$
ципи світоглядних настанов щодо таких ісламських концептів, як
Єдинобожжя (ат$таухід), посередництво (ат$тавассуль), відвідуван$
ня могил (аз$зіярат аль$кубур), гріховне нововведення (біда’), віль$
не виявлення думки визнаним релігійним авторитетом (іджтихад),
чітке дотримування джерел або настанов (таклід), звинувачення
у невірі (такфір), зусилля на захист віри (джихад)6.
Ідеологічним стрижнем вчення Мухаммада ібн Абд аль$Вахха$
ба є ідея захисту Єдинобожжя (ат$таухід) як головного принципу
ісламської релігії. Божественна єдність Аллаха розкривається
в трьох засадах: Аллах є Засновник, Годувальник і Розпорядник.
Основоположний принцип ісламу: «Немає бога, крім Аллаха,
і Муххамад — Пророк Аллаха» інтерпретувався аль$Ваххабом та$
ким чином, що поклонятися потрібно тільки й саме Аллаху, а не
Муххамаду. Останній є тільки Його пророком (хоча й останнім).
Тому неприпустимим є поклоніння ані йому, ані жодному іншо$
му релігійному авторитету.
В ім’я цього принципу аль$Ваххаб і його прибічники повели
рішучу боротьбу не тільки з явними рецидивами доісламських ві$
рувань серед бедуїнів Аравії періоду джахілії — невігластва (вша$
нуванням священних гаїв і каменів, магією і т. п.), а й деякими
побутовими традиціями, вкоріненими в ісламі. Наприклад, вах$
хабіти вважали поступками язичництву встановлення надгробків
над могилами та відвідування кладовищ, а також культ святих,
характерний для суфізму, й «надмірне» вшанування пророка
Мухаммада. Це випливало з того, що вони категорично виступа$
ли проти матеріального посередництва між Аллахом і віруючи$
ми, яке здійснювалося через обожнення окремих предметів. На
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їх переконання, людина знаходиться під прямим захистом Бога,
на все воля Аллаха, яка не підвладна нікому, в тому числі й про$
року Мухаммаду. Неприпустимість відвідування могил Мухам$
мада, його сподвижників і святих пояснювалася тим, що це веде
до їхнього обожнення й відповідно є проявом багатобожжя.
Аль$Ваххаб був непримиренно налаштований до нововведень,
які виходили за межі прямих настанов Корану і Сунни. Він навіть
заборонив святкування дня народження пророка Мухаммада, по$
силаючись на те, що така церемонія, по$перше, не визначена ані
Аллахом, ані самим Мухаммадом, а по$друге, веде до обожнення
Пророка, що, на думку аль$Ваххаба, суперечило основам ісламу.
У питаннях іджтихада і такліда ваххабіти виходили й виходять
дотепер із того, що Коран і Сунна є вищим щаблем знання, що
«ворота» для тлумачення ісламських джерел є зачиненими з того
часу, як оформився ханбалізм. Водночас вони погоджуються з тим,
що у разі доведення того, що будь$яка ханбалістська інтерпрета$
ція не відповідає Корану чи Сунні, вона мусить бути скасована
й заборонена.
Своєрідним було й трактування аль$Ваххабом такого поняття,
як такфір (звинувачення у невірі). Виявляючи, згідно з кораніч$
ними приписами, певну терпимість щодо християн та іудеїв (ахль
аль$Кітаб — людей Книги, Писання), він закликав до посилення
вимог щодо мусульман. Зокрема, він доводив, що одних деклара$
цій прихильності ісламу та відправлення щоденної молитви не$
достатньо, щоб завадити багатобожжю. Якщо хтось заявляв, що
він мусульманин, але водночас поклонявся іншим богам, то його
необхідно було викрити, а за впертості й стратити. На думку віро$
вчителя, такий «лицемір» був гіршим за християн та іудеїв, бо вони
принаймні не приховували свого дійсного обличчя. До числа ба$
гатобожників були віднесені й шиїти, ідеї яких всіма салафітами
(традиціоналістами) завжди розглядалися як єретичні.
Учення ваххабітів відрізняє й особливість інтерпретації поняття
джихаду, тобто потуги, прагнення, устремління до віри або ж і вій$
ни за неї. Особливістю є те, що ваххабіти трактували джихад, по$
перше, як збройну боротьбу. І, по$друге, хоча ведення джихаду вва$
жається в ісламі обов’язком кожного мусульманина, ваххабіти
об’єктом джихаду визначають кяфірів (невірні, ті, що не визнають
істину). З огляду на те, що кяфірами проголошувалися всі, хто не
згоден із ваххабітами, то витлумачений у такий спосіб джихад мав
вестися проти всіх неваххабітів, але першочергово проти мусульман,
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які не поділяють світоглядних настанов прибічників «чистого іс$
ламу». Переконання ваххабітів у тому, що їх супротивники —
кяфіри, навіть якщо вони формально є мусульманами, виправдову$
вало нетерпимість й жорстокість стосовно останніх7. Водночас та$
кий фанатизм згуртовував і дисциплінував ваххабітів, забезпечую$
чи релігійно$ідеологічне виправдання немирним, антиісламським
за своїм характером діям. Завдяки специфічній інтерпретації джи$
хаду вчення аль$Ваххаба з самого початку стало ідеологією класо$
вого примусу, громадянських війн та військової експансії.
Соціальна доктрина аль$Ваххаба у період свого виникнення ма$
ла яскраво виявлене прагнення до дисоціації патріархального
суспільства та розмивання старої соціальної ієрархії. Ваххабізм на$
томість проповідував принципи «братерства» мусульман і їх всеза$
гальну рівність перед Аллахом, заперечуючи попередній становий
суспільний поділ між ними. При цьому акцент робився не стільки
на морально$етичному та духовному аспектах системи соціального
буття, скільки на його суто організаційному боці, трансформовано$
му згідно з вимогами ранньофеодального суспільства. Таке братер$
ство передбачало особливий тип організації з внутрішньою дисцип$
ліною, набагато більшою, ніж у звичайній мусульманській общині,
забезпеченою яскраво вираженим «єдиноначалієм» та системою
соціальних консультацій «шура». Така модель робила ваххабітську
общину не просто звичною для нас релігійною громадою, а особли$
вою, найчастіше воєнізованою релігійно$політичною організацією8.
Пізніше ці принципи були використані ідеологами руху «Іхван
муслімун» (Брати$мусульмани), що виник в Єгипті на ґрунті вах$
хабізму на початку ХХ ст., а згодом і у практиці ряду радикальних
сучасних мусульманських релігійно$політичних організацій. Осе$
редком реалізації ваххабітського вчення традиційно вважається
Саудівська Аравія. Однак з початку 70$х років ХХ ст. ваххабізм
став цілеспрямовано й активно поширюватися за межами Сау$
дівської Аравії. Після руйнації СРСР — на теренах північнокав$
казьких автономних республік. На думку сучасного російського
дослідника І. Добаєва, цей процес проходив трьома етапами9.
На першому етапі (70–80$ті роки ХХ ст.) ваххабізм став ідеоло$
гією багатьох антиурядових екстремістських угруповань в арабсь$
ких країнах. На другому — у 80–90$х роках ХХ ст. він активно
використовувався в Афганістані під час організації «джихаду»
проти кабульського режиму «невірних» і радянської присутності
в цій країні. Тоді ж він став ідеологією «арабських афганців»,
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а також «афганців другого покоління» — екстремістів різних на$
ціональностей, яких готували у навчальних ваххабітських таборах
на території Афганістану, що контролювалася рухом «Талібан».
На третьому етапі, починаючи з кінця 90$х років й аж по сьогоден$
ня, ваххабітська експансія спостерігається у межах ряду держав —
республік колишнього Радянського Союзу, передусім у кавказь$
кому регіоні Росії і меншою мірою у державах Центральної Азії.
Найбільше поширення сучасний ваххабізм має в країнах Близько$
го Сходу, Перської затоки, Індійського субконтиненту та Південно$
Східної Азії, а також на африканському континенті. Результа$
том цього процесу наприкінці ХХ ст. стала новостворена складна
сітка ваххабітських угруповань, форпостів, плацдармів, трену$
вальних таборів, навчальних закладів, координаційних центрів
у багатьох країнах світу.
Активність ваххабітів призвела до того, що в масовій свідомості
населення багатьох країн мусульманський радикалізм асоцію$
ється насамперед і тільки з ваххабітським вченням, що загалом
є помилковим. Насправді, з одного боку, мусульманський ради$
калізм має значно ширшу ідеологічну основу, а з іншого — загрози
й виклики існуючому світопорядку несуть не всі ваххабіти, а тіль$
ки екстремістськи налаштована частина їх. Саме вони, взявши за
основу своєї ідеології базову ваххабітську доктрину, розроблену
аль$Ваххабом і його прибічниками, доповнили її зміст новими
ідеями відповідно до геополітичних реалій ХХI ст. Загалом ця
«неоваххабітська» доктрина, базуючись на положеннях ранньо$
го, першопочаткового ваххабізму, за два з лишком століття свого
існування суттєво еволюціонувала в бік посилення радикалізму.
На думку сучасного російського дослідника О. Ігнатенка, такий
неоваххабізм є єретичною течією в ісламі, оскільки являє собою
результат селекції та адаптації положень Корану і Сунни до най$
сучасніших ваххабітських уявлень та ідей10.
Методика аргументації сучасних ваххабітів полягає в тому,
що висунуті ними положення підкріплюються тією чи іншою ци$
татою, вирваною з Корану або Сунни. Саме ці цитати й повинні
підтверджувати заявлені тези автора. У сучасних прибічників вчен$
ня такий підхід до сакральних текстів створює враження істин$
ності висновків. По суті, це досягається за допомогою маніпулюван$
ня свідомістю, бо найчастіше те чи інше ваххабітське положення
тільки частково збігається з класичним положенням Корану чи
Сунни.
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Така методика найбільш характерна для обґрунтування осно$
воположних ідей ваххабітської доктрини — звинувачення у не$
вірі (такфір) і священної війни за віру (джихад). Абсолютизуючи
ці загальноісламські положення, ваххабіти суттєво змінюють їх.
Так, вони значно розширюють коло об’єктів такфіру. Проповіду$
ючи жорстке «Єдинобожжя», вони кваліфікують як «невірних»
та «багатобожників» усіх тих, хто, на їх погляд, не є таким «єди$
нобожником». За такого підходу до категорії «ворогів ісламу»
потрапляють наступні категорії.
Насамперед це іудеї. Вже потім, у другу чергу — американці
усіх конфесій, а наостанок просто всі християни. Цей підхід дуже
важко піддається коранічному обґрунтуванню, оскільки прямо су$
перечить частині сур. Тому, наприклад, жодна із ваххабітських
книг, виданих російською мовою, в яких йдеться про «невіру»
іудеїв і християн, не наводить наступної цитати з Корану: «Воіс$
тину ті, хто увірував, та ті, хто навернувся з іудейства, і христи$
яни, і сабії, котрі увірували в Бога і в Останній день та чинили доб$
ре, — для них нагорода у Господа їх, над ними нема страху, і не
будуть вони засмучені»11.
До другої категорії належать мусульмани$відступники (мур$
тадд), які здійснили найменший відступ від принципу «Єдино$
божжя». Такими «відступами» у ваххабітів вважаються звеличен$
ня праведників, поклоніння Аллаху на могилі праведної людини
(валі), поклоніння ідолам, гадання за зірками та будь$які види пе$
редбачення, амулети та багато інших речей. На переконання ідео$
логів ваххабізму, такі люди завдають шкоди ісламу, бо вони здатні
на здійснення великих гріхів, зокрема, брехні, невиконання зобо$
в’язань, заздрощів тощо. А це може привести до того, що «іновірці»
можуть подумати, що іслам начебто все це дозволяє12. Негативним
також є ставлення сучасних ваххабітів до хабашитів, вплив яких на
частину мусульман має місце в Україні і постійно зростає в АРК.
У контексті цього неоваххабіти розвивають теорію біда’ (не$
припустимих нововведень). До єретичних нововведень вони від$
носять святкування дня народження, виділення особливих днів
для тих чи інших обрядів поклоніння, влаштування різного роду
релігійних свят, роковин і ювілеїв, спорудження пам’ятників,
організацію траурних зібрань, запровадження будь$яких нововве$
день (зокрема етнічних традицій) у траурних церемоніях і т. п.13.
Разом з тим ваххабіти звинувачують у невірі мусульман, котрі
є недостатньо строгими у виконанні приписів Корану і Сунни,
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зокрема норм свого мазхабу. Такий ригоризм не є властивий му$
сульманській більшості — сунізму. Так, ще у обнародуваному
в 1017 р. у Багдаді «Кадирському трактаті віри» зазначалося:
«Не варто звинувачувати у невірі когось, якщо він випустив що$
небудь із законних настанов віри, виключаючи, звичайно, при$
писану молитву»14.
До категорії «невірних» тут належать так звані «лицеміри»
(мунафікун), тобто ті мусульмани, які публічно висловлюють при$
четність до ісламу, однак водночас приховують свою невіру, не
будучи у своїй душі мусульманами насправді. Про це знає Аллах,
але не знають люди. Виходячи з цього, ваххабіти можуть оголошу$
вати будь$якого мусульманина «мунафіком», якого можна запі$
дозрити у «лицемірстві». Звичайно, що такий підхід є надзвичайно
суб’єктивним, до того ж Пророк не давав припису якось відокрем$
лювати мунафікун від решти мусульман.
Наступною категорією «невірних» є послідовники всіх без ви$
нятку ідеологічних і політичних течій, окрім самого ваххабізму.
До таких течій, на думку ваххабітських ригористів, належать всі
так звані «атеїстичні вчення» — комунізм, лібералізм, демокра$
тизм, капіталізм та ін., а також усі інші релігійні течії без винятку.
Ще одну групу «невірних» становлять ті, хто заперечує шаріат
як єдине можливе джерело права. Тому будь$яка законотворча та
нормативна діяльність самих людей проголошується послідовни$
ками аль$Ваххаба «невірою», бо надання права законотворчості
будь$кому, крім Аллаха, на думку ваххабітів, суперечить ісламу15.
На противагу тим, кого ваххабіти звинувачують у «невірі», себе
вони називають «врятованою групою», тобто такою, яка не зазнає
«на Страшному Суді пекельного полум’я» і достеменно потра$
пить до раю. Більш того, прибічники цієї течії пітверджують, що
«врятована група» являє собою меншість у мусульманській об$
щині (уммі) — співтоваристві правовірних. Подібні твердження
дали достатні підстави О. Ігнатенку стверджувати, що та обста$
вина, що ваххабіти становлять меншість, надає сектантських рис
їхньому рухові16. Однак салафітські методики, застосовані вахха$
бітами, насправді перетворюють ваххабізм на більш широке, аж
ніяк не маргінальне явище.
Спираючись на вищенаведені світоглядні постулати, ідеологи
радикального ваххабізму розробили концепцію «Симпатії та ан$
типатії». Її сутність полягає в тому, що все людство поділяється
на три групи: 1) тих, кого слід тільки любити, не відчуваючи до
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них ніякої ворожнечі; 2) тих, кого слід тільки ненавидіти і тільки
ворогувати з ними, не відчуваючи до них ані любові, ані дружніх
почуттів; 3) тих, хто, з одного боку, заслуговує на любов, а з ін$
шого — на ненависть. Звичайно, до першої категорії потрапляють
тільки члени «врятованої групи» — ваххабіти, до яких єдиновірці
повинні виявляти тільки терпимість і прихильність17. Відповідно
до концепції «Симпатії та антипатії» вирішальним свідченням
відданості «Єдинобожжю» тієї чи іншої людини є абсолютне під$
порядкування ваххабітському угрупованню та активна ворожне$
ча (аж до вбивства) стосовно всіх, хто їй протистоїть.
До другої групи зараховуються всі немусульмани, а до третьої —
всі мусульмани, які не поділяють салафітських закликів. Щодо них
застосовується такфір (звинувачення у невірі), саме вони є його
головним об’єктом, оскільки немусульмани і кяфіри — «невірні».
Тобто радикально налаштовані ваххабіти проголошують кяфіра$
ми — невірними — всіх мусульман, які не дотримуються тієї спе$
цифічної інтерпретації ісламу, яку ваххабіти як безкомпромісно
і рішуче налаштовані салафіти проголошують як єдино вірну.
Тому саме з ними, в першу чергу, й слід боротися, здійснюючи
«джихад на шляху Аллаха». Їхнім головним злочином вважається
дружба з іншими категоріями «невірних». Проявами такої дружби
вважаються наслідування їх в одязі та словах; постійне прожи$
вання в країнах «невірних» і відмова від переїзду до будь$якої краї$
ни ісламу; поїздки до країн «невірних» задля розваг і насолоди;
надання допомоги «невірним» і сприяння їхнім діям проти му$
сульман; виявлення до них довіри; участь у проведенні їхніх свят;
схвалення їхніх досягнень культури і цивілізації; висловлення
захоплення їхніми звичаями; вимолювання для них прощення
Аллаха через молитву щодо посилання милості тощо18.
Стосовно кожного, хто порушує «Божественний закон Аллаха»,
згідно з вимогами радикального ваххабізму, необхідно ставитися
вороже, ненавидіти їх і вести відносно них джихад — і Великий,
і Малий. У їхньому трактуванні джихад являє собою переважно
збройну боротьбу проти всіх, хто запобігає поширенню ваххабітсь$
кого вчення та його монопольному пануванню в світі ісламу. Метою
джихаду проголошується боротьба із «ворогами ісламу», тобто
«багатобожниками», «відступниками», «лицемірами». З цих пози$
цій своєрідним видається й трактування миру — для радикально
налаштованих ваххабітів стан миру є вимушеним, спричиненим
зовнішніми обставинами, які стримують мусульман від обов’яз$
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кового «джихаду меча» як збройної боротьби: «Здійснення Джи$
хада залежить від того, наскільки це можливо. І так втілюються
в життя мекканські аяти, де говориться про мир, про прощення,
поки мусульмани ще слабкі, і мединські аяти, що приписують
в обов’язковому порядку воювати і брати участь в військових діях,
коли мусульмани наберуть силу»19.
Водночас слід зазначити, що крайні радикали серед мусуль$
ман категорично відмовляються сприймати джихад у його трак$
туванні їхніми опонентами20 — виключно як прояв політичного
екстремізму і тероризму. Тому численні терористичні акції пред$
ставляються ними як прояви «священної війни», яка цілком є за$
конною з їхньої позиції.
Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що, починаючи з часу
появи ваххабізму як релігійно$політичної течії в середині ХVІІІ ст.
й до 30$х років ХХ ст., його ідеологічна доктрина та соціально$
політична практика від початку мали радикальний, а іноді й екст$
ремістський характер, через що сприяла ідеї завойовування но$
вих територій. Після переслідування «Іхван муслімун» в Єгипті
в 1929 р. вже у Саудівській Аравії доктрина ваххабізму почала втра$
чати свою войовничість на державному рівні. Пов’язаний з ідея$
ми монархізму і сталості держави, ваххабізм у середині ХХ ст.
став респектабельним, органічно властивим місцевому істебліш$
менту. Однак, починаючи з 70$х років ХХ ст., ідеї ваххабізму були
взяті на озброєння радикальними течіями різнорідних опозиційних
рухів в арабських, африканських та східно$азійських країнах. Во$
ни ж були сприйняті частиною мусульман у неспокійних зонах:
Албанії, Косові, Македонії, Чечні та Дагестані.
На сьогодні основоположною, витоковою ідеологічною докт$
риною численних радикалів у середовищі мусульман з цих країн
і територій є саме розробки аль$Ваххаба та його прибічників, вер$
шиною чого стала концепція «Симпатії та антипатії», а основою
практичної діяльності виступає джихад у його вузькому розумінні
(як війни зі всіма). Це не Малий джихад, спрямований на захист
віри від ворогів$невірних, а відкрита збройна або терористична
боротьба заради досягнення перемоги своїх ідеалів. Тому сучасні
«неоваххабіти» використовують ісламські догмати як основу для
виправдання тероризму, досягнення корисних політичних цілей,
які не мають прямого відношення до класичного ісламу як релігії
миру. Однак термін «ваххабізм» не можна використовувати меха$
нічно як синонім ісламського тероризму, перетворюючи його таким
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чином на певний ярлик, який не відбиває всю складність існую$
чих процесів. Зокрема, за такого некоректного підходу не врахо$
вується існування цілком мирних різновидів респектабельного
ваххабізму, пов’язаних з ідеями монархії в національних держа$
вах, оскільки агресивна інтерпретація ідеології та політичної прак$
тики притаманна тільки радикальній частині ваххабітів.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГЕОПОЛІТИКИ
ЯК НАПРЯМУ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
В УМОВАХ ПОБУДОВИ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
У статті визначено суттєві особливості становлення гео#
політичних досліджень в умовах становлення незалежної укра#
їнської держави як специфічного проблемного напряму вітчизняної
політичної думки щодо дослідження аспектів впливу терито#
ріально#географічних і соціальних факторів на формування полі#
тичного буття українського суспільства. Розкрито аспекти
дослідної роботи вітчизняних науковців, що вивчають проблемні
питання, пов’язані з діяльністю політичних суб’єктів сучасної
української держави і становлення українського соціуму як ет#
нічної і політичної цивілізації.
Olexandr Fedorenko The problems of establishing geopolitics
as a trend in political science under the conditions of Ukrainian state(
building. The article defined essential peculiarities of geopolitics’
research in the formation of Ukrainian independency as the specific
problematic course of native political view concerning the aspects of
study for territorial geographic and social factors to influence on crea#
tion political existence of Ukrainian society. The aspects of research
works written by native scientists concerning issues of politicians’
activities in present Ukrainian power and build#up Ukrainian society
as ethnographic political civilization were revealed.
Наприкінці ХХ — початку ХХІ століть у світовому просторі від$
буваються глобальні трансформаційні зміни, зумовлені розпадом
СРСР і всього соціалістичного блоку і модернізацією суспільного
життя у провідних державах. Припинення існування соціалістич$
ної системи призвело до двох наслідків глобального значення:
зникла світова супердержава — СРСР, яка домінувала в Євразії;
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виникли умови для домінування у Євразії та світі Сполучених
Штатів Америки1.
Після проголошення незалежності України та визнання її дер$
жавності і відбулися кардинальні зрушення в парадигмі суспіль$
ного розвитку. На зміну ідеологічним та політичним цінностям
тоталітаризму в соціумі домінуючі позиції займає пріоритет прав
людини і громадянина, зокрема на культурно$мовну і національ$
но$державницьку ідентифікацію.
На думку академіка І. Кураса, утворення нових суверенних дер$
жав на території колишнього СРСР, а також їхні орієнтири і пріо$
ритети розвитку стали предметом світової політики, оскільки від
України та інших держав у багатьох аспектах залежить стабіль$
ність і географічно$політична рівновага у світовому просторі2.
На відміну від Російської Федерації, яка стала політичним
і майновим правонаступником Радянського Союзу з сформованою
на проросійських традиціях політичною, науковою та діловою елі$
тою, в Україні процес становлення нової держави збігався з про$
цесами формування української політичної нації і переходу в со$
ціумі від державної моделі економіки до ринкових відносин.
Україна, як і Росія після розпаду СРСР, була визнана світо$
вим співтовариством держав як нова держава, утворення якої бу$
ло пов’язано із визнанням у суспільстві критерію рівності грома$
дянських прав усіх мешканців її території.
Обставини утвердження нової держави в Україні виявилися над$
звичайно складними, внаслідок відсутності значного запасу цін$
них металів та іноземної валюти, покладів нафти і газу, вичерпності
власних корисних копалин. Для України, як суб’єкта міжнарод$
них відносин і геополітики у 90$х роках, важливим політичним
завданням було встановлення рівноправних міждержавних
відносин з Російською Федерацією3.
Після розпаду Радянського Союзу на новому пострадянському
геополітичному просторі у відносинах між Україною і Росією бу$
ла напружена ситуація, яка в сучасній політологічній літературі
дістала назву «остаточна ідеологізація». Суть цього явища полягала
в тому, що в Україні серед населення домінували настрої націо$
нального романтизму, а в Росії домінуючими залишались у су$
спільстві уявлення про Україну як про «залежну територію»4.
Унаслідок цих уявлень встановлення дійсно реальних, рівно$
правних відносин між Україною і Росією ускладнювали дві такі
основні обставини:
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а) сприйняття Росії частиною населення і еліти України як
потенційно загрозливої для української державності політико$
державної системи;
б) невизнання України частиною населення і еліти Росії як
суб’єкта державності, суспільна структура якого формується і роз$
вивається на основі власних психологічних та ідеологічних засад.
Незважаючи на ці складні і суперечливі обставини, відбував$
ся поступальний процес ствердження України як національної
держави, громадяни якої, незалежно від етнічної й національної
належності, були поєднані в політичному смислі в сучасну модер$
ну українську націю5.
Курс на рівноправне співробітництво з Російською Федера$
цією був сприятливою передумовою для утвердження України як
європейської держави, яка виявляла позицію щодо побудови но$
вих систем політичної, гуманітарної та інформаційної безпеки на
взаємовигідній партнерській основі. Зокрема, відмова від утриман$
ня ядерної зброї, приєднання до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї стали оптимальними передумовами для багатовек$
торного співробітництва України з європейськими інтеграційни$
ми структурами, Російською Федерацією, Сполученими Штата$
ми Америки, військово$політичним блоком НАТО.
Українське суспільство у 90$х роках ХХ століття опинилося
перед дилемою становлення цивілізаційної самосвідомості або у ва$
ріанті долучення до системи цінностей європейського християнсь$
кого співтовариства, або, враховуючи конкретно$історичні обстави$
ни, активізувати відтворення національних ідейних та культурних
цінностей, включаючи у власне соціальне життя досягнення інших
цивілізаційних спільнот. Відсутність цілісності та консолідації
українського суспільства у перші роки незалежності зумовлюва$
лася такими трьома основними чинниками:
а) культурно$мовний та етнографічний чинник — умовний по$
діл території України на дві частини, тобто на центральні і захід$
ні українські етнографічні області і області колонізовані різним
населенням, де поряд з українцями проживали росіяни та пред$
ставники інших національних спільнот;
б) соціально$політичний чинник — поділ території України за
сформованими суспільними і політичними традиціями населення
на дві частини, одна з яких — це частина, яка входила до складу
європейських держав (Галичина, Волинь, Закарпаття, Буковина),
199

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

а інша — це центральні, східні і південні регіони України, що
входили до складу Російської імперії та СРСР;
в) конфесійний чинник — поділ автохтонного населення Ук$
раїни на дві християнські конфесії, тобто на православну і греко$
католицьку, а також розбіжності між різними напрямами в межах
православної церковної конфесії6.
Перехід від колоніального та провінційного статусу номінальної
частини СРСР до суверенної держави був складним через певні
соціально$політичні стереотипи населення, які ускладнювали про$
цес системної модернізації. Проблема утвердження української дер$
жави була тісно пов’язана із рівнем політичної і морально$етичної
культури суспільства, що виявлялося в розумінні громадянами
проблем забезпечення державного суверенітету і створення само$
достатньої соціально орієнтованої ринкової економіки.
Започаткована в Україні модернізація основ суспільства та дер$
жави була складовою частиною широкого процесу трансформації.
Суть цього процесу реальної трансформації суспільства полягала
в залученні передових світових технологій у науку, сферу обслу$
говування, сферу виробництва, сільське господарство, але насам$
перед у створенні освітніх і науково$технічних технологій, які
могли бути конкурентноздатними на світовому ринку матеріаль$
них і духовних цінностей.
Процес модернізації сталих форм соціальної організації в Ук$
раїні, виходячи з комплексного і системного наукових підходів, ло$
гічно розглядати у контексті трьох глобальних етапів модерніза$
ції у ХХ столітті, як в практичному, так і теоретичному вимірах.
Перший етап — етап економічної, політичної, науково$техно$
логічної, культурної модернізації розпочався після Другої світової
війни. Розвиток процесів економічної і політичної модернізації
у 40–60$х рр. ХХ ст. відбувався у двох напрямах. Перший на$
прям — перенесення економічних та політичних моделей про$
відних держав, насамперед США, у відсталі за технологічними
і соціальними показниками країни. Другий напрям — перене$
сення соціалістичної моделі СРСР на країни Східної Європи і за$
кріплення цієї моделі в Україні та інших республіках Радянсько$
го Союзу7.
Етап модернізації в Україні у 90$х роках був логічним про$
довженням другого етапу глобальної модернізації (відбувався
у 70–80$х рр. ХХ ст.), який характеризується зростанням дина$
мічності соціально$економічного розвитку на основі здобутків
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науково$технічної революції, що спричинило крах соціалістич$
ної ідеологічної системи8.
У контексті нинішнього, третього етапу глобальної модерніза$
ції Україна, як і усі постсоціалістичні держави, опинилася в си$
туації інтеграції у світову спільноту народів, які є на шляху по$
будови цивілізованих соціальних держав, у яких дотримуються
права і свободи людини. Процес модернізації при цьому вияв$
ляється в Україні як конкретна теоретична та практична модель
діяльності соціальних суб’єктів, яка спрямована на консоліда$
цію суспільства на основі національних і регіональних традицій.
Відновлення державного статусу української нації стало ваго$
мою передумовою формування модернізаційного проекту нової ук$
раїнської держави як учасника регіональних і світових процесів
у сучасній системі суб’єктів міжнародних відносин і політики.
Концепційною основою поєднання політичних, соціальних та еко$
номічних аспектів у масштабний модернізаційний проект є Консти$
туція України, утверджена Верховною Радою 28 червня 1996 року.
У Конституції України було окреслено орієнтири становлен$
ня сучасної модерної української політичної нації, консолідація
громадян якої має відбуватися навколо ідей будівництва грома$
дянського суспільства, правової демократичної держави і соціаль$
ної ринкової економіки.
Українські вчені, які досліджують аспекти модернізації, зокрема
геополітичні, у структурі політичної науки стосовно України та ін$
ших пострадянських держав виділяють їх сутнісні характеристики
у змісті понять «модернізація в державі» і «модернізуюча країна»9.
Ці два поняття є співвідносними із двома періодами становлен$
ня сучасної української держави. Перший період (1991–1994 рр.)
характеризується заміною політичних інститутів авторитарного
режиму СРСР новими демократичними інституціями незалежної
держави Україна. Другий період розпочався з 1994 року, коли
почали відбуватися кардинальні зміни в економіці, організацій$
но$управлінських структурах влади, а також у повсякденному
житті норм і цінностей морально$етичних взаємовідносин.
Визначальною рисою як першого, так і другого періодів є ці$
лісний та внутрішньосистемний характер комплексної політичної
модернізації. Після проголошення незалежності України у 1991 р.
модернізація суспільного життя мала катастрофний характер,
тобто відбувалася після катастрофи політичної і соціальної сис$
теми СРСР.
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Суттєвою проблемою в процесі модернізації була відсутність
у суспільстві, що перебувало в стані трансформації, політичної та
інтелектуальної еліти, яка могла б взяти на себе відповідальність
за здійснення системних реформ, але і здатної на безкомпромісний
патріотизм і відданість інтересам держави. Відсутність національ$
ної еліти, а також ком0плекс відносин, пов’язаних з політико$дип$
ломатичною та соціокультурною позицією Російської Федерації як
правонаступника СРСР, були чинниками, які породжували про$
цеси внутрішнього суспільного протистояння в Україні, зокрема
активізацію серед регіональних груп населення проросійських
чи європоцентричних орієнтацій і поглядів.
Ці процеси певною мірою впливали на встановлення на міждер$
жавному рівні відносин між Україною і Росією в напрямі поши$
рення і утвердження у євразійському регіоні норм і принципів
міжєвропейських відносин10.
З 1994 року модернізація має еволюційний характер, тобто
відбувається модернізація окремих елементів соціально$політич$
ної системи, яка виражається в різних кількісних і якісних по$
казниках. Основними особливостями модернізаційних процесів
в Україні є системна криза колективної суспільної ідентичності
і тенденція «лімітрофності» території української держави, тобто
наявність специфічних обставин геоцентричного положення тери$
торії, які впливають на реалізацію її суспільно$державних, регіо$
нальних і глобальних інтересів.
Процеси модернізації були взаємопов’язані з проблемами ге$
ографічно$політичної самоідентифікації населення України, серед
яких важливими слід вважати: здійснення переходу українського
суспільства від сформованих в СРСР до новітніх соціальних форм
функціонування; формування та відображення у суспільній свідо$
мості національно$державницької ідентичності; впровадження
географічно$ідеологічної парадигми розуміння місця нової ук$
раїнської держави в європейському та світовому географічно$по$
літичному просторах.
Проблема формування нового геополітичного простору на те$
риторії колишнього Радянського Союзу на принципах державно$
го суверенітету і територіальної цілісності держав була висвітле$
на на круглому столі відомих українських і російських вчених
«Украина и Россия в новом геополитическом пространстве» (Киев,
1995). Під час роботи круглого столу було розглянуто цілу низку
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аспектів співробітництва України і Росії на двосторонньому рівні
у багатьох сферах суспільного та міждержавного життя.
І. Курас, М. Михальченко, Ф. Рудич та інші учасники круг$
лого столу окреслили найважливіші для виявлення геополітичної
ролі України проблемні питання, які стосувалися взаємовідносин
на новому геополітичному просторі України і Російської Федерації,
перспектив багатостороннього міжнародного партнерства Украї$
ни, основних тенденцій у формуванні політичної системи влади
і визначення національних пріоритетів у внутрішній та зовніш$
ній політиці.
Геополітика трактувалася учасниками круглого столу як новіт$
ній науковий напрям опредметнення геостратегічних орієнтирів
держав у теоретичному і практичному вимірах, зокрема у внут$
рішній та зовнішній політиці. Події та факти, які відображали
геополітичні процеси внутрішньодержавного, регіонального та
глобального характеру, оцінювалися у контексті сприйняття внут$
рішнього простору території колишнього Радянського Союзу.
У доповідях українських та російських вчених було зазначено,
що геополітика наприкінці ХХ століття стала одним з найвпливо$
віших інтелектуальних напрямів науки, який визначав характер
досліджень у таких сферах, як державний суверенітет і націо$
нальні інтереси держав, аналіз і прогнозування локальних і гло$
бальних політичних конфліктів, вплив географічних і соціальних
факторів на функціонування інститутів суспільства і держави.
Збереження та зміцнення державного суверенітету згідно
з Конституцією України є головним завданням її внутрішнього та
зовнішньополітичного курсу, заснованого на національних інте$
ресах і пріоритетах, сутнісні засади яких обґрунтовуються на основі
результатів фундаментальних та прикладних розробок української
науки. Утвердження Конституції України виявилося логічним ре$
зультатом адаптації політичних інститутів суспільства до нових
історичних умов.
Наприкінці ХХ — початку ХХІ століть в Україні була сформова$
на політична система влади з такими основними характеристиками:
посилення централізованої президентської і виконавчої влади; роз$
ширення повноважень регіональних органів місцевого самовряду$
вання; зростання політичної активності широких верств суспільст$
ва у виборчих процедурах і масових акціях протестного характеру11.
Доктор філософських наук М. Михальченко, характеризуючи
процес переходу суспільства в Україні від авторитарного політичного
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режиму до демократичної політичної системи, актуалізує у на$
уковому обігу поняття «політичний перехід». На його думку, про$
цес переходу від одного суспільства до іншого має базуватись на
тяглості традицій культури та матеріального виробництва12.
На нашу думку, такий підхід є продуктивним, виходячи з то$
го, що моделі модернізації є багатовимірними і мають враховувати
різноманітні сторони суспільних відносин. Пріоритетною особли$
вістю сучасних процесів в українському суспільстві є утверджен$
ня національної свідомості та ідеологічного плюралізму, толерант$
ності в сферах культури і політики.
Виробленню нових ідейних, політичних та економічних орієн$
тирів українського суспільства була присвячена Міжнародна на$
уково$практична конференція «Геополітичне майбутнє України»
(19–20 березня 1998р.м. Київ).
Конференція була присвячена тематиці інтеграції України у єв$
ропейські економічні та політичні структури і процесам її євроат$
лантичної інтеграції, насамперед співпраці з блоком НАТО у без$
пековому, військово$політичному, гуманітарному і соціальному
вимірах. На цій конференції провідні українські вчені розглядали
геополітичні дослідження як перспективний напрям політичної на$
уки, що має сприяти формуванню ідеологічної доктрини держави.
Учасники конференції аналізували геополітичні аспекти з по$
зицій пріоритетності у зовнішньополітичних орієнтаціях України
на інтеграцію у європейські міждержавні структури і впливу на
розвиток українського соціуму масштабних географічно$еконо$
мічних процесів у світовому просторі. Доповіді вітчизняних вче$
них були присвячені здебільше аналізу моделей одновекторного
чи двохвекторного формування географічної стратегії України
і питанням обґрунтування сутності геополітики як політологіч$
ного напряму наукових досліджень.
Події та факти, які відображали геополітичні процеси внут$
рішньодержавного, регіонального та глобального характеру, оціню$
вались у контексті уявлень про світ як глобальний простір, у якому
провідною геополітичною тенденцією стає геоекономіка, внаслідок
формування міжнародної системи економічних та інформаційних
взаємозв’язків.
Провідні вітчизняні вчені у доповідях зазначали, що найваж$
ливішою категорією геополітики у прикладній сфері реалізації
інтересів української держави є географічна стратегія (управління
різноманітною політичною діяльністю суспільства, її організація
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відповідно до національних чи загальнолюдських інтересів). Основ$
ними геостратегічніми тенденціями визначалися: глобалізація
економічного та суспільного життя у світовому просторі і збере$
ження й зміцнення суверенітету національних держав.
У формуванні та розвитку знань геополітичного характеру,
в їхніх наукових розробках проглядаються три різні за сутнісним
змістом та особливостями етапи: географічний — визначення
у давніх писемних джерелах природних умов території розселен$
ня слов’янських племен та політики утворених ними держав, ви$
ходячи з їх географічного положення; суспільний — формування
геополітичних знань у середовищах українського суспільства, які
перебували у складі іноземних держав; державницький — ви$
вчення представниками вітчизняної суспільно$політичної думки
ХІХ–ХХ століть української держави як просторово$географіч$
ного феномена і осягнення сутнісних особливостей взаємозв’язку
культурно$побутового життя українського етносу і національно$
визвольної боротьби за відновлення його державності.
На початку ХХІ століття розвиток вітчизняних геополітичних
досліджень відбувається еволюційним шляхом акумуляції ідей
та теорій, які існують в українському соціумі і позбавлені еле$
ментів наступальності й нав’язування інтересів України іншим
країнам і народам. Слід зазначити цінний внесок у вивчення гео$
політичних ідей низки вчених, які пов’язані з комплексним ана$
лізом національних і соціальних проблем українського суспільства,
змістом та формами політичної діяльності, філософією політики.
Це праці І. Кураса, М. Михальченка, О. Майбороди, Ф. Рудича,
О. Заремби, О. Дергачова, М. Поповича, Ю. Левенця, В. Литви$
на, Л. Шкляра, Ю. Шаповала.
Ці вчені проаналізували джерела і факти, що розкривають про$
цеси становлення географічно$політичних знань в Україні та ви$
значають місце сучасного геополітичного підходу у дослідженнях
нинішніх проблем українського суспільства і національної без$
пеки держави. Загальний огляд їхніх праць показує певну зако$
номірність та спадковість у традиціях розвитку національної ге$
ополітичної школи в сфері теорії та історії політичної думки.
Комплексний історико$політологічний та соціально$філософсь$
кий аналіз геополітичних проблем української державності та
націєтворення здійснюється у працях В. Крисаченка, М. Михаль$
ченка, М. Панчука, у яких проаналізовані процеси історичної
ґенези української геополітичної думки та визначені притаманні
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їй особливості ідейного та філософського плюралізму. В основі їх$
ніх досліджень є аналіз низки проблем, пов’язаних з динамікою
внутрішніх та зовнішніх вимірів процесу географічно$політич$
ної ідентичності населення України.
Здійснювані вченими ретроспективні дослідження процесів
формування географічно$політичного простору України спрямовані
на осмислення етноісторичних особливостей становлення українсь$
кого соціуму на певних етапах його просторово$часової конфігура$
ції, яка характеризує його місце і роль у світовій спільноті. Високо
оцінюючи здобутки українських вчених у визначенні соціокуль$
турних та теоретико$методологічних засад становлення і розвитку
української геополітичної думки, зазначимо, що низка проблем за$
лишається недостатньо дослідженою: визначення методологічних
та дослідницьких підходів, які обумовлювали специфіку розробки
геополітичної проблематики у ХХ — на поч. ХХІ ст., зокрема
зв’язок геополітичних ідей з процесами державотворення та на$
ціонально$визвольної боротьби; аналіз загальних і специфічних
аспектів у поглядах вітчизняних та іноземних вчених стосовно за$
стосування результатів наукових розробок у політичній сфері
суспільства; розкриття концептуальних аспектів досліджень сучас$
них вчених щодо особливостей геоцентричного положення України.
Однією з важливих передумов подальшого розвитку україн$
ської держави, реалізації її економічного і соціокультурного по$
тенціалу є консолідація українського суспільства у межах власно$
го географічно$політичного регіону, що має бути не лише метою,
а також результатом формування сучасної суспільної свідомості
і основ нового політичного мислення громадян України. Найбільш
адекватною відповіддю викликам сучасності на локальному і сві$
товому просторах для України може бути реконструкція процесу
наукових дискурсів з геополітичної проблематики, визначення
ідейних орієнтирів нинішньої української держави як явища, що
відображає в територіальному вимірі існуючу з давніх часів геог$
рафічно$політичну реальність у світовому просторі, окреслення
політичних ідеалів нації на базі врахування перспектив політич$
ного майбутнього українського суспільства і глобальних тенден$
цій політичного розвитку світу.
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Сергій Білошицький

КОНСЕРВАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАТУСІВ ГРОМАДЯН
ЯК ФАКТОР ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМ
ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
У СУЧАСНИХ ЛІБЕРАЛЬНИХ ДЕМОКРАТІЯХ
Аналізується ситуація, що склалася в сфері функціонування
систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберально#де#
мократичних суспільствах під впливом такого соціального про#
цесу, як вертикальна соціальна мобільність громадян. Автор дохо#
дить висновку, що помітне уповільнення вертикальної соціальної
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мобільності населення та консервація соціальних статусів гро#
мадян призводять до звуження соціальної бази політичної влади,
що суперечить нормативним канонам ліберальної демократії та
знижує рівень легітимності політичних практик сучасних про#
відних країн.
Biloshitskiy S. V. Conserving Social Statuses of Citizens as a
Factor of Political Decision(making Systems Activity in Modern
Liberal Democracies. The author analyses the situation occurring in
modern liberal#democratic societies as a sequence of vertical social
mobility. He comes to the conclusion that the significant deceleration
of the population’s social mobility and conservation of social statuses
of citizens lead to narrowing the social basis of political power, which
contradicts the normative canons of liberal democracy and lowers
the legitimacy level of modern leading countries’ political practices.
Українське суспільство вкрай потребує вироблення адекватно$
го уявлення про ресурси, проблеми та перспективи розвитку лібе$
рально$демократичної доктрини, яка останні десятиліття виступа$
ла домінуючим фактором трансформації політичної організації
провідних країн світу. Суспільна наука має сприяти розробці прин$
ципово нового підходу до усвідомлення ролі і місця ліберальної
демократії у формуванні майбутнього світового порядку та визна$
чення в ньому місця України.
У рамках комплексного дослідження феномену ліберальної де$
мократії важливо встановити характер трансформації систем прий$
няття політичних рішень сучасних держав під впливом такого
соціального процесу, як вертикальна соціальна мобільність гро$
мадян.
У загальному вигляді проблема полягає в тому, що поширення
та успішне функціонування ліберально$демократичних практик
пов’язується їх апологетами із підсиленням вертикальної мобіль$
ності громадян. Нормативний зміст ліберальної демократії пе$
редбачає, що кожен громадянин має змогу зайняти в суспільній
ієрархії (системі влади) будь$яке місце, яке відповідає рівню його
освіченості, здібностей, діловим якостям та результатам громадсь$
ко$політичної діяльності. Система подібних стимулів, нібито,
сприяє зростанню рівня загальної політичної культури, створює
надійний заслон відродженню елітаристських (антидемократич$
них) моделей управління суспільством, активізує залучення до
прийняття політичних рішень представників широких соціальних
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верств населення та легітимізує існуючий політичний устрій як
демократичний. У той же час, подібні твердження, на наше переко$
нання, не відповідають дійсності на фактологічному рівні і стра$
ждають значними ідеологічними спрощеннями — на теоретико$
методологічному.
Деякі аспекти цієї проблеми у своїх наукових працях висвіт$
лювали такі діячі, як Ф. Хайєк, Б. Гаврилишин, Дж. Ґелбрейт,
О. Тоффлер, Дж. Сорос, Л. Туроу, Т. Фрідман, Ф. Фукуяма,
В. Хаттон, І. Валлерстайн, С. Гантінгтон, М. Ротбард, А. Пше$
ворський, М. Делягін, О. Панарін, О. Зінов’єв, В. Іноземцев,
С. Удовік та інші. Однак вказані дослідники розглядали лише певні
аспекти зазначеного питання, уникаючи широкого науково$кри$
тичного погляду на загальний стан проблеми в цілому.
Таким чином, завдання статті — виявити в сучасних лібераль$
но$демократичних суспільствах тенденції змін соціальної динаміки
в сфері вертикальної соціальної мобільності; визначити характер
впливу цих процесів на систему прийняття політичних рішень;
отримані результати порівняти з нормативною моделлю лібераль$
но$демократичних систем прийняття політичних рішень.
Нормативна вимога ліберальної демократії незмінно полягала
в тому, «аби правляча еліта не фіксувалася й не перетворювалася
тим самим на диктаторську меншість»1. На думку П. Сорокіна,
саме більша інтенсивність вертикальної мобільності відрізняє де$
мократичні суспільства від недемократичних2. Подібний резуль$
тат, відповідно до бачення ліберальних мислителів, мав досягатися
розширенням виборчих прав і встановленням ефективної пред$
ставницької системи.
Поки в другій половині ХІХ — першій половині ХХ ст. все нові
категорії громадян одержували можливість брати участь у вибо$
рах, а їхні представники — інкорпоруватися в існуючу правлячу
еліту, рівень легітимності демократичних систем стабільно підви$
щувався. Як відзначав М. Каддафі, вже сам факт, що представни$
ки низів можуть від імені народу спілкуватися з династичними
правителями, викликав ейфорію3. Здавалося, що представницька
форма правління дає можливість перебороти спадкоємний ха$
рактер передачі влади, забезпечити зворотний зв’язок між верха$
ми і низами суспільства, в тому числі й шляхом ротації еліт.
Однак уже з другої половини ХХ ст. демократичні процедури пе$
рестали впливати на існуючу соціальну стратифікацію. За виснов$
ком Нобелівського лауреата О. Тоффлера, в жодній із промислових
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країн фактично не відбулося змін глибинної структури влади —
структури субеліт, еліт і супереліт, а офіційні механізми представ$
ництва дуже швидко перетворилися на канали відтворення еліт
шляхом конвертації економічної влади в політичну. Як наслідок,
відзначає соціолог, «представницька форма правління, яку нас
навчили називати демократією, була індустріальною технологією
для підтримки нерівності. Представницька форма правління по
суті своїй — псевдопредставницька»4. Або, як вдало висловився
один з ідеологів «нових лівих», що ініціювали масові безпорядки
в Західній Європі в 1968 р., філософ Г. Маркузе, «вільні вибори
панів не скасовують протилежності панів і рабів»5.
Яскравим проявом процесу консервації соціального статусу
правлячих еліт, констатує Д. Раймондо, стало утворення в рамках
політичної системи найбільшої у світі ліберальної демократії —
США десятків династичних кланів, котрі монополізували державну
владу. Найбільш відомі серед них — «клан Бушів», «клан Клінто$
нів», «клан Кеннеді» за своєю структурою та впливом дуже нага$
дують королівські й аристократичні родини часів абсолютизму6.
Як пояснює А. Пшеворський, подібні групи завжди мають більші
ресурси для перемоги в умовах універсалізованих політичних
інститутів, а результати політичної боротьби в ліберально$демок$
ратичних системах, як правило, свідомо визначені становищем
конкуруючих груп у громадянському суспільстві7. Таким чином,
підсумовує О. Дугін, «ліберальна демократія поступово веде до
відчуження громадян від сфери політики, що стає справою особ$
ливого соціального класу професійних менеджерів»8.
Зворотним боком зазначеної проблеми є питання про ступінь
ефективності участі у виробленні державної політики представ$
ників соціальних й інтелектуальних «низів». Ще батьки лібераліз$
му в XVII–XVIII ст. не могли однозначно відповісти на запитання
про необхідність надання загального виборчого права, побоюючись
охлократизації політичних систем. Однак у ХХ ст. правляча еліта
західних країн, намагаючись зберегти за собою політичну ініціати$
ву в умовах формаційного протистояння з комуністичним світом,
погодилася надати виборчі права представникам «небезпечних
класів». Ліберали зробили ставку на те, що категорії осіб, колись
позбавлені такого права, сприймуть періодичне голосування як
усю повноту політичних прав, на які ці категорії претендували,
і тому «усунуть більш радикальні ідеї про діючу участь у колек$
тивному прийнятті рішень»9. З того часу положення про загальні
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виборчі права перетворилися на нормативну аксіому ліберальної
демократії.
Уже тоді це рішення, на думку багатьох інтелектуалів, закла$
дало під ідеологію лібералізму «міну вповільненої дії»: вивільнена
енергія мас буде придушувати раціональні імпульси інтелекту$
альних еліт. Так, всесвітньо відомий соціолог Г. Спенсер попе$
реджав, що «люди, які усвідомлять необхідність чесно користува$
тися своїм розумінням при виборі законодавців і подавати голоси
по совісті, становлять лише меншість, і бажання цих меншостей
набагато менш впливають на вибір кандидата, ніж незаконні спо$
нукання, що керують іншими». Тому, зробив висновок він, лібе$
ральна теорія не підтверджується ліберальною практикою10. На
думку соціального філософа Ю. Еволи, «рівність голосів заперечує
й применшує гідність особистості, оскільки голос великого мис$
лителя … видатного юриста, соціолога або великого полководця
зрівнюється з голосом безграмотного учня м’ясника, напівідіота
або першого зустрічного, який легко піддається впливу юрби». Ця
обставина свідчить, що «за самою своєю природою принцип де$
мократичного представництва не здатний забезпечити верховенства
спільного інтересу, особливо в тому разі, якщо він має трансцен$
дентний, «політичний», а не «соціальний» зміст»11.
Як наслідок, відзначає В. Іноземцев, у сучасних умовах демок$
ратія масової участі «серйозно підсилює і без того значний дисба$
ланс соціальних структур, оскільки відбиває думку більшості, не
компетентної цілком у питаннях, про які врешті$решт має досить
приблизне уявлення»12. Звідси природним чином випливає висно$
вок про небезпеку масштабного розростання популізму, запобігати
якій і повинна демократія. Наприклад, Е. Аппельбаум був змуше$
ний констатувати, що вплив масового виборця на політику в США
проявляється в тому, що «нікому й ніколи не зайняти виборну
посаду, якщо він починає говорити про реформи і про необхідність
чимось пожертвувати або погодитися на зниження життєвого
рівня». Політики$реалісти сприймаються громадськістю як полі$
тики$негативісти, що неварті бути піднесеними до влади13. І нав$
паки, зауважує А. Тайлор, «більшість голосує за кандидатів, які
обіцяють найбільші витрати суспільних коштів», унаслідок чого
«демократія гине через дурну фінансову політику і заміщується
диктатурою»14. Яскравим прикладом ефективності популізму
П. Б’юкенен називає шалену популярність у 30$х роках всенародно
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обраного канцлера Німеччини А. Гітлера, якого в 1938 р., у рік
аншлюсу і Мюнхена, журнал «Time» назвав «Людиною року»15.
Здатність мас приймати адекватні рішення завжди викликала
сумнів у середовищі інтелектуалів. Засновник сучасного реалізму
Р. Декарт наполягав на тому, що «більшість голосів не є доказом,
який мав би яке$небудь значення для істин, що відкриваються із
деякими труднощами, тому що набагато ймовірніше, щоб істину
знайшла одна людина, ніж цілий народ»16. Розвиваючи цю тезу,
сучасний російський дослідник М. Ільїн наголошує, що ліберально$
демократична модель апріорі виходить із безумовного припущення,
начебто середній громадянин скоріше правий, ніж помиляється.
Однак, з іншого погляду, настільки ж можливе припущення, начеб$
то середній громадянин скоріше помиляється, ніж буває правий.
Використовуючи математико$статистичні методи аналізу (фор$
мулу Блека), М. Ільїн переконливо довів, що колегіальні рішення
можуть відрізнятися компетентністю лише у тому разі, коли пер$
сональний індекс компетентності умовного громадянина вищий
за середній (більше ніж 0,5). Однак, відзначає вчений, у політиці
можливі випадки формування корпусу громадян і шляхом негатив$
ного відбору, наприклад, шляхом вигнання занадто амбіційних,
освічених і успішних, а значить — і компетентних. Виникаючі
системи типу охлократії відрізняються тим, що компетентність
умовного члена корпусу, який приймає рішення, стає нижче 0,5.
Рівень компетентності 0,49 дає ймовірність правильного рішен$
ня при більшості 51 із 100 на рівні 48%, 55 — 44%, 60 — 31%
і 70 — 16,7%. За рівня компетентності 0,4 більшість 51 із 100 дає
ймовірність правильного рішення на рівні 30,7%, за 55 — 1,7%,
за 60 — 0,2%, а за 70 опускається практично до нуля. У такій си$
туації, констатує М. Ільїн, «голосування втрачає усякий сенс,
і рішення краще приймати шляхом чисто механічної процедури,
наприклад, метанням жереба»17.
Паралельно із цим, зауважує Ф. Закарія, відбувається «роз$
мивання й, в кінцевому рахунку, фактичне зникнення в процесі
всепроникаючої демократизації того прошарку громадянськи мис$
лячих і далекоглядних професіоналів — політиків, підприємців
і юристів, які готові взяти відповідальність за долі своєї країни
і її народу», і це змушує американського ученого призивати
суспільство до такого корегування механізмів представництва,
згідно з яким обрані народом політичні діячі стануть володіти «пев$
ним імунітетом від капризів мінливої суспільної думки»18. Про
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паралізуючий вплив масової демократії на інтелектуальну еліту
говорить і російський професор С. Капіца. Він відзначає, що люди,
здатні до раціонального мислення, не вірять у можливість впли$
вати на ситуацію демократичним способом, тому що «на одного
виборця, що потрудився вивчити потенційних кандидатів та їхні
програми, а також має достатній потенціал для виконання цієї
праці, припадають тисячі, а може, й десятки тисяч тих, хто лінуєть$
ся це робити або не здатних це зробити через невисоку поінфор$
мованість, слабкий розум, вузький та малий життєвий досвід»19.
Посилюване відчуження між інтелектуалами та масовим ви$
борцем, що спостерігається в сучасному світі, французький соціо$
лог Е. Тодд пояснює тим, що ліберальна демократія була полі$
тичною надбудовою суспільства лише на певному етапі розвитку
культури, для якого характерне початкове навчання, тоді як про$
довження розвитку освіти із затвердженням середньої і вищої
освіти виступає фактором дестабілізації демократії. Особливо по$
ширення вищої освіти, на думку соціолога, повертає в ментальну
й ідеологічну організацію розвинених суспільств поняття нерівнос$
ті. Громадяни, що здобули вищу освіту, «після певного періоду
коливань і помилкових каяттів совісті дійсно починають вважати
себе «вищими». В розвинених країнах з’являється новий клас,
на який припадає близько 20% соціальної структури в кількісно$
му і 50% — у грошовому відношенні. Цей новий клас починає зі
все більшими зусиллями переносити обмеження, що наклада$
ються системою загального голосування. Таким чином, робить
висновок Е. Тодд, «розвиток вищої освіти дозволяє нам сьогодні
спостерігати … катастрофічний рух: рух до олігархії … демократія
марніє на місці свого народження: американське суспільство пе$
ретворюється в систему, по суті, нерівноправного панування»20.
Подібний стан речей поступово перетворює демократичні
процедури прийняття політичних рішень на маніпулятивні тех$
нології, зосереджені в руках особливого соціального класу про$
фесійних менеджерів. У рамках сучасної ліберальної демократії,
відмічає О. Дугін, «галузь політики, виборів, референдумів пере$
творюється на «видовище» на зразок звичайних рекламних кампа$
ній товарів і послуг». Таким чином, формально зберігаючи прин$
цип вільного політичного волевиявлення громадян, «ліберальна
система практично зводиться нанівець через використання со$
ціальних та інформаційних технологій, що підмінюють майстер$
ним навіянням реальну політичну свободу»21.
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Важливою складовою частиною подібної технології стало при$
внесення в суспільство масової демократії штучно сконструйова$
них криз. Соціолог Л. Туроу пояснює це необхідністю подолання
консервативності більшості громадян, які неохоче відмовляють$
ся від звичного способу життя. Щоб зосередити загальну увагу на
тому самому питанні, політтехнологи електризують суспільну
увагу «вкинутою» в інформаційний простір кризою і «загострю$
ють» її до одержання необхідної емоційної реакції з боку грома$
дян22. Іншою поширеною технологією є звуження дискурсу
політичного вибору між поганими і гіршими альтернативами,
коли суспільству пропонують вибирати «менше із бід». При цьому,
відзначає Н. Гвоздьов, у громадян, залучених до процесу вироб$
лення політики і прийняття рішень, «не виникає відчуття, що
їхні інтереси будуть реально представлені й захищені»23.
Стрімке поширення подібних маніпулятивних практик при$
вело до того, що в останні роки на Заході все частіше лунають го$
лоси експертів, що вимагають демонтувати егалітарну систему
виборів та встановити для громадян кваліфікаційні іспити на пра$
во участі в політичному житті країни. Наприклад, Ф. Ландберг
пропонує встановити подібні іспити для тих категорій населення,
які не здобули базової освіти. При цьому експерт вважає, що кан$
дидат повинен продемонструвати не стільки достатню юридичну
підготовку, скільки добротні пізнання соціології, логіки й гума$
нітарних наук взагалі. Поліпшити стан у сфері виборчих прав мож$
на, на його думку, застосувавши просту систему диференційова$
ного голосування. «Кожен громадянин, що не здобув освіти, мав
би, як і зараз, один голос. Ті, що закінчили початкову школу, ма$
ли б 2 голоси, що середню школу — 4 голоси, а коледж — 16 го$
лосів». Чим вище інтелект у виборця, констатує Ф. Ландберг, тим
легше йому вирішити, за якого з кандидатів, що вже пройшли
ретельний відбір, варто голосувати24.
Російський учений В. Цаплін також висловлює занепокоєння
тим, що в ліберальних демократіях у сфері суспільних відносин
відсутній поріг дієздатності, що встановлений у всіх інших сферах
життєдіяльності суспільства для визначення рівня мислення,
освіченості та професіоналізму кожної конкретної людини. Як на$
слідок, у розв’язанні загальних питань життя суспільства «вирі$
шальну роль починають відігравати люди малограмотні, з нероз$
виненим мисленням», і тому «суспільний дім цивілізації являє
214

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

собою хаотичне, несправедливе і нестійке накопичення випадко$
вих, примітивних і непродуманих конструкцій»25.
В. Цаплін пропонує для визначення порога абстрагування
і суспільної дієздатності громадян установити єдині для всієї пла$
нети анкети, які дозволили б «судити не про грамотність і не про
володіння професією, а про раціональність мислення та загальні
знання». Надалі, сподівається він, допущені до участі у виборах
кваліфіковані громадяни могли б опанувати більш складні пра$
вила голосування, за яких виборцеві буде надане право розбива$
ти свій голос на частини й виявляти свою підтримку відразу
декільком політичним силам, залежно від привабливості окре$
мих пунктів їхніх програм26.
Таким чином, можна зробити такі висновки і припущення:
– Останнім часом соціологи фіксують помітне уповільнення
вертикальної соціальної мобільності населення та консервацію со$
ціальних статусів громадян. У жодній із промислових країн фак$
тично не відбулося змін глибинної структури влади (структури
еліт), а офіційні механізми представництва дуже швидко перетво$
рилися на канали відтворення еліт. Яскравим виявом процесу
консервації соціального статусу правлячих еліт стало утворення
в рамках політичної системи найбільшої у світі ліберальної де$
мократії — США десятків династичних кланів, котрі фактично
монополізували державну владу.
– Зворотним боком зазначеної проблеми постало питання про
ступінь ефективності участі у виробленні державної політики пред$
ставників соціальних та інтелектуальних «низів», статуси яких
також зазнали консервації. Серед правлячого істеблішменту по$
чинає домінувати точка зору, що в умовах консервації соціаль$
них статусів громадян «демократія масової участі» підсилює дис$
баланс соціальних структур.
– У сучасних ліберальних демократіях фіксується посилення
відчуження громадян з низьким соціальним (а відповідно, і освіт$
нім) статусом від сфери прийняття політичних рішень. Демокра$
тичні процедури прийняття політичних рішень поступово пере$
творюються на маніпулятивні технології, зосереджені в руках
особливого соціального класу професійних менеджерів.
– Стрімка ескалація некомпетентності мас і розквіт маніпуля$
тивних технологій призвели до того, що в останні роки на Заході
дедалі частіше лунають голоси експертів, що вимагають демон$
тувати егалітарну (ліберально$демократичну) систему виборів
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і установити для громадян кваліфікаційні іспити на право участі
в політичному житті країни.
– Зазначені тенденції вступають у протиріччя з нормативни$
ми канонами ліберальної демократії та знижують рівень легітим$
ності політичних практик сучасних провідних країн як таких,
що звужують соціальну базу політичної влади.
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Сергій Кононенко

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ
ВЕЛИКОДЕРЖАВНОГО МЕСІАНСТВА
У статті концептуальними засобами вчення про статус
держави у міжнародних відносинах розглядаються фактори
і моделі зовнішньополітичної поведінки великої держави. Виок#
ремлено два основні типи великої держави — традиційна велика
держава та новітня велика держава. Визначено внутрішні ет#
нонаціональні джерела формування такого різновиду новітньої
великої держави, як велика держава#месія.
Sergiy Kononenko Ethnic and National Prerequisites for Great
Power Messianism. In this article factors and models of great power
foreign policy behavior are interpreted by means of theory of state’s
status in international relations. Two basic types of greatpowership
are delineated. Ethnic and national sources of great power messian#
ism are defined.
Великі держави завжди відігравали ключову роль у світовій
політиці. Структура останньої формується міжвеликодержавною
взаємодією, якісно відрізняючись від структури політики націо$
нальної. Тому головною структурною характеристикою міжнарод$
но$політичних відносин є їх анархічність. Ідеться про поліцентризм
світової політики, про відсутність у цій соціальній сфері цілісної
та єдиної ієрархії державної влади. Держава відіграє визначаль$
ну роль і в національній, і в міжнародній політичній системах.
Відмінність полягає в тому, що перша формується й визначаєть$
ся державністю, натомість друга — міждержавністю.
Великі держави постають тими структуротворчими соціальни$
ми акторами, що своєю змагальною взаємодією формують світову
політику та роблять її якісно відмінною від політики національ$
ної. Поява в рамках останньої конкуруючих владно$силових полю$
сів є ознакою початку її розпаду. Внаслідок такої руйнівної владно$
силової фрагментації або виникають нові держави й суспільства,
тобто національна політика трансформується в міжнародну; або
ж колись цілісна політична сфера поглинається іншими націо$
нальними державами й суспільствами. Формування однополюс$
них міжнародно$політичних відносин структурно наближає їх до
відносин національно$політичних, породжуючи історичну перс$
пективу глобальної імперії та глобального суспільства.
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Великі держави — не єдині учасники світополітичного проце$
су. Існують й інші суб’єкти міжнародно$політичних відносин: дер$
жавні — держави малі та середні; недержавні — субнаціональні
(етнічні групи чи федеральні землі), транснаціональні (політико$
ідеологічні рухи чи транснаціональні корпорації), наднаціональні
(міжнародні організації, інтеграційні об’єднання, системи колек$
тивної безпеки). Проте жоден з цих соціальних акторів не визначає
структури світової політики, хоча й цілком спроможний вплинути
на неї більшою або меншою мірою. Подібно й роль великих держав
може бути більшою або меншою, однак вона завжди структуро$
творча. Саме це «більшою або меншою мірою» нагадує про систем$
ну специфіку міжнародної політики, яка завжди, формуючись
міжвеликодержавною взаємодією, поділяється на різні системно$
історичні формації. В кожній з таких формацій структуротворча
роль великих держав є різною, а ступінь структурного впливу ма$
лих і середніх держав та недержавних акторів також різниться.
Велика держава визначається трьома основними характерис$
тиками. Перша — кількісно$ресурсна. Зовнішньополітична дія
великої держави стосується всієї системи міжнародних відносин,
тобто сягає всіх регіональних та функціональних сегментів цієї
системи. Друга — якісно$структурна. Зовнішньополітична дія
великої держави спроможна змінити структуру світової політики,
тобто є структуротворчою. Третя — стратегічно$мотиваційна. Зов$
нішньополітична дія великої держави є глобально зорієнтованою,
тобто її стратегічне мислення й оперативний код охоплює ввесь
світ, всю систему міжнародних відносин.
Велика держава може набувати різних історичних форм, що
системно урізноманітнює й власне міжнародну політику. Таким
чином, спільна дефініція великодержавності не виключає мож$
ливості її типологізації. Різні ж типи великих держав по$різному
визначають структуру світової політики, формуючи різні систе$
ми міжнародних відносин.
Під історико$соціологічним кутом зору виокремлюються два
типи великодержавності — класичний (переважно імперський)
та новітній. Класична велика держава виникла і розвинулася за
часів «балансу сил». Структура цієї системно$історичної формації
майже цілковито визначалася розташуванням сил між п’ятьма
великими державами — Великою Британією, Францією, Німеч$
чиною (спочатку — Пруссією), Австро$Угорщиною та Росією.
Кожна з цих великих держав була якщо не континентальною, то
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колоніальною імперією, що робить класичний великодержавний
тип переважно імперським. Новітній великодержавний тип роз$
почав своє формування за часів «біполярності» та продовжив його
в історично наступній постбіполярній системі міжнародних відно$
син. Сполучені Штати, Радянський Союз, Третій Рейх постають
конкретно$історичними уособленнями цього типу великої держа$
ви. Причому, вони не лише формувалися в системі міжнародних
відносин, але й структурно формували ці системи. Так, «біпо$
лярність» була б неможливою без ідеологічного протистояння
наддержав, а сучасний світ без американського гегемонізму та$
кож набув би зовсім інших системних властивостей.
Під політико$теоретичним кутом зору класична велика дер$
жава є суцільною екстенсивністю, здійснюючи експансію, допоки
не буде зупинена іншою великою державою чи їх союзом. Таким
чином, формується міжвеликодержавна владно$силова конфігура$
ція світової політики — базовий елемент структури цієї політики;
а також формується трикомпонентна внутрішня будова імперсь$
кої сфери великої держави — ядро, ресурсна зона, буферна зона.
Перший компонент включає державу й народ, який сформував
і почав здійснювати імперський проект, поставши ініціатором ве$
ликодержавної експансії. Другий компонент охоплює ті країни
й народи, котрі забезпечують цю експансію ресурсами. Нарешті,
третій компонент включає ті терени, якими пролягає лінія роз$
межування між великими державами.
Класична велика держава типу імперія прагне до поширення,
керуючись двома визначальними безпековими мотивами: по$пер$
ше, не дати іншій великій державі захопити вільні геополітичні
простори; по$друге, зберегти вже захоплені й інтегровані до імпер$
ської системи геополітичні простори шляхом створення перед ними
захисного (буферного) поясу. Другий мотив породжує замкнене
коло безперервної експансії, коли, захопивши одну територію,
велика держава типу імперія прагне захопити наступну, аби при$
крити й захистити своє попереднє територіальне надбання — і так
триває, допоки ця велика держава не зупиняється протидією ін$
ших великих держав. Класичній великодержавності властива уко$
ріненість у «землі» — зорієнтованість на сфери впливу; зорієнто$
ваність на регіоналізм, а не функціоналізм.
Новітня велика держава, під політико$теоретичним кутом зору,
витлумачується як така, що переспрямовує свою владно$силову
екстенсивність з горизонтальної площини міжвеликодержавної
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взаємодії у вертикальну площину формування світового суспільст$
ва. Таким чином, неминуча експансія великої держави, зумовлена
її прагненням до глобального поширення, обмежується не шляхом
стримування іншими великими державами, а шляхом сублімації
в ідею побудови світового суспільства. Саме так і виникає більш$
менш історично виокремлений різновид новітньої великодержав$
ності — великодержавність месіанська.
Велика держава типу месія має належний своєму статусу влад$
но$силовий потенціал; носить у собі ідеологічний стандарт тоталь$
ної перебудови людства (переважно, це глобальна універсалістська
ідеологія з відповідною утопією в ідейному осерді); прагне нав’яза$
ти цей стандарт решті людства, аби спочатку ціннісно$системно
гомогенізувати міжнародні відносини, а згодом трансформувати
їх у світове суспільство, збудоване винятково за цим стандартом.
Очевидним є взаємозв’язок між великодержавним месіанством
і тоталітаризмом, адже кожна з великих тоталітарних ідеологій
мала свого великодержавного носія: лібералізм — Сполучені Шта$
ти, комунізм — Радянський Союз, фашизм — націонал$соціаліс$
тичний Третій Рейх.
Великій державі$месії «цілого світу замало». Вона не зупинить$
ся, допоки не перенаверне людство у свою ідеологічну віру і не
створить світове суспільство винятково на основі тих ідеологічних
стандартів, носієм яких постає на міжнародній арені. Тому Спо$
лучені Штати, Радянський Союз, Третій Рейх не можуть вважа$
тися просто імперіями — це протоглобальні соціуми, носії проек$
тів ідеологічно одномірних світових суспільств.
Виникнення великодержавного месіанства можливе лише на
відповідному ґрунті — історико$культурному, геополітичному,
демографічному та етнонаціональному. Роль останньої передумо$
ви є особливо важливою, адже навіть не кожна велика держава
може стати глобальним месією саме через те, що схильність до ме$
сіанства відсутня в її етнонаціональному кодові.
Конкретно$історичне протистояння держав$месій передбача$
лося чи, радше, передчувалося ще за часів, коли його не було, або
ж воно лише починалося. Відомим є передбачення А. де Токвіля
щодо майбутнього російсько$американського глобального проти$
борства: «Нині в світі є два великі народи, які, незважаючи на всі
свої відмінності, рухаються, як здається, до єдиної мети. Це росіяни
й англо$американці... У них різні джерела й різні шляхи, але ціл$
ком можливо, що Провидіння потайки присудило кожному з них
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стати господарем половини світу»1. В сенсі німецького великодер$
жавного месіанізму висловлюється й Г. В. Ф. Гегель, коли форму$
лює ідею послідовних чотирьох всесвітньо$історичних царств:
східного, грецького, римського, германського2. М. Бердяєв гово$
рить про глобальне протистояння трьох великодержавних світів —
англосаксонського, російського і германського, стверджуючи, що
співіснування цих трьох світових імперіалістичних воль є неможли$
вим3. Так само, хоча й ігноруючи російське месіанство, О. Шпенг$
лер протиставляє вікінга, від якого походить прихильник вільної
торгівлі, лицарю, від якого походить чиновник$адміністратор, вва$
жаючи їх первинним уособленням двох глобальних організаційних
принципів, між якими відбувається боротьба за світове панування4.
Претендувати на глобальне месіанство може лише та велика
держава і нація, у якої склалася відповідна ідентичність. Остання
є історико$культурним чи, навіть, квазірелігійним синтезом на$
ціонального потенціалу та специфіки національної політичної
організації (разом зі специфікою зовнішньополітичної традиції).
Йдеться про особливий «етнонаціональний дух», відкритий для
прийняття в себе глобальної месіанської ідеї.
На думку М. Бердяєва, російсько$більшовицьке месіанство
мало при своїх витоках історичний синтез російського православ’я
та безкраїх російських обширів5. Московське царство — Третій
Рим — збиралося під символом месіанської ідеї. Подібним чином
«...належність до радянської Росії, до російського комуністичного
царства визначатиметься сповідуванням ортодоксальної комуніс$
тичної віри»6. За твердженням цього видатного російського філо$
софа, росіянам притаманна низка історично сформованих на$
ціональних рис, які роблять їх схильними сприйняти месіанську
ідею — тоталітарність світогляду, догматизм і брак скептичного
критицизму, відкрита всьому світу екзальтована людяність, яка
легко перетворюється на свою протилежність7. Уособленням та но$
сієм усіх цих рис стала російська революційна інтелігенція, котра
й очолила свій народ на шляху до втілення утопії, причому в цій
провідній ролі вона утвердилася, передусім, завдяки війні, внаслі$
док якої виник новий тип інтелігента$революціонера — дисциплі$
нованого та цілеспрямованого завойовника8. Все це дало підстави
М. Бердяєву стверджувати: «Російська революція універсалістська
за своїми принципами, як і будь$яка велика революція, але вона
ж глибоко національна і націоналізується дедалі більше і більше
за своїми результатами»9.
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Водночас, у становленні російсько$більшовицького месіанізму
важливу роль відіграв і традиційний зовнішньополітичний імперіа$
лізм царської Росії, який, на думку російського філософа, за своїми
історичними завданнями багаторазово перевищує всі вузькона$
ціональні цілі зовнішньої політики і покликаний створити ще
небачене об’єднання Заходу і Сходу, Європи й Азії10. Саме в цьому
сенсі М. Бердяєв говорить про інтернаціональний зміст і призна$
чення будь$якого імперіалізму11.
Видатний російський філософ, осмислюючи витоки російсько$
більшовицького месіанства, відзначав притаманний національному
духу росіян брак форми і спроможності до соціального формотво$
рення. Саме цього виявилося більш ніж досить у духові пруссько$
му, який став одним із ідейно$історичних витоків націонал$соціа$
лістичного месіанства. О. Шпенглер радикально протиставляв
ідеал Пруссії ідеалу англосаксонського світу. Перший є також
універсалістським, включаючи в себе волю до влади, перевагу
інтересів цілого над інтересами окремих осіб, етику самовіддано$
го служіння, етатизм, самозречення і самодисципліну, корпора$
тивний дух й енергію12.
Прусський ідеал, за твердженням О. Шпенглера, є глобальним.
Він протистоїть на міжнародній арені ідеалу англосаксонському
і саме в цьому його універсалістський характер, його месіанське
призначення чи принаймні призначення стати одним із носіїв та
опор глобальної ідеології — націонал$соціалізму. В цілком месі$
анському сенсі О. Шпенглер констатує світове протистояння двох
глобальних надідей, що втілюється в послідовність таких ідеоло$
гічних дихотомій: влада грошей і влада організації; світ як здо$
бич і світ як держава; багатство і авторитет; успіх і покликання13.
В очах видатного німецького філософа світ постав цариною бороть$
би прусського та англосаксонського ідеалів: «Чи повинен Цезарем
цієї майбутньої Імперії стати мільярдер чи чиновник у світовому
масштабі»14. Історичне питання: який устрій людських відносин
переможе — той, що ґрунтований на багатстві, або ж той, що ґрун$
тований на авторитеті, згідно з О. Шпенглером, може бути ви$
рішене лише через війну, оскільки, по$перше, «світова історія —
це історія держав, а історія держав — це історія воєн»; по$друге,
«ідеї, які увійшли в кров, вимагають крові»15.
Шпенглерівське переосмислення прусського духу макси$
мально підготувало цей дух до участі в реалізації глобального
проекту націонал$соціалістичного месіанства. В цьому розумінні
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показовим є визначення О. Шпенглером раси не стільки як набо$
ру антропологічних ознак, скільки як духу; а також окреслення
ним історичної перспективи політичного об’єднання «кращої час$
тини» німецького робітничого класу з «кращими носіями» прус$
ського державного інстинкту в єдиній соціалістичній державі16.
Таким чином, расова належність (як духовна, а не антропологічна
ознака) може поширюватися на всіх, хто виявить лояльність до
націонал$соціалістичного світопорядку.
Шпенглерівська ідея союзу німецьких робітників з носіями
прусського духу втілилася принаймні частково в месіанській на$
ціонал$соціалістичній державі, що, однак, не дає підстав цілко$
вито ототожнити цей дух з націонал$соціалізмом. Він був лише
одним із джерел — можливо, не головних. Натомість знищення
Пруссії внаслідок двох світових воєн стало знищенням традицій$
ної Східної Німеччини — дух звільнився і поки що не очевидно,
чи це глобальний месіанський проект, чи просто надійний та пе$
ревірений організаційний принцип, подарований загиблими прус$
саками Східній Європі. Загалом важко сказати, чи О. Шпенглер
прагнув зрозуміти прусський дух, чи пристосував його до потреб
націонал$соціалізму. Крім того, шпенглерівські міркування до$
водять, що розгляд месіанства неможливий без врахування його
релігійних витоків. Так, прусський ідеал надихався, на його дум$
ку, духовним спадком монаших та лицарських орденів17.
О. Шпенглер не визнає за росіянами права на месіанізм, пого$
джуючись з існуванням лише двох глобальних ідеалів — пруссь$
кого та англосаксонського. Для нього Росія — це не інша країна,
а інший світ18. Він цілком слушно відзначив належність євразійсь$
ких та східноєвропейських теренів до інших сегментів міжнарод$
них відносин — напівпериферії і периферії. Саме ця належність
радикально трансформує ідеологічні формації, що надходять до
означених сегментів світової системи з її євроатлантичного ядра.
Так, цілковито європейський марксизм після перебування в росій$
сько$радянській напівпериферії та китайській периферії повер$
нувся до Європи в спотворено$радикальних формах більшовизму
і маоїзму. Цікаво, яка доля очікує тут лібералізм і яким він повер$
неться до Європи?
А. де Токвіль, розглядаючи сучасні йому Сполучені Штати Аме$
рики, вдало виокремив усі ті фактори, яким в майбутньому належа$
ло зробити цю державу глобальним ліберальним месією. Передусім
він відзначав релігію як головний стабілізуючий та впорядковуючий
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чинник американського політичного життя19. Однак цей же фак$
тор, з огляду на визначальну протестантську концепцію «перед$
визначеності» та схильність протестантів доводити собі й іншим
власну богообраність, міг стати однією з головних духовних спонук
до глобального месіанства20. А. де Токвіль також наголошує роль
освоєння нових обширів у формуванні американської нації. Справ$
ді, народи, звиклі до просторового поширення, є більш схильними
до месіанізму, що підтверджується прикладом Росії. І саме тут
постає специфіка месіанства німецького народу, який був замк$
нений на відносно малих просторах, зробивши ставку на жорсткі
форми соціальної організації, надані йому прусським духом.
Виняткову роль простору у виникненні американського су$
спільства і, відповідно, глобального центру сил, з якого ліберальна
утопія поширюється на решту світу, акцентував видатний фран$
цузький філософ Ж. Бодрійяр. Він говорить про специфічно аме$
риканську концепцію свободи — просторову і рухливу, яка отримує
свій образний відповідник у безкраїх обширах пустель, багатора$
зово перевершуючи європейську концепцію свободи21. Ж. Бодрі$
йяр відзначає ще один фактор американської могутності та аме$
риканського успіху — відсутність в американців історії, адже
вони не зазнали «первинного накопичення часу». Для європейців
першим є політика та історія; для американців — утопія і мораль22.
Видатний французький філософ, і це підтверджується сучасним
станом світової політики, пойменовує Сполучені Штати «втіленою
утопією», йому ж належить надзвичайно вдалий образ постісто$
ричного стану втіленої утопії — «незворотний рух у пустелі часу»23.
Все це дає підстави вважати ліберальну утопію утопією Сучас$
ності, в той час як націонал$соціалістичну — утопією Минулого,
а комуністичну — утопією Майбутнього. Таким чином, лібераль$
на утопія може бути втіленою «тут і зараз», однак результати бу$
дуть не менш руйнівними, ніж внаслідок втілення двох інших.
Національно$політичні передумови американського месіанізму
певною мірою розглянуті й С. Гантінгтоном. Його опис особливос$
тей політичної системи Сполучених Штатів Америки та зіставлен$
ня цієї системи з політичними системами країн Європи доводить
те, що американці вже у внутрішньополітичних справах відпрацю$
вали схему здійснення політики на суто ідеалістських засадах.
За твердженням С. Хантінгтона, в цій країні відсутній, притаман$
ний європейським суспільствам, ідеологічний розкол, а зусилля
учасників політичного процесу (передусім партій) спрямовані на
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втілення єдиної і цілісної ідеологічної формації — американсь$
кої віри24.
Месію визначає поєднання простору, релігії та організаційної
форми. В російському месіанізмі ключову роль відіграли два перші
елементи, в німецькому — третій, тоді як в американському
поєдналися всі три. Саме з погляду форми соціальної організації
А. де Токвіль відзначав особливу гнучкість та ефективність аме$
риканської демократії25. Він також говорив про тенденцію су$
спільного устрою змінювати за власним зразком усе, що йому не
відповідає26. Тут маємо опосередковане передбачення майбутньо$
го прагнення Сполучених Штатів Америки поширити ліберальну
демократію на решту світу. Не менш пророчими виявилися мір$
кування А. де Токвіля щодо ролі політичного класу у здійсненні
активної та далекоглядної зовнішньої політики, а також можли$
вої войовничості здавалося б посутньо миролюбної демократії27.
___________
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Дмитро Кондратенко

ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: ПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ
У статті розглядається розвиток політичних теорій еко#
номічного націоналізму, за допомогою яких він обґрунтовувався
та впроваджувався в життя. Аналізуються основні періоди
формування політичних теорій економічного націоналізму, що
характеризували становлення національної держави, розвиток
промисловості, науки і техніки, посилення глобалізаційних про#
цесів. У статті співвдносяться теорії націоналізму як рушійної
сили капіталізму та «методологічного націоналізму» як тако#
го, що гальмує прогрес та зменшує простір демократії.
Dmytro Kondratenko Economic nationalism: political theories.
The article describes the development of political theories of economic
nationalism with the help of which it is justified and brought into life.
The main periods of forming the political theories of economic nationa#
lism, characterizing forming the national state, development of industry,
science and technology and intensification of the globalization pro#
cesses are analyzed in the article. The theories of nationalism as an
engine of the capitalism and of «mythological nationalism» which
hinders the progress and diminishes the space of democracy.
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Економічний націоналізм — система ідей щодо функціонування
національної економіки в міжнародній та внутрішній економічній
системах, згідно з якою держава має розбудовувати протекціоніст$
ський економічний лад, сприяти розвитку національного госпо$
дарства, зміцнюючи, таким чином, економічний суверенітет.
Основоположником вчення економічного націоналізму був
німецький економіст Фрідріх Ліст (1789–1846). Аналізуючи еко$
номічну доктрину лібералізму, Ф. Ліст запропонував економічні
рішення розглядати не лише з точки зору короткострокової ефек$
тивності, але й майбутніх наслідків. Такий підхід у дусі «аналізу
публічної політики» ХХ ст. був новим та створив серйозний виклик
для адептів ліберальних зовнішньоекономічних доктрин1. Надалі
в студіях економічного націоналізму переважав вектор економіч$
них досліджень. Ми ж ставимо на меті окреслити мотиви еконо$
мічного націоналізму, що виникають під впливом національного
характеру. Мотиваційні чинники національної свідомості розгля$
датимуться, виходячи з загальних теорій націоналізму та розу$
міння природи нації.
З середини ХІХ ст. основними послідовниками вчення Ф. Ліста
були представники «історичної» або політико$економічної шко$
ли. Серед них виділявся Ґустав фон Шмолер. Він розглядав про$
текціоністські заходи як такі, що «тісно пов’язані з національни$
ми почуттями, боротьбою за міжнародне панування, намаганням
встановити рівновагу впливів». Протекціоністська політика, на йо$
го думку, мала тривати далі, оскільки поруч з розвиненими держа$
вами існували ті, які прагнули досягнути такого ж рівня еко$
номічного розвитку, і ця мета виправдовувала будь$які «засоби»2.
Тобто, він виступав за протекціонізм у «молодих галузях». Шмолер
та інший визначний представник «історичної школи», Адольф
Ваґнер, вважали, що національні інтереси й національна політи$
ка не завжди відповідають вимогам економічної раціональності,
отже, остання має бути підпорядкованою першим. Ваґнер писав,
наприклад, що не лише такі потреби, як обороноздатність, роз$
виток державного управління, судова система, освіта й соціаль$
ний захист, але й «необхідність забезпечення постійного зростання
економічної могутності та чисельності нації силами життєздат$
ного сільського населення вимагають жертв».
У цьому світлі економічний націоналізм необхідно аналізува$
ти, використовуючи підхід «груп інтересів». Маркс розглядав
економічний націоналізм як вигідний для буржуазії. Адольф
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Вагнер, відповідно, вважав, що економічний націоналізм має бути
спрямований на задоволення інтересів «життєдайного» сільсько$
го населення. Більша частина рекомендацій у рамках «економіч$
ного націоналізму» була сприйнята та імплементована такими
країнами, як Нічеччина, Японія, США та іншими.
Ідеї економічного націоналізму були втілені в низці країн, що
змогли успішно застосовувати «виховний» протекціонізм, ство$
ривши сприятливі умови для створення та зростання багатьох га$
лузей промисловості. В Німеччині, Японії та США митні тарифи
залишалися високими аж до кінця Другої світової війни.
Перша світова війна показала важливість організації замкне$
них циклів виробництва в рамках однієї держави. Досвід екстре$
мального управління під час війни став частково застосовуватися
і в мирний час, зокрема в галузях важкої промисловості, транс$
порту, видобувної промисловості, дослідницьких та конструкторсь$
ких робіт. Держава, що не розвивала власну промисловість та не
проводила наукових досліджень, не могла претендувати на війсь$
кове домінування. Військова ж могутність конвертувалась у доб$
робут через експлуатацію колоній та менш розвинених країн,
емісію валюти та іншими засобами.
Світова економічна депресія 1929–1933 років стала суттєвим
випробуванням для будь$якої держави. Вона супроводжувалася
широкомасштабними торгівельними війнами, що мали на меті
підвищити «чистий експорт» країн. Протекціоністська політика
1930$х років неоднозначно оцінюється сучасними економістами та
політологами. Держави ОСІ спромоглися досягти високого рівня
закритості економіки, їм не вистачало тільки власних енергетич$
них ресурсів. Багато епізодів війни нацистської Німеччини в Європі
та Африці пов’язують саме з необхідністю захоплення родовищ
потрібних їй ресурсів. Що ж до Японії, то приводом її нападу на
США було припинення постачань нафти, санкціоноване Сполу$
ченими Штатами.
Друга світова війна продемонструвала, що технологічна промис$
лова перевага стала вирішальною. Після неї світова економічна
гегемонія остаточно перейшла від Великобританії до США. З того
часу США дотримуються доктрини вільної торгівлі у своїй зовніш$
ньоекономічній політиці. Емісія доларів, що активно проводить$
ся Сполученими Штатами з того часу, стала основною перевагою
й інструментом домінування США в капіталістичному світі. Статус
світового емісійного центру дозволяє мати постійний від’ємний
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торгівельний баланс і не перейматися створенням торговельних
бар’єрів*.
Основні концепції націоналізму тяжіють до двох полюсів у на$
ціоналістичній ідеології — примордіалізму та конструктивізму.
Відповідно, примордіалісти наголошують на тому, що нації (їхня
нація) існувала з давніх часів і відроджується тепер (або з певного
часу переживає відродження). Примордіалізм, таким чином, зу$
мовлює націоналізм не функціональними потребами суспільства,
а певними містичними засадами, які далеко не завжди є раціо$
нальними. Конструктивістські концепції націоналізму, на про$
тивагу примордіалзму, наголошують на процесі конструювання
нації, що активізувався у ХІХ–ХХ ст. За конструктивістськими
переконаннями, націоналізм є об’єктивно зумовленим економіч$
ними реаліями та комплексом ідей, що зародилися в ХІХ ст. Ви$
роблення конструктивістського підходу до націотворення К. Янг
описує так: «Суть справи зводилася до того, щоб етнічність ро$
зумілася не як певна даність, але як результат творення, як інно$
ваційний акт творчої уяви. Дуже складним методом і завдяки дії
багатьох механізмів свідомість, один раз зародившись, розвива$
лася шляхом послідовних перевизначень на всіх рівнях держави
й суспільства. Згодом вона прагнула до проектування себе на усе
більші соціальні простори. Процес соціального конструювання
відбувається і на індивідуальному, і на груповому рівнях; у ході
незліченної кількості взаємодій у повсякденному житті індивіди
беруть участь у постійному процесі визначення й перевизначен$
ня самих себе. Самосвідомість розуміється таким чином не як
якась «фіксована суть», а як «стратегічне самоствердження»3.
Деякі дослідники, як С.Г. Карамурза, вважають, що цілеспря$
моване націєтворення розпочалося ще у середні віки (що є дуже
спірним). Зокрема, Карамурза посилається на Руссо: Цей принцип
так сформулював Руссо в «Суспільному договорі»: «Той, хто бере
на себе сміливість конституювати народ, повинен почувати себе
здатним змінити, так би мовити, людську природу, перетворити
*

Така ситуація критикується деякими політиками та громадськими ді$
ячами. Проте військова перевага США дозволяє гарантувати непорушність
їх інвестицій та інших економічних інтересів, у той час як міжнародна ва$
люта, що має, наприклад, випускатися Міжнародним валютним фондом, не
буде підтримуватися військовими силами чи економічною потугою жодної
країни у достатньому розмірі. Тому пост$Бретон$Вудська система видається
нам цілком логічною на сьогодні.
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кожного індивіда, що сам по собі є якесь завершене й ізольоване
ціле, у частину більшого цілого, від якого цей індивід у відомому
смислі одержує своє життя й своє буття... Потрібно, щоб він від$
няв у людини його власні чинності й дав йому замість цього такі,
які були б для нього чужими і якими він не міг би користуватися
без сприяння інших»4.
Примордіалізм на початкових стадіях розвивався в рамках ант$
ропологічної школи. Розширення колоній вимагало збору великої
кількості прикладних матеріалів про місцеві етноси. Серед антро$
пологів ХІХ ст. важливе місце займали К. Леві$Стросс та А. Рад$
кліфф$Браун. Радкліффу$Брауну належить відома ідея щодо не$
обхідності прикладних досліджень у колоніях задля проведення
практичних реформ: перш ніж реформувати суспільство, його тре$
ба вивчити. Нації перебирають на себе значну частку характеристик
етносу, на основі яких вони формуються. Відповідно, і національні
економічні традиції походять з етнічних економічних традицій.
Примордіалісти вважають, що нації існували впродовж усього істо$
ричного періоду. При цьому вони спираються на низку свідчень
існування «домодерних» націй. Проте складно пояснюються етапи
історії, коли національні почуття відходили на задній план, посту$
паючись становим, релігійним або регіональним факторам.
У кожному суперрегіоні Землі можна спостерігати втілення
конструктивістських або приморідалістсьских концепцій держав$
ного будівництва. Оскільки практика втілення державою націона$
лістичних ідеології (або окремих ідей) має безпосередній вплив
на політико$економічний режим у певній країні, то можна говори$
ти і про вплив, що робить конкретний тип втілення націоналізму
на конкурентоспроможність країни.
Переніалісти також підкреслюють роль нації у форсуванні роз$
витку суспільства, проте вважають, що для її активного формуван$
ня необхідне існування та відтворення низки символів та міфів —
власних культурних традицій, героїчної історії, спеціальних місць
вшанування і тому подібного. Таким чином, нація та націоналізм
є потужнішими за наявності низки історичних та культурних
факторів. Якщо таких бракує, їх доводиться видумувати — без
них важко будувати ефективну національну державу.
Цінності є ядром, навколо якого формуються інші характерис$
тики політичної нації. Поза національними цінностями немає
сенсу нації. Наприклад, релігійність як національна цінність може
бути вкрай важливою для збереження деяких націй. Наприклад,
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Скандинавські держави своїм особливим шляхом розвитку зав$
дячують ідеології єдності, джерелом якої є національна церква,
очолювана королем — головою держави. Отже, аморфна христи$
янська спільнота була замінена конкретною державою на чолі
з монархом, який уособлював спільні інтереси підданих та внут$
рішню духовну та матеріальну єдність. Також можемо стверджу$
вати, що релігійність тибетців є основною рисою їх як політичної
нації. Без релігійності втрачає авторитет такий символ, як Далай$
лама, що значно послабить тибетців і унеможливить їх боротьбу
за незалежність5.
Іншим вкрай важливим параметром, що впливає на формуван$
ня національного характеру, є форма родини. В Китаї, наприклад,
родина була визнана конфуціанською етикою головним струк$
турним елементом суспільства6. Характеристики родини перено$
сяться на інші суспільні структури, зокрема ділові корпорації.
Відповідно, в економіці країн Азійсько$Тихоокеанського регіону
провідну роль має не стільки держава, скільки корпоративний
сектор. Розвиток індустріального капіталізму в Японії, а пізніше —
у Південній Кореї, Сінгапурі й інших азіатських країнах у період
після Другої світової війни випливав уже з апробованої в США
і Європі моделі створення великих національних компаній, метою
яких повинні були стати довгострокове зростання і міцні позиції
на глобальному ринку. Разючим прикладом того, чого можна до$
сягнути за наявності підприємницького прошарку й за підтримки
держави, є економічний підйом Сінгапуру. З усіх натуральних
ресурсів ця країна мала тільки глибоководну гавань у стратегічно
важливому районі світу. Майже всі ресурси, навіть прісну воду,
доводилося імпортувати7. Але Сінгапур мав і досвід англійського
урядування, сформувалися навички менеджменту й кодекси честі,
мав традицію непримиренної боротьби з корупцією. Зусилля дер$
жавних національних чиновників, хоча їхня чисельність не пе$
ревищувала 6% від загальної кількості працівників у країні, бу$
ли сконцентровані на двох ключових напрямках — використанні
найсучасніших інформаційних технологій і впровадженні сучасно$
го менеджменту й керування. Уряд також сприяв масовим інвес$
тиціям у суспільну інфраструктуру, у створення сучасних систем
зв’язку й поширення інформації. Були зроблені значні капітало$
вкладення в підвищення кваліфікації всього населення. Державі
вдалося також вирішити класичну проблему урбанізації, пов’я$
зану з економічним зростанням. Тим самим суспільний сектор
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Сінгапуру трансформувався в гігантську соціально орієнтовану
корпорацію. Країна знайшла ясні цілі, відповідно до яких мож$
на було судити про ступінь її досягнень, і інтенсивно інвестувала
в проекти, щоб цих цілей досягти.
Вивчення національних цінностей є одним з головних завдань
у студіях націоналізму. Конкурентоспроможність є комплексним
поняттям, що включає в себе матеріальний та духовний аспекти.
Ідеалісти та символісти розглядають конкурентоспроможність як
здатність виробляти особливі сенси, що можуть бути сприйняті
рештою світу. Матеріалісти розглядають конкурентоспроможність
в першу чергу як можливість виробляти товари, спроможні кон$
курувати з іноземними і на глобальному та регіональному ринках.
На нашу думку, обидва підходи є справедливими, проте їхня ефек$
тивність залежить від того, на якому великому з великих циклів
знаходиться світова економіка. Згідно з теорією підвищувальних
та понижувальних циклів Кондратьєва8, світова економіка пере$
живає великі цикли, що пов’язані з чергуванням науково$техніч$
ного прогресу із заходами, пов’язаними зі скороченням витрат.
Для підвищувальної хвилі є характерними капіталовкладення в на$
уково$технічні дослідницькі та конструкторські роботи, впрова$
дження передових технологій у виробництво. У цей час капітал
коштує дорого, що робить вигідним довгострокові вкладення у про$
мислове виробництво. Під час понижувальної хвилі виробництва
капітал дешевшає, стає вигідніше економити на затратах вироб$
ництва, переносячи його в регіони з дешевшою робочою силою.
При цьому розвинуті країни концентруються на експорті техно$
логій та ідей. Проте цей період закінчується кризою перевироб$
ництва, цикл повторюється.
Яскравим прикладом вироблення сенсів та символів за остан$
ній час стала Великобританія, в столиці якої купила нерухомість та
стала проживати практично круглий рік значна частка найбагат$
ших людей світу. Туди їх привело бажання приєднатися до британ$
ського способу життя та вишуканого клубу британських аристо$
кратів. Таким чином, Великобританія, не розширюючи власного
промислового виробництва, спромоглася в цілому стати багат$
шою. Найпопулярніший автомобіль псевдоеліти 90 років в СНД —
«Мерседес бенц» має собівартість значно нижчу, ніж ціна, за якою
він продавався. Основою його ціни була ідея розкішної маши$
ни. Так, Німеччина спромоглася експортувати велику кількість
автомобілів та отримувати від цього прибуток, винайшовши та
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розповсюдивши «Мерседес» як ідею. Проте вироблення ідей
і сенсів не завжди є ефективною політикою.
Під час вичерпання понижувальної хвилі в екноміці продавати
нові сенси стає дедалі важче, оскільки суспільства намагаються
зберегти існуючі блага. Криза у Великобританії, більш глибока ніж
в інших країнах, довела, що перетворення на резиденцію мільяр$
дерів не є найкращим рішенням для складних часів в економіці.
Натомість, за підвищувальної хвилі, коли капітал є дорогим, ос$
новними перевагами держави стають кваліфікована робоча сила,
освіта та технології, активніше проводяться дослідницькі та конст$
рукторські роботи, розвивається сектор реального виробництва.
Є низка малих держав, що обрали одну чи декілька галузей про$
мисловості, у розвиток яких вони вкладали наукові та освітні ре$
сурси. Фінляндія в економічному світі відома не фінансовими спе$
куляціями чи брендами одягу, а корпорацією «Nokia».
Сінгапур своїми першими успіхами зобов’язаний розвитком
технологічних парків та кількох компаній експортного спряму$
вання. Тайвань розвивав державні підприємства, на основі яких
розбудовувалися дрібні приватні фірми$постачальники. Люксем$
бург відомий як «сталеве герцогство», основою своєї економіки
має чорну металургію.
Розвиток досліджень з вивчення націоналізму як політичної
ідеології у ХХ ст. актуалізував вивчення його економічних аспек$
тів у політологічному вимірі. В 60$х роках такі дослідження прово$
дилися професором Лондонської школи економіки Джонсоном9.
Він зробив спробу узагальнити теоретичні розробки з питань еко$
номічних аспектів націоналізму та проаналізувати реальний до$
свід державного будівництва під впливом націоналістичної ідео$
логії. На його думку, націоналізм найбільш сприятливим є для
інтелігенції та середнього класу. Інтелігенція, яка використовує
національну мову, виграє, оскільки створюється великий держав$
ний сектор, що включає освіту, медицину та державне управлін$
ня. Також виграє середній клас, який має переваги через те, що
держава активніше розвиває власну промисловість, інфраструкту$
ру, проводить дослідницькі і конструкторські роботи. Національ$
на держава прагне показати себе успішною в культурі, науці та
спорті, і тому сприяє митцям, науковцям та спортсменам. Оскіль$
ки всі члени нації мають право на гідне життя, держава активніше
проводить соціальні програми пенсійної допомоги, працевлашту$
вання, медичної допомоги. Також націоналізм сприяє створенню
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додаткової суспільної цінності — почуттю безпеки в своїй націо$
нальній спільності. Таким чином, націоналізм як ідеологія ак$
тивно впливає на економічні процеси та має власне бачення нап$
рямів розвитку економіки держави.
Вивчення націоналізму у другій половині ХХ ст. характери$
зується спробами пояснення націоналізму як політичного явища
з погляду розвитку суспільства та його інститутів. Переважає думка
про те, що націоналізм став особливо поширеним у ХІХ–ХХ ст.,
і це стало наслідком розвитку та входження суспільств в індустрі$
альну добу, яка супроводжується поширенням ідеологій і вчень, що
мають індустріальну методологію*. Ернест Гелнер пояснював націо$
налізм як ідеологію, зумовлену переходом суспільства від агро$
писемного до індустріального. При цьому націоналізм виступає як
рух за уніфікацію освітніх систем для стандартизації трудових
ресурсів та вироблення єдиного простору освіти, науки та промисло$
вої стандартизації. Цікаво, що його книга «Нації та націоналізм»
зазнала різкої критики від тих же модерністів. У статті «Нації,
націоналізм та війна, Або чи треба нам ще читати Ернеста Гелнера»
Д. Конверсі критикує Гелнера за те, що він не відмітив важливо$
го аспекту націоналізму як мілітаристської ідеології. Д. Конверсі
відзначає великий вплив націоналізму на зростання агресивності
національної держави10. В свою чергу, ми вважаємо, що націона$
лізм впливає на всі аспекти життя держави і, до певної межі, зміц$
нює її як політично, так і економічно та у військовому аспекті.
Багато дослідників розглядають націоналізм як потенційний
інструмент досягнення мети, яку ставить перед собою еліта держа$
ви. Така мета може бути як особисто$груповою (досягнення влади
суспільними групами, перерозподіл ресурсів), так і суспільною
(розвиток, зміцнення держави)11.
Націоналізм, як і будь$яка інша ідеологія, занурює суспільство
в певний дискурс, що обмежує та спрямовує суспільну дискусію.
Так, монархісти не бачать можливості нормального існування без
*
Індустріальна методологія має промисловий розвиток за передумову
подальшого прогресу суспільства. Так, марксизм вважає необхідним для пе$
реходу в комуністичне суспільство зростання кількості промислових робіт$
ників. Бенедікт Андерсон вважає передумовою виникнення націоналізму
винахід друкарства (промислової технології). Маршал Мак Люен також вва$
жає друкарство причиною виникнення методологічної статистики — яку
ми в світлі робіт У. Бека можемо розуміти як виникнення методологічного
націоналізму.

235

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

монарха, оскільки тоді не буде кому управляти та розв’язувати
суспільні суперечки. Марксисти не бачать іншої можливості роз$
витку, окрім лінійної — від первинно$общинного ладу до комунізму,
що стимулюється неминучим вдосконаленням засобів виробницт$
ва та розвитком антитез до кожного ладу, окрім комуністичного.
Націоналізм не визнає можливості нормального існування су$
спільства в відмінній, ніж національна держава, формі. Націона$
лізм задає методологію для вивчення суспільств і стимулює кон$
куренцію між національними державами як порівнюваними
формаціями. Роль націоналізму у стимулюванні економічного зрос$
тання досліджує Лія Грінфельд12. На її думку, націоналізм ство$
рив передумови для швидкого зростання економіки, він змусив
уряди заглибитися в конкуренцію між собою заради збільшення
багатства своєї нації. В книзі «Дух капіталізму. Націоналізм та
економічне зростання» Грінфельд робить спробу відповісти на
два питання: що є прямою причиною виникнення сучасної еко$
номіки в її основних рисах — орієнтації на зростання? та що зро$
били економічну сферу центральною в сучасному світогляді? На
думку Грінфельд, «націоналізм є унікальною формою соціальної
свідомості, яка виникла в Англії на початку ХVІ ст., пізніше далі
поширилася спочатку на англійські поселення в Америці, а по$
тім, протягом XVIII ст., у Франції та Росії, надалі, впродовж двох
віків, поглинула решту Європи, країни Південної півкулі, більшу
частину Азії та частину Африки. В центрі цієї соціальної свідо$
мості лежить сильний, всезагальний образ суспільства, суверенної
спільноти з фундаментально рівними членами, що має назву «на$
ція»13. Національна свідомість є демократичною по суті: егаліта$
ризм є основним принципом соціальної організації, а народний су$
веренітет — політичним принципом. Грінфельд розрізняє типи
націоналізму, що призводять до різних результатів в економічному
розвиткові: Ці два принципи можуть трактуватися радикально від$
мінним чином, даючи початок різним формам соціально$політичної
організації. Інтерпретація залежить від того, чи розглядається на$
ція як збірна чи унітарна спільнота, і від того, чи є критерії членства
в нації громадянськими чи етнічними. Практично ці перемінні (що
теоретично можуть існувати у чотирьох комбінаціях) становлять
три типи націоналізму з відповідними формами націй та національ$
них ідентичностей: індивідуалістський$громадянський тип, ко$
лективістський громадянський та колективістський$етнічний. Від$
повідно, ці типи по$різному сприяли розвиткові держав$націй.
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Першопрохідником націоналізму (та національного економіч$
ного зростання), вважали, за Грінфельд, була Англія у XV–XVI ст.
На противагу, Нідерланди стали нацією пізніше — у XVIII ст. То$
му їх економічний розвиток припинився відразу після здобуття
незалежності — у XVIII ст. Зникнення спільного ворога у вигляді
Іспанії посилило доцентрові тенденції Семи Провінцій (De Zeven
Provinciёn). Відсутність національного почуття не дала сформувати
спільного ринку та збройних сил, стала на заваді розвитку нових
форм економічної діяльності. Держава не робила інвестиції сама
ані спонукала на це приватний капітал, що все більше цікавився
отриманням відсоткової ренти, замість виробництва. В інших євро$
пейських прикладах важливу роль у становленні націоналізму мала
абсолютна монархія, що об’єднувала під жорстким контролем усю
державу та інтелігенція, яка популяризувала національну ідею.
Застосування методологічного націоналізму в науці активно
критикується Ульріхом Беком14. На його думку, національна дер$
жава вичерпала можливості свого розвитку в добу глобалізації.
Вона стає заручником транснаціонального капіталу. Методологіч$
ний націоналізм не дає змоги реально оцінювати реальний стан
справ у світі, тому на зміну йому має прийти методологічний кос$
мополітизм, предметом якого є світове суспільство, а не окремі
його кластери, що знаходяться у «національних державах», які,
насправді, перестають бути національними та перетворюються
у тимчасові перевалочні бази для транснаціональних корпорацій.
На ці виклики національна держава має відповідати не ізоляцією,
а посиленням співпраці з іншими державами, створенням між$
народного законодавства та, головне, зміною суспільного дискурсу
з національного до космополітичного. У. Бек закликає до створення
космополітичних партій. Він пише: «Комуністичний маніфест
вийшов у світ 150 років тому. Сьогодні, на початку нового тися$
чоліття, прийшов час для Космополітичного маніфесту. Ключова
ідея полягає у наступному: ми живемо в епоху одночасно глобаль$
ну та індивідуалістичну, до того ж більш моральну, ніж ми вва$
жаємо. Ми повинні об’єднатися для того, щоб створити ефектив$
ну світову політику в дусі космополітизму. В наші дні ми маємо
справу з новою діалектикою глобальних та локальних проблем, що
більше не вміщується у рамки національної політики. Ці питан$
ня ввійшли у політичний порядок денний і в регіонах, і в урядах,
і в публічній сфері, як на національному, так і на інтернаціонально$
му рівнях. Але поставити, обговорити і розв’язати їх належним
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чином можливо лише в рамках транснаціональної концепції. Для
цього нам необхідно перебудувати політику, закласти заснування
нового політичного суб’єкта — космополітичних партій — і обґрун$
тувати їх існування. Космополітичні партії повинні представляти
транснаціональні інтереси на транснаціональному рівні, але й од$
ночасно працювати у сфері національної політики. Відповідно, вони
зможуть функціонувати і з прагматичної, і з організаційної точки
зору виключно як національно$глобальні рухи і космополітичні
партії»15*. Вірогідно, що створення космополітичних партій та їх
успішне функціонування може привести до формування світової
держави. Проте це буде мати наслідком припинення міждержавної
конкуренції і, як мінімум, гальмування суспільного прогресу.
Націоналізм також має особливі риси, що склалися історично
або через інші особливі умови в країні. Ці риси також матимуть
суттєвий вплив на рівень економічного розвитку держави. Основ$
ними вхідними критеріями у дослідженні, таким чином, будуть
тип націоналізму та його особливі риси. Тип та критерії підляга$
ють якісному аналізу, оскільки націоналізм сам по собі є тільки
ідеєю, яка ще потребує від суспільства та уряду значних сил для
втілення. Відповідно, кількісно аналізувати міць чи інші критерії
націоналістичної ідеології немає сенсу, проте вони мають бути про$
аналізовані відповідно до їх якісного наповнення. Вплив націо$
налістичних ідей та практик на розвиток економіки держави не
є абсолютним, проте має суттєве значення. Після оцінки впливу
націоналізму на економічні процеси можна дійти узагальнюючо$
го висновоку про те, які саме типи націоналізму є найбільш спри$
ятливими для розвитку конкурентоспроможності країни.
___________
*

Цікаво було б уявити собі — як саме виглядали б космополітичні партії
в Україні. Зважаючи на загальне розчарування в політиці, виборці можуть піти
за новими партіями, тільки якщо ті мають з ними безпосередній контакт. У та$
кому разі космополітична партія повинна буде мати потужні і авторитетні міс$
цеві організації. Вони постійно конфліктували б з транснаціональним керів$
ництвом партії та партійною бюрократію, що через факт існування кількох
рівнів в партії — міжнародного додатково до існуючих, була б дуже розгалуже$
ною. Сюди треба додати впливові групи спонсорів партії. Формування політи$
ки в такій партії було б дуже ускладненим і конфліктним. Навряд чи широки$
ми були б і можливості впливу рядових членів партії на керівництво та апарат.
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Ірина Кучеренко

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:
ІСТОРИЧНИЙ СПАДОК ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
У статті на основі аналізу праць видатного громадсько#полі#
тичного діяча М. Грушевського, а також праць сучасних вітчиз#
няних і зарубіжних вчених#суспільствознавців розкривається
вплив глобалізаційних процесів на українське суспільство. Особ#
ливого значення надано питанню внутрішньої єдності й солідар#
ності українського соціуму та територіальної цілісності українсь#
кої держави, а також питанню її стратегічного самовизначення
у міжнародних відносинах.
Iryna Kucherenko Ukrainian society: historical legacy and
present challenges In this article the impact of globalization on
Ukrainian society is studied. The special attention is paid to inner
unity and solidarity of Ukrainian society and territorial integrity of
Ukrainian state. The issue of strategic self#determination of this state
in the international relations is also regarded. The study is based on
ideas of famous Ukrainian historical and public figure M. Grushevs#
kiy as well as modern Ukrainian and foreign social scientist.
Видатний вітчизняний історик і громадсько$політичний діяч
М. Грушевський, досліджуючи історіософські аспекти ідеології та
стратегії національно$визвольного руху наприкінці ХІХ — початку
ХХ ст., надавав особливого значення ідеям духовної модернізації
українського суспільства, окресливши перспективу його перетво$
рення на єдине національне суспільство. В першу чергу великий
вчений бажав своєму народу національно$культурного оновлення.
Крізь призму політичних цінностей він формулював базові по$
літичні постулати та обґрунтовував державницькі засади українст$
ва, розробив свою концепцію нації як специфічної форми солідар$
ності людей, яка, на відміну від класової солідарності, що роз’єднує
націю і суспільство, навпаки, здатна їх об’єднати, а в перспек$
тиві перетворитися на основу загальнолюдської солідарності на$
родів. Такі думки є особливо актуальними для теперішнього
покоління українців за часів, коли Україна стає суб’єктом світо$
вої політики і зазнає глибоких та радикальних впливів, котрі,
в свою чергу, можуть бути як конструктивними, так і деструк$
тивними.
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Звертаючись до тогочасних політичних партій, М. Грушевсь$
кий наголошував на тому, що «всі українські партії й напрями,
які не хочуть розривати зв’язків з українським народом і його на$
ціональною формою (то значить — не стремлять свідомо до його
спольщення чи зросійщення), повинні в теперішній хвилі менше
боротися між собою, а більше звернути свою енергію на ті чинни$
ки, які загрожують самому існуванню або успішному розвоєві
українського народу, — се також повинно б бути ясним для кож$
ного, особливо супроти страшного опізнення, з яким українська
народність в Росії йде супроти інших народностей з їх національним
розвоєм, національними здобутками, і се треба б тямити міцно»1.
Отже, ще сторіччя тому М. Грушевський застерігав українське
суспільство від внутрішньої розколотості, яка провокується й спри$
чиняється зовнішніми впливами та орієнтаціями.
Сучасні політичні процеси в українському суспільстві наочно
ілюструють численні протиріччя між промисловими регіонами$
донорами та регіонами дотаційними, які, до того ж, відрізняють$
ся і в плані мовно$культурному та конфесійному. В цьому аспекті
показовим є досвід президентської кампанії 2004 року, під час
якої означені протиріччя та конфлікти опинилися в центрі уваги,
коли в різних регіонах підтримувався один кандидат та цілковито
не сприймався інший, що призвело до збурення ворожнечі й се$
паратизму. Як наслідок — «суспільство стояло на межі розколу
і реального силового протистояння не тільки за регіональним прин$
ципом, але й в багатьох українських сім’ях, де навіть близькі ро$
дичі ... ставали ворогами лише через відмінності в політичних
уподобаннях. Тільки бажання знайти компроміс допомогло вийти
з кризи, хоча відлуння тієї кампанії чути ще й сьогодні»2.
Наче передбачаючи реальні загрози, що стали перед нинішньою
незалежною Україною в питанні її мовно$територіальної ціліс$
ності, М. Грушевський наголошував: «Національна тактика на$
казує органічною роботою зводити до спільного знаменника все
багатство українських діалектів і всю різнорідність українського
життя. Ставити ж літературній мові вимоги, аби вона трималася
тих взірців, як люди говорять в даній губернії або певній частині
її, значило б розбити Україну на атоми, звести національну одність
до етнографічної дріб’язковості, пересунути еволюцію нашої літе$
ратурної мови на півстоліття назад або більше. Люди, яким не по$
трібний сильніший розвій українства, хапаються тих відмін, витво$
рених на нашім національнім тілі чужими впливами та зверхніми
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обставинами, і поняття одноцільної української території й її ав$
тономії підмінюють поняттям краю, області та з української тери$
торії викроюють обласні автономії. Але в інтересах українського
національного розвою в теперішній стадії лежить власне концент$
рація всіх національних сил, а для того — всіх частей українсь$
кої території. Треба розвивати в них почуття єдності, солідар$
ності, близькості, а не роздмухувати ріжниці, які їх ділять і які
при такім роздмухуванні можуть привести до повного відокрем$
лення, культурного і національного, ріжних частей української
землі, як в данім разі — в відносинах Галичини до російської Ук$
раїни і навпаки. Що Україна російська й Галичина, навіть як не
старатися умисне про їх відокремлення й розлуку, а тільки зали$
шити всякі заходи до їх зближення, практиковані дотепер, та
пустити їх іти кожду своєю дорогою, — пішли б усе далі й далі від
себе, се річ зовсім ясна…»3. Таким чином, великий український
державний діяч та мислитель відзначав небезпеку етно$регіональ$
ного розколу та наголошував на необхідності вироблення засад та
інститутів національної єдності, підтверджуючи своїми міркуван$
нями те, що національне суспільство формується й визначається
тим, що об’єднує етно$регіональні спільноти в одну націю, а не тими
дрібними етнографічними відмінностями, які цьому загально$
національному об’єднанню лише заважають. Такі думки, мож$
ливо, й суперечать мультикультуралізму, виниклому й зміцніло$
му в процесі глобалізації, однак вони цілком слушні під кутом
зору державотворення й націотворення.
Переважна більшість етнорегіональних поділів не є небезпекою.
Етнорегіональне й етнокультурне розмаїття збагачує внутрішнє
життя країни, а також створює низку об’єктивних перешкод на
шляху уніфікації, яка може стати передумовою виникнення репре$
сивного режиму. Однак це розмаїття починає становити загрозу,
якщо його використовують у своїх інтересах інші держави, про$
вокуючи відповідні конфлікти в рамках певної країни з метою її
ослаблення й узалежнення чи навіть підкорення. Саме це мав на
увазі М. Грушевський, коли стверджував: «…те, що ділить Гали$
чину й Україну, в переважній масі зовсім нам чуже: в Галичині се
«налетілості» польсько$німецькі, на Україні — московські, а на$
родна основа там і тут дуже близька, майже та сама. Отже, оборона
тих відмін зовсім не варта провінційного патріотизму. Се треба зро$
зуміти і не дивитися на другу сторону, як на якихось недоцивілізо$
ваних людей, як тепер буває, бо і тут, і там ті ріжниці «цивілізації»
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і дуже маловажні, і зовсім не наші переважно. А коли станемо на
сім становищі, тоді й зближення буде легке, особливо, як буде
обостороннє»4. Таким чином, об’єктивний продукт національної
історії — етнорегіональне та етнокультурне розмаїття — доволі
часто є наслідком зовнішніх впливів та може стати підставою для
зовнішнього втручання. Відповідно, зберігати й культивувати
таке розмаїття варто лише доти, доки воно не шкодить процесам
державотворення й націотворення. Тому й головним критерієм
в оцінці етно$регіонального та етнокультурного розмаїття є кри$
терій національної безпеки, а не різноманітні мультикульту$
ральні та етнографічні уявлення.
Значно пізніше, майже через століття, про розколоті суспільст$
ва напише американський політолог С. Гантінгтон, обґрунтовуючи
свою відому концепцію «зіткнення цивілізацій»5. Показово, як цей
американський консерватор та націоналіст підмінює національні
відмінності цивілізаційними, доволі часто ототожнюючи етно$
регіональні поділи в середині країни з поділами цивілізаційни$
ми. Він навіть сформулював концепцію цивілізаційно розколо$
тих країн, зараховуючи до них і Україну. Однак що насправді
поділяє ці «розколоті» держави — цивілізаційна належність чи
інші сильніші держави? В цьому сенсі слушною є думка політолога
С. Кононенка, котрий наголошує, що регіональний поділ України
є скоріш явищем ідеологічним, аніж глибоко$цивілізаційним і що
фактори цього розколу перебувають за межами української держа$
ви. Він стверджує, що поділ цієї країни на Схід і Захід є насправді
поділом формально незалежної держави на сфери впливу потуж$
ніших держав та їх об’єднань. Інша річ — етнорегіональна роз$
маїтість. Тут С. Кононенко зазначає, що Україна в цьому питанні
є не менш і не більш розмаїта, ніж більшість європейських країн.
Річ в іншому. Річ у тому — наскільки сильною є національна дер$
жава, аби не дати скористатися зі своєї етнорегіональної гетеро$
генності зовнішнім силам6.
Політичні процеси в сучасній українській державі — це не$
скінченний ланцюг владних конфліктів, останній з яких міжнарод$
ні оглядачі охарактеризували таким чином: «Внутрішня політична
ситуація в Україні надзвичайно складна і навіть нагадує грома$
дянську війну між Президентом і Прем’єром … Це неблагополучний
варіант демократії, який розчаровує Європу у післяреволюційних
здобутках України»7. Небезпека якраз і полягає в тому, що влад$
ні конфлікти можуть спровокувати внутрішні етнорегіональні
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розколи. Фактор регіоналізму вже декілька разів було викорис$
тано у внутрішньополітичній боротьбі — використано кон’юнк$
турно і безвідповідально.
За політичною ситуацією в Україні спостерігають і належним
чином оцінюють. Воно й не дивно, що за умов глобалізації, які
б події не відбулися у внутрішньому житті країни, вони відразу
ж знаходять своє відображення в її міжнародному середовищі. То$
му й пророчими виявилися слова М. Грушевського, який вислов$
лював свої побоювання і вважав то «страшним моральним уда$
ром, який би міг незмірно скомпрометувати українство і в очах
чужих, і в очах інертної більшості самих своїх, здискредитувати
всі домагання й жадання, які ставилися українцями чи то в сфері
культурній, чи то в питаннях політичних, та привалити укра$
їнське питання тяжким каменем, тяжчим, може, від усяких репре$
сій!»8. У ті далекі від глобалізації часи М. Грушевський розумів
значення міжнародного престижу та морально$політичної солідар$
ності перед лицем зовнішніх загроз. Нині держава сильна не лише
своїм економічним, технологічним, ресурсним і політичним по$
тенціалом, але й потенціалом моральним — потенціалом людської
та моральної гідності. Причому, йдеться не про якийсь рекламний
імідж, а про спроможність зберігати загальнонаціональну солі$
дарність навіть за найбільш скрутних історичних часів, спромож$
ність залишатися стійкими до зовнішніх ідеологічних впливів та
пропагандистських навіювань. Останніх більш ніж досить у су$
часному глобалізованому світі. Іноді навіть виникає питання, чи
не є сама «глобалізація» провідним міфом сучасності.
Будучи глибоко переконаним у нездоланній моральній силі
українства, М. Грушевський гостро засуджував різного роду ви$
правдання та висновки на зразок: «історичні обставини, в яких
протягом століть жив український народ, ослабили в нім націо$
нальне почуття, національні змагання, що їм треба дати віджити,
відійти, щоб вернулися їх нормальні функції... Рахувати на чу$
жу великодушність, на чужу піддержу ніколи не вільно (підкрес$
лено мною. — І. К.), і тому українському громадянству треба дуже
поважно задуматися над такими можливостями»9. Видатний дер$
жавний діяч та мислитель закликає покладатися на свої сили та
не сподіватися на великодушність сильніших держав. Більшість
ідеологів глобалізації волають про неможливість самостійного
державного існування за нинішніх умов. Однак допоки залеж$
ність не перетворилася на справжню взаємозалежність — допоки
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існують сильніші й слабші держави, розвинені й відсталі еконо$
міки, впливові й периферійні культури — кожна історично від$
повідальна нація й держава мають історичне право відстоювати
свою незалежність будь$якими засобами.
Українське суспільство, долаючи низку трансформацій у пере$
ході від тоталітарного до демократичного політичного устрою, пара$
лельно, якщо не водночас, стало суб’єктом світових глобалізацій$
них процесів. З одного боку — це відбивається на макроекономічній
політиці держави та макроекономічній ситуації в ній, з іншого —
глобалізація створила передумови для формування дедалі інтен$
сивнішого та активнішого глобального або транснаціонального гро$
мадянського суспільства. Останнє, являючи собою самоорганізова$
ну проміжну групу, є сферою поширення вільних від державної
опіки колективних дій, інституційним засобом утвердження тих
громадянських інтересів та цінностей, кордонів для яких не існує.
Глобалізаційних впливів безперечно зазнає й українське су$
спільство, дедалі більше осягаючи власну своєрідність і самобут$
ність, адже саме під дією чужорідних ціннісних орієнтацій людина
усвідомлює свою ідентичність, а отже, і відмінність від представ$
ників іншої системи поглядів. Усвідомлення національної на$
лежності відбувається крізь призму політичних цінностей інших
націй. Пошук власної національної ідентичності та утвердження
в ній потребує також засвоєння людиною норм і цінностей тієї
національної політичної системи, до якої вона належить. Ці нор$
ми й цінності несуть у собі не лише сучасні вимоги, але й включа$
ють досвід минувшини, що концентрується в традиціях, звичаях,
обрядах і стереотипах діяльності. Саме традиція, забезпечуючи
спадковість/наступність між минулим та майбутнім, згуртовує
суспільство, гарантує стійкість політико$культурним формам ді$
яльності людей, дає можливість впливати на політичний процес
і протистояти різним викликам сучасного глобалізованого життя.
Акумулюючи в собі певну систему норм, звичаїв та світогляд$
них переконань, традиція постає своєрідною візитною карткою того
чи іншого соціуму або культурної спільноти. Вона потужна зброя
в руках тих, хто прагне самозбереження в майже цілковито гло$
балізованому світі. Вона також надійний притулок для тих націй
і держав, які вважають глобалізацію формою поширення євроат$
лантичного (передусім американського) панування. Нарешті, вона
невичерпне джерело апробованих знань, накопичених поперед$
німи поколіннями.
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Як бачимо, зумовлений глобалізацією, міждержавний діалог
породив проблему інновацій, зокрема культурних. Культурна ін$
новація є однією з ефективних форм соціокультурної комуніка$
ції, що визначає спосіб «буття в культурі». З іншого боку, не може
не турбувати небезпека культурного імперіалізму, який часто$гус$
то приховується за «маскою» культурної інноваційності та ґрун$
тується на протиставленні «прогресивних» культур культурам
«архаїчним». Зауважимо, що сам культурний імперіалізм є най$
ефективнішим та найпідступнішим, адже цей різновид імперіа$
лізму, підкорюючи слабші культури, сприяє політичній залеж$
ності наступних поколінь представників цих культур.
У будь$якому разі, глобалізаційний процес породжує чимало
змін та викликів, триваючи під домінуючим впливом інформацій$
но$комунікативних технологій на соціум, на взаємовідносини в усіх
сферах суспільного життя, на ідентифікацію особистості. І, як
свідчать численні дослідження вітчизняних філософів, соціоло$
гів та політологів10, визначальну роль у таких глобальних трансфор$
маційних процесах відіграють конкретні політичні курси самих
держав. Тому глобалізаційний вплив, у тому числі, залежить від
політичного та інституційних чинників національного рівня.
Так, новітні інформаційні технології та науково$технічний прог$
рес не лише заохочують та інтенсифікують міждержавний діалог
і є позитивним показником розвитку суспільства загалом, але
й водночас викликають до життя чимало загроз, наслідки яких
складно поки що навіть і спрогнозувати. Наприклад, важко уявити,
що станеться з більшістю країн світу в разі, коли втіляться кон$
цепції видатного німецького соціолога У.Бека, котрий вважає «кі$
нець національної політики початком транснаціональної політики»
чи стверджує, що «на зміну національному порядку приходить
транснаціональний порядок»11.
Через трансформацію буття змінюється й людина, її світогляд,
цінності, культура. І, виходячи з незвичайного перетворення, як
відзначає у своєму дослідженні В.Лях, «руйнується увесь поперед$
ній звичний спосіб життя, відбувається дезінтеграція так званої
психосфери, все більше людей відчувають психологічний неспо$
кій. Глобалізація змінює соціокультурні, психологічні, моральні
форми існування людей. Втрачається певна стабільність, визна$
ченість індивіда в соціальному середовищі, розриваються сталі
зв’язки і належність людини до певних різновидів ідентичностей.
Відповідно, зростає загальна невизначеність життя, що спричиняє
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розгубленість, оскільки у людей зникає впевненість, перекона$
ність в надійсності навколишнього світу»12.
Важливим аспектом сучасної глобалізаційної взаємодії різ$
них цивілізаційних макросуспільств є «вестернізація» — процес
зростання впливу культури і політики «західної» (євроатлантич$
ної) цивілізації на життя інших цивілізацій13. Натомість, «інтег$
рація» — об’єднання в ціле яких$небудь частин, елементів14 та «мо$
дернізація» — удосконалення, зміна, які відповідають вимогам
сучасності15. Таким чином, уже на рівні визначень очевидною є від$
мінність між культурним імперіалізмом та добровільним і взає$
мовигідним об’єднанням, між залученням позитивного досвіду
та його сліпим відтворенням.
Сьогодні, через розмитість та несформованість національної
ідентичності, важко однозначно сказати, чого прагне українське
суспільство в цьому глобалізованому світі. Очевидним залиша$
ється те, що Україні потрібно якнайшвидше стратегічно визна$
читися, а не то стратегічний вибір за неї зроблять інші. Сьогодні
дедалі частіше висловлюються міркування на кшталт: «Росія яв$
но і недвозначно має претензію не допустити виходу України з її
зони впливу. Європа, в принципі, готова «віддати» Україну Росії,
але на це не погодиться половина України... Чому Росія не хоче
Україну втратити? Чому Європа не дуже хоче приймати до себе
Україну?»16. Такі відверті оцінки багато в чому відповідають ре$
альному статусу України в міжнародних відносинах. У них просте$
жуються відчай та зневіра, притаманні представникам народів,
які від глобалізації лише програли.
Можливо, й має рацію вітчизняний філософ А. Рєпа, відзна$
чаючи, що нинішній процес глобалізації є образно$комунікативним
явищем. Це уявна спільнота, глобальна публічна сфера17. Вихо$
дячи з цього, автор слушно обумовлює складність аналізу такого
явища, як глобалізація, неможливістю його контролювати, тобто
зупинити. Хоча й, можливо, саме це явище є насправді уявним —
пропагандистським гаслом на зразок того комунізму, що зовсім
нещодавно крокував планетою.
Як би там було, але інноваційні процеси з кожним днем дедалі
більше охоплюють соціокультурний простір України. І тут не зай$
вим буде нагадати, що найвища політична цінність — це політична
обережність, ідеологічна поміркованість, раціональна виваженість.
У зв’язку з цим зростає роль таких суспільних інститутів, як освіта,
засоби масової комунікації, культурний обмін, які забезпечують
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динаміку культури, прискорений обіг нового досвіду в різних
сферах суспільної практики.
___________
1

Грушевський М. Твори: У 50 т. / Ред. кол.: П. Сохань, Я. Дашкевич,
І. Гирич та ін. Гол. ред. П.Сохань. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1: Суспільно$
політичні твори (1894–1907). — С. 320.
2
Поляков В. Каждому политтехнологу — по надзирателю! [Електрон$
ний ресурс] /Сайт інтернет$видання «Обозреватель». — Режим доступу:
http://obozrevatel.com/news/2005/9/14/43282.htm
3
Грушевський М. Вказ. праця. — С. 379–380
4
Там само. — С. 381.
5
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. — 1994. — №1. —
С. 33–48.
6
Кононенко С. Міжнародні відносини на пострадянській східноєвро$
пейській та євразійській напівпериферії. Теоретичний ракурс [Електрон$
ний ресурс] / Сайт «ДК$Саммит». — Режим доступу: http://www.dc$sum$
mit.info/20090609331/Mizhnarodni$vidnosini.html
7
У ЄС чекають від Тимошенко її версію «війни» з Ющенком [Електрон$
ний ресурс] /Сайт$видання «Українська правда». — 19 червня 2008. — Ре$
жим доступу: http://pravda.com.ua/news/2008/6/19/77731.htm
8
Грушевський М. Вказ. праця. — С. 334.
9
Там само.
10
Інформаційне суспільство у соціально$філософській ретроспективі та
перспективі /[Лях В.В., Пазенок В.С., Любивий Я.В. та ін.] — К.: ТОВ
«ХХІ століття: діалог культур», 2009. — 404 с.; «Личность в контексте глоба$
лизации». Круглый стол // Социология: теорія, методы, маркетинг. — 2002. —
№2. — С. 5–71; Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза перифе$
ризації. Матер.Міжвід.наук.$теорет.конф. /Відп.ред. В.К.Гура / К.: Інсти$
тут світової економіки і міжнар.відносин НАН України, 2006. — 73 с.
11
Бек Ульрих. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно$
политическая экономия / А.Б. Григорьев, В.Д. Седельник (пер. с нем.). —
М.: Прогресс$Традиция, 2007. — С. 331, 335.
12
Лях В. Сучасне інформаційне суспільство: нові виміри людського іс$
нування // Інформаційне суспільство у соціально$філософській ретроспек$
тиві та перспективі /[ Лях В.В., Пазенок В.С., Любивий Я.В. та ін.] — К.:
ТОВ «ХХІ століття: діалог культур», 2009. — С. 100–101.
13
Вестернізація // Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тисяч
слів і словосполучень / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. По$
тебні / Г. П. Півторак (відп. ред.) О. І. Скопненко (уклад.), Т. В. Цимбалюк
(уклад.). — К.: Довіра, 2006. — С. 137.

248

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України
14

Інтеграція // Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тисяч
слів і словосполучень. — С. 309.
15
Модернізація // Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тисяч
слів і словосполучень. — С. 461.
16
Дацюк С., Матвієнко К. В новому світі українству нема місця [Елект$
ронний ресурс] /Сайт$видання «Українська правда». — 01 червня 2009. —
Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/5/26/95426.htm
17
Рєпа А. Ідеться про те, щоб пояснити [Електронний ресурс] / Сайт ук$
раїнського суспільно$політичного тижневика «Дзеркало тижня». — № 25
(654) 30 червня — 6 липня 2007. — Режим доступу: // http://www.dt.ua/
3000/3050/59766/

Тетяна Ляшенко

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
У цій статті викладені основні фактори, що впливають на
формування сучасної національної ідеї в країнах Центральної Азії.
Авторка торкається проблем ретрадиціоналізації суспільних
відносин, що наразі є складовою державної ідеології. Розгляда#
ються деякі моменти ісламізації центральноазійського регіону.
Tetiana Liashenko The national idea in the Central Asian
countries: particularities of the formation. The main factors which
have impact upon the forming of a modern national idea in the count#
ries of Central Asia are expounded in the article. The author pays
attention to problems of re#traditionalisation of social relations as an
actual component of state ideology. Certain aspects of Islamisation
of the Central Asian region are examined.
До російського завоювання ХVIII–XIX ст. державні утворення
Центральної Азії ґрунтувалися на територіальній, цивілізацій$
ній і конфесіональній спільності, населення яких не мало вира$
женої національної самосвідомості. Незважаючи на те, що багато
заходів центральної влади (як у Російській імперії, так і в СРСР)
мали на меті викорінення місцевих норм політичного, суспільно$
го й культурного життя, усі країни центральноазійського регіо$
ну зберегли власний уклад життя, релігійні звичаї та структуру
відносин.
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Як відзначає С. Панарін, простір нових центральноазійських
держав «начебто розривається на частини факторами економічно$
го, етнічного та культурного притягання, що перебувають за ме$
жами національної території»1. В одній тільки Середній Азії (без
Казахстану, Північної Киргизії, Центральної й Південної частини
Туркменії) можна виділити п’ять самостійних історико$культур$
них зон — Хорезм, Північний Таджикистан, Самарканд із прилег$
лою територією, Південний Таджикистан та Ферганська долина.
Характеризуючи специфіку центральноазійських суспільств
у формуванні національної ідеї, насамперед слід відзначити при$
сутність у їхньому житті регіонально$кланових зв’язків. Ці зв’яз$
ки засновані на земляцькій єдності і певним чином структуровані
на всіх рівнях соціальних відносин. Протягом століть «долинний»
(«оазисний») патріотизм відігравав ключову роль у процесах со$
ціалізації та ідентифікації людей.
Зусилля радянської влади, зокрема, були спрямовані на лік$
відацію такого явища, як клани, які збереглися, а із середини
90$х років їхній вплив на внутрішню політику почав проявляти$
ся більш чітко. Останнім часом з’являється багато праць, прис$
вячених дослідженню ролі неформальних інститутів. Наприклад,
К. Коллінс у книзі «Логіка кланової політики в Центральній Азії»
висуває чотири тези щодо кланової динаміки: «1) клани можуть
існувати у сильних державах, особливо якщо вони є організація$
ми пасивного опору державі, що піддає їх репресіям, але не зни$
щує, даючи їм можливість вижити; 2) у разі зовнішньої загрози
клани укладають неформальні угоди, що зміцнює стабільність
режиму, особливо в перехідних державах, але не породжує демок$
ратичні зміни; 3) ці угоди та наступні моделі переходу, ідеологіч$
ні орієнтації лідерів, формально нові політичні інститути мають
досить обмежений, короткочасний вплив на політичні траєкто$
рії; 4) формальні режими усе більше вбирають у себе неформальну
кланову політику. Так що клани стають первинним джерелом по$
літичної і економічної влади в міру того, як неформальні зв’язки,
клани проникають в інститути режиму. Кланова політика пере$
шкоджає консолідації як демократичних, так і авторитарних ре$
жимів і може їх підірвати»2.
Клан — неформальна організація, яка включає групу індиві$
дів, поєднаних родинними зв’язками. Останні визначають ідентич$
ність та зобов’язання організації. Ці зобов’язання є вертикальними
та горизонтальними, пов’язуючи еліту та нееліту, відображаючи
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дійсне та фіктивне споріднення. Індивіду важко як увійти в клан,
так і вийти з нього, хоча розміри клану змінюються. У Централь$
ній Азії, за оцінками місцевих журналістів, вони варіюються від
2 тис. до 200 тис. індивідів. У сільських районах їх очолюють
найстарші, у міських — найбагатші та найстарші, «причому клани
перетинають класові кордони». Кланова еліта використовує кла$
нові зв’язки для досягнення своїх цілей у політичній або економіч$
ній системі. Рядові члени мають потребу в її допомозі, щоб отрима$
ти роботу і освіту. Іншими словами, поза кланом важко вижити.
У зв’язку з цим можна говорити, що для центральноазійських
етносів величезне значення має не тільки національна самосвідо$
мість, але й кланово$регіональна. Наприклад, таджики історично
були розділені за географічним принципом на три основні групи:
північну (ленінабадці), центральну (кулябці, каратегінці, гіссар$
ці) і південну (памірці). Таджики є набагато більшими патріота$
ми свого оазису, долини й сформованих там культурно$госпо$
дарських комплексів, ніж свого народу й своєї націй, зазначають
дослідники Д. Жетпісов та Т. Хабієв.
У Киргизстані традиційним був поділ, насамперед, між північ$
но$киргизькою та південно$киргизькою субетнічними спільнотами.
Паралельно існував й більш глибокий поділ киргизького суспільст$
ва на різні регіонально$трайбалістські угруповання. Їхнє похо$
дження пов’язане з конкретними історичними областями країни:
Чуйської, Іссик$Кульської, Таласської, Ошської, Наринської.
В Узбекистані прийнято виділяти три, шість, або дев’ять різних
кланів. Перший варіант пов’язаний з історією формування узбець$
кого етносу із трьох послідовних потоків тюркомовних мігрантів
у Середню Азію й розрізняє хорезмійців, південних узбеків і жите$
лів Ферганської долини. У другому варіанті йдеться про фергансь$
кий, ташкентський, самаркандський, бухарський, хорезмський
клани та клан «суркаш» (утворений на межі Сурхандар’їнської
й Кашкадар’їнської областе). В останньому варіанті єдиний «до$
линний» клан ділять ще на три складові — наманганську, анди$
жанську і, власне, ферганську. Також виділяється в особливу гру$
пу джизакський клан.
Іслам Карімов узяв курс на підтримання рівноваги між кла$
нами, став проводити стратегічний курс на поступове зниження
впливу клановості на ситуацію в державі. З такою метою проводить$
ся кадрова політика, яка передбачає ротацію державних чинов$
ників, ціль якої — не дати їм набути міцних ділових знайомств,
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сумнівних обов’язків, кримінальних зв’язків. Як зазначає сам
президент Узбекистану: «Коли на ґрунті родинного, територіаль$
ного або етнічного принципу в державних або інших структурах
формуються утворення (частіш за все неформальні), в основу яких
покладені вузькогрупові інтереси, і саме ці інтереси висуваються
на перший план — не на користь спільній справі, не на користь
інтересам загальнодержавним, загальнонародним, коли заради до$
сягнення своїх цілей подібні утворення намагаються просувати
своїх членів в існуючій державній, владній та іншій ієрархії, тоді це
стає небезпечним. Тоді треба говорити про місництво та клановість
як про реальну загрозу стабільності та безпеки суспільства»3.
Тим не менш, політичний діяч в Узбекистані, який є відторг$
нутим елементом свого клану, не може розраховувати на полі$
тичну кар’єру. Явище клановості в Узбекистані усе ще відображає
специфіку тривалого етапу національної самоідентифікації, фор$
мування узбецької нації.
У Туркменистані роз’єднаність проходить згідно з поділом,
існуючим до російського завоювання племінним розподілом турк$
мен. Можна виділити п’ять великих локальних субетнічних райо$
нів у республіці: народи теке (текінці), що переважають у централь$
ній частині (у тому числі й Ашгабаті), йомуди (ємуди) — у західній,
салири і сарики — у південних, прикордонних з Афганістаном
районах, ерсари — вздовж Середньої й Верхньої течії Амудар’ї
і човдури — що населяють Дашховузький і північ Лебапського
велаятов. Незважаючи на існування єдиної держави, рівень само$
свідомості туркмен залишається низьким. «Кожне плем’я$зем$
ляцтво говорить на загальнозрозумілій для всіх туркменів мові, але
має свій діалект; асоціює батьківщину з усією територією країни,
але має регіон основного розселення й, поряд із загальною легендою
про походження, свою легенду про походження й про своїх героїч$
них персон. Старше й середнє покоління туркменів воліють одру$
жувати дітей і онуків переважно на одноплемінниках.
Регіональна роз’єднаність у суверенному Казахстані зумовлена
історичними особливостями минулого кочового життя, коли казахи
були розділені на три племінні об’єднання (Старший, Середній
і Молодший жузи). Основою цього поділу стала специфіка госпо$
дарсько$культурного й історичного процесу, що протікав у трьох
ареалах, що виникли у зв’язку з природним розподілом території
Казахстану на три географічні частини: Семиріччя, Західний
і Центральний (включаючи Північний і Східний) Казахстан.
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Політичне життя сучасного Казахстану значною мірою визна$
чається жузовими, родоплемінними та кланово$сімейними відно$
синами. Воно «детерміноване боротьбою за владу представників
трьох великих племінних об’єднань — жузів: Старшого — «Ули»
(південний та південно$східний Казахстан); Середнього — «Ор$
та» (північний, центральний та східний Казахстан) та Молодшо$
го — «Кіши» (західний Казахстан). І хоча за історичними мірками
жузи утворилися нещодавно, на початку ХVII століття, проти$
річчя між ними міцно вкорінилися у ментальності казахів»4.
Президент Н. Назарбаєв в одній зі своїх публікацій зазначав,
що «регіональна належність завжди відігравала суттєву роль у по$
літичному устрої» Республіки. При цьому він сам «категорично
не приймає політичну ідеологію традиційного типу, яка заснована
на відновленні архаїчних форм суспільного устрою, родоплемін$
ної психології»5. Жузи для казахів одночасно поняття й абстракт$
не, і реальне. Багато казахів взагалі байдуже ставляться до своєї
жузової належності, а іноді й не знають її. Але жузове споріднен$
ня може бути інструментом боротьби за отримання влади, завдя$
ки міцним корпоративним зв’язкам.
Тим не менш, останнім часом жузові, родові традиції й цін$
ності отримують певний розвиток в Казахстані. Сьогодні родові
зв’язки допомагають вижити багатьом сім’ям, що, до речі, стосу$
ється усіх республік Центральної Азії.
Проблема кланово$трайбалістських відносин у сучасному ка$
захстанському суспільстві та її вплив на становлення сучасної дер$
жавності, формування економічної системи стоїть у центрі уваги
багатьох вчених.
Професор А. Нисанбаєв зазначив з цього приводу, що «в умовах
здійснення приватизації та формування національної держав$
ності у нас знову загострилася проблема трайбалізму як одного із
видів внутрішньоетнічної дезінтеграції казахського етносу, галь$
ма на шляхах консолідації всієї казахської нації, як основного
суб’єкта трансформації та розв’язання проблем соціальної мо$
дернізації казахстанського суспільства»6.
Однією з важливих функцій казахстанських лідерів завжди
була арбітражна регуляція міжплемінних та міжжузових відносин.
Як зазначає Президент Н.Назарбаєв, «демократизація суспіль$
ного життя, певна самостійність регіонів почали використовува$
тись як важелі монопольного контролю над ресурсами місцевої
еліти. Різноманітні форми родового протекціонізму, родових та
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територіальних лобі, почасти проявляються у владних структу$
рах, у фінансовій та комерційній сферах. Загалом родоплемінна
ідеологія — це небезпечна форма внутрішньонаціональної дезін$
теграції та дезорієнтації. Тому одним з лейтмотивів державної
ідеології має стати подолання родових стереотипів»7.
Професор А. Нисамбаєв так описує регуляцію міжплемінних та
міжжузових відносин в сучасному казахстанському суспільстві:
«Одним із принципів функціонування влади в казахському су$
спільстві є установка на компроміс та політичне балансування.
Іншими словами, діяльність та суперництво різноманітних полі$
тичних угруповань за кадрову розстановку у вищому ешелоні дер$
жавної влади, як правило, відбувається в атмосфері повної сек$
ретності через компромісне мислення самих суб’єктів влади, що,
у свою чергу, підштовхує учасників політичного процесу до до$
сягнення консенсусу або до підписання якоїсь «джентльменської
угоди», яка чітко визначає правила поведінки кожного «грав$
ця». Тому для того, щоб краще зрозуміти характер влади у Каза$
хстані, спочатку необхідно вивчити традиційну політичну куль$
туру казахів, ієрархію їхніх цінностей, політичні традиції та їхні
ролі в житті сучасного Казахстану»8.
Таким чином, соціальна реальність перехідного періоду Казах$
стану «складається під впливом трьох різноспрямованих і в той же
час взаємопов’язаних факторів: традиційної кланово$трайба$
лістської структури казахського етнічного соціуму; наслідки ра$
дянської соціально$політичної системи: нових реалій пострадянсь$
кого розвитку республіки»9.
Другим фактором, що безпосередньо впливає на формування
сучасної національної ідеї в країнах Центральної Азії, є активне
використання історичної спадщини, у якій прагнуть «відшука$
ти» ідеї, традиції національної державності та культури. Однак
його трактування часом може мати спекулятивний характер. За
словами Д. Жетпісова та Т. Хабієва, минуле одягають у підкреслено
національний одяг. Але виготовлений він сучасними дизайнерами;
у справжньому минулому навряд чи його носили. Міфологічні
картини історії, що виникають унаслідок цього, часом прийма$
ють зовсім чудернацькі форми, але за ними стоять реальні інте$
реси й потреби людей, їхні страхи й надії.
Так, в Узбекистані будь$яка подія на «узбецькому ґрунті»
є внеском у національну ідеологію. Лінія спадковості проводить$
ся від Аміра Тимура й джадидов до Іслама Карімова. Наприклад,
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X.Таджиев пише: «Інтелігенція завжди відігравала роль у долі
Центральної Азії, у розвитку державності, починаючи від мисли$
телів середньовічного ісламського відродження, джадидів і про$
довжуючись такими іменами, як Файзулла Ходжаєв, Шараф Ра$
шидов і Іслам Карімов»10. Президента І. Карімова Х. Таджиєв
назвиває «лідером$ідеологом» і «політиком$ідеологом».
Спадщина імперії Тимура є складовою частиною сучасної уз$
бецької ідеології. Прагнення провести паралель між Аміром Тиму$
ром та І. Карімовим опосередковано проводить ідею необхідності
суворого володаря, який зберігає традиції минулого. «З давніх
часів у нашій країні політики, що перебували при владі, визнавали
свободу, з повагою ставилися до законів, були рішучими у своїх
діях. Політика президента Карімова відповідає цим принципам
із давнього минулого. Він будує національну державність, ґрун$
туючись на традиціях. Реагує на події, що відбуваються, виходя$
чи з уроків історії й потреб народу»11.
Перший президент Туркменистану С.Ніязов вів родовід турк$
менів від Огуз$Хана: «Сьогодні ми, прийнявши естафету предків,
зводимо свою нову державу, суть якої в цій спадкоємності... Від$
давши належне всім попереднім державним утворенням, відро$
дивши їхні історичні назви, вона відродила сам дух історії, воск$
ресила дух нашого великого предка Огуз$Хана»12. Прославлення
образу Огуз$Хана — збирача розрізнених туркменських племен —
відображає потребу влади в консолідації туркменів у нації.
У Таджикистані культурним символом таджицької цивіліза$
ції й консолідуючою основою для нації став період правління ди$
настії Саманидів. «Ця епоха була визнана результатом історич$
ного формування таджицьких націй і досягнення досконалості
таджицькою національною державою... Епоха Саманидів, особли$
во час правління Ісмоїла Сомоні — можна назвати однією з вершин
досконалості самосвідомості та століттям славної незалежності тад$
жицьких націй... Відродження незалежної Республіки Таджи$
кистан — безумовно найбільша й найважливіша подія в нашій
історії XX століття. На землі держави Саманидів відродилася не$
залежна держава таджиків, гідний спадкоємець династії Сама$
нидів»13.
У Казахстані заради подолання проблем жузової роз’єднаності
в історії «оспівується» діяльність Тауке$Хана (що очолював напри$
кінці XVII — Початку XVIII ст. Казахське ханство) і Аблай$Ха$
на (хана трьох казахських жузів у середині XVIII ст.), при яких
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казахське суспільство досягло найбільших успіхів, особливо в пла$
ні зміцнення централізованої держави.
Наприклад, професор Б. Майлибаєв вважає «…інститут казах$
станського президента історичним спадкоємцем ханської влади,
яка, в свою чергу, мала величезний демократичний потенціал»14.
Щодо ставлення до еліти, то Б.Майлибаєв бачить різницю між ханом
та президентом у тому, що «хан являє собою результат елітного
консенсусу, президент сам формує та регулює взаємодію еліт»15.
Одночасно керівництво Казахстану розробляє доктрини дер$
жавної ідеології для об’єднання різних етнічних громад. Тільки
з початку ХХ століття в Казахстан переселено 5 мільйонів 600 ти$
сяч осіб, з іншого боку загинуло близько півтора мільйона казахів16.
Так, в офіційній заяві 1996 р. сказано про необхідність «підтри$
мувати в суспільстві ідею про те, що Казахстан — спільна батьків$
щина. Зобов’язання кожного громадянина, незалежно від націо$
нальності, допомагати створенню атмосфери дружби, миру
й злагоди». Одночасно говориться, що «Казахстан — етнічний
центр казахів; у них немає більше ніде у світі держави, що піклу$
ється про збереження й розвиток казахів як етнічної групи, про
їхню культуру, мову і традиції» 17.
Для досягнення суспільно$політичної консолідації в Киргизста$
ні, як відзначав колишній президент А. Акаєв, республіці необ$
хідна була нова ідеологія, що «охоплювала б однаковою мірою як
некорінні нації, так і киргизів — джерело й опору національної дер$
жавності. Ця ідеологія викристалізувалася в концепції «Киргиз$
стан — наш спільний дім». У 1993 р. відбулося показове скликан$
ня першого Курултаю народів Киргизстану, у ході роботи якого
було ухвалено рішення про необхідність створення «народного
парламенту», що виражав би інтереси всіх етнічних груп населення
республіки. У створенні атмосфери міжнаціонального миру актив$
но використовується культурна історична спадщина. В 1995 році
по всій країні проходило святкування 1000$річчя киргизького на$
родного епосу Манас. Відповідно до думки офіційної республікансь$
кої громадськості, ідеї епосу «Манас» — гуманізм, великодушність,
терпимість, міжнаціональна згода, дружба й співробітництво, єд$
ність і згуртованість націй — стали символом міжетнічної інтег$
рації народів Киргизстану. Кроком у подоланні традиційних су$
перечностей між Північчю та Півднем стало присвоєння в 2000 р.
місту Ош статусу другої столиці Киргизстану й розміщення там
південної резиденції президента.
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У створюваних історичних концепціях роль періодів існуван$
ня в рамках Російської імперії й СРСР в «розвитку державності»
зведена до мінімуму, більше того, цей час оцінюється переважно
негативно. «По суті, весь 70$річний період радянської імперії ми
намагалися вибратися з лещат, у які нас сильно затисли...», —
оповідає один з узбецьких дослідників. Перший президент Турк$
менистану С. Ніязов охарактеризував радянський період як
«...74 роки туги, зневіри, безвір’я у свій завтрашній день!»
Таким чином, для офіційної ідеології держав Центральної Азії
характерні такі загальні риси: це світські, помірковано націоналіс$
тичні, консервативні, тісно пов’язані з особою їхнього творця —
лідера держави.
Третьою складовою формування національної ідеї є посилення
релігійного фактора в країнах Центральної Азії. З кінця 80$х ро$
ків XX ст. почалася реісламізація регіону.
Для керівництва усіх країн Центральної Азії першочергове
завдання — національна єдність, і, природно, вони використовують
поєднуючу роль ісламу для зміцнення свої держав. Про роль ісламу
у формуванні національної єдності говорять як державні діячі,
так і мусульманське духівництво. Одночасно в конституціях майже
всіх країн задекларований світський характер держави (подібне
визначення відсутнє в останній редакції Конституції Киргизії),
релігійне життя контролюється відповідними комітетами.
Політизація ісламу може створювати умови для перетворення
його на самостійну політичну силу. «Підйом сучасного ісламізму,
або політичного ісламу (ісламістські ідеологи визначають це явище,
використовуючи поняття «нахда» — ісламське відродження) зумов$
лений комплексом причин. Поряд із соціально$економічним фак$
тором, що діє по$різному в кожній окремо взятій країні, і зов$
нішньополітичним фактором, зумовленим новим розкладом сил на
міжнародній арені й посиленням процесу глобалізації, позначаються
також соціокультурні, етноконфесійні й цивілізаційні моменти»18.
Проте, наприклад, австралійський дослідник політичного ісла$
му Ш. Акбарзаде дійшов висновку, що в Киргизії та Туркменії
цей процес уповільнений, по$перше, через превалювання низько$
го ісламу, характерного для кочівників, а також ізоляції від му$
сульманського світу в роки радянської влади, а по$друге, дається
взнаки авторитарний тиск на представників духівництва.
Політолог з Великої Британії Г.Тазміні взагалі відкидає мож$
ливість радикалізації ісламу в Центральній Азії. На його думку,
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поширення радикальних форм ісламу неможливе через такі при$
чини: 1) 98% мусульман Центральної Азії — суніти, що обмежує
вплив ісламських радикалів Ірану; 2) відроджується суфізм —
одна з найбільш толерантних течій в ісламі. Він сприйняв догмати
буддизму, шаманізму, християнства та відкидає ідею політичного
використання віри; 3) для багатьох іслам — лише культурна тра$
диція, для інших — інструмент зміни політичної системи. Ісламсь$
кі зв’язки сильно переоцінюються, тоді як родоплемінні, етнічні,
мовні та національні розбіжності недооцінені. Ці розбіжності не
обов’язково заступають шлях спільній ісламській діяльності, але
вони значно уповільнюють або навіть перешкоджають розвитку
радикального ісламського руху, — таку думку висловлює Г. Таз$
міні, вчений з Кентського університету Великої Британії.
У 90$ті роки уряди центральноазійських держав почали підтри$
мувати традиційний офіційний іслам та лояльне до влади духів$
ництво (відкривалися мечеті і медресе), але одночасно посилював$
ся тиск на представників так званого неофіційного ісламу, які
в багатьох випадках були вимушені діяти нелегально. Опозицій$
ний іслам, певною мірою, породжувався й, безумовно, підсилював$
ся економічною кризою, зубожінням населення, особливо сільсько$
го. Е. Абдулаєв називає найбільш характерною рисою десятиліття
незалежності держав Центральної Азії поєднання ісламу з ра$
дянською формою авторитарного правління19. При цьому він ко$
ристується термінами «опозиційний іслам».
Е. Абдулаєв cтверджує, що в Центральній Азії ісламу властиві
не стільки національно$державні відмінності, скільки різниця між
самим ісламом. Дослідник поділяє його на 1) «степовий» (кочів$
ники і напівкочівники); 2) «оазісний» (великі міста); 3) «гірсь$
ких долин» (Таджикистан, Ферганська долина). Загалом, питан$
ня ісламу в Центральній Азії є складним і важливим питанням,
яке потребує окремого ґрунтовного дослідження.
Ретрадиціоналізація, яка зачепила тією чи іншою мірою усі
держави Центральної Азії після розпаду СРСР, має неоднозначні
наслідки. Зміцнення кланових, сімейних, махаллінських (общин$
них, сусідських), земляцьких зв’язків було викликано не стільки
пошуками ідентичності, скільки соціально$економічними при$
чинами — вони підтримують великі родини, дають можливість
виховувати дітей у разі відсутності батьків, полегшити наслідки
неминучої зміни рольових функцій у сім’ї, пом’якшити надзвичай$
но тяжкий психологічний удар для чоловіків, що звикли годувати
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та забезпечувати своїх близьких. У той же час традиційні зв’язки
означають суттєве зниження ролі особистості, домінування ко$
лективних цінностей та безумовне підкорення авторитету стар$
ших людей або більш успішних та впливових.
Дослідження процесів соціально$політичного розвитку в краї$
нах Центральної Азії, розуміння підґрунтя цих процесів дасть мож$
ливість реально оцінювати та реагувати на події як внутрішнього,
так і зовнішнього характеру. Вплив нашої країни в центрально$
азійському регіоні є поки що незначним. Україна скоріш спостері$
гає за «великою грою» в Центральній Азії, ніж бере в ній активну
участь. Проте національні інтереси нашої країни вимагають іншо$
го — передбачити майбутній розклад і зайняти в ньому максималь$
но вигідні позиції, розуміти внутрішні процеси в цьому регіоні і на$
магатися використовувати їх у національних інтересах України.
___________
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Олег Малько

СУДОВА СИСТЕМА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
ІНСТИТУТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються проблеми реформування системи
судочинства в контексті політичного розвитку України. Автор
обґрунтовує необхідність створення ефективної судової систе#
ми як головне завдання для демократичного поступу України.
Malko Oleg Judicial System as a Factor in Forming of Institute
of Human Rights in Ukraine. The problems of judicial authority’s
reformation in context of political development of Ukraine are analyzed
in the article. Author substantiates necessity of shaping the effective
judicial system as the main task of democratic progress of Ukraine.
Відомо, що епіцентром сучасного демократичного поступу людс$
тва є проблема захисту прав людини. За словами Кофі Аннана,
лауреата Нобелівської премії миру, Генерального секретаря ООН
у 1997–2006 роках, «у світі дедалі більше поширюється усвідомлен$
ня того, що держава є слугою свого народу, а не навпаки. У той же
час суверенітет особистості — а під цим я розумію права людини
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та її основні свободи, як це сформульовано у Статуті ООН — зміц$
нився завдяки зростаючому усвідомленню кожною людиною сво$
го права визначати власну долю»1.
28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила варіант
Основного закону, який отримав схвальні відгуки фахівців$право$
знавців і чиновників Ради Європи та Венеціанської комісії з огля$
ду на високий рівень захисту прав людини. Проте, на думку ряду
експертів, вади оригіналу нової Конституції більше полягали у від$
сутності механізмів реалізації її норм, аніж у концептуальних
положеннях самого тексту2.
Основний закон України в розділі II «Права, свободи та обов’яз$
ки людини і громадянина» закріпив цілком досконалу систему
прав і свобод людини, а також загальні принципи та положення,
покликані визначити зміст гарантій і механізмів реалізації цих
прав і свобод. Утім, як відомо, окремі з них, особливо у соціаль$
но$економічній сфері (право на житло (ст. 47), право на достатній
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48), право на доступне
медичне обслуговування (ст. 49), право на інформацію та ін.), до
цього часу залишаються переважно декларативними3. На думку
М.Оніщука, міністра юстиції України в другому уряді Ю. Тимо$
шенко, ця обставина сприяє поширенню правового нігілізму в ук$
раїнському суспільстві та сумнівів громадян у спроможності дер$
жави забезпечити їхні конституційні права4.
Водночас соціологічні дослідження засвідчили наявність у на$
шій країні низки реальних прав і свобод, оскільки це визнавали
їх «користувачі», тобто громадяни України. Серед таких прав —
право об’єднуватися в політичні партії, право створювати громадсь$
кі об’єднання, право на свободу віросповідання, право брати участь
у мітингах і демонстраціях протесту, рівноправність національних
меншин і рівноправність чоловіків і жінок, свобода слова5. Щодо
останнього (за черговістю, а не за значущістю) варто відмітити
такий факт: авторитетна міжнародна організація «Репортери без
кордонів» оприлюднила щорічний рейтинг свободи слова у світі.
Зі 173 країн, які ввійшли до списку, найкраща ситуація зі свободою
слова в Ісландії, Люксембурзі та Норвегії. Найгірша — в Еритреї,
Північній Кореї і Туркменистані. Україна поліпшила свої по$
зиції на п’ять пунктів, піднявшись 2008 року на 87$ме місце6.
Ситуація з дотриманням прав людини в Україні не була одно$
значною. На думку ряду правників, суть проблеми полягала
в наступному: «Прийнявши нові Кримінальний, Цивільний та
261

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

Сімейний, Господарський кодекси, наша держава вже визначила
зазначені межі (недозволеної законом суспільної поведінки — О.М.)
з допомогою кримінально$правових, цивільно$правових, економі$
ко$правових та деяких інших засобів. Щоправда, визначила не зов$
сім чітко, а головне — не завжди виходячи з пріоритету прав і сво$
бод людини. Системні недоліки нового законодавства посилюють
залежність людини від держави, а отже, безпідставно обмежують
її свободу. Як наслідок, реальний правовий статус людини в ук$
раїнському суспільстві далекий від такого статусу у правовій дер$
жаві. Вбачаючи в розширенні сфери відповідальності та її посиленні
панацею від суспільної кризи, ті, хто визначає й реалізує правову
політику в Україні, фактично створили ситуацію, за якої людина
завжди перебуває на межі відповідальності. За такої ситуації де$
далі частіше згадується прислів’я: «від тюрми та від суми не зарі$
кайся», — констатували Микола Мельник і Микола Хавронюк7.
Як засвідчили результати соціологічного дослідження Українсь$
кого центру економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова та Міжнародної громадської організації «Дім свободи
Україна», близько чверті наших громадян вважали, що протягом
2006 року їхні права порушувалися, при цьому головними вину$
ватцями люди називали кримінальні структури, місцеву владу
і правоохоронні органи.
Значна частина громадян висловила традиційне переконання
в тому, що допомагати у захисті прав повинні міліція і юристи.
Водночас і громадяни, і експерти досить низько оцінювали їхню
діяльність. Лише зусиллям Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини та міжнародним організаціям у цій сфері українці поста$
вили «трійку», інші структури, зокрема прокуратуру, оцінили
ще нижче8.
Одним з визначальних показників стану демократичності су$
спільства є рівень об’єктивності та справедливості судочинства,
що ґрунтується лише на законі. А це можливо за наявності неза$
лежної, сильної та справедливої судової влади, яка може забезпе$
чити реальну недоторканніть суддів як носіїв цієї влади. Як відомо,
реформування судової системи і становлення громадянського су$
спільства в Україні увійшли до числа основних пріоритетів пре$
зидента Віктора Ющенка. У промові під час своєї інаугурації
23 січня 2005 року одним із першочергових завдань держави новий
лідер країни назвав утвердження громадянського суспільства та
незалежного правосуддя, заснованих на принципах верховенства
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права. «Я бачу Україну державою, керованою верховенством права.
Ми створимо демократичну владу — чесну, професійну і обов’яз$
ково патріотичну. Стіна, що відділяє посадовця від людей, буде
зруйнована. Оновлена влада знатиме свій обов’язок, працювати$
ме для блага громадянина і країни»9.
Перспективи реалізації озвучених намірів здавалися цілком
реальними, адже піднесення від мирної революції заради демок$
ратичної заміни явно корумпованого режиму швидко охопило де$
сятки мільйонів громадян України. Це засвідчили, зокрема, резуль$
тати дослідницьких соціологічних проектів «Україна — Європа»,
в яких йшлося про способи життя та особливості масової свідомості
українців та європейців. На думку заступника директора Інститу$
ту соціології НАН України професора Євгена Головахи, отримані
результати мали допомогти реально оцінити місце, яке Україна
займає в Європі. В цьому контексті певної ваги набув зафіксова$
ний науковцями позитив, який свідчив про хоч і малопомітну, але
важливу суспільну еволюцію — в українській громаді зросла зна$
чущість ліберально$демократичних цінностей. Йшлося про держав$
ну незалежність і демократичний розвиток суспільства, рівність
можливостей для всіх, індивідуальну незалежність та підприєм$
ницьку ініціативу, права людини, свободу слова тощо. Цю тен$
денцію соціологи демонстрували за п’ятибальною шкалою: від
3,3 бала у 2000 році до 3,6 бала у 2006 році. «Це — знаковий тренд
в ментальності українців, — наголосив один з керівників проек$
ту Анатолій Ручка. — З одного боку, він виступає як цілком за$
кономірний результат суспільних трансформацій у незалежній
Україні, а з іншого — показує перспективу зростання громадянсь$
кої культури населення, яка своєю чергою є соціокультурним під$
грунтям консолідованої демократії»10.
Варто пригадати: п’ятирічний шлях, що ним рухалася «пост$
майданна» Україна під гаслом забезпечення фундаментальних
цінностей Ради Європи — верховенства права і прав людини, фак$
тично був окреслений роками раніше з ініціативи української
громадськості, посиленої високим ентузіазмом і вагомою підтрим$
кою західної діаспори. У жовтні 1992 року Перший світовий конг$
рес українських юристів розглянув найважливіші питання роз$
будови незалежної, демократичної, правової держави України:
проект нової Конституції України, проблеми прав людини, вер$
ховенства закону, незалежноості судочинства, реформування ад$
вокатури, приватизації великих і малих підприємств, приватної
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власності на землю, спадкового права тощо. Проаналізувавши про$
ект національної конституції, конгрес наголосив, що цей документ
визнає пріоритет загальнолюдських цінностей, в основному відби$
ває фундаментальні демократичні й гуманістичні ідеї сучасного
міжнародного конституціоналізму. На думку правників, доку$
мент пройнятий турботою про розбудову української національної
держави, про захист прав людини. Разом з тим конгрес зауважив,
що зміст запропонованого проекту Конституції значною мірою від$
дзеркалював досягнуті чи бажані компроміси різних політичних
сил українського суспільства в перехідний період від тоталітар$
ного режиму до нового, демократичного суспільства.
Міжнародний форум юридичної громадськості висловився за
те, щоб об’єднані під його егідою правники зосередили основну
увагу на розв’язанні проблем, які мають першочергове значення
для справи подальшої розбудови української державності. Серед
цих проблем конгрес українських юристів виокремив теоретичне
обґрунтування та законодавче закріплення гарантій забезпечен$
ня прав і свобод людини. Особливу увагу пропонувалося приділити
судовим гарантіям захисту цих прав, максимально використову$
ючи допомогу українських правників із Великої Британії, США,
Канади, Франції та з інших країн, де є корисний багаторічний
досвід у розв’язанні цієї проблеми. Крім того, конгрес висловився
за розробку рекомендацій задля забезпечення ефективних гарантій
незалежності судів з урахуванням світового досвіду судочинства,
зокрема діяльності суду присяжних, та виховання у вітчизняних
юристів почуття справедливості, самостійності і поваги до вироб$
лених віками принципів законності11.
У статті 3 Конституції України зазначено: «Права і свободи лю$
дини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.»
Аналіз еволюції державної політики в галузі прав людини в Ук$
раїні протягом 2005–2009 років дає можливість зробити висно$
вок щодо реальної спрямованості та ефективності цієї політики,
її відповідності Основному закону країни та впливу на процеси
демократизації, зокрема формування інституту прав людини та ін$
ших інститутів громадянського суспільства.
***
Утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що є го$
ловним конституційним обов’язком держави, можливе лише за
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наявності незалежної, повноцінної судової системи. Ця аксіома
доведена багатовіковим досвідом країн зі сталими демократични$
ми традиціями. Саме судова влада є одним з основних реальних
інститутів захисту прав і свобод людини та громадянина, і це чітко
закріплено в частині 1 статті 55 Конституції України. До слова,
й зміст статті 3 Конституції України, яка цілком і повністю при$
свячена людині, є свідченням міцних людиноцентричних тенден$
цій українського права12. Один з відомих дореволюційних вчених$
правників професор М.Розін зазначав, що сила судової влади
залежить від багатьох факторів, серед яких називав такі: чітка
організація, справжня довіра населення до її інститутів та орга$
нів, справжнє визнання населенням їх авторитету13.
Слід наголосити: парадокс тривалої політико$правової кризи
полягає в тому, що, незважаючи на невисокий рівень довіри су$
спільства до суду, сама судова влада вже не раз доводила, що в Ук$
раїні більшість суддів — це порядні, грамотні, вольові й незалежні
люди. Проте, на жаль, немає згуртованої, сильної та незалежної
судової влади.
Мати незалежний суд — це не особисте право судді, це право
кожного громадянина, загалом усіх громадян України. Судді ма$
ють право підтримувати і захищати свою незалежність не як по$
садовий привілей, а як гарантоване Основним законом України
право кожного громадянина на судовий захист і на справедливий
судовий розгляд. Це — стислий виклад позиції Віктора Кононен$
ка, судді у відставці — єдиного в країні фахівця, хто пройшов
шлях від судді районного суду до судді Верховного Суду України.
В газетному інтерв’ю цей високодосвідчений фахівець зупинився,
зокрема, на проблемі корупції, наголосивши: небезпека, яку криє
в собі корупція серед суддів, полягає в тому, що суди перестають
виступати і сприйматися суспільством як чесні і нейтральні арбіт$
ри. Оскільки суди покликані виконувати саме цю роль, то корупція
в судовій системі за своїми наслідками небезпечніша, ніж в ін$
ших державних чи громадських інституціях.
Приміром, у вересні 2009 року стало відомо, що на Одещині
працівники СБУ задокументували близько 30 фактів отримання
хабарів суддею одного з районних судів, котрий обіцяв позитив$
но вирішувати розгляд справ зацікавлених осіб. За повідомлен$
ням прес$служби СБУ, у більшості зафіксованих випадків суддя
отримував гроші у своєму робочому кабінеті. У ході розслідуван$
ня спеціальна слідчо$оперативна група у складі працівників СБУ
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і Генпрокуратури встановила додаткові докази вчинення суддею
злочинів під час здійснення ним правосуддя. Як наслідок, окрім
порушення проти нього 12 кримінальних справ за різними стат$
тями Кримінального кодексу України, порушено ще сім. Крім того,
п’ять кримінальних справ слідчі прокуратури порушили стосов$
но посередників і спільників судді. Розслідування справ тривало
1,5 року, справа проти судді$хабарника налічувала 24 томи, а об$
винувальний висновок — майже 500 сторінок14.
Якщо судді не можуть дотриматися свого обов’язку, громадсь$
кість втрачає віру у фундаментальну рівність перед законом усіх
без винятку громадян, а це приводить суспільство до цинізму й не$
стабільності. Досить швидко людина опиняється в обіймах такої
недуги, як дегуманізація. На думку багатьох фахівців і науков$
ців, для викорінення корупції необхідні загальні норми законо$
давства, яких повсюдно мають дотримуватися всі громадяни.
Вартий уваги і такий факт: 22 березня 2006 року, напередодні
парламентських виборів, Національна комісія зі зміцнення де$
мократії та утвердження верховенства права в Україні схвалила
Концепцію вдосконалення судівництва для забезпечення спра$
ведливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів.
Однак її імплементація загальмувалася через приховану й від$
криту протидію політичних гравців.У серпні 2006 року Верховна
Рада Укрвїни ухвалила безпрецедентний, неконституційний за$
кон, яким заборонила Конституційному Суду України перегля$
дати зміни, внесені до конституції в рамках політичної реформи.
Тобто фактично КС заборонялося робити те, що він повинен роби$
ти у першу чергу: оберігати Конституцію України і тлумачити
будь$які зміни до неї. Час показав, що зазначені рішення і пасивна
позиція керівництва країни були величезною помилкою, оскіль$
ки це досить швидко привело до марґіналізації ролі усієї судової
системи України, тимчасом як верховенство права і демократія
лише почали утверджуватися. Так оцінили тогочасну ситуацію
чимало знаних юристів, зокрема і суддя Федерального суду пре$
тензій США Богдан Футей.
Судова система країни у досліджуваний період розвивалася
під негативним впливом багатьох факторів, зокрема відсутності
інституту судового нагляду. Ані кваліфікаційні комісії, ані вищі
суди, в тому числі й Верховний, ані Рада суддів України не мали
повноважень для проведення перевірок нижчих судів. Вони не
могли проаналізувати й оцінити рішення суду, яке, скажемо так,
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викликало сумнів, у зв’язку з чим установити непрофесіоналізм
судді, або його дії з корисливою метою було практично неможливо.
Усвідомлюючи це, служителі Феміди нерідко виносили рішення,
котре явно влаштовувало всі сторони, відповідно розраховуючи
на те, що «ніхто не подаватиме апеляції».
Відомо, що публічний характер правосуддя передбачений за$
коном як одна з головних засад функціонування цієї сфери су$
спільного буття. Найважливішою гарантією незалежності, неупе$
редженості судді, прийняття справедливого рішення є контроль
з боку громадян за цим процесом із допомогою гласності. Це сти$
мулює суддю контролювати свою поведінку, зобов’язує дотриму$
ватися норм закону і виконувати головну свою місію — бути спра$
ведливим по суті і по відношенню до всіх.
Суд над людиною передбачає за нею право пояснити судді та
співвітчизникам сутність своїх вчинків, розраховуючи при цьому
на розуміння служителів Феміди. За влучним висловом В. Коно$
ненка, суд — це останній рубіж захисту чесної людини від монст$
роподібної держави, що в особі чиновників займається виключно
влаштуванням своїх справ. І ще один важливий момент: в обста$
новці публічності значно знижується можливість засудження не$
винного або призначення занадто суворого покарання. Це важливо
особливо тепер, відзначив екс$суддя, коли з «політичних мірку$
вань притягують до кримінальної відповідальності осіб на явно
незаконних підставах, коли у суді зводять порахунки з політич$
ними опонентами»15.
In dubio pro reo — усі сумніви на користь обвинувачуваного.
Цей постулат юристів Стародавнього Риму став класикою сучасної
юриспруденції, він активно застосовується в країнах із панівни$
ми демократичними цінностями. Древні керувалися принципом:
краще не покарати десятьох винних, аніж покарати одного не$
винного. У такий спосіб вони хотіли підкреслити справедливість
публічної влади і закріпити довіру народу до держави. Значною
мірою такий підхід давав римським правникам можливість за$
безпечувати правопорядок і стабільність у суспільстві.
Після проголошення державного суверенітету і ухвалення нової
Конституції в Україні також з’явилася тенденція до закріплення
в законодавстві класичних правових принципів. Так, у ст. 8 Основ$
ного закону України встановлено, що «в Україні визнається і діє
принцип верховенства права»16. Це означає, що принцип верхо$
венства права є вищою соціальною цінністю порівняно із принципом
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верховенства закону. Попри це у нас нерідко трапляються факти
порушення прав і свобод людини, зокрема і незаконне засуджен$
ня громадян, констатував В. Кононенко. Лише за 2005–2006 ро$
ки стосовно 264 осіб було скасовано вироки з припиненням справ
через відсутність складу злочину, іншими словами, суд визнав, що
людей було засуджено незаконно. Це найсерйозніша помилка судді,
і дисциплінарне покарання мало б бути суворим, аж до відкликан$
ня із займаної посади, а у випадку тяжких наслідків — і притягнен$
ня до кримінальної відповідальності з покладанням обов’язків
відшкодувати потерпілому матеріальну та моральну шкоду. Такий
суддя не має права вершити правосуддя. Подібного покарання ма$
ють зазнати й ті посадовці, котрі порушували кримінальну справу
і проводили розслідування17. І служителям Феміди, і решті гро$
мадян України варто пам’ятати думку Мартіна Лютера Кінга про
те, що несправедливість будь$де загрожує справедливості повсюдно.
Помітний вплив на становлення інституту прав людини спра$
вило започаткування в Україні адміністративної юстиції, тобто
інституту розв’язання правовими засобами спору між особою і дер$
жавою. Як відомо, кредо адміністративної юстиції — пріоритет
у відносинах між державою і громадянином належить правам лю$
дини, що не можуть бути порушені законами держави та їх діями.
Головна мета — захистити права будь$якої людини у суперечках
з владою. Саме в судах адміністративної юстиції оскаржують рішен$
ня, дії або відсутність дій органів виконавчої влади або місцевого
самоврядування, а також їх посадових осіб.
Шкода, заподіяна людині вибоєм на дорозі, сміттям, яке своє$
часно не прибрали відповідні служби, чиновницькою тяганиною
під час розгляду документів, невиконанням органами влади со$
ціальних та інших гарантій — усі ці буденні спори розглядають
і вирішують в адмінсудах.Отже, фактично адмінсуди — це один
з найважливіших інструментів контролю громади за діями (чи
бездіяльністю) влади.
У країнах із панівними демократичними цінностями адмінюс$
тиція вважається важливим здобутком». Сам факт створення та
існування адмінсудів, безумовно, слід вітати як одне з видатних
досягнень держави, заснованої на верховенстві права», — гово$
риться в резолюції Європейського суду з прав людини. У Міжна$
родній асоціації органів адміністративної юрисдикції презенто$
вано більше 100 держав і міжнародних організацій. При цьому
в 15 з 27 країн ЕС вищий спеціалізований орган адмінюстиції
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(вищий адмінсуд або державна рада) приймають рішення в ос$
танній інстанції18.
Фундаментальну базу адміністративної юстиції сформували
положення Конституції України, а також Конвенції про захист
прав та основоположних свобод людини,що її ратифікувала Вер$
ховна Рада України 17 липня 1997 року.
Як наголошували ініціатори системи адміністративних судів,
проблеми у правовому регулюванні стали очевидними після ухва$
лення 2005 року Кодексу адміністративного судочинства України
(КАС України), який став правовою підставою для впровадження
адміністративної юстиції в країні (до речі, на пострадянському
просторі на той час лише Україна та країни Балтії почали впро$
ваджувати систему адміністративної юстиції).
Кодекс визначив порядок оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування,
їхніх службових та посадових осіб, що,безумовно, позитивно впли$
нуло на можливість для особи захистити свої права від свавільних
дій з боку держави. Водночас лобісти ідеї адміністративної юстиції
підкреслювали, що «самими тільки механізмами адміністративної
відповідальності наразі неможливо домогтися дисципліни в дер$
жавній службі та мінімізувати випадки порушення прав особи під
час виконання чиновниками своїх службових обов’язків». Цей
шлях є безперспективним і, на думку ініціаторів, має бути замі$
нений заходами з підвищення спроможності та дієвості інститу$
ту дисциплінарної відповідальності. Описані проблеми виникали
у багатьох сферах, зокрема таких: отримання екологічної та ін$
ших видів інформації, порядку надання дозволів на будівництво,
порядку житлового обліку громадян, порядку закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти, порядку встановлення цін і та$
рифів, дискримінації підприємців у сфері економічної конкурен$
ції, порядку видачі сертифіката відповідності у сфері стандартизації
тощо (перелік не враховував положень півсотні інших законів, які
передбачали окремі склади адміністративних правопорушень).
Йшлося, таким чином, про те, що формування повноцінної сис$
теми адміністративних судів і належне використання ними про$
цесуального закону дадуть змогу краще захищати права людини
у її відносинах із державою. Адміністративне судочинство, ствер$
джували адепти нової системи, мало дозволити ефективно впо$
рядковувати діяльність держави, викорінюючи суб’єктивізм та
непрофесіоналізм окремих представників державного апарату.
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Іншими словами, адміністративні суди мають розглядати справи
на підставі позову будь$якої особи, яка вважає порушеними свої
права. Цим мала усуватися наявна проблема початку процедури
притягнення до адміністративної відповідальності. Особливого
значення набувала теза про те, що адміністративний позов мав сто$
суватися не стягнення штрафу в дохід держави, а необхідності
забезпечення реалізації того чи іншого права особи. У разі задо$
волення цього позову рішення суду мало б бути обов’язковим для
виконання всіма особами, а «його невиконання матиме наслідком
кримінальну відповідальність винних». Немає потреби доводити,
що ідея суду над владою лягала на благодатний ґрунт, адже укра$
їнська громадськість починала дедалі уважніше й прискіпливіше
ставитися до влади, процесу її формування й розвитку, постійно оці$
нюючи її діяльність і намагаючись реагувати на бездіяльність19.
Викладені вище міркування обґрунтовано засвідчували, що
інститут адміністративної юстиції є дієвішим засобом захисту прав
особи, ніж механізми адміністративної відповідальності, що й зу$
мовило його значне поширення у переважній більшості європей$
ських країн, адже адміністративний суд покликаний допомагати
особі в пошуку доказів у спорах із державою. Державний орган чи
посадова особа зобов’язані доводити правильність ухвалення сво$
го рішення чи вчинення дії щодо певної особи. Іншими словами,
в такій ситуації мала діяти презумпція вини державного органу.
Уже з 1 вересня 2005 року Вищий Адміністративний Суд Ук$
раїни, створений згідно з указом президента України ще 1 жовт$
ня 2002 року, почав розглядати перші адміністративні спори.
В одному з публічних виступів 2008 року в рамках дискусії про
конституційну реформу голова Вищого Адміністративного Суду
України (ВАСУ) Олександр Пасенюк констатував, що «на сьогодні
адміністративне судочинство в Україні, принаймні у загальних
рисах, є об’єктивною реальністю. Зусиллями науковців, політиків,
державних і громадських діячів воно стало частиною щоденної
діяльності, спростувавши чимало тверджень, що раніше вважалися
аксіомою... Заслуга адміністративного судочинства — у спеціаль$
ному інструментарії, з допомогою якого воно може, а відтак і повин$
не спрямовувати відповідні конфлікти в раціональне, обмежене
правовими рамками й вільне від свавілля, вузькопартійних, а то
й суто корупційних чинників, русло»20.
Певна річ, система адміністративного судочинства передбача$
ла активність кожної особи у процесі захисту своїх прав або прав
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громади. Для стимулювання такої активності Вищий Адмініст$
ративний Суд України разом із Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) в рамках проекту «Україна: верховенство пра$
ва» створили інформаційну систему «Розміщення текстів рішень
ВАСУ в системі Інтернет». За словами голови суду, систему засно$
вано з метою створення більш зручних умов для доступу грома$
дян до рішень суду.
ВАСУ, крім того, розгорнув масштабну роботу щодо вдоскона$
лення пошукового інтерфейсу системи, інтеграції її в Єдиний дер$
жавний реєстр судових рішень, наповнення бази даних рішеннями
суду за 2006—2009 роки й підсилення технічних потужностей.
У квітні 2009 року на спільному засіданні президії Верховно$
го Суду України і президії Ради суддів України підбито підсумки
стану здійснення судочинства адміністративними судами. Робо$
ча група дослідила стан організації та здійснення судочинства
у Вищому Адміністративному Суді України, Львівському апеляцій$
ному адміністративному суді, Львівському та Івано$Франківсь$
кому окружних адміністративних судах. Досліджуваний період
охопив 2007 рік — перше півріччя 2008 р.
У доповіді робочої групи констатовано, зокрема: Вищий Ад$
міністративний Суд України допускає численні порушення норм
КАС України щодо порядку прийому касаційних скарг; це порушує
право особи на касаційне оскарження, у зв’язку із чим рішення
ВАСУ неодноразово скасовувалися Верховним Судом України.
Встановлено випадки порушення строків відкриття проваджен$
ня у справі. У переважній більшості справ судді$доповідачі пору$
шували строки підготовки справ до касаційного розгляду. (Так,
згідно з положенням, касаційна скарга має бути зареєстрована
в день її надходження до адмінсуду касаційної інстанції і не пізні$
ше, ніж наступного дня, передана судді$доповідачу. Адмінспра$
ви мають розглядатися протягом розумного строку, але не більше
двох місяців з дня відкриття провадження у справі). Строки розгля$
ду багатьох справ перевищуювали два місяці. У Вищому Адмініст$
ративному Суді України у ряді випадків вони становлять понад
два роки. Переважна більшість обліково$статистичних карток свід$
чили про те, що касаційна скарга не передається судді наступного
ж дня після надходження до суду, як це має бути. В окремих випад$
ках це відбувалося більш як через рік. Касаційна справа про понов$
лення особи на роботі, яка, певна річ, не терпить зволікань, чекала
на розгляд рік і три місяці, а справа про перерахунок пенсії — рік
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і сім місяців. Мали місце випадки, коли більш ніж через рік вста$
новлювалося, що справи... взагалі непідсудні цьому суду.
У висновку робочої групи зазначалося: система адмінсудів
утворювалася під гарними гаслами — вона була покликана зроби$
ти судовий захист прав людини ефективнішим. Насправді ново$
народжені адміністративні суди істотно ускладнили цей захист,
ставали на заваді самому доступу до правосуддя, визначення під$
судності справ. Строки розгляду справ подовжилися, відчутно
зменшилися шанси пересічного громадянина на виправлення су$
дової помилки вищою судовою інстанцією.
Робоча группа дійшла висновку, що адмінсуди не лише не ви$
конали свого головного, надзвичайно важливого в наших реаліях
призначення — захистити людину від свавілля влади. Вони, здійс$
нюючи судочинство на власний розсуд, а не відповідно до закону,
показали, що таке справжнє судове свавілля. Від дня свого наро$
дження адміністративні суди почали працювати на себе, відверто
і масово беручи до розгляду так звані «хлібні» справи, не підсуд$
ні їм у принципі. Вони піднесли свою незалежність до абсолюту,
демонструючи нехтування принципу єдності судової системи. Ад$
мінсуди перестали чути будь$кого, демонструючи тотальний відхід
від закону з моменту прийняття до розгляду заяв і скарг і закін$
чуючи оформленням рішень. А ВАСУ, як вищий у системі адмін$
судів орган, не виконував своїх основних завдань: сам не здійс$
нював правосуддя відповідно до закону і не забезпечував єдиної
судової практики підпорядкованих йому судів. Порушення зако$
ну адмінсудами стало нормою їхньої діяльності — це лейтмотив
як доповідної записки робочої групи, так і постанови, ухваленої
президіями.
Втім, не можна не згадати про очевидні і вагомі «обставини, що
пом’якшують»: через них адміністративні суди були просто прире$
чені народитися саме такими. Найголовніші з цих обставин такі:
наша держава не була готова до створення системи адмінсудів ані
фінансово, ані в організаційному, законодавчому і кадровому сенсі.
До того ж новостворені суди були одразу обтяжені величезною кіль$
кістю адміністративних справ. У 2007 році, приміром, залишилися
нерозглянутими 22,2 тис. (47,4%) касаційних скарг та справ, що
перебували на розгляді у Вищому адміністративному суді України,
у першому півріччі 2008 року — 21,3 тис. скарг і справ (70,0%).
Якщо у 2007 році на розгляд суддям було передано 28,2 тис. (60,3%)
касаційних скарг, що перебували на розгляді у Вищому адмініст$
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ративному суді України, то у першому півріччі 2008 року —
12,1 тис. скарг (40%)21.
Ми свідомо зацитували майже всю критичну частину постанови
поважних судових інституцій, аби читач зрозумів суть пробле$
ми, яка полягала в тому, що наближалися президентські перего$
ни. З огляду на цю обставину у політичних таборах розпочалися
активні підготовчі дії з метою мобілізувати фінансові, судові,
адміністративні, інформаційні і т.п. ресурси для перемоги. Саме
тому керівництво Верховного Суду України нарощувало зусилля,
аби максимально підпорядкувати собі систему адміністративних
судів, саме для цього використовувалися надпотужні мікроскопи
для пошуку помилок і порушень, саме тому народні депутати ро$
били численні спроби обрізати повноваження ВАСУ, саме тому
виконавча влада не поспішала розв’язувати проблеми з приміщен$
нями, фінансовим і матеріально$технічним забезпеченням ор$
ганів адмінюстиції.
На думку керівника Центру політико$правових реформ Ігоря
Коліушка, адмінсуди не є вигідними для влади, якщо вона їх не
контролює. Правник наголосив, що чинний на той час Президент
України двічі спробував ліквідувати Окружний адміністративний
суд Києва, а згодом БЮТ прагнув звільнитися від усіх адмінсудів.
«Цікаво, що заяви про непотрібність адмінсудів з’являються на$
передодні виборів, проте саме в цих судах може ставитися питан$
ня про результати волевиявлення»22, — підкреслив пан Коліушко.
У комплексі проблем, які виросли на «благодатному» ґрунті
викривленої масової свідомості мешканців України, вочевидь,
найбільш загрозливою була і лишається низька правова культура
і породжений нею правовий нігілізм, який став своєрідною озна$
кою становлення нашої держави. Мало того, ця іржа вкриває всі
структури владної піраміди й використовується як один з основ$
них інструментів у боротьбі за державну й будь$яку іншу владу.
Наслідком цього стало те, що суспільство має сьогодні — адмі$
ністративні суди, які помітно вирізняються своїми вадами навіть
на тлі нашого загалом унікального і неповторного правосуддя. За
одностайним висновком експертів, правовий нігілізм зумовив по$
ширення практики ігнорування судових рішень і представниками
влади, і, так би мовити, пересічними громадянами. Численні при$
клади майже тотального правового скептицизму викликали зане$
покоєння не лише в Україні, але й за її межами. Восени 2009 року
наша країна потрапила до «чорного списку» європейських держав,
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які зневажають рішення судів, про що заявив комісар Ради Євро$
пи з прав людини Томас Гаммарберґ в інтерв’ю радіостанції «Сво$
бода». На його думку, це явище треба розцінювати як фактичну
відмову від принципів правової держави, а також як серйозну
правозахисну проблему.
Аналізуючи скарги, котрі надходили до Європейського суду
з прав людини в Страсбурзі, представник Ради Європи зробив вис$
новок, що у таких державах, як Албанія, Боснія і Герцеговина,
Молдова, Росія, Сербія та Україна рішення судів часто виконують$
ся або частково, або з довгою затримкою, або деколи повністю іг$
норуються. В нашій країні його увагу привернула низка проблем,
що мають відношення і до органів державної влади, зокрема у сфері
освіти, і також значною мірою до державних компаній, наприклад,
у вугільній галузі, які не виплачували або зарплати, або пенсії,
або відшкодування робітникам, які були поранені в робочий час.
Гаммарберґ наголосив, що реформа законодавства і збільшення
фінансування судів — кроки у правильному напрямку, але їх недо$
статньо: важливо, щоб закони виконувалися і самою державою23.
VIII позачерговий з’їзд суддів України, що відбувся у Києві
влітку 2007 року, зробив загрозливу констатацію наступного зміс$
ту: політична криза в державі до крайньої межі загострила руйнів$
ні процеси у сфері правосуддя та породила нові ризики у діяльності
судових органів. Неспроможність суб’єктів політичного протисто$
яння розв’язувати політичні проблеми належними засобами, кри$
чущий правовий нігілізм владних та політичних суб’єктів призвели
до масштабного і безцеремонного втручання політики і бюрокра$
тичних структур у правову сферу, зокрема у сферу правосуддя.
Останнім часом факти тиску на суддів і втручання в діяльність
судів набули системного й відвертого характеру, зокрема під час
розгляду судами справ, формування суддівського корпусу, приз$
начення суддів на адміністративні посади, вирішення питань про
відповідальність суддів.
Спостерігалося неправомірне використання суб’єктами влади
наданих їм повноважень для посилення залежності судових орга$
нів, тиску на суддів, втягування їх у політичну боротьбу, нав’язу$
вання неправових підходів до вирішення спорів. Особливо небезпеч$
не для правосуддя ігнорування найвищими посадовими особами
держави та органами державної влади, політичними діячами за$
гальновизнаних правових принципів. В Україні набувало системно$
го характеру і стало звичною практикою надання оцінки рішенням
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судів некомпетентними суб’єктами, невиконання судових рішень,
які набрали законної сили. На жаль, суб’єкти політичного процесу
не спромоглися усвідомити, що за таких обставин жодна політич$
на сила не зможе перемогти, не зможе отримати легітимну владу.
Дедалі більш гострою проблемою став брак належної юридич$
ної обґрунтованості окремим рішенням Президента України, які
мали відношення до організації діяльності судової влади. Так само
органи законодавчої і виконавчої влади не завжди дотримували$
ся принципів поділу державної влади на законодавчу, виконавчу
та судову, самостійності судів та незалежності суддів. Зазначені
негативні явища були додатково посилені наявними проблемами
законодавчого та інституційного характеру, що нав’язані ззовні та
існують у судовій владі. Йдеться, зокрема, про недосконалі про$
цедури підбору і призначення суддів на посади, які не враховували
необхідності використання конкурсних засад, процедури непро$
зорі, просякнуті суб’єктивними факторами. Перше призначення
на посаду судді та звільнення судді з посади має здійснюватися за
обов’язкової участі у цьому процесі Вищої ради юстиції. Остання,
на думку багатьох делегатів з’їзду, стала вкрай заполітизованою
і часто використовувала свої повноваження для звільнення непо$
кірних суддів і призначення на суддівські посади «кишенькових»
суддів, які під час здійснення правосуддя виконували замовлен$
ня політичного або меркантильного характеру. Для Вищої ради
юстиції стали характерними відвертий відхід від правових засад
діяльності цього органу, неоднаковий підхід до вирішення питань
про звільнення суддів з посад за порушення присяги, перевищен$
ня членами цього органу своїх повноважень під час проведення
перевірок, упередженість. В одних випадках Вища рада юстиції
надзвичайно оперативно приймала рішення про внесення подан$
ня щодо звільнення судді з посади за порушення присяги, навіть
не вислухавши пояснення самого судді, в інших — прийняття рі$
шень затягувалося на місяці і навіть роки.
У свою чергу, окремі суди та судді не завжди керувалися у своїй
діяльності виключно Конституцією та законами України, підда$
валися протиправному впливу посадових осіб органів законодавчої
та виконавчої влади, суб’єктів політичної діяльності, допускали
безкарне втручання у вирішення судових справ, що завдавало іс$
тотної шкоди демократичному конституційному ладу, правам і сво$
бодам громадян, інтересам суспільства та держави, підривало ав$
торитет судової влади.
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Крім того, набули значного поширення постанови судових рі$
шень, що передбачали неправомірне обмеження прав, свобод та
законних інтересів інших осіб, у тому числі обмеження публічної
компетенції державних органів, їх посадових чи службових осіб,
задоволення вимог осіб, які не були суб’єктами відповідних пра$
вовідносин. Делегати з’їзду засудили факти прийняття окремими
суддями сумнівних, з правової точки зору, рішень, відвертого пору$
шення правил підсудності і підвідомчості, вчинення корупційних
правопорушень, участі суддів у так званих рейдерських схемах,
у тому числі політичних, виконання ними політичних і економіч$
них замовлень в інший спосіб.
Небезпечними для правосуддя за умов політичної кризи та пра$
вової невизначеності повноважності парламенту стали спроби окре$
мих політичних сил здійснити заходи з кардинального реформуван$
ня засад судоустрою, судочинства та визначення статусу суддів.
Такі заходи не базувалися на нормах Конституції України і пе$
редбачали концептуально хибні підходи до реформування. Судова
реформа, яка справді була і лишається нагальною для нашої країни,
має бути належним чином підготовлена і передбачати виважені,
добре продумані, системні, науково обґрунтовані підходи, зазначи$
ли делегати форуму. Водночас з’їзд суддів наголосив на тому, що
реформу необхідно здійснювати у стабільній політико$правовій
ситуації. В іншому разі процес реформування судової системи бу$
де надмірно політизованим і суб’єктивним, наслідком чого може
стати намагання «підігнати» судову систему під певний політичний
інтерес, на законодавчому рівні закріпити неправові важелі впливу.
Надзвичайно важливо, щоб суди мали юрисдикцію і повнова$
ження на стримування законодавчої і виконавчої гілок влади шля$
хом визнання законів та інших правових актів неконституційни$
ми, якщо вони обмежують права громадян. Крім того, судова
незалежність матиме практичні наслідки лише за умови, що за$
конодавча і виконавча гілки влади сприйматимуть і виконувати$
муть тлумачення судами цих актів. Це означає, що всім — від
Президента, Прем’єр$міністра, міністра, депутата до звичайного
громадянина — потрібно звикати до того, що останньою правовою
інстанцією в державі є суд. Аби його рішення були легітимними
і справедливими, потрібно створити відповідні передумови, а не іг$
норувати судові рішення чи давати їм власну суб’єктивну оцінку.
Вищий орган суддівського самоврядування застеріг: перера$
ховані фактори зумовлюють реальну загрозу знищення засад
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вітчизняного правосуддя і втрати українським суспільством своєї
правової основи, якою є судова система24.Однозначний висновок
про те, що без незалежного суду демократія в Україні приречена,
зробили декілька авторитетних правників.
Попри такі серйозні попередження ситуація розвивалася у то$
му самому напрямі: країна продовжувала падати у неправову бе$
зодню. Керманичі України не мали ані волі, ані бажання для того,
щоби покласти край цій небезпечній тенденції, цій кричущій гань$
бі. В листопаді 2008 року президія Ради суддів України поінфор$
мувала Парламентську асамблею Ради Європи та Організацію
з безпеки і співробітництва в Європі про ситуацію, що склалася
в Україні зі здійсненням правосуддя. У відповідному зверненні,
зокрема, зазначалося, що в Україні на найвищому державному рів$
ні й досі не сприймаються фундаментальні положення Основного
закону України та міжнародно$правових актів щодо стандартів
незалежності суддів і самостійності судів. З боку державних та
політичних суб’єктів має місце відвертий тиск на суддів, грубе
втручання у здійснення правосуддя, ігнорування основополож$
них засад діяльності судів. Усе це ставить під загрозу належний
судовий захист конституційних прав і свобод громадян.
Автори звернення пояснили, що чергова загроза виникла після
того, як Глава держави 9 жовтня 2008 року видав указ про достро$
кове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та
призначення позачергових парламентських виборів. Президія Ради
суддів України також поінформувала міжнародну спільноту про
рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо припинен$
ня дії зазначеного указу Президента та розвиток подій, які виник$
ли відразу після цього, включаючи незаконне рішення В. Ющен$
ка про скасування призначення на посаду судді, про порушення
кримінальної справи за винесення буцімто неправосудного судо$
вого рішення, про звільнення голови суду тощо. «Крім того, велику
стурбованість викликають численні факти блокування народними
депутатами України діяльності судів, шантажу і тиску на суддів,
відвертого втручання у здійснення правосуддя, що подекуди супро$
воджувалося порушенням громадського порядку в приміщеннях
судів і призводило, зокрема, до зриву судових засідань. Такі дії
унеможливлюють нормальну діяльність судів різних інстанцій.
Неприпустимими також були дії представників правоохоронних
органів під час розгляду судових справ, пов’язаних з виборчим
процесом, які розцінюються суддями як протиправний тиск на них
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та втручання у здійснення правосуддя», — констатувалося у звер$
ненні. Представники суддівської спільноти підкреслили, що за$
значені дії та рішення Президента України, народних депутатів
України, правоохоронних органів не узгоджуються ані з національ$
ним законодавством, ані з міжнародно$правовими актами щодо
забезпечення незалежності судів від виконавчих та законодав$
чих органів, неприпустимості втручання у судовий процес, пере$
шкоджання здійсненню судами правосуддя25.
Українські реалії засвідчили: ці істини лишилися для політ$
бомонду не засвоєними. Ніхто: ані Президент, ані Прем’єр, ані
депутатський корпус не став, на жаль, винятком з правил щодо
порушення закону. Конституцію України 1996 року визнали сво$
го часу однією з кращих у Європі, але за всі роки самостійного
життя наші державні мужі так і не навчилися її дотримуватися.
Маємо констатувати, що і суспільство не відчувало, а отже, й не
виявило гострої потреби колективного й усебічного осмислення то$
го, що сталося. Підтвердженням такого висновку був загалом доволі
невиразний, аморфний процес обговорення однієї з найбільш ак$
туальних і контроверсійних тем державотворення — реформу$
вання правосуддя і стосунків у сфері розподілу державної влади.
Як показала дискусія, що відбулася на ІХ з’їзді суддів України
(листопад 2008 року), навіть представники суддівського корпусу
не мали єдиного або принаймні компромісного погляду на перс$
пективи судової реформи.
Можна скільки завгодно критикувати чинне законодавство, але
навіть воно — таке недолуге — не діяло. Дійшло до того, що не$
доторканні «слуги народу» почали полювання на людей. В будь$
якій іншій країні, де влада є відповідальною і небайдужою до
проблем як банкірів, так і двірників, такий депутат досить швид$
ко був би позбавлений недоторканності. Але не в Україні. Це при
тому, що станом на жовтень 2008 року за кількістю прокурорів,
тобто чиновників, покликаних забезпечувати правильне застосу$
вання законів, на 100 тисяч населення наша країна з показником
21 посідала четверте місце в Європі (поступаючись Литві, Латвії та
Молдові)26. Несамохіть спадає на думку констатація Марка Цице$
рона: «Немає держави, якщо закони в ній нічого не варті, якщо
суди зневажені...».
Подібний розвиток ситуації цілком закономірно привів до зневі$
ри людей у те, що суд в Україні може бути справедливим. За даними
опитування громадської думки, проведеного фондом «Демократичні
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ініціативи» разом із фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» у се$
редині липня 2007 року, тільки 11% респондентів вважали, що
перебувають під захистом закону (70% — ні), лише 8% були пе$
реконані, що в Україні всі рівні перед законом. Набагато більше
впевнених: рівності перед законом немає (74%), переконаних, що
перевагами перед законом користуються ті, хто має гроші (76%)
і владу (69%). Єдине, в чому держава забезпечила рівність своїх
громадян, — це в розмірі прибуткового податку. Можна сказати,
дійшли висновку дослідники, що у свідомості людей судова влада
та віра в право зруйновані. Довіряли судам 19%, не довіряли 63%,
довіряли прокуратурі 20%, не довіряли 58%, міліції довіряли 24%,
не довіряли 62%, і навіть Конституційному Суду, який має бути
верховним арбітром країни, довіряли 23%, а не довіряли 53%.
Загальнонаціональних лідерів, яким довіряють та які могли б усіх
мудро «розсудити», у країні не знайшлося27.
Реакція виконавчої гілки на критику була цілком прогнозо$
ваною: у законопроекті «Про Державний бюджет України на
2008 рік» витрати на здійснення правосуддя судами загальної
юрисдикції та утримання Конституційного Суду України збільше$
ні, порівняно з 2007 роком, на 902,2 млн грн (48,2%) і становили
2801,2 млн грн28.
Недовіра громадян України до судів, усвідомлення ними доміну$
вання «права сильного» в країні з часом наростали. Це засвідчи$
ли результати всеукраїнського дослідження «Корупція в Україні:
влада, держава, суспільство», яке проводилось Інститутом Горше$
ніна в рамках програми соціологічних досліджень 2008 року «Про$
ект країни». Виконавці проекту працювали з 20 жовтня по 3 листо$
пада 2008 року в 129 населених пунктах України (63 міста і 66 сіл).
Усього було опитано 2004 респонденти, які репрезентували доросле
населення України віком від 18 років. Квотами у виборці були:
вік, стать, освіта і тип населеного пункту, де проживає респондент.
Похибка репрезентативності дослідження не перевищувала +2,4%.
Згідно з даними опитування, понад три чверті українців вважа$
ли, що в судах неможливо добитися правди або це дорого коштує.
Дві третини громадян висловили переконання: рішення суду мож$
на купити за гроші; понад половини вважали суди винними в без$
карності злочинців.Порівнюючи результати зазначеного дослі$
дження з результатами аналогічного дослідження 2007 року,
експерти дійшли висновку, що в обох дослідженнях зберігалася
тенденція, відповідно до якої чим вище показники матеріального
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достатку, тим вища впевненість, що правди в судах можна доби$
тися переважно за гроші. І навпаки — чим менші показники ма$
теріального достатку, тим вища переконаність, що правди в су$
дах домогтися неможливо взагалі.
Крім того, згідно з даними останнього опитування, більшість
респондентів, як і рік тому, усе ще вважали, що в Україні можливо
за гроші купити рішення суду і, зокрема, звільнення від кримі$
нальної відповідальності. Проте лише 24,3% опитаних вважали
суди винними у тому, що злочинці не завжди дістають належне
покарання (56,4% у 2007 р.)29.
Згідно з висновками вчених, мешканці України вважали вибори
(від Президента до мера) механізмами демократії, які дозволяють
впливати на владу. Після «помаранчевої революції» до механізму
виборів громадська думка додала ще й мітинги з демонстраціями.
А от на механізми, що добре працюють у розвинених демокра$
тичних країнах, такі, наприклад, як участь у діяльності політич$
них партій і громадських організацій, звернення до судів та пре$
си, у населення надій мало. Або вибори — або мітинги30.
Під тиском цих реалій значна частина громадян України ді$
йшла висновку, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) —
остання надія на відновлення справедливості. Станом на грудень
2007 року за кількістю заяв до ЄСПЛ Україна посідала місце у пер$
шій п’ятірці поряд з Росією і Туреччиною. Кількість рішень ЄСПЛ,
за якими Україна повинна відшкодовувати позивачеві зі свого
Державного бюджету суми від 1 до 625 тисяч євро, почала швид$
ко наростати31.
***
Попри те, що кількість судів і суддів в Україні останніми рока$
ми суттєво зросла (а отже, збільшилися і видатки на їх утримання),
процес формування реального режиму законності носив аморфний
характер і, судячи з усього, ще далекий до завершення. Усі ці
роки топчеться на місці судово$правова реформа, яку в Україні
здійснюють фактично всі державні інституції, крім інституцій
судової влади, позбавленої законодавчої ініціативи. Саме тому най$
більшій критиці експертами, в тому числі й закордонними, підда$
валася національна судова система, яку виражає формула: тоталь$
на корупція і жодної реформи. Поки в Україні за тією самою справою
«жовтопупенський» суд виноситиме одне рішення, а «синьопупен$
ський» — протилежне, її громадяни можуть залишити будь$яку
280

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

надію на інтеграцію до Європи. Адже подібна вакханалія, по суті,
підриває молоді ще демократичні інститути і владу закону.
Створити нормальну судову систему, зруйновану спільними
зусиллями «помаранчевих» і «синьо$білих», завдання номер один,
без його вирішення демократичний розвиток країни неможливий
у принципі. Отже, говорити про стабільний позитивний вплив судо$
вої системи України на становлення інституту прав людини загалом
не доводиться. Більш коректною є констатація доволі очевидного
взаємозв’язку між деформаціями в розвитку судової гілки влади
та інституту прав людини, адже всі ті негативи й недолугості, що
супроводжували розвиток національних судів, позначалися і на
ситуації з правами й свободами величезної більшості громадян.
Дійсно, чи можна серйозно говорити про ефективний захист прав
людини без ефективної роботи судової системи? З іншого боку,
відсутність сильної та незалежної судової влади в Україні є однією
з головних причин хронічної політико$правової кризи. У країнах
із панівними демократичними цінностями, як правило, правові
конфлікти ніколи не переростають у політичні, тому що вони
своєчасно і справедливо вирішуються судом.
Як наслідок, зацікавленість суспільства політикою та сферою
публічного від часу «помаранчевої революції» синхронно знижу$
валася. Розчарування у здатності чинити вплив на політиків та
занурення у власне приватне життя, що слугують головними при$
чинами цих процесів, варто, напевне, розглядати як взаємодопов$
нювальні та взаємозумовлювальні елементи, жоден із яких не є пер$
винним. Це призводило до того, що люди не вірили у можливість
зміни не лише державного, а й суспільного устрою, політичні
маніфестації чи утворення різноманітних об’єднань громадяни
починали сприймати доволі скептично. У будь$якому разі, падін$
ня рівня легітимності влади в Україні внаслідок зникнення інте$
ресу до публічної сфери ставало дедалі більш очевидним.
___________
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Леся Ковач

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ
ГАРМОНІЗАЦІЇ
У статті проаналізовано актуальні проблеми міжнаціональ#
них відносин в Україні. Охарактеризовано державні механізми
управління етнополітичною сферою країни. Окрему увагу при#
ділено питанням національного миру та терпимості.
Lesia Kovach Interethnic relations in Ukraine: state, problems
and ways harmonization. The article deals with the analysis the
actual problems of the relations between ethnic groups of Ukraine.
State mechanism of management the ethnopolitical sphere is descri#
bed. Special attention is paid to nationalities peace and tolerance
questions.
Одним із найвагоміших здобутків Української держави за ро$
ки незалежності є збереження міжнаціонального миру і злагоди,
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відсутність будь$яких широкомасштабних зіткнень і конфліктів.
У цьому вбачається позитивна тенденція, яка була досягнута завдя$
ки виваженій і, як показала практика, в основному ефективній дер$
жавній етнонаціональній політиці. До основних складових цієї
політики слід віднести: законодавство України. Йдеться, насампе$
ред, про Конституцію України (28 червня 1996 р.), закони України
«Про громадянство» (8 жовтня 1991 р.), «Про освіту» (23 травня
1991 р.), «Про національні меншини в Україні» (25 червня 1992 р.),
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні (16 лис$
топада 1992 р.), «Про радіо і телебачення» (21 грудня 1993 р.), «Про
місцеве самоврядування» (21 травня 1997 р., остання редакція —
3 лютого 2004 р) та інші; міжнародно$правові акти, які підписала
і ратифікувала Україна, це — «Європейська конвенція з прав люди$
ни» та Протоколи №1, 2, 4, 7, та 11 до неї (липень 1997 р.), «Рамко$
ва конвенція про захист національних меншин» (грудень 1997),
«Європейська хартія місцевого самоврядування» (липень 1997 р.),
«Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (травень
2003 р.) та ряд інших конвенцій, протоколів, хартій і угод, які зба$
гатили вітчизняне законодавство і наблизили його до європейських
стандартів; правові акти Кабінету Міністрів України, органів вико$
навчої влади та місцевого самоврядування, спрямовані на розвиток
етнічної, мовної та культурної самобутності національних меншин.
Крім зазначеного, чинне законодавство України передбачає за$
хист прав національних меншин шляхом укладення міждержав$
них угод та договорів. Такі угоди або договори наша країна уклала
з Російською Федерацією, Угорщиною, Польщею, Румунією, Мол$
довою, Литвою та іншими країнами. Пріоритетність норм міжна$
родного права визначається окремою статтею Закону України «Про
національні меншини в Україні»: «якщо міжнародним догово$
ром України встановлено інші положення ніж ті, які містяться
в законодавстві України про національні меншини, то застосову$
ються положення міжнародного договору».
Важливою складовою реалізації національної етнополітики
країни є державні органи загальної та спеціальної компетенції.
Насамперед — це органи юстиції, які, по$перше, здійснюють під$
готовчу роботу щодо прийняття правових актів, по$друге, забезпе$
чують у судовому порядку розгляд конфліктних ситуацій у міжет$
нічних відносинах та у відносинах між етнічними спільнотами
і державою. За характером і змістом судових рішень значною мірою
можна визначити дотримання у країні принципу справедливості
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і практичної рівності усіх суб’єктів етнонаціональної політики.
Лакмусовим папірцем у цьому питанні для національних меншин
може бути позиція судових органів Автономної Республіки Крим
у земельному питанні. Формальна правова обґрунтованість судо$
вих рішень щодо незаконності самозахоплень земельних ділянок
кримськими татарами та виконання цих рішень, на жаль, не су$
проводжуються прийняттям ідентичних рішень та виконанням
щодо незаконної роздачі земель місцевою владою. Як наслідок,
органи юстиції в очах населення можуть поступово втратити мо$
ральну легітимність, що неминуче потягне за собою зневагу до пра$
ва як важливого механізму реалізації державної етнополітики.
Важлива роль у функціонуванні права як механізму реалізації
етнонаціональної політики також належить органам прокурату$
ри і служби безпеки. Вони наділені повноваженнями виступати
ініціаторами переслідування тих, хто провокує міжетнічну ворож$
нечу та здійснює дискримінацію за національною ознакою. Орга$
ни прокуратури і служби безпеки в Україні періодично ініціювали
такі переслідування, але далеко не завжди їхні ініціативи знахо$
дили підтримку у судових органах. Значною мірою це пов’язано
не зі структурними зв’язками всередині системи механізмів дер$
жавної етнополітики, а з нечіткістю правових визначень тих вчин$
ків, які мали б підпадати під дію відповідних законів.
До структури механізмів, якими забезпечується реалізація ет$
нополітики держави, слід віднести й інститут Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини. Хоча особа, яка обіймає цю
посаду, не має розпорядчих повноважень стосовно органів держав$
ного управління, але може впливати на них, спираючись на авто$
ритет міжнародного права, за дотриманням норм якого у країні
вона покликана стежити, та міжнародних організацій, з якими
тісно співпрацює.
Використовувати авторитет міжнародного права і міжнародних
організацій як суб’єктів нейтральних, неупереджених у незаанга$
жованих у внутрішні справи України, як і свій власний авторитет,
Уповноважений може лише за умови, що він, як це передбачено за$
коном, не має представницького мандата, не виконує оплачувану
роботу в органах державної влади, місцевого самоврядування, у гро$
мадських організаціях, на підприємствах та установах (за винятком
творчої роботи), не є членом будь$якої політичної партії (Закон
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» від 23 грудня 1997 №776/97$ВР). На жаль, проходження
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Уповноваженого до парламенту за списком Партії регіонів на ви$
борах 2006 р. і наступне його поновлення на цій посаді (хай з відмо$
вою від депутатського мандата) дає підстави для сумнівів щодо
відповідності цього інституту в Україні вимогам рівного ставлен$
ня до кожного з громадян держави. По суті, в Україні стався ви$
падок використання особи Уповноваженого задля політичної
реклами, що суттєво підважило авторитетність цієї посади, а от$
же, і здатність її бути ефективним механізмом захисту прав осіб,
що належать до національних меншин.
У підсумку, систему механізмів реалізації державної етнопо$
літики, яка склалася в Україні, можна визнати адекватною цілям
і завданням, передбаченим стратегією етнонаціонального розвитку
країни. Вироблення якоїсь нової моделі цієї системи було б виправ$
даним, якби радикально змінювалося функціональне призначен$
ня її елементів. Однак навряд чи можна говорити про доцільність
зміни стратегічного курсу держави в етнополітичній сфері (спри$
яння становленню політичної нації, забезпечення безконфлікт$
ного стану у міжетнічних відносинах, підтримка культурної бага$
томанітності)1.
Найбільш раціональною позицією стосовно системи реалізації
державної етнополітики слід визнати вдосконалення її існуючих
механізмів. На сьогодні центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин
та забезпечення прав національних меншин, є Державний комітет
України у справах національностей та релігій, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
віце$прем’єр$міністра України (відповідно до Положення, затвер$
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2007 року №201). Водночас управління Комітетом системою меха$
нізмів реалізації державної етнополітики на практиці реальне за
наявності принаймні двох умов — перебування в його ієрархічному
підпорядкуванні структури уніфікованих підрозділів, націлених
на виконання тотожних з ним функцій, та уніфікованого регла$
ментування їх діяльності.
Щодо першої умови, то вона виконувалася до 2005 р., коли
тривалий час у структурах усіх обласних, Київської та Севасто$
польської міських державних адміністрацій функціонували окремі
підрозділи (управління, відділи) у справах національностей, які
у своїй діяльності керувалися Типовим положенням, затвердже$
ним Кабінетом Міністрів України від 7 лютого 2001 року, 3132.
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Фахівцями відмічалося, що дотримання виконавчими орга$
нами вимог цього документа значною мірою впливало на якість
та ефективність діяльності держави як суб’єкта етнополітичних
відносин. Названий документ визначав статус, функції, прерога$
тиви та завдання профільних виконавчих структур у сфері етно$
політики, формулював принципи державної етнонаціональної полі$
тики та державного етнонаціонального менеджменту, реалізація
яких сприяла формуванню довіри інших етнополітичних суб’єктів
до Української держави і позитивно впливала на їхню готовність
до діалогу і співпраці зі структурами державної влади та управ$
ління. Наявність спеціалізованих підрозділів дозволяла у більшості
регіонів постійно відстежувати, аналізувати та вивчати міжетнічні
відносини та стан забезпечення етнокультурних потреб представ$
ників різних національностей, зустрічатися з лідерами національ$
но$культурних товариств, спільно з ними обговорювати наболілі
проблеми та визначати шляхи їх подолання. Як наслідок, державна
етнонаціональна політика в Україні набувала таких позитивних
рис, як конкретність та адресність, відповідність загальним пра$
вовим нормам та порівняно оперативне реагування на найбільш
нагальні, особливо гострі, сутнісні й актуальні проблеми етнічних
спільнот. Відмітною ознакою етнополітичної суб’єктності Укра$
їнської держави ставало зосередження її зусиль не стільки на
суб’єктах етнічних відносин, скільки на проблемних питаннях
розвитку самих цих відносин — економічних, соціальних, культур$
них та інших, невирішеність яких зазвичай і спричинює випадки
загострення суспільної ситуації. З подальшим посиленням проб$
лемної спрямованості у визначенні цілей етнонаціональної полі$
тики постало питання про перехід від галузевого принципу форму$
вання та реалізації цієї політики до переважно функціонального
принципу. Домінування відповідної моделі етнополітичного ме$
неджменту мало б сприяти досягненню динамічної рівноваги
між спільними для всіх громадян інтересами соціально$еконо$
мічного і політичного розвитку та індивідуальними і груповими
потребами етнонаціонального відродження.
Починаючи з травня 2005 р., у затверджених Кабінетом при$
мірних переліках управлінь відділів місцевих державних адмі$
ністрацій окремі структурні підрозділи у справах національностей
не були передбачені. Наслідком цього стало зменшення на міс$
цях структури органів управління етнонаціональними процеса$
ми і міжетнічними відносинами. За станом на 2007 р. реалізація
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етнонаціональної політики на рівні управлінь держадміністрацій
здійснювалася лише у двох областях — Одеській та Івано$Фран$
ківській, а також у м. Києві. У шести областях — Вінницькій,
Донецькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавсь$
кій функціонували окремі самостійні відділи у справах національ$
ностей. У Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях ана$
логічні відділи діяли у складі різних управлінь. У Житомирській
області завдання з реалізації етнонаціональної політики покла$
дено на відділ зв’язків з об’єднаннями громадян. У шести облас$
тях — Рівненській, Харківській, Сумській, Херсонській, Хмель$
ницькій, Волинській та у м. Севастополі державна етнополітики
реалізується на рівні профільних секторів, а ще у шести областях —
Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Кіровоградській,
Тернопільській та Чернігівській — ці функції виконує лише один
фахівець. Крім цього, одні з названих підрозділів займалися націо$
нальними і конфесійними питаннями, другі — тільки національ$
ними, чим суттєво ускладнювалося їх об’єднання у систему, об’єд$
нану спільною функцією, а в підсумку негативно позначилося на
загальних результатах їх роботи. З огляду на це, необхідно віднови$
ти названі підрозділи у системі обласних державних адміністра$
цій, містах Києві і Севастополі та уніфікувати їх функціональні
обов’язки згідно з Положенням про Державний комітет України
у справах національностей та релігій.
Проблемним питанням вітчизняної етнополітики залишається
декларативний характер окремих положень мовного законодавст$
ва. Положення статей 10 та 11 Конституції України щодо закріплен$
ня української мови як державної та забезпечення її всебічного роз$
витку і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій
території держави, а також гарантій вільного розвитку, викорис$
тання і захисту російської мови, мов національних меншин, спри$
яння розвиткові мовної самобутності всіх корінних народів і націо$
нальних меншин країни у багатьох випадках не виконуються.
Будучи проголошеною державною, українська мова так і не стала
мовою офіційного використання на всій території України. Мають
місце неконституційні рішення деяких обласних та міських рад що$
до надання російській мові статусу офіційної як$от у Миколаєві, Лу$
ганську, Одесі, Донецьку, Харкові, Горлівці, Харцизьку та інших.
Наявним є також невизначеність критеріїв, за якими групи
представників тих чи інших етносів України можна було б зара$
хувати до кола національних меншин та корінних народів. При
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цьому, широкою підтримкою фахівців користується думка, що
впровадження терміна «корінні народи» в Конституцію України
було поспішним, оскільки на території держави немає народів, які
підпадали б під визначення Конвенції № 169 Міжнародної орга$
нізації праці «Про корінні народи і народи, що ведуть племінний
спосіб життя в незалежних країнах», а отже, більш логічним бу$
ло б вилучити його з Основного закону. Усі без винятку держави,
які приєдналися до Конвенції № 169 МОП, застосовують її поло$
ження до нечисленних народів, які зберігають напівплемінну са$
моорганізацію і зайняті традиційно привласнюючим господар$
ством. Що ж до народів, чий етногенез відбувався на території
України, то для них доцільніше запровадити термін «автохтонні
народи», який більш адекватно відповідає етнологічним уявлен$
ням. Таких в Україні усього п’ять — українці, кримські татари,
караїми, кримчаки, гагаузи2.
Представники міжнародних організацій, вітчизняні експерти
також вказують на нагальну потребу ухвалення Закону України
«Про відновлення прав осіб, депортованих за національною озна$
кою», адже це дозволить уникнути протиріч у нормативно$пра$
вовому забезпеченні процесу репатріації та інтеграції раніше де$
портованих кримських татар, греків, вірмен, болгар, німців
в українське суспільство.
Загрози суспільно$політичній стабільності в автономії значною
мірою спричинюють зволікання центральної влади щодо розв’я$
зання земельних проблем, вирішення питань соціокультурного
розвитку, виправлення ситуації з представництвом кримських
татар в органах влади і силових структурах Криму (воно коли$
вається від 0 до 3,5%, хоча кримські татари становлять 13% на$
селення автономії), законодавчим визначенням статусу представ$
ницьких органів кримських татар тощо.
Ще й до цього часу не схвалена Концепція державної етнопо$
літики, «обговорення» якої на різних рівнях державної влади три$
ває понад десять років. Така ж доля спіткала і Закон про національ$
но$культурну автономію, право на яку національним меншинам
держава гарантувала статтею 6 Закону України «Про національ$
ні меншини в Україні» (1992 р.).
Не можна ігнорувати й інших фактів. Так, починаючи з 2001 р.,
соціологічні дослідження фіксують негативну динаміку соціаль$
ного дистанціювання громадян України від представників інших
етнічних груп, зокрема до азербайджанців, арабів, афганців,
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кримських татар, молдаван, румунів, угорців, турків, африканців,
ромів. У зоні найбільшої толерантності залишаються росіяни. З пев$
ними застереженнями до цього переліку можна віднести євреїв,
білорусів та поляків3.
За даними моніторингу Конгресу національних громад Ук$
раїни (КНГУ) у 2006 р. в країні було зафіксовано 14 нападів на
расовому ґрунті та 2 вбивства; у 2007 р. — 87 нападів і 6 вбивств;
у 2008 р. — 83 напади і 4 вбивства4. На негативні тенденції у цій
сфері також вказують представники міжнародних інституцій. Зок$
рема, в одному з пунктів Третьої доповіді по Україні Європейсь$
кої комісії проти расизму та нетерпимості зазначено, що іноземні
студенти «стають мішенню нападів расистського характеру, які
вчиняють члени груп скінхедів як в межах, так і поза межами
університетських містечок (в метро, клубах, ресторанах тощо)»5.
Законодавство України у цій сфері є недосконалим. Стаття
161 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідаль$
ність за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної,
расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження на$
ціональної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв’яз$
ку з їхніми релігійними переконаннями. Однак ця норма рідко
застосовується судами, оскільки для засудження на підставі цього
положення потрібно довести умисність дій правопорушника, а це
не завжди просто зробити. Крім іншого, дія статті 161 поширю$
ється лише на громадян України, але не на апатридів та іноземців.
Наявність зазначеної проблеми визнано на державному рівні.
Так, 11 квітня 2008 р. Президент України офіційно звернувся до
Генерального Прокурора та міністра внутрішніх справ України
з вимогою здійснити ефективні кроки, спрямовані на протидію
антисемітизму та ксенофобії. Практичним кроком стало запрова$
дження у МЗС України (з листопада 2007 р.) посади посла з особ$
ливих доручень з питань протидії проявам расизму, ксенофобії
та дискримінації, основним завданням якого стала реалізація за$
ходів у боротьбі з антисемітизмом, недопущення розпалювання
міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів в Україні, ко$
ординація зусиль у цій сфері з іншими органами державної влади.
У Департаменті карного розшуку МВС України створено окремий
відділ з напрацювання й реалізації стратегії боротьби з етнічною
злочинністю. Незважаючи на це, прояви нетерпимості до мігрантів
з боку українців все ще мають місце, що однозначно не на ко$
ристь розвитку і поширенню толерантного суспільства в Україні.
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Не завжди зваженим є запровадження у національне законо$
давство міжнародних правових актів, зміст яких часто суперечить
українським реаліям. Так, у 2003 р. парламент ратифікував Євро$
пейську хартію регіональних мов або мов меншин (далі Хартія).
Вона набула чинності з 1 січня 2006 р. Згодом експерти дійшли
висновку про неточний переклад назви та тексту документа, що
призвело до хибного розуміння його мети та завдань. Запропоно$
вано замінити в україномовній версії назви Хартії термін «мови
меншин» на термін «міноритарні мови», щоб акцентувати зобов’я$
зання держави щодо мов, яким загрожує зникнення. Ця пропо$
зиція не змінює ситуації, оскільки в переліку «міноритарних»
мов, що потребують захисту:
а) залишаються «заявлені» 2003 р. національні мови таких
національних меншин, як білоруська, болгарська, гагаузька,
грецька (чинність Хартії пропонується безпідставно поширити на
новогрецьку мову і забути про завдання збереження традиційних
мов греків України — урумської та румейської), єврейська (йдеть$
ся про мову їдиш — і це слушно, оскільки саме вона є традиційною
для євреїв України, на відміну від державної мови Ізраїлю іврит,
щодо захисту якої на своїх теренах Українська держава з незро$
зумілих причин офіційно звітує перед Радою Європи), кримсько$
татарська, молдавська, німецька, польська, російська (якій, оче$
видно, ніщо не загрожує), румунська, словацька та угорська;
б) до них додано мови вірменську, караїмську та ромську (дві
останні принаймні — цілком слушно);
в) проектом змін до Закону України про ратифікацію Хартії не
запропоновано механізмів застосування захисних процедур щодо
української мови в регіонах, де вона фактично є «міноритарною».
Окрім зазначеного, ратифікувавши Хартію, Україна взяла дуже
серйозні зобов’язання, які за умов нинішньої економічної ситуації
видаються нереальними. Зокрема, у системі освіти наша держава
зобов’язалася в межах території, де використовуються мови, пе$
релічені в Хартії, забезпечити надання дошкільної, початкової, се$
редньої, професійно$технічної освіти регіональною мовою або мо$
вою меншин, якщо батьки цього бажають, а кількість їхніх дітей
вважається достатньою. Також передбачено «заохочувати або доз$
воляти надання вищої освіти регіональними мовами або мовами
меншин». Далі пропонується зовсім цікава річ — «забезпечити ви$
кладання історії і культури, засобом відображення яких є відпо$
відна регіональна мова або мова меншини (а хто буде готувати
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й видавати підручники?!) та створити наглядовий орган, який
контролюватиме всі ці справи». Окремий пункт передбачає, що
згадані положення можуть бути поширені й на ті території, на
яких певні регіональні мови або мови меншин традиційно не ви$
користовуються, якщо кількість осіб, що вживають згадані мови
в інших регіонах, «це виправдовує», і зобов’язує у цих випадках
«дозволяти, заохочувати або забезпечувати викладання регіо$
нальною мовою або мовою меншини на всіх рівнях освіти».
У частині здійснення судочинства передбачається право пода$
вати клопотання, докази і документи усно й письмово регіональ$
ними мовами або мовами меншин.
У частині роботи адміністративних органів у межах адмініст$
ративних районів держави, в яких є певна кількість мешканців, що
вживають регіональні мови або мови меншин, Україна зобов’язала$
ся забезпечити: використання регіональних мов або мов меншин
в адміністративних органах як загалом, так і окремими посадовими
особами, які в них працюють, зокрема; право осіб подавати доку$
менти, заяви й запити та отримувати на них відповіді регіональни$
ми мовами або мовами меншин; дозволити адміністративним орга$
нам використовувати бланки і видавати документи цими мовами.
У частині засобів масової інформації (ЗМІ) Хартія, в межах ви$
значених територій, зобов’язує: забезпечити радіо й телетранс$
ляцію програм регіональними мовами і мовами меншин; створю$
вати радіостанції, газети, телеканали цими мовами і «покривати
додаткові витрати тих ЗМІ, які ці мови використовують»; гаран$
тує свободу прямого прийому та ретрансляції радіо і телепередач
із сусідніх країн, які випускаються в ефір такою мовою; забезпе$
чує представництво осіб, що вживають регіональні мови або мо$
ви меншин в органах, які контролюють дотримання свобод і плю$
ралізму ЗМІ.
У культурній сфері умови Хартії зобов’язують забезпечити ви$
користання регіональних мов або мов меншин в бібліотеках, му$
зеях, відеотеках, архівах, театрах, кінотеатрах та інших установах.
Причому органи, які займаються культурою, мають мати персо$
нал, що «повністю володіє відповідною регіональною мовою або
мовою відповідної меншини».
В економічному та соціальному житті передбачається виклю$
чити будь$які обмеження щодо застосування регіональних мов або
мов меншин у трудових договорах, технічній документації, інст$
рукціях з використання приладів і товарів, внутрішніх документах
292

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

компаній, фірм; можливості ведення цими мовами фінансової та
банківської документації тощо6.
Уже цей побіжний перелік основних положень Хартії показує,
що вони суперечать Конституції України, мовному законодавст$
ву та рішенню Конституційного Суду щодо тлумачення статті 10
Конституції України в частині застосування державної мови.
Тож імплементація зазначеного документа в умовах українських
реалій потребує абсолютно нового, детально опрацьованого й еко$
номічно обґрунтованого законодавчого супроводу. У такому виг$
ляді Хартія не може бути застосована.
Загалом, характерними для України є відсутність антагоніс$
тичних протиріч у міжетнічних стосунках та переважання комп$
ромісної налаштованості етнічних спільнот стосовно одна одної,
загальне визнання міжетнічного миру і злагоди як цінності ви$
щої за вірогідні вигоди від етнополітичних «перемог».
___________
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Володимир Розумюк

ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття присвячена впливу державного устрою, правлячого
режиму та суспільного ладу на зовнішню політику. Проаналізова#
но концептуальні підходи до цієї проблеми в рамках теорії між#
народних відносин та різних ідеологічних парадигм. Підкрес#
люється пряма залежність теоретичної динаміки від розвитку
подій на міжнародній арені та політичної кон’юнктури.
Volodymyr Rozum’yuk Domestic Determinants of Foreign
Policy. The article is on determination of national foreign policy by
national state system, social system and political regime. The basic
theoretical approaches toward this problem produced and elaborated
by theories of international relations and different ideological para#
digms are analyzed. Direct interdependence between theoretical and
factual dynamic of international politics is emphasized.
Проблема впливу типу державного устрою, правлячого режиму
та суспільного ладу на зовнішню політику традиційно належить
до найбільш контроверсійних і складних тем у суспільно$гумані$
тарних дисциплінах. Зазвичай, особливої актуальності вона на$
бувала в разі ускладнення міжнародно$політичної ситуації вна$
слідок активізації боротьби за гегемонію кількох країн з різним
(особливо, принципово відмінним) державним устроєм, що спри$
яло різкому зростанню публічного інтересу до внутрішніх дже$
рел зовнішньої політики.
Так, наприклад, не поринаючи вже в нетрі давніх часів і цивілі$
зацій, можна нагадати, що в роботах французьких буржуазних пуб$
ліцистів ХVІІІ ст. абсолютна монархія апріорі розглядалася як
агресивна і войовнича, а сама війна на сторінках праць Ж.$Ж. Рус$
со, І. Бентама, Г. Б. Маблі та Вольтера поставала пережитком фео$
далізму і органічним породженням політичної тиранії абсолютиз$
му. Гостро критикуючи внутрішню і зовнішню політику правлячої
аристократії, ідеологи Просвітництва стверджували, що в війсь$
кових конфліктах королі мали на меті лише власні інтереси, нама$
гаючись збільшити свої територіальні володіння, здобути славу
та зміцнити всередині країни найжорстокіший деспотизм, ігно$
руючи при цьому народні страждання і нагальні потреби підда$
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них. На відміну від реалістської установки Гоббса «війни усіх
проти усіх» як природного стану людини, Томас Пейн пов’язував
війну з «системою управління старої конструкції», а ворожість
між націями називав «звичайним породженням політики влас$
них урядів і наслідком їх підбурювання, щоб зберегти дух систе$
ми». На його думку, «людина не є ворогом людини, а лише стає
такою внаслідок фальші системи управління». Так само і Джефер$
сон пояснював постійні війни в Європі «цинічними методами
управління державою… і переважанням державних інститутів,
що відкидають свободу і людську гідність». Розглядаючи війни
як породження злої волі окремих осіб та неправильного суспіль$
но$політичного ладу, провідні філософи$публіцисти ХVIII ст. за$
кидали монархам і придворній камарильї, що їх правління, ґрун$
товане не на «великих принципах», а на «приватних мотивах,
дрібних інтересах і власних капризах» перетворило міжнародну
арену на перманентний театр бойових дій у ході безкінечних ди$
настичних війн, дійшовши загального безапеляційного виснов$
ку: «Бог створив світ, а королі пограбували його».
Натомість уже на початку ХІХ ст. в творах чи навіть особисто$
му листуванні таких представників консервативно$реакційного
дворянства, як Ф. де Шатобріан, Ж. де Местр, Л. де Бональд чи
К. Меттерніх Велика французька буржуазна революція 1789 р.
постала божевільною лихоманкою вбивств, насильства і грабун$
ку, а її породження — республіка — транслятором цієї жахливої
епідемії на всю Європу. Характеризуючи ці політичні феномени
як загадкове стихійне лихо і божу кару за людські гріхи — «хво$
робу, яку слід вилікувати, вулкан, який треба згасити, гангрену,
яку треба випалювати розпеченим залізом, гідру з відкритою па$
щею, щоб поглинути суспільний порядок», консерватори (реакціо$
нери) тієї історичної доби відверто розглядали республіканську
форму правління як агресивну і схильну до ведення революцій$
них війн, натомість наголошуючи на миролюбності легітимних
династичних монархій — джерела стабільності, процвітання
і справедливості в усьому світі. Навіть через півстоліття після за$
вершення війн революційної Франції один з найбільш консерватив$
них вікторіанських політиків лорд Пальмерстон писав апостолу
вільної торгівлі Кобдену: «Людина — бійцівська тварина, і цей бік
людської натури найкраще доводиться тим фактом, що республіки,
де правлять маси, є більш неспокійними і схильними до насильства,
ніж монархії, якими управляє порівняно вузьке коло осіб».
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Хотілося б особливо підкреслити, що хоча в роботах як представ$
ників Просвітництва, так і консерваторів (реакціонерів) система ар$
гументації була вибудувана послідовно, чітко і логічно, ґрунту$
валася на численних історичних прикладах та фактах, проте
красномовно обґрунтовані висновки цих непересічних інтелектуа$
лів виявилися прямо протилежними внаслідок антагоністичних іде$
ологічних установок, якими вони керувалися в своїх дослідженнях.
Ще гостріше питання внутрішньополітичної мотивації зовніш$
ньої політики постало в ході зіткнення провідних держав світу
в ІІ світовій та «холодній» війнах, набувши форми ідеологічного
конфлікту трьох «великих утопій» ХХ століття — лібералізму,
наукового комунізму та націонал$соціалізму (фашизму). Кожна
з цих комплексних світоглядно$теоретичних доктрин пропонувала
власну модель міжнародної політики і світоустрою, приховуючи
за абстрактними схоластично$інтелектуальними конструкціями
реальні імперські та національні інтереси Великої Британії, Фран$
ції, США, Радянського Союзу, Німеччини та Італії. Відлуння цього
протистояння й досі голосно звучить в політичній теорії і прак$
тиці, примушуючи дослідників знову і знову повертатися до цього
драматичного періоду світової історії, причому, що цікаво, всі «ве$
ликі утопії» однозначно проголошували примат внутрішніх дже$
рел зовнішньої політики, хоча і називали різні її детермінанти.
Так, згідно з доктриною лібералізму, зовнішньополітична ак$
тивність країни постає своєрідною проекцією назовні її суспільно$
го устрою, державного ладу та внутрішньополітичних структур,
а основним механізмом цієї екстраполяції виступає ідеологія.
Можливо, навіть коректніше сказати, що з точки зору ліберала як
внутрішня, так і міжнародна політика є безпосереднім результа$
том втілення в життя ідей та комплексних світоглядів, тож світова
політика в ліберальних інтерпретаціях завжди виступає як зітк$
нення різних політико$ідеологічних проектів світоустрою. Наприк$
лад, один з провідних ліберальних пропагандистів ХХ ст. Л. фон
Мізес стверджуючи, що (всі) «проблеми є результатом соціальних
доктрин» і лише «стан розуму веде людей до конфліктів», наголо$
шував, що як внутрішньополітичні, так і міжнародні «конфлік$
ти є (неминучим) результатом (певних) доктрин», передусім тих,
які «запевняють, що єдиний спосіб досягти щастя — це заподіян$
ня шкоди іншим людям». Нагадуючи, що «нацисти стали на
шлях завоювання, тому що їх доктрини стверджували необхід$
ність війни задля щастя німецького народу», а комуністи усюди
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невтомно розпалюють класову ворожнечу, Л.фон Мізес прагнув
донести до свідомості своїх читачів думку, ніби лише ліберали пе$
реконані у перевазі мирного співробітництва над усіма формами
боротьби. Відповідно, вони не вбачають жодної відмінності між
зовнішньою і внутрішньою політикою, оскільки їх мета полягає
у встановленні загального миру в усьому світі1.
Як не дивно, теоретики ортодоксального марксизму$ленінізму
(наукового комунізму), пропонуючи власну інтерпретацію історії
людства через аналіз класової боротьби, також розглядали міжна$
родні відносини як різновид суспільних відносин, що нічим прин$
ципово не відрізняється від внутрішньої політики. На думку
В. Леніна: «Виокремлювати «зовнішню політику» із політики зага$
лом, а тим більше протиставляти зовнішню політику внутрішній,
є в корені неправильна, немарксистська, ненаукова думка»2. Та$
ким чином міжнародні відносини як елемент політичної надбудо$
ви суспільства в комуністичній доктрині поставали проекцією
економічного базису, а зовнішня політика держави визначалася
характером економічних відносин і типом її суспільного ладу.
Згідно з марксистським тлумаченням міжнародні конфлікти
і війни розглядались як породження економічної експлуатації та
класової боротьби. Характеризуючи переважну більшість істо$
ричних суспільно$економічних формацій як експлуататорські,
К. Маркс і Ф. Енгельс стверджували, що стан економічної «війни
усіх проти усіх» не лише обумовлює антагоністичну внутрішньо$
політичну систему суспільства ворожих класів, але й формує певну
модель міжнародних відносин3. Відповідно, будь$яка держава —
знаряддя панівного класу для придушення пригноблених — на
міжнародній арені поставала агресивною і експансіоністською за
своєю природою силою.
З точки зору комуністичної теорії, капіталізм виступав останнім
експлуататорським ладом, що приречений розвиватися в імперіа$
лізм, який розглядався не просто як авантюрна великодержавна
політика завоювань, а характеризувався як найвищий ступінь
розвитку капіталізму. Найбільш довершений експлуататорський
лад, капіталізм, призводить до найжахливіших війн, оскільки сама
структура світової капіталістичної економіки провокувала між$
державну конфронтацію. Так, аналізуючи феномен імперіалізму,
В. Ленін особливо підкреслював, що війна виникає не внаслідок злої
волі капіталістів чи помилкової політики монархів, а є породжен$
ням розвитку світового капіталу, його іманентною властивістю:
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«Смішно тут звинувачувати того або іншого коронованого розбій$
ника. Вони всі однакові — ці короновані розбійники. Ось чому
також безглуздо звинувачувати капіталістів тієї чи іншої країни.
Вони винні лише в тому, що створили таку систему»4. Як красно$
мовно охарактеризував зовнішньополітичний зміст останнього
експлуататорського ладу лідер французьких комуністів Жорес:
«Капіталізм несе в собі війну, як хмара грозу»5.
Припинити цю перманентну бійню, на думку ортодоксальних
марксистів, можна було лише шляхом революційного повалення
капіталізму і встановлення нового неантагоністичного (комуніс$
тичного) суспільного ладу, в якому не було б місця економічній
експлуатації та політичному поневоленню. Історична місія міжна$
родного пролетаріату, власне, і полягає у здійсненні світової ре$
волюції, яка назавжди позбавить людство від страшної загрози
війни. Ленін писав з цього приводу: «Війни з усіма бідами поро$
джує капіталізм, який поневолює мільйони трудящих, загострює
боротьбу між націями і перетворює рабів капіталу на гарматне
м’ясо. Лише всесвітня соціалістична армія революційного проле$
таріату здатна покласти край цьому гнобленню і поневоленню
мас, цим бійням рабів заради інтересів рабовласників»6.
Пролетарська революція змінює природу дійових осіб міжна$
родної політики, оскільки змінює саму сутність держави: «Соціа$
лізм протиставляє імперіалізму новий тип міжнародних відносин …
в її основі лежать принципи миру, рівноправ’я, самовизначення
народів, поваги до незалежності і суверенітету усіх країн, а також
чесні, гуманні методи соціалістичної дипломатії… — нові прин$
ципи, що були висунені соціалізмом»7. К. Маркс і Ф. Енгельс на$
голошували, що тією мірою, якою буде знищена експлуатація од$
ного індивіда іншим, буде знищена і експлуатація однієї нації
іншою: «Разом з антагонізмом класів всередині націй зникнуть
і ворожі відносини націй між собою»8. Після повалення капіта$
лістичного суспільно$політичного ладу зникають традиційні
причини конфліктів, їх цілі: «Комунізм виконує історичну місію
звільнення усіх людей від соціальної нерівності, від усіх форм гноб$
лення і експлуатації, від жахів війни і стверджує на землі Мир,
Труд, Свободу, Рівність, Братерство і Щастя усіх народів»9.
Нацистська доктрина з приводу внутрішніх джерел зовніш$
ньої політики видається дещо суперечливою і неоднозначною.
З одного боку, А. Гітлер в «Майн кампф» особливо підкреслював
незалежність зовнішньої політики країни від форми правління
298

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

і типу внутрішньополітичного режиму. Називаючи Францію
«смертельним ворогом німецького народу» в минулому і в май$
бутньому, він наголошував на незмінності цілей французької
дипломатії впродовж століть: «Байдуже, хто б не правив у Фран$
ції — Бурбони чи якобінці, наполеоніди чи червоні більшовики —
кінцевою метою французької іноземної політики завжди буде за$
хоплення Рейну. І завжди Франція, намагаючись утримати цю
велику ріку в своїх руках, неминуче буде прагнути до того, щоб
Німеччина являла собою слабку і роздроблену державу»10.
З іншого боку, загальна концепція націонал$соціалізму безапе$
ляційно виводила не лише політику (байдуже, чи то внутрішню,
чи то міжнародну), але геть усе — соціальні структури, економіч$
ний лад, суспільний устрій, політичний режим, культурний роз$
виток і т.д. — з расових якостей, зумовлених кров’ю. Провідний
ідеолог нацизму А. Розенберг відзначав, що «ми (нацисти), із
свого боку, аж ніяк не заперечуємо дуже різноманітних впливів
ландшафту, клімату і політичних традицій, але над усім цим
стоїть кров і зумовлений нею характер»11.
Під впливом мальтузіанства та примітивних соціал$дарвініст$
ських концепцій у нацистській інтерпретації весь світ поставав
як арена жорстокої боротьби.: «Люди, як відомо, народжуються
на землі для того, щоб боротися за хліб насущний, і їх становище
у світі визначається не тим, що хтось їм щось подарує, а тим, що
вони зможуть відвоювати»12.
Якщо суперництво між окремими індивідами в певній спіль$
ноті йде за політичне й економічне домінування, то боротьба між
расами, на думку Гітлера, фактично є війною на знищення: «Якщо
нація не бореться за своє існування, вона не настільки велика, щоб
існувати у цьому світі». Це означає, що «та раса, яка не витримає
випробувань, загине і очистить місце більш здоровій, більш стійкій
расі», адже «хто хоче жити, той повинен боротись, а хто у цьому
світі вічної боротьби не хоче брати участь у битві, той не заслуго$
вує права на життя. Нехай це жорстоко, але це так!». Цей «закон
джунглів» у боротьбі за існування є незмінним фатумом людства
та іманентною константою природи: «В світі ... де завжди і постійно
сила панувала над слабкістю і перетворювала останню в свою слух$
няну служницю, немає і не може бути жодних особливих законів
для самої людини. Вічні принципи цієї мудрої системи визначають
існування і самої людини. Людина може спробувати зрозуміти
цю закономірність, але змінити її вона не зможе ніколи»13.
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З нацистської точки зору всі раси прагнуть експансії і геге$
монії, а відмова від панування є звичайним проявом слабкості та
беззаперечною ознакою виродження: «Жоден народ добровільно
не відмовиться від свого поширення по землі і від збільшення
своєї влади; до цього його можуть примусити лише зовнішні обс$
тавини або (внутрішня) імпотентність, що проявляється, коли
цей народ старіє», причому нацисти підкреслювали, що «ми, як
прихильники расової теорії, знаємо, що занепад того або іншого
народу є питанням чистоти крові», наголошуючи: «ми не хочемо
рівноправ’я з іншими націями, ми прагнемо панування»14.
Цілком природно, що з погляду нацистської системи цінностей
війна розглядалася не лише як звичайний стан міждержавних від$
носин, але й як самодостатня чеснота. Так само як і Платон, Гітлер
часто заявляв, що «війна — це життя»15 та «батько усього сущого»16.
Намагаючись наслідувати Ніцше, який закликав любити мир як
засіб до нових воєн, причому короткий мир більше, ніж довготри$
валий, запевняючи, що не лише велична ціль освячує війну, але
велич війни освячує будь$яку мету17, фюрер стверджував, що людст$
во стало сильним у вічній боротьбі, а загине від вічного миру18.
Втім, слід зауважити, що лідер італійських фашистів Б. Мус$
соліні розвинув тему неминучої фатальності війни більш теоре$
тично послідовно і красномовно, прямо назвавши один з розділів
своєї роботи «Доктрина фашизму» — «Проти пацифізму: війна
і життя як обов’язок»19. В одній з публічних промов дуче навіть по$
рівняв бажаність стану війни для суспільства із станом вагітності
для жінки — попри певні незручності і, навіть, біль, війна є причи$
ною народження усього нового і прекрасного. В той же час Гітлер,
написавши усе вищезазначене, досить несподівано визнав (знову
ці недоладні суперечності), що «ідеї гуманізму і пацифізму, мож$
ливо, будуть цілком доречні тоді, коли вища раса завоює увесь світ
і насправді стане панувати над усією землею … тоді ідеї гуманізму
і пацифізму перестануть бути шкідливими». Заявляючи, що лише
німці серйозно вірять у пацифізм, у той час як інші народи вико$
ристовують це гасло для обману, Гітлер закликав усіх, «хто на$
справді усією душею прагне перемоги ідей пацифізму у нашому
світі, усією душею добиватися, щоб увесь світ був завойований
німцями… Спочатку боротьба, а потім, можливо, і пацифізм»20.
У процесі формування на Заході наукових підходів неспеціа$
лізованих (тобто не суто міжнародних) суспільно$гуманітарних
дисциплін до проблем внутрішніх чинників зовнішньої політики
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ці питання розглядалися досить побіжно і з урахуванням спе$
цифіки означених сфер пізнання. Цікаво відзначити, що як тіль$
ки мова заходила про Радянський Союз, гітлерівську Німеччину чи
Італію в період правління Б. Муссоліні, дослідники відразу ак$
центували увагу на агресивних зовнішньополітичних доктринах
фашизму і нацизму, революційно$прозелітистському месіанізмі
комуністичної ідеології, експансіоністському характері автокра$
тичних диктатур. Читаючи навіть відомі класичні праці шанова$
них науковців (див., наприклад, роботи Х. Аренд, Е. Фромма,
У. Ширера21), можна побачити апріорний підхід до неліберальної
і недемократичної країни як за своєю природою агресивної та
схильної до загарбницьких війн, силового вирішення конфліктів
і насадження режимів за власною подобою. Окрім того, складаєть$
ся враження, що всі лідери цих держав автоматично викликають
у ліберальних дослідників підозри в фанатичній відданості якійсь
екстремістській ідеології, моральній зіпсованості, психічній схиб$
леності (від шизофренії до манії величі) та сексуальних відхилен$
нях (від інцесту до гомосексуалізму і некрофілії).
Натомість у теорії міжнародних відносин проблема внутрішніх
чинників зовнішньої політики вирішується далеко не так одно$
значно, як в ідеологічних доктринах і емоційно вмотивованій про$
паганді. Найбільшого висвітлення вона набула в дискусії пред$
ставників наукових напрямів ідеалізму та реалізму (так звані перші
«великі дебати») з приводу найбільш принципових питань — що
собою являють міжнародні відносини, хто є головними акторами
світової політики, якою є і якою має бути рушійна мотивація зов$
нішньополітичної активності? Причому, що вельми показово, най$
більш запальною ця суперечка була з 40$х до поч. 60$х рр. ХХ ст. —
період ІІ світової війни і найбільш гострої фази «холодної війни».
Ідеалістичний напрям загалом солідаризувався з лібераль$
ною ідеологією, виводячи поведінку людей і держав з їх світогля$
ду, проголошуючи примат морального імперативу, стверджуючи
наявність універсальних принципів, загальнолюдських інтересів,
цінностей та ідеалів, невід’ємних прав особистості, необхідність
створення всеохоплюючої загальної системи колективної безпе$
ки, міжнародного права і мирного світового порядку — світової
гармонії, що звільнять людство від тягаря конфліктів і спустош$
ливих війн22. Так само як і ліберали, представники ідеалістичного
напряму теорії міжнародних відносин розглядали зовнішньопо$
літичну діяльність як проекцію назовні внутрішньополітичного
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режиму та суспільних структур через механізми ідеології, адже
саме бачення світової політики, на їх думку, визначається внут$
рішньополітичним сприйняттям і політико$культурними тради$
ціями, причому реалізму постійно закидалася зайва увага щодо
кількісних параметрів міжнародних відносин, а також недооцін$
ка суто якісних її аспектів, передусім ідеології та націоналізму23.
У свою чергу, представники «політичного реалізму» гостро
критикували «благенькі ілюзії» ідеалістів, наголошуючи на не$
обхідності розглядати міжнародні відносини не з точки зору іде$
алу, яким би гідним і привабливим він не був, а з точки зору ре$
альної політики, що являє собою боротьбу за владу. Відповідно,
у визначенні детермінантів зовнішньополітичної поведінки дер$
жави реалісти надавали фактору внутрішнього суспільно$політич$
ного устрою другорядного значення, переважно ігноруючи фак$
тори ідеології та політичного режиму, намагаючись пояснити
світову політику, виходячи з неї самої.
Наприклад, один з найбільш авторитетних дослідників між$
народних відносин Г.Моргентау визначав такі основні принципи
школи політичного реалізму: об’єктивність політичних відносин
укорінена в людській природі; у виробленні зовнішньої політики
визначальним фактором є інтерес держави, а саме — обсяг влади
держави; заперечується будь$який моральний зміст політичної дії;
моральність постає як особистий вибір політика, а не вибір нації;
ототожнення моральних установ окремих держав і націй з уні$
версальними моральними принципами людства неприпустиме.
Систематизація Г. Моргентау типів зовнішньої політики також
позначена значним ігноруванням внутрішніх джерел. На його дум$
ку, типи зовнішньої політики розрізняються передусім ставленням
держав до міжнародної системи балансу сил. Коли країна нама$
гається порушити усталений баланс сил — тоді маємо справу з імпе$
ріалістичною політикою, якщо ж вона підтримує баланс сил — тоді
це політика status quo. Таким чином він вважав, що імперіалізм
і політика status quo не є породженням певного суспільного ладу,
а є «вічними» явищами світової політики, тому з погляду реалізму
не можна говорити про капіталістичний чи комуністичний імперіа$
лізм24. Цілком закономірно, що саме реалістам належить пояснення
зовнішньополітичної поведінки СРСР як продовження давніх екс$
пансіоністських традицій російського царизму, тобто для цього на$
пряму характерне твердження про незмінність загальних тенденцій
зовнішньої політики країни попри зміну її суспільного ладу25.
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Утім, і самим реалістам можна закинути бажання бачити між$
народну політику не такою, як вона є насправді, а такою, якою вона
мала б бути — виваженою, точно прорахованою, без ідеологічного
фанатизму і державного авантюризму. Не випадково такі патріар$
хи реалістичного напряму, як Е. Карр, Г. Моргентау, Дж. Кеннан
постійно критикували заідеологізованість ліберальної зовнішньої
політики і нездорову схильність великих демократичних держав
до військових пригод на міжнародній арені26. Визнавши, що дер$
жавні діячі не завжди дотримуються раціонального політичного
курсу, Моргентау навіть знайшов ознаки психопатології та ідео$
логічного засліплення не лише у нацистського керівництва чи
в комуністичній системі, але й в самих США: «Особисті якості,
забобони, інші суб’єктивні причини можуть призвести до відхи$
лень від раціонального курсу. Відхилення від раціональності, що
не є результатом особистої примхи або психопатології державно$
го діяча, можуть виявитися випадковими, але можуть бути і еле$
ментами загальної ірраціональної системи. Ведення США війни
в Індокитаї підтверджує таку можливість. Є питання, чи зможе
сучасна психологія і психіатрія забезпечити нас концептуальни$
ми інструментами, що дозволять нам сконструювати антитеорію
ірраціональної політики, різновиду патології міжнародної політи$
ки. Така теорія має включати п’ять моментів: спрощену і апріорну
картину світу, ґрунтовану на суб’єктивних поглядах; небажання
виправляти її під впливом обставин; постійність у зовнішній по$
літиці як результат неадекватного розуміння реальності і праг$
нення не адаптувати політику до реальної дійсності, а пояснювати
реальність так, щоб вона відповідала політиці; егоїзм державних
діячів, який збільшує розрив між політикою і реальністю, праг$
нення ліквідувати цей розрив шляхом певних дій, які створюють
ілюзію влади над непокірною реальністю»27.
Відповідно, все ж не можна стверджувати, що реалізм взагалі не
приділяв уваги проблемам впливу внутрішньополітичного устрою
на зовнішню політику, проте для класичного реалізму цей вплив
є вторинним фактором. На питання, що є більш пріоритетним,
детермінанти внутрішньої чи зовнішньої політики, реаліст робить
відвертий і однозначний вибір на користь останньої. В концепту$
альних побудовах Г. Моргентау внутрішні структурні детермінанти
зовнішньої політики, в тому числі і політичний режим, присутні
в його субтеорії «національної могутності», де остання розглядаєть$
ся як спроможність однієї держави змінювати зовнішньополітичну
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поведінку інших країн та стан міжнародного середовища. У ви$
значених ним компонентах національної могутності — географії,
природних ресурсах, індустріальному потенціалі, військовій го$
товності, національному характері, моральному стані населення,
якості дипломатії та якості управління — момент впливу су$
спільного устрою і політичного режиму на зовнішньополітичну
поведінку найбільше простежується в таких складових, як якість
дипломатії і якість управління, адже тип і характер управління
визначається типом і характером суспільного устрою, а диплома$
тичний стиль значною мірою є продовженням загального політич$
ного стилю правлячих кіл. Інакше кажучи, суспільний устрій
і політичний режим для реалістів є однією зі складових загаль$
ного потенціалу держави, що відіграє в рамках цього потенціалу
роль мобілізаційного механізму. Якою б не була держава всере$
дині (тоталітарною, авторитарною, демократичною), для реаліс$
та світова політика визначається суто кількісними параметрами
співвідношення національних могутностей та міжнародного режи$
му. Оскільки визначальними є інтереси держави$нації загалом,
її владно$силовий потенціал та співвідношення цього потенціалу
із потенціалами інших держав, то в рамках класичного реалізму
певний суспільно$політичний устрій має сенс як механізм мобі$
лізації національних владно$силових ресурсів та, з негативної
точки зору, як перешкода в досягненні загальнонаціонального
консенсусу в питаннях зовнішньої політики.
Ще далі в напрямі визнання ролі внутрішніх чинників зов$
нішньої політики пішов «останній реаліст» Р. Арон, який на по$
чатку 60$х років заявив, що тепер справжній реалізм полягає
у визнанні впливу ідеологій на дипломатико$стратегічну поведінку:
«В нашу добу замість без угаву повторювати, що всі держави, хоч
би якими були їхні внутрішні засади, мають «однакову природу
зовнішньої політики», треба було б наполягти на правді набагато
ґрунтовнішій, ніж суперечливій: ніхто не розуміє дипломатич$
ної стратегії якоїсь держави, якщо він не знає її суспільного ла$
ду, якщо він не вивчив філософії тих, хто нею керує»28.
Основна відмінність ідеалізму і реалізму полягає в різних
уявленнях цих ідейних течій про механізм соціальної і, зокрема,
політичної дії. Для ідеалістичного напряму теорії міжнародних від$
носин політична діяльність полягає у висуненні, ідеологічному об$
ґрунтуванні та мобілізації ресурсів для досягнення певних цілей
соціально$політичного розвитку, в той час як для прибічників
304

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

реалістської школи політична взаємодія розгортається навколо
суто кількісного співвідношення різних владних ресурсів, коли
момент доцільності нейтралізується кількісними параметрами
владного протистояння національних могутностей. Різне бачен$
ня ідеалізмом і реалізмом механізму соціальної і політичної дії,
відповідно, зумовило наголос на різних аспектах міжнародних
відносин, проте саме в протистоянні цих двох течій знайшла своє
найповніше відображення проблема внутрішньополітичних де$
термінант зовнішньої політики.
Вельми показово, що зі спадом напруження холодної війни
цьому питанню приділялося щораз менше і менше уваги, а пред$
ставники нових наукових шкіл його просто не помічали чи вважали
несуттєвим. Власне кажучи, читаючи їх роботи, часто доводиться
самому здогадуватися, як би означену проблему вирішив автор.
Так, у рамках модернізму (напряму теорії міжнародних відно$
син, який претендував на застосування наукових методів у цій га$
лузі) піонер системного аналізу в міжнародних відносинах М. Кап$
лан вирізняв як базові категорії «суттєві» і «трансформаційні»
правила системи, а також три основні характеристики актора —
класифікаційну, владно$силову та інформаційну. Саме класифі$
каційна характеристика і відображала внутрішній структурний
устрій учасника системної взаємодії, який модифікує його зов$
нішньополітичну поведінку. Розгортаючи свої погляди на полі$
тичну систему, М.Каплан доходить висновку про субсистемне до$
мінування, тобто визначеність характеру системи міжнародних
відносин саме характеристиками актора і, відповідно, його внут$
рішнім устроєм. Через те він наголошує, що функціонування
будь$якої системи міжнародних відносин залежить значною мірою
від готовності суб’єктів міжнародної політичної взаємодії свідо$
мо дотримуватися суттєвих правил системи, що також значною
мірою детермінуються внутрішнім устроєм самого актора29.
Інший представник модернізму К. Дойч ґрунтував свої теоре$
тичні побудови на запозиченій (так само як системний підхід
М. Каплана) із кібернетики комунікативній теорії. В його теоре$
тичній схемі також не надається достатньої уваги проблемам внут$
рішнього устрою, зіткненню ідеологій, протистоянню політичних
систем у міжнародному масштабі. Загалом, в його інтерпретації
царина світової політики постає як інтеграціоністська за своєю
природою взаємодія комунікативних сфер — передусім націй та
інших політичних спільнот. Проблематика політичного режиму
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та його впливу на характер зовнішньої політики порушується
лише побіжно, зокрема, коли Дойч намагається визначити цілі
і цінності зовнішньої політики. Називаючи її головною метою
збереження незалежності, гарантування безпеки держави та за$
хист її економічних інтересів, як гарантію національної безпеки
він розглядає опір і недопущення зовнішніх, передусім ідеологіч$
них впливів та проникнень, які б дозволяли маніпулювати націо$
нальною свідомістю. Фактично в його міркуваннях знайшов своє
відображення історичний момент біполярного протистояння, а сам
він перебуває під впливом суто німецьких і, загалом, централь$
ноєвропейських доктрин нації і національної держави, які прос$
то були ним переосмислені в термінах комунікативної теорії30.
Прикметно, що найменше відображення проблема зумовле$
ності зовнішньої політики внутрішнім устроєм знайшла в рам$
ках новітньої альтернативи реалізму — теорії взаємозалежності
та глобалізму. В межах цієї парадигми теорії міжнародних відно$
син було зроблено спробу вибудувати нову макросхему сучасної
зовнішньополітичної взаємодії держав, де жодним словом не зга$
дується про боротьбу ідеологій і протистояння двох систем, а на$
томість акцентується увага на інтеграції, глобалізації, поглибленні
співпраці між країнами. Для прихильників теорії взаємозалеж$
ності притаманне значно ширше від бачення реалізму розуміння
міжнародних відносин. Р. Кеохейн і Дж. Най стверджують, що
світова політика не може бути зведена лише до міждержавних
відносин, а являє собою «розгалужену і багаторівневу мережу
зв’язків, що поєднує численних і різноманітних учасників»31. На
їх думку, зовнішньополітична поведінка перш за все зумовлена
структурним фактором міжнародного середовища — міжнародним
режимом, який є набором облаштувань, що визначають відноси$
ни взаємозалежності: «Міжнародні режими є опосередкованими
факторами між владною структурою міжнародної системи і полі$
тичним та економічним торгом, що відбувається в її рамках»32.
Підсумовуючи, можна зазначити, що як в межах суспільно$гу$
манітарних дисциплін взагалі, так і в рамках теорії міжнародних
відносин, зокрема, на питання щодо внутрішніх детермінант зов$
нішньої політики різні дослідники дають дуже відмінні, часто супе$
речливі і навіть протилежні відповіді. Втім, безперервне суперницт$
во і взаємна критика різних наукових (а також псевдонаукових)
парадигм являє цілком «нормальне» явище в дослідженні суспіль$
ної проблематики, адже лише в запеклих дискусіях представників
306

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

різних точок зору та світоглядних позицій і може відображатися та
усвідомлюватися соціальна реальність. І хоч би як важко не було уз$
годити складний і різноманітний світ з вимогами «цілісної, система$
тизованої та несуперечливої наукової теорії», плюралізм і навіть
еклектизм завжди виявлялися більш продуктивними і корисними,
ніж вузький доктринальний монізм. Звісно, не всі ці теорії рівно$
значні і рівноцінні, відображаючи лише частину складного світу,
проте заперечення досягнень інших, аксіоматичний підхід та пре$
тензії на виключну істинність, повноту й «останнє слово в теорії»
є лише банальним теоретичним імперіалізмом, який часто при$
ховує міжнародно$політичний імперіалізм великих держав.
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Ігор Черінько

ПОЛІТИКА ЛЕЙБОРИСТСЬКОГО УРЯДУ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
(НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЧЧИНИ ТА БАЛКАНСЬКИХ КРАЇН)
У статті розглядається політика лейбористського уряду Ве#
ликої Британії щодо Туреччини та країн Балканського півострова
в контексті їхніх європейських аспірацій. На відміну від інших
держав Західної Європи, Велика Британія активно підтримує
подальше розширення Європейського Союзу, докладаючи полі#
тичних зусиль щодо просування вищезазначених держав до ЄС.
Ihor Cherinko The policy of the British Labour government to(
wards the expansion of the European Union (the cases of Turkey and
the Balkan countries). The present article is dedicated to the policy
of the Labor government of Great Britain towards Turkey and the
Balkan states in the context of their European aspirations. Differing
from other states of Western Europe, Great Britain actively supports
the process of further EU enlargement, undertaking political efforts
to bring the states mentioned above closer to the European Union.
Вступ. Уряд Великої Британії послідовно виступає за розширен$
ня Європейського Союзу. Подібно до їхніх попередників, консер$
ваторів, лейбористи виходять з того, що розширення ЄС відпові$
дає національним інтересам країни. Відповідно до Британської
позиції, розширення ЄС зміцнює і стабільність у Європі в цілому1.
Постановка проблеми. Виходячи з особливостей позиції Ве$
ликої Британії щодо розширення ЄС, ця проблематика вимагає
ретельної наукової розробки в контексті стратегічного курсу Ук$
раїни, спрямованого на набуття членства у Європейському Союзі.
Однак у вітчизняній історіографії розглядувана тематика досі не
знайшла належного наукового висвітлення.
Виклад основного матеріалу. Голова уряду Великої Британії
Гордон Браун наголошував: Європейський Союз є вельми важливим
для успіху Великої Британії, а Велика Британія є вельми важли$
вою для успіху Європейського Союзу. За лейбористським бачен$
ням у ХХІ столітті Європейський Союз має бути надійним, диви$
тися вперед та більш пристосованим до викликів глобалізації
і спроможним отримати користь від неї. Європейський Союз має
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стати потужним глобальним гравцем, що спроможний поширюва$
ти політику захисту прав людини, навколишнього середовища,
в першу чергу на його сусідів. Ще з приходом лейбористів до влади
було запроваджено посаду міністра у справах Європи, що під$
креслює важливість цього напряму для лейбористського уряду2.
Крім того, не допускаючи ідеї федералізації Європейського Сою$
зу, Велика Британія вважає для себе вигідним його розширення
й через те, що входження нових членів до складу ЄС децентралі$
зуватиме цю організацію. Виходячи з того, що боротьба з такими
проблемами, як тероризм, забруднення навколишнього середови$
ща, торгівля наркотиками та людьми, нелегальна міграція, не мож$
ливі без розширення Європейського Союзу, лейбористський уряд
Сполученого Королівства активно просуває ідеї щодо розширен$
ня ЄС. Беручи до уваги, що у разі незадоволення своїх європейських
аспірацій держави$претенденти можуть відійти до іншої сфери
впливу, така політика видається зваженою, враховуючи також,
що, будучи особливим партнером Сполучених Штатів Америки,
яким украй невигідним є поява глобального конкурента на посаді
світової наддержави, якою може стати європейська федерація,
політика лейбористського уряду Великої Британії цілком відпові$
дає національним інтересам держави та її стратегічному курсові.
Опісля розширення Європейського Союзу — 2007 р., яке охо$
пило Болгарію та Румунію, на черзі стали держави Балканського
півострова та Туреччина. Якщо Туреччина вже півстоліття стукає
у двері європейської спільноти, будучи при цьому членом НАТО
та відносно з потужною ринковою економікою, то країни Балкан
вельми різняться у цьому. З колишніх югославських республік
лиш Словенія приєдналася до ЄС у 2004 р., інші країни знахо$
дяться у стадії нелегких перехідних реформ, показуючи різний
рівень наближеності до Європейського Союзу. Албанія хоча і не
перебувала у лавах соціалістичної Югославії, однак і відповід$
ною критеріям на членство у ЄС назвати її тяжко.
Ще у жовтні 2006 р. британськими урядовцями було висловле$
но позицію, що без Туреччини та Балканських країн Європейський
Союз буде неповноцінний, не тільки через їхні історичні зв’язки
з Європою, а й через те, що необхідно включити до свого складу
тих, хто поділяє європейські цінності й принципи європейської де$
мократії. Входження Туреччини до ЄС є шансом довести, що му$
сульманський світ є партнером західної цивілізації, і, замість зітк$
нення цивілізацій, вони підуть шляхом плідного співробітництва.
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Крім того, понад 70 млн населення Туреччини значно догодять
європейському спільному ринкові. З кожним новим розширен$
ням Європейського Союзу з’являються дедалі нові правила, що
підлаштовують критерії членства у ЄС до вимог часу, і необхідно
допомагати Хорватії та Туреччині досягти відповідності цим ви$
могам. Святкуючи п’ятдесятиріччя Європейського Союзу, треба
замислитися, яким він має бути через сто років. А він має бути ще
більш сильним і процвітаючим, і неодмінно налічувати Туреччи$
ну, Хорватію й інші держави Балкан у своєму складі, наголосив
Дж.Хун, міністр у справах Європи Великої Британії3.
Слід зауважити, що перипетії з визначенням майбутніх розши$
рень Європейського Союзу збіглися з активними дебатами стосов$
но посилення федералізації Європейського Союзу і введення такого
елементу у його структуру, як конституція. Як зазначає А. Ва$
луєв, офіційні представники Великої Британії брали доволі ак$
тивну участь у роботі Конвенту над проектом Європейської Конс$
титуції, що була покликана оновити нормативно$правову базу
Європейського Союзу. Всупереч усталеній логіці нові лейбористи
з доволі помітним ентузіазмом сприйняли деякі ідеї й положен$
ня Європейської Конституції, що вона з$поміж іншого дозволяла
прийняти й закріпити нові правила гри у Європейському Союзі
й значно посилювала національний компонент інтеграції. Тим не
менше неочікуваний провал референдумів у Франції й Нідерлан$
дах офіційний Лондон сприйняв спокійно, відклавши питання
ратифікації конституційного договору на більш пізній термін4.
Можна вирізнити двоїсту політику Великої Британії на цьому
фронті: з одного боку, держава підтримувала конституційні ініціа$
тиви у ЄС, з іншого ж, активно просуваючи ідеї розширення, аб$
солютно протидіяла майбутній федералізації Європейського Союзу.
Балканський півострів посідав чільне місце у зовнішній полі$
тиці Великої Британії вже доволі давно. Так, ще за часів Віденсь$
кого конгресу й Кримської війни, часів загострення міжнародних
суперечностей на зламі ХІХ–ХХ століть Сполучене Королівство
особливо опікувалося цим реріоном, не вщухав до нього британсь$
кий інтерес і в роки Другої світової, холодної війни. Особливої
зосередженості набула там британська присутність під час тра$
гічних подій 90$х років. В контексті сучасності Велика Британія
приділяє велику увагу балканським державам, розглядаючи їх
першочерговими претендаентами на входження до Європейсько$
го Союзу. Крім того, на Балканському півострові стикаються
311

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

інтереси кількох значущих британських та американських ком$
паній, у першу чергу Консорціум нафтопроводу AMBO, що має
своїх заступників у верхах американського істеблішменту, та
британської Brown & Root Ltdі5.
Великій Британії доволі вигідним є залучення Балканських
держав до орбіти власної зовнішньої політики, виступаючи
надійним провідником стратегічної мети держав регіону — член$
ства у Європейському Союзі. Велика Британія проявляє себе ак$
тивним самостійним гравцем у встановленні безпеки та стабіль$
ності на Балканах, співпрацюючи в цьому напрямі з провідними
центрами сили сучасного світу, у першу чергу з США, структура$
ми Європейського Союзу, Росією, з якою британські урядовці ве$
дуть регулярні консультації з цього питання6, в той же час вдаю$
чись до недружніх провокативних заяв щодо дестабілізуючої
ролі Росії в цьому регіоні7.
Згідно з позицією Великої Британії поширення європейської
спільноти на Балкани не дозволить повернутися трагічним подіям
90$х років8. Перспектива набуття членства в Європейському Союзі
була і лишається потужним стимулом для реформ. Саме це стиму$
лювало фундаментальні політичні й економічні перетворення у дер$
жавах Центральної та Східної Європи, що приєдналися до ЄС у 2004
та 2007 роках. І ця перспектива також має потужний вплив на Ту$
реччину, Хорватію та інші держави Західних Балкан. Успіхи, що їх
продемонструвала Хорватія у процесі наближення до ЄС, свідчать
про те, що розширення Європейського Союзу є найкращим шляхом
до процвітання Балкан й забуття лих 90$х років. Розбудова демокра$
тичних інститутів, співпраця з Міжнародним трибуналом для ко$
лишньої Югославії є також важливим. Саме через допомогу з боку
ЄС, і великою мірою там є частка Великої Британії, держави Балкан
наближаються до відповідності міжнародним стандартам. Це призво$
дить до підняття рівня життя громадян, допомагає реалізувати прин$
ципи європейського демократичного майбутнього країн регіону9.
На думку лейбористів, саме Туреччина є містком між Євро$
пою та Азією. Для цієї держави членство у ЄС тому є навіть більш
ніж важливим, оскільки дасть їй змогу до економічного зростання,
надасть нових сил до розбудови стабільності та безпеки у регіоні.
Також це сприятиме убезпеченню коридорів постачання енерго$
носіїв до провідних економік світу. Членство Туреччини у ЄС та$
кож доведе зверхність принципів демократії у мусульманському
суспільстві. Тому подальше розширення Європейського Союзу
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є тому найкращим шляхом для забезпечення процвітання та ста$
більності сусідніх держав і найближчого оточення ЄС. Доволі важ$
ливим для ЄС є дотримання своїх обіцянок у процесі переговорів
з кандидатами на вступ.
Подальше розширення, на думку лейбористського уряду,
принесе користь й нинішнім членам Європейського Союзу. Адже
з кожним попереднім розширенням ЄС ставав дедалі міцнішим,
більш надійним та потужним на міжнародній арені. Подальше
розширення сприятиме економічній динаміці Європейського Со$
юзу шляхом розширення внутрішнього ринку та поля для розвит$
ку бізнесу. Також це дозволить бути більш пристосованими до
викликів глобалізації. А також це сприятиме ефективнішому роз$
в’язанню транскордонних проблем, пов’язаних з кліматичними
змінами, боротьбою проти організованої злочинності й терориз$
му. Такі проблеми неможливо розв’язати, якщо Європейський
Союз буде відгороджений стіною від іншого світу. Такі питання
можна вирішити лиш шляхом тісної співпраці, у першу чергу,
з важливими сусідами ЄС.
Якщо ж поглянути на політичну мапу Балканського півост$
рова, стає очевидним, що тамтешні держави знаходяться відпо$
відно до критеріїв на членство у ЄС на доволі різній відстані.
Так, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія не готові всту$
пити до ЄС ані за економічними критеріями, ані за рівнем коруп$
ції, розвитку судової системи.
Македонія ж, у свою чергу, за цими головними показниками
є ближчою до європейських стандартів. Натомість відкритим за$
лишається питання щодо врегулювання протиріч з албанською
меншиною в цій державі. А такий член ЄС, як Греція, погрожує
взагалі блокувати прийняття Македонії до ЄС якщо ця держава
не змінить своєї назви.
Щодо Хорватії, то ця країна на сьогоднішні є найбільш близь$
кою до набуття членства у ЄС з$поміж Балканських держав. Нато$
мість держави ЄС, що побоюються нового поспішного розширення,
висувають до неї щораз вищі вимоги стосовно боротьби з коруп$
цією та прозорістю судової системи.
Сербія хоча й може розраховувати на певні преференції у зв’яз$
ку з визнанням незалежності Косова, натомість поки що не тільки
не примиряється з останнім явищем, а й відкликає послів з дер$
жав ЄС, що визнали незалежність цього краю. Прийняття Сербії
до ЄС за таких умов навряд чи можливе.
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Така держава, як Косово, має доволі примарні перспективи при$
єднатися до ЄС, адже далеко не всі члени останнього навіть визна$
ли це державне утворення. Кіпр, наприклад, категорично проти
цього, зі зрозумілих територіальних суперечок з Туреччиною та
плеканою нею Республікою Північного Кіпру10.
У контексті вивчення ситуації на Балканах важливими є до$
повіді Комітету у європейських справах Палати громад британсь$
кого парламенту, який регулярно стежить за тамтешнім прогресом
і регресом на шляху до ЄС. Так, готуючи стратегію розширення
на 2008–2009 рр., комітет відзначив, що розширення Європейсь$
кого Союзу є вагомим інструментом у забезпеченні стратегічних
інтересів ЄС, стабільності й безпеки транспортних та енергетичних
коридорів. Входження до складу ЄС Туреччини і Балканських
держав має зміцнювати цей процес і є доволі актуальним у кон$
тексті сучасних викликів, таких, наприклад, як проголошення
Косовом незалежності. Європейський Союз вжив заходів до під$
вищення якості критеріїв членства в ньому, що цілком випливає
з Копенгагенських стандартів11.
У пояснювальній записці від 28 листопада 2008 р. міністр у спра$
вах Європи британського Форін Офісу Кароліна Флінт зазначила,
що розширення є одним з найбільш дієвих політичних інстру$
ментів Європейського Союзу, що заохочує стабільність, безпеку
й запобігання конфліктам, особливо в контексті Західних Балкан.
Розширення також дозволить Європейському Союзові збільшити
власні можливості й примножити свою роль на світовій арені.
У зв’язку з цим необхідно провадити в дію відновлений консенсус
ЄС щодо розширення, визначений у грудні 2006 р. Європейською
Радою, який передбачав суворий, але справедливий підхід до тих
держав, що показали прогрес, виконання взятих на себе зобов’я$
зань, а також доводити громадській думці як переваги, так і не$
доліки розширення.
Важливим пунктом доповіді стала дорожня карта для Хор$
ватії. Зазначалося, що вже наприкінці 2009 р. переговори щодо
входження цієї держави до Європейського Союзу можуть вийти
на завершальну стадію. Однак лиш в тому разі, коли державою
будуть виконані усі частини процесу. Було також відзначено необ$
хідність для Туреччини довести до логічного завершення тривалий
процес політичних реформ, що він був уповільнений через внутріш$
ньополітичні негаразди в державі. Відзначалася конструктивна
регіональна роль Туреччини, її зусилля на Кавказі, покращання
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її стосунків з Вірменією, її посередницькі зусилля між Ізраїлем
та Сирією, а також велике значення Туреччини для європейської
енегретичної безпеки. У записці зазначалося, що, незважаючи на
відсутність чіткої і послідовної програми політичного та консти$
туційного реформування, все ж відзначається певний прогрес,
особливо у сфері кримінальної реформи і, зокрема, виключення
з карного кодексу 301$ї статті щодо приниження турецької дер$
жавності, покращання ситуації з національними меншинами, ре$
формування сфери державної служби.
Комітет визнав необхідним відзначити прогрес у виконанні
стабілізаційних угод та угод про асоціацію Албанією, Чорногорією,
Боснією та Герцеговиною. Албанії необхідно забезпечити прове$
дення вільних виборів у 2009 р.,Чорногорії слід зосередитися на
судовій реформі, а Боснії та Герцеговині потрібно загалом визна$
читися з обраним для себе майбутнім. Для Сербії найбільш важли$
вим є розвиток відносин з кримінальним трибуналом з колишньої
Югославії та демократичний розвиток. Можна розглянути й пи$
тання про надання Сербії у 2009 р. статусу кандидата на членство
у ЄС. Щодо Косова, то це державне утворення цілком розділяє
перспективи решти держав Західних Балкан. У документі було
відзначено суттєвий прогрес Албанії протягом останніх років12.
Боснія і Герцеговина є на шляху реформ, однак що стосується
відповідності критеріям членства у ЄС, то ситуація не настільки
рожева, адже процес реформ у тут триває повільно13.
У 2008 р. Хорватія здійснила вагомий прогрес на шляху до
наближення до ЄС у всіх сферах. 18 пунктів переговорів відкри$
лися, 4 були закриті. Та попри все ще є поле робіт для подальшо$
го покращання ситуації у сфері боротьби з корупцією, реформу$
ванні юридичної системи й системи державної служби14.
Британські парламентарі відзначили, що у Македонії спосте$
рігається певний прогрес на шляху до Євросоюзу, особливо у сфері
поліцейської реформи та реформування судової системи. Однак
державі потрібен компроміс політичних партій, врегулювання
спірних питань з сусідами та вдосконалення системи державної
служби15.
На думку комітету, Чорногорія здійснила прогрес на шляху
наближення до Європейського Союзу, особливо у сфері зміцнен$
ня державних інституцій. Натомість лишається багато напрямів,
за якими потрібно працювати, такі, як боротьба з корупцією, ор$
ганізованою злочинністю, реформа судової системи16.
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Сербія хоч і показала прогрес на шляху до Європейського Со$
юзу, однак країні необхідне серйозне удосконалення законодав$
чої бази17.
Косово досягає впевнених успіхів на шляху наближення до
ЄС. Серед інших держав Західних Балкан Косово має чітке євро$
пейське майбутнє, однак лиш крізь шлях послідовних демокра$
тичних реформ18.
Натомість у своїх європейських сподіваннях щодо розширен$
ня Велика Британія, на жаль, здебільшого може спиратися на
підтримку лиш країн так званої «Нової Європи», тобто тих, що
приєдналися до ЄС внаслідок розширень 2004 та 2007 років. Так,
у 2008 р. президенти держав Центральної та Східної Європи од$
ностайно висловилися за прийняття до Європейського Союзу та
НАТО усіх Балканських держав та України19. Натомість країни
Західної Європи, чия вага у процесі прийняття рішень в ЄС є над$
то значною, оптимізму Великої Британії не поділяють, посилаю$
чись на обмеженість сучасних можливостей ЄС щодо розширен$
ня та на елементарне несприйняття своїм населенням ідей
постійного прийняття до лав Європейського Союзу країн зі слаб$
кою економікою та низьким ВВП на душу населення.
Висновки. Не відомо, де закінчуються кордони Європи. Якщо
у 1987 р. Марокко було відмовлено у членстві в ЄС через неєвропей$
ську географічну належність цієї держави, то стосовно Туреччини
активні дискусії тривають. Існують прогнози щодо подальшого
розширення Євросоюзу до 40 членів і набуття кордону ним з Іра$
ком та морського кордону з державами східного узбережжя Кас$
пійського моря. Натомість, як відзначає британський науковець
С. Мулвей, на сьогодні європейські лідери прагнуть розширення ЄС
набагато більше, вбачаючи в цьому зміцнення демократії і стабіль$
ності у Східній Європі, аніж народи, які вони представляють20.
Однак, розглядаючи політику лейбористського уряду Великої
Британії щодо розширення Європейського Союзу, слід відзначити
однозначний позитив, який полягає у тому, що попри шалений
скептицизм багатьох членів ЄС Велика Британія і далі цілеспря$
мовано наполягає на необхідності подальшого збільшення членів
Європейського Союзу, не відступаючи зі своїх позицій.
___________
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Сергій Полтавець

БІОГРАФІЯ І. ПОЛТАВЦЯОСТРЯНИЦІ:
ШЛЯХ ВІД КОЗАКА ДО ГЕТЬМАНА
Проаналізовано політичну кар’єру І. Полтавця#Остряниці
у світлі його життєвого шляху. Ключові слова: українська дер#
жава, гетьманат, генеральний писар.
Sergey Poltavets Biography of I. Poltavcya — Ostryanici: a path
is from a cossack to the hetman. The political career of I. Poltavcya#
Ostryanici is analysed in the light of him vital way.
Українська держава часів П. Скоропадського, її становлення
та особливості політичної еволюції досить глибоко проаналізо$
вані як в роботах безпосередніх учасників подій: самого Гетьма$
на, В. Винниченка, П. Христюка, Д. Дорошенка, С. Петлюри,
М. Шаповала, так і наших з вами сучасників — вчених: В.Солда$
тенка, О. Реєнта, Ю. Шаповала, М. Жулинського, П. Гай$Ниж$
ника, Т. Осташко та інших.
З огляду на полярність в оцінках як політичних подій, так
і персоналій давати однозначні відповіді на складні питання про
роль тієї чи іншої історичної особистості в тогочасних трансформа$
ційних суспільних процесах досить складно. Повністю погоджу$
ємося з оцінкою, даною чл.$кор. НАН України В.Солдатенком:
«Людські долі дуже примхливі, а часом надто суперечливі та
важко збагненні. Якщо ж мова заходить про осягнення життєвого
й творчого шляху непересічних особистостей, коли історія сплела
їхні біографії, їхню діяльність у тугий вузол, заплутавши непрості,
іноді вкрай нерівні стосунки, привівши в антагоністичні зіткнен$
ня характери, таланти, світоглядні й моральні орієнтації, дати
якісні, чіткі, «прозорі» оцінки, котрі б задовольнили б відразу
«всі смаки», просто неможливо, нереально»1.
Буремне море життя досить часто змінює долі, життєві перспек$
тиви людей. Розставляючи наголоси та акценти в біографії тих
чи інших політичних діячів, вчені часто розділяють їх на «пози$
тивних» та «негативних». Така категоричність в оцінках викли$
кана багатьма факторами: політичною доцільністю, сучасною на$
уковою кон’юнктурою, симпатіями чи антипатіями. Не уникла
такої «однозначності» в оцінюваних судженнях і біографія І. Пол$
тавця$Остряниці. У жовтні 1917 р. на загальному з’їзді Вільного
318

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

козацтва в Чигирині його було обрано наказним отаманом, чле$
ном Генеральної Ради, пізніше в 1918 році він стає Генеральним
писарем Гетьмана України П.Скоропадського.
«Біографія» І. Полтавця$Остряниці та «Виписка з послужно$
го списку», які наводяться нижче, отримані автором з Німеччи$
ни з особистого архіву Олени Полтавець — доньки І. Полтавця$
Остряниці. Переклад зазначених документів здійснений студент$
кою Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Веронікою Рядок.
«Біографія»
«Сім’я Івана Полтавця фон Остряниця походить від воєводи
Черкаського рицарства, князя Мстислава Острогета, який був
засновником замку та міста Острог, розташованого на Дніпрі, ку$
ди впадає Десна.
Нащадки князя Мстислава Острогета в козацькій Україні,
тоді більш відомій як «Запорозька Січ», породили в ХVII та XVIII
ст. видатних державних діячів. Найбільш відомими з них є: Якоб
(Яків — П.С.) Остряниця — Гетьман козацької України в 1632 р.
та Стефан Остряниця — Гетьман козацької України в 1638 р...
Іван Васильович Полтавець фон Остряниця народився 26 ве$
ресня 1890 р. в Суботові в родовому замку його сім’ї (на сьогодні
це територія між с. Суботовим та с. Новоселицею Чигиринсько#
го району Черкаської області — П.С.).
З 1899 по 1908 він був вихованцем Сумського кадетського кор$
пусу, з 1909 по 1912 — юнкером Чугуївської військової школи.
У 1912 р. відповідно до найвищого розпорядження він був пред$
ставлений до лейтенанта імперсько$російської армії і, як козак за
походженням, був зарахований в 1$й кубансько$козацький полк.
Наприкінці 1912 р. його призначили на посаду ад’ютанта (на$
чальника штабу) в Туркестані і на цій посаді він залишався до бе$
резня 1913 р.
У березні 1913 р. відповідно до найвищого розпорядження його
направили в Читу (Сибір) з дорученням супроводжувати караван
із Угри (частина Монголії) в Лазу (Тибет) під прикриттям козаків.
1914–1917 рр. він був задіяний у світовій війні. Закінчив її
в чині ротмістра і був нагороджений всіма орденами старшого
офіцера, навіть «Золотою шаблею» та орденом св. Георгія.
У 1915 Полтавець фон Остряниця відповідно до царського ука$
зу був відряджений до головнокомандувача Кавказько$турець$
ким фронтом генерала Юденича. Йому було доручено формуван$
ня курдського окремого корпусу, з яким він вирушив у напрямку
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Моссула (Терція), щоб підтримати операцію англійського полков$
ника Лавренца, котрий був задіяний в Арабії.
У 1916 р. він був відряджений в машино$танкову офіцерську
школу до Петербурга і після її закінчення став командиром маши$
но$панцерного батальйону при штаб$квартирі головнокомандувача.
У 1917 р. був відряджений в Петербург, де перебував до початку
російської революції. В травні того ж року відряджений до Києва
з частиною козацької лейб$гвардії козацької дивізії та царського
конвою.
У жовтні 1917 р. був відряджений українським республі$
канським урядом на Конгрес запорозьких козаків, на якому він
переважною більшістю голосів був призначений на «пана отама$
на» (головнокомандувача).
У квітні 1918 р. український уряд відсторонився від Грушевсь$
кого, який підписав Брестський мир з Німеччиною та Австро$
Угорщиною, і призначив гетьманом Козацької України генерал$
ад’ютанта Павла Скоропадського головою держави.
У травні 1918 р. за указом гетьмана його (І. Полтавця#Ост#
ряницю — П.С.) призначили канцлером Козацької України, при
цьому він залишався на посаді уповноваженого (наказного) ота$
мана козацького народу.
У грудні 1918 р. Полтавець фон Остряниця емігрував після
захвату влади Директорією під керівництвом Винниченка — Пет$
люри в Константинополь (Терція).
У 1919 р. він переїхав з Константинополя до Відня, а звітди
в Мюнхен в 1920 р.
У червні 1920 р. як такий, що не має громадянства, він отримує
Нансеновський паспорт. Протягом своїх еміграцій він жив на ті
засоби, що отримував від історичних праць, уроків верхової їзди,
журналістики, уроків мови (російсько$українських), як від декора$
тивного, так і від художнього живопису, від участі в кінозйомках.
На початку 1942 р. німецьке ВТЗС (Верховне головнокоман$
дування Збройних сил) емігрантів, котрі більше 10 років жили
в Німеччині, призвало на службу в тил та штаби.
У жовтні 1942 р. Полтавець фон Остряниця отримує наказ з’яви$
тися для з’ясування особистих даних в окружне командування
III (Мюнхен).
На службі його визнали (військовозобов’язаним). Він хотів ухи$
литися від призову, а тому просив, щоб його перерозподілили в ко$
зацький резерв, який підпорядковувався ВГЗС. Його прохання
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було задоволено в листопаді 1942 р., він був переведений до резерв$
ного полку, де пробув до кінця війни начальником штабу. Військо$
ві білети були відібрані командуванням союзників. (Незважаючи
на те, що біографія написана від третьої особи, вона підписана
самим І. Полтавцем#Остряницею — П.С.).
«Виписка із послужного списку № 1340–1415, виданого 15 лис$
топада 1918 р. полковнику Івану Васильовичу Полтавцю фон Ост$
ряниця».
«Із якого видно, що полковник Полтавець фон Остряниця пе$
ребував на дійсній військовій службі при Українському козачому
формуванні та одночасно займав посаду генерала штабу найсвітлі$
шого Гетьмана України по ліву та праву сторону Дніпра та шефа
Генеральної канцелярії в українському козачому війську, геть$
мана козаків та запорозьких козаків та відзначений такими орде$
нами та знаками пошани:
1. Орденом святої Анни 4$го ступеня з написом «За хороб$
рість»;
2. Орденом святого Станіслава 3$го ступеня з мечем та орденсь$
кою стрічкою;
3. Орденом святої Анни 3$го ступеня з мечем та орденською
стрічкою;
4. Орденом святого Станіслава 2$го ступеня з мечем;
5. Орденом святої Анни 2$го ступеня з мечем;
6. Орденом святого Володимира 1$го ступеня з мечем та ор$
денською стрічкою;
7. Шаблею святого Георгія з написом «За хоробрість»;
8. Медаллю в пам’ять про 200$ліття битви під Полтавою;
9. Медаллю в пам’ять про 300$ліття династії Романових;
10. Медаллю за заслуги під час мобілізацій;
11. Знаком офіцера снайперської школи на честь закінчення;
12. Знаком офіцера танкової школи на честь закінчення;
13. Знаком Чугуївської офіцерської школи на честь закінчення.
Народжений 26.09.1890 р. в Суботові Чигиринського повіту
Київської губернії. Походить з української дворянської шляхти
1362 року. Належить до греко$католицької конфесії. Нащадок дво$
рянина Василя Вуковича Полтавця фон Остряниці та його дру$
жини Ганни Павлівни, вродженої Житницької.
Платня полковника Полтавця фон Остряниці була прирівня$
на до платні командувача особливим корпусом. Сімейний стан —
неодружений.
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Полтавець фон Остряниця не мав штрафів/покарань, які б об$
межували привілеї його заслуг.
Учасник кампанії проти Німеччини та Австро$Угорщини в пе$
ріод з 19.06. 1914 — по 21.04. 1917.
Закінчив 6.09. 1912 р. офіцерську школу та був призначений
хорунжим із зарахуванням 1911 року як року служби.
26.09. 1914 р. відповідно до найвищого наказу за № 394713
був призначений сотником.
Відповідно до вищого наказу за № 291 від 17.02. 1916 р. приз$
начений підєсаулом.
На основі наказу військового міністра за № 563 від 26.04.
1917 р. був призначений єсаулом. Наказ на фронт № 237.
Відповідно до наказу військової канцелярії за № 1 від 29.04.
1918 р. призначений військовим старшиною.
Відповідно до наказу військового міністра за № 569 від 17.10.
1918 р. був призначений (отримав чин) полковника.
Відповідно до реєстру № Н 80–835.
Консульство Української народної республіки в Мюнхені цим
підтверджує відповідність вищезазначеної німецької виписки
з російським оригіналом послужного списку полковника Івана
Полтавця фон Остряниці.
Мюнхен, 17 травня 1922 р.
Підпис власника довідки».
Разом з випискою додається копія документа, яка має назву
«Таким було моє життя», справедливим буде припустити, що ця
довідка написана особисто І. Полтавцем$Остряницею.
«Батьківський дім».
«Якщо Ви хочете знати, де знаходиться місто Чигирин, тоді
Ви повинні взяти в руки Великий словник...
Там записано: Чигирин, повітовий центр Київської губернії з на$
селенням 13–15000 жителів, лежить на обох берегах річки Тяс$
мин, віддалений від Дніпра на 10–15 км. Там знаходиться портове
містечко Бушин.
Крім цієї замітки більше даних немає.
...(Вірогідно втрачено слово «Відомо» — П.С.), що Чигирин
побудований приблизно 1000 років тому як укріплення племе$
ні/дружини козаків Чиги, які прийшли з Кавказу, котрі назива$
лися також черкасами. Його сьогоднішні жителі несуть/мають
в собі ознаки і Чиги, і черкасів. Вони від середнього до високого
зросту, мають легку ходу і чоловікі, й жінки.
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Доля склалася так, що я (І.Полтавець#Остряниця — П.С.)
з’явився поряд з цією державою (запорізькою козачою державою).
...ескадрон кубанських козаків, які скакали в Чигирин. Ко$
мандиром цього ескадрону був мій майбутній батько Василь Ву$
кович Остряниця, в екіпажі сидів також мій майбутній дід граф
Павло Житницький, генерал у відставці та почесний староста ко$
заків з Тереку.
Мій батько отримав відпустку та поїхав зі своєю молодою дру$
жиною в Кубанську область, станицю Малоросійську, де він ще
до свого переселення на Україну жив постійно і де до сьогодні
живуть наші родичі з прізвищем Полтавець».
Як бачимо з вище наведених матеріалів, І. Полтавець$Остря$
ниця був професійним військовим, мав серйозний досвід та брав
участь у військових операціях. І хоча пізніші оцінки діяльності
І. Полтавця$Остряниці мають чітко виражене негативне забарвлен$
ня, не відкидаючи їх повністю, дозволимо собі стверджувати, що все
було не так однозначно. Виваженою, на наш погляд, у цьому сенсі
є позиція О.Реєнта, котрий пише: « Існував ще один фактор, який
зумовив подальшу атомізацію українського самостійницького
руху. Він пов’язаний з появою фашистської й націонал$соціалістич$
ної ідеологій, що стрімко набували популярності. Наці$фашизм
сприймався деякими діячами як ефективний інструмент, здатний
швидко розв’язати складні соціально$економічні, національні,
політичні проблеми, що нагромаджувалися десятиліттями»2.
Протиставлення ідей та поглядів на подальшу долю України
П. Скоропадського та І. Полтавця$Остряниці в 20$х роках XX ст.
трактується дослідниками як таке, що існувало завжди. При цьо$
му часто ігнорується той факт, що їх взаємовідносини пройшли
серйозне випробування часом. Варто хоча б згадати ті оцінки та
характеристику, яку давав І. Полтавцю$Остряниці П. Скоропадсь$
кий у 1917–1918 роках: «Многие его переоценивали то в хорошую,
то в дурную сторону. На самом же деле это в общем был неглупый
человек, большой украинский энтузиаст, гетманец, чрезвычайно
честолюбивый, авантюрист в полном смысле этого слова, его мож$
но было подбить на патриотическое предприятие. ...Удивлялись,
почему я повысил и приблизил к себе так Полтавца. Меня в этом
упрекали люди, которые, так сказать, палец о палец не стукнули
для создания такого большого дела, как целое государство, да еще
в такое время. Полтавец со мною пережил многие невзгоды, неуже$
ли я должен был, достигши власти, выкинуть его за борт?»3.
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Варто взяти до уваги також те, що свої «Спогади» П. Скоропад$
ський почав писати 5 січня 1919 р., через 3 тижні після падіння
Гетьманату, а закінчив — 6 травня 1919 р., отже, оцінки, дані
І. Полтавцю$Остряниці, стали результатом серйозних роздумів.
Найголовнішою причиною негативних відгуків та прямих
звинувачень І. Полтавця$Остряниці у деструктивній діяльності
в середині монархічних сил в еміграції деякі дослідники вважа$
ють виникнення у нього власних політичних амбіцій. «Заява
«Закордонної групи У.Н.Вк. Т.» була, на нашу думку, лише чер$
говою авантюрою І. Полтавця$Остряниці, який не цурався жод$
них політичних контактів, аби здобути політичний вплив і заяви$
ти про себе як лідера українських національних сил»4. Видається
дивним, що наявність таких амбіцій у П. Скоропадського, В. Вин$
ниченка, С. Петлюри та багатьох інших не вважається чимось
незвичайним, у той час як І. Полтавцю$Остряниці в них відмовлено.
Діяльність І. Полтавця$Острянині на еміграції в науковій лі$
тературі визнається однозначно деструктивною. Його сучасники
з УНРівських кіл так характеризували його політичну активність:
«Найменш солідною зо всіх політичних груп, що ставляться во$
роже до УНР і не підлягають у своїй діяльності чи не координу$
ють її з політикою уряду УНР, є група колишнього ад’ютанта
гетьмана Скоропадського — група Полтавця (Остряниці). Коли
ми і звертаємо на неї увагу, то тому, що хоч яка вона нечисленна
і несерйозна в своїй праці, але, тим не менш, приносить велику
шкоду нашій національній справі... Звичайно, ніхто з керуючих
кіл європейських держав з ним не рахується, а розібравши, що
воно таке Остряниця та його організація УНКТ («УНАКОТО»), по$
чинають взагалі, не чувши, може, нічого про українську справу
другого, з посмішкою, несерйозно ставитися взагалі до українст$
ва»5. Це оцінка, подана в інформаційному бюлетені № 1 Держав$
ного центру УНР, датованого 15 листопада 1928 р. Хоча в 1922 р.
відносини І. Полтавця$Острянині з урядом УНР були значно теп$
лішими. Так, наприклад, у п. I Протоколі наради між генерал$
поручником М. Омеляновичем$Павленком та представниками
Українського національного козацького товариства про спільну
працю в напрямі розбудови лав Товариства та створення Союзу
чорноморських держав стверджується: «Вжити заходів до об’єднан$
ня національних державних і активних елементів як серед цивіль$
них, так і військових українців з метою зведення їх в єдиному
Українському Козацькому Товаристві для відбудови Української
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Самостійної Держави, покладаючи в ґрунт своєї праці національ$
но$козацьку державну думку і не вирішуючи завчасно конечних
форм внутрішнього устрою, що має всановити український нарід
через національний сейм, а також відносячись лояльно до сучас#
ного Уряду УНР»6 (виділено мною — П.С.).
Ще один момент у діяльності І. Полтавця$Остряниці додає його
політичній біографії «темного» забарвлення. Йдеться про його слу$
жбу у німецькому війську в часи Другої світової війни. В цілому
погоджуючись з такими оцінками, все ж треба зважати на те, що,
як ми бачимо, з наведеної вище його біографії, він не брав участі
у безпосередніх військових діях. Слід також враховувати загаль$
ну соціально$політичну ситуацію в країні (Німеччині) та спробу$
вати поставити себе на місце тієї людини, оцінки якій нам так
легко давати на відстані в 63 роки.
Виходячи із вищезазначеного дозволимо підсумувати, що біо$
графія І. Полтавця$Остряниці загалом характеризується різно$
барвністю, строкатістю, динамічністю подій. Одночасно, політичні
погляди та різноманітні проекти, які він розробляв з метою від$
родження української державності, все ж не змінювалися карди$
нально, а знаходилися в єдиному політико$ідеологічному руслі.
Щодо авантюрності його вдачі, то треба робити поправку на геопо$
літичні реалії того часу, особистісний зріз взаємин у середовищі
української політичної еміграції і таке інше. Відстоюючи свою
політичну позицію, І. Полтавець$Остряниця не зраджував власному
сумлінню, навіть тоді, коли проголосив себе «Гетьманом і націо$
нальним Вождем всієї України, обох боків Дніпра та військ коза$
чих і запорозьких», «диктатором Української народної козацької
республіки», бо завжди пам’ятав про власну землю та рідний народ.
___________
1

Солдатенко В. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революцій$
ної доби. — К., 2007. — С. 5.
2
Реєнт О. П.Скоропадський. — К., 2003. — С. 261.
3
Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918. — К. — Фі$
ладельфія, 1995. — С 82–83.
4
Терещенко Ю., Остапко Т. Український патріот з династії Габсбургів:
Науково$документальне видання. — К.: Темпора, 2008. — С. 89.
5
Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали. —
К.: Парламентське видавництво, 2008. — С. 337.
6
Там само. — С. 126.
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ІV. ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Володимир Кулик

ОЗНАЧУВАЛЬНІ РАМКИ В НОВИННИХ ТЕКСТАХ
УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІЙ
У статті проаналізовано застосовувані в новинних текстах
українських газет і телеканалів тлумачення або, за поширеним
терміном, обрамлювання представлюваних подій. Наголошую#
чи одні аспекти й притлумлюючи інші, кожна рамка ставить
представлювані події в певний контекст і таким чином спону#
кає авдиторію тлумачити їх певним чином. Особливу вагу звер#
нено на непроблематизаційні представлення, що обрамлюють
певні дії як належні чи принаймні прийнятні.
Volodymyr Kulyk Interpretative frames in news texts of the
Ukrainian mass media. The article analyzes interpretations or, to
use a popular term, frames of represented events which are used in
news texts of Ukrainian newspapers and television channels. By
emphasizing some aspects and downplaying others, each frame
places represented events in a certain context and thus urges the
audience to interpret them in a certain way. The analysis pays par#
ticular attention to non#problematized representations which frame
certain actions as appropriate or at least acceptable.
Одним із ключових аспектів упливу мас$медій на авдиторію
критичні дослідники вважають здатність медійних текстів не прос$
то відбивати (як подають це самі журналісти та здебільшого сприй$
мають читачі й глядачі), а означати, наділяти значенням суспільну
реальність. Медії не транслюють уже створені значення, а вико$
нують «активну роботу добирання та представляння, структуру$
вання та формування», що й дає їм змогу підтримувати й накидати
«набір панівних вартостей, уявлень, ритуалів та інституційних
процедур («правил гри»), які систематично й послідовно діють на
користь певних осіб і груп коштом інших». Ба більше, уприві$
лейоване становище медій у дискурсивному просторі дозволяє їм
приховувати свою ідеологічну роботу, наділяючи, як сказав Стю$
арт Гол, «свої обмежені погляди тією природною чи божествен$
ною неминучістю, яка надає їм вигляду універсальних, природ$
них і тотожних самій «реальності»»1.
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Різні автори називали означувальну роль медійних текстів
по$різному, але найпоширенішим є її тлумачення як рамки (чи,
за дослівним перекладом англійського слова, фрейму), що задає
певний погляд на представлюваний об’єкт або явище. За словами
Вільяма Ґемзона й Андре Модільяні, «медійний дискурс можна
уявити собі у вигляді набору інтерпретаційних обгорток, що на$
дають значення [представлюваному] питанню. [Кожна] обгортка
має внутрішню структуру, в основі якої лежить центральна ор$
ганізаційна ідея, або рамка, щоби надавати сенсу подіям, про які
йдеться, [та] вказувати, в чому полягає питання»2. Як зазначав
один із перших дослідників означувальних рамок Тод Ґітлін, во$
ни діють як «засади добирання, наголошування й представлян$
ня, складені з маленьких невисловлених теорій про те, що існує,
що відбувається та що має значення»3. Наголошуючи одні аспекти
й оминаючи або притлумлюючи інші, кожна рамка ставить пред$
ставлювані події та явища в певний контекст і спонукає авди$
торію тлумачити їх певним чином.
Спочатку науковці гадали, що в кожному тексті є одна інтер$
претаційна рамка, проте згодом поширилася думка про можливість
поєднання кількох різних обрамлень, одні з яких можуть бути
важливішими для його інтерпретації, ніж інші. Деякі автори вва$
жають множинність обрамлень свідомою стратегією виробників
медійних продуктів, яка дає змогу забезпечувати «реґульовану
широту ідеологічних позицій, що задовольняють інтереси й потре$
би певного діапазону потенційних глядачів»4. Водночас множин$
ність рамок і певна довільність їх «відчитування» пов’язані з тим,
що їх застосування ніколи не є явним: «рамки в медійних текстах
не оголошують і не наголошують себе, а постають як природні
й очевидні способи розповідання історій і пов’язування подій із
нашим життям»5. Така «невидимість» надаваного подіям і яви$
щам обрамлення робить чи не найбільший внесок в ідеологічний
вплив медій: не показуючи своєї діяльності щодо вибору для
кожного представлюваного фраґмента реальності певних інтерп$
ретаційних рамок, вони навіюють авдиторії враження неспотво$
реного демонстрування цих фраґментів.
Однак неявність зазвичай є наслідком не приховування обрам$
лювальної діяльності, а її неусвідомленого, більш чи менш авто$
матичного виконання. Працівники медій свідомо чи несвідомо
дотримуються усталених конвенцій щодо належних способів пред$
ставляння в певних жанрах подій і процесів певних типів (що їх
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вони теж зазвичай виділяють автоматично). Таким чином, дотри$
мання конвенцій не тільки зменшує кошти виробництва медій$
них продуктів, полегшуючи ухвалення технологічних і творчих
рішень, а й формує певні очікування авдиторії, подальше задово$
лення яких робить продукти прийнятними й популярними. На$
віть у новинах, де представлювані явища можуть бути справді
новими й непередбачуваними для виробників, вони воліють «по$
кладатися на обмежений запас уже наявних пояснень і контекс$
туалізаційних засобів, щоб дати раду «проблематичним реаліям»
і зробити їх зрозумілими»6. Це дає журналістам змогу застосову$
вати до представлюваних подій і процесів рамки з досить вузько$
го ідеологічного репертуару, який, на думку критичних нау$
ковців, переважно збігається з поглядами панівного класу.
Способи обрамлювання представлюваних подій зазвичай ана$
лізують якісними методами, хоча до них можна застосовувати
й кількісні, надто якщо йдеться про великі текстові масиви, де
ідеологічних ефектів слід очікувати від повторення певних спо$
собів у великій кількості текстів. Аналізуючи характерні обрам$
лення, застосовувані в новинному дискурсі українських медій,
я залучатиму деякі кількісні вимірювання, використовуючи
приклад останнього тижня березня, а часом і все перше півріччя
2008 року. Але щоб детально дослідити означувальні стратегії,
надаватиму перевагу якісному аналізові окремих характерних
для українських медій новинних текстів, що їх вибиратиму з то$
го$таки півріччя. Застосовані рамки й наголошені в них аспекти
я розглядатиму на тлі тих, що їх використано побіжно або зіґно$
ровано взагалі.
Одним із найпоширеніших та ідеологічно найважливіших об$
рамлень є те, яке медії переважно застосовують у текстах про дії
влади і яке можна назвати рамкою належної діяльності влади.
Повторення слів не означає повторення суті: я тверджу, що біль$
шість текстів на тему діяльності влади застосовують до неї рамку,
котра подає цю діяльність як належну чи принаймні нормальну.
Визначальною рисою цієї рамки є відсутність практично будь$
яких елементів проблематизації представлюваних дій чи твер$
джень. Таке представлення буцімто просто повідомляє про подію,
а не означує її — але ця позірна інформаційність означає, що ме$
дійний текст зберігає означення, запропоноване в джерелі, на під$
ставі якого журналіст цей текст творить. Власне, ця риса прита$
манна всім представленням якоїсь дії чи події як нормальної, що
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йому медії надають перевагу в текстах про більшість об’єктів своєї
уваги. Але особливо часто це представлення застосовують до дій
влади: і через небажання більшості медій ставити під сумнів ці дії,
що могло б наразити канал чи видання на конфронтацію з відпо$
відним органом чи посадовцем, і, не менш важливо, через переваж$
не покладання на владні структури як головне джерело інформа$
ції про їхню власну діяльність та якось пов’язані з ними вчинки
інших осіб і груп.
Саме за «повідомленнями» (теж буцімто суто фактичними й не$
означувальними) органів влади українські медії здебільшого пред$
ставляють і надзвичайні події на кшталт аварій літаків, і скоєні
злочини та затримання підозрюваних осіб, і навіть соціальні проб$
леми, приміром, наявність у країні небезпечних інфекційних за$
хворювань. Про всі ці події та процеси журналісти часто$густо
пишуть із погляду дій влади щодо їх виявлення чи подолання їх
наслідків — і зазвичай лише тоді (й остільки), коли ті наслідки
влада вважає небажаними, а саму подію чи процес, відповідно,
проблемою, медії переносять цю проблематизацію в свої тексти.
Натомість дії влади — скажімо, невчасне виявлення явища, яке
вона вважає проблематичним, або неадекватне, з погляду при$
четних чи якихось інших осіб, реаґування на нього — проблемою
здебільшого не стають. Як пояснив причину поширеності такої
практики керівник новинної служби телеканалу СТБ Олексій Мус$
тафін, журналісти йдуть «шляхом найменшого спротиву», прий$
маючи від зацікавлених у позитивному представленні своєї ді$
яльності політиків (тобто їхніх піар$служб) «новини під ключ», до
виробництва яких вони самі не мають докладати жодних зусиль
і за які нерідко ще й дістають матеріальну винагороду. Натомість
критичне представлення влади потребує зусиль (зокрема пошуку
інформації), для докладання яких журналісти та їхні зверхники
мусять мати мотивації: відповідні уявлення про суспільну функ$
цію медій і певність у тому, що зусилля сприятимуть її виконанню.
На думку Мустафіна, нині в Україні таких мотивацій здебільшо$
го не мають ані власники, ані менеджери, ані журналісти7.
Яскравим прикладом застосування цієї рамки були матеріали
про аварію українського судна біля берегів Гонконґу в березні
2008 року. Хоча більшість телеканалів і газет поверталися до цієї
теми щодня впродовж тижня або й довше, в жодному тексті не
поставлено під сумнів слушності й ефективності дій української
урядової делеґації, що координувала пошукові роботи — попри
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те, що вони не призвели тоді не лише до порятунку зниклих мо$
ряків, а й до знаходження їхніх тіл чи підняття на поверхню са$
мого корабля. Щонайбільше журналісти могли дорікнути владі
Гоконґу, яка, мовляв, не докладала всіх зусиль або чинила пере$
шкоди українським урядовцям. Але найбільшу провину за неза$
довільні результати пошукової операції вони покладали на погану
погоду, а також на затримку прибуття спеціального крану, що мав
підняти судно (він теж поставав немовби самостійним суб’єктом
дії, бо журналісти не вказували, хто ж саме спричиняє його даль$
шу затримку). Водночас жодного разу не поставлено питання, чи
українська делеґація використала всі належні засоби, аби змуси$
ти тамтешню владу якнайшвидше спровадити потрібний кран або
допитати екіпаж китайського корабля, не кажучи вже про з’ясу$
вання потреби далі вести рятівні роботи (замість піднімати судно
й запобігати витіканню нафти). Тобто медії обрамлювали свої пред$
ставлення подій передусім як порятунок/пошук українських мо$
ряків, провідну роль у якому відігравали вітчизняні урядовці.
Поряд із рамкою/дискурсом порятунку стражденних (та ще
й співвітчизників, до долі яких у таких ситуаціях медії виявля$
ють особливу увагу) застосовувано дискурс діяльності влади, кот$
ра за відсутності проблематизації поставала професійною, відпо$
відальною та адекватною ситуації.
Таке обрамлювання безперечно переважає в представленнях
дій за участю влади, а тим паче тих, у яких вона сама (тобто її пред$
ставники) є головним або єдиним суб’єктом. У конкретних текстах
рамка належної діяльності влади поєднується з якимись інши$
ми, що їх визначає ділянка, котрій присвячено представлювану
дію когось із владців, та характер утручання в цю ділянку (можна
виділяти, скажімо, рамки закордонного візиту, офіційного висту$
пу чи подання законопроекту). Наприклад, 24.03.2008 телекана$
ли одностайно внесли до випусків новин сюжети про те, що Пре$
зидент Ющенко подарував найвищій людині планети Леонідові
Стадникові автомобіль, спеціально переобладнаний під його уні$
кальний зріст, і навіть трохи покатав «велетня» у дворі свого сек$
ретаріату. Наголошено, що Президент відгукнувся на Стадникове
прохання допомогти й що допомоги той справді потребує, бо через
надмірну вагу йому важко ходити. Водночас низку питань, що їх
можна було порушити в зв’язку з діяльністю влади загалом і бла$
годійністю зокрема, в жодному тексті не порушено. Зокрема,
журналісти не питали, чому Президент має допомагати саме цій
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людині й саме автом, на якому вона, за власним зізнанням, їзди$
тиме не лікуватися чи працювати, а подорожувати: «Не завжди
коштів вистачає, щоб найняти буса. А в цій машині я зможу
зручно, комфортно під’їхати, транспортуватися в любе місце Ук$
раїни. Буду більше подорожувати, так як я люблю подорожува$
ти, нові місця. Мої родичі всі будуть задоволені»8. Ба більше, де$
які автори мимохідь згадували, що, дізнавшись про Стадникове
прохання, «голова держави доручив одній з автомобільних кор$
порацій України адаптувати салон і водійське місце автомобіля
мінівену Chevrolet з урахуванням видатного зросту Леоніда»9, —
але не вважали за потрібне з’ясувати, чи має він право щось до$
ручати приватному підприємству та хто платив за виконання до$
рученого. Завдяки оминанням цих аспектів усі тексти на вказану
тему опинилися в звичному для матеріалів про чільних посадов$
ців обрамленні належної діяльності влади, цього разу доповнено$
му рамкою благодійної допомоги стражденним — а не, скажімо,
марнування часу державного службовця на піар або зловживан$
ня посадовим становищем, виявленого у втручанні в діяльність
приватного підприємства.
Некритичне представлення дій посадовців без з’ясування від$
повідності тих дій законодавчо реґламентованим правам і обов’яз$
кам (а тим паче моральним нормам) залишається характерною
рисою українського медійного дискурсу й після «помаранчевої
революції», яка, здавалось би, звільнила редакторів і журналістів
від страху перед владою та потреби зважати на те, якою вона хоче
себе бачити в медійних матеріалах. Як і раніше, про владців гово$
рять переважно позитивно, здебільшого «просто повідомляючи»
про їхні дії, що завдяки відсутності критичних запитань постають
прийнятними. Головна різниця від часів Кучми полягає в тому,
що тепер практика некритичного представляння поширюється не
тільки на Президента й лояльних до нього урядовців і політиків,
а й на багатьох інших діячів, у тім числі й опозиційних або марґі$
нальних. Навіть явні звинувачення одних політиків чи урядовців
на адресу інших може бути представлено просто як епізоди діяль$
ності суб’єктів тих висловлювань, а не конфлікти між двома особа$
ми або структурами, що їх вони представляють. Найяскравішим
прикладом такого, сказати б, некритичного представлення кри$
тики є чи не щоденні впродовж і розглядуваного тижня, й усієї
весни 2008 року Президентові закиди на адресу уряду, виклад
яких медії здебільшого не вважали за потрібне супроводжувати
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з’ясуванням думки Прем’єра чи інших урядовців з указуваного
приводу. Як і за Кучми, редактори надають найбільше нагод для
односпрямованої критики саме Президентові (дарма що за право$
вим та політичним становищем Ющенка годі порівняти з доміну$
ванням, яке завоював був собі в українській владній системі його
попередник), але він аж ніяк не є єдиним її суб’єктом.
Проте конфлікти — тобто представлення певних стосунків
і конкретних подій як конфліктних — усе$таки посідають у но$
винному дискурсі чимало місця. Вважаючи це одним із ключових
чинників забезпечення інтересу авдиторії, медійники намагаються
застосувати рамку конфлікту до якомога ширшого кола представ$
люваних подій і процесів — якщо для цього є технологічні мож$
ливості (не дуже важко зібрати матеріал про позиції обох/усіх сто$
рін) і немає політичних обмежень (бажання власників чи владців
уникнути розголошування певних аспектів їхніх або чужих сто$
сунків). Власне, ще одним обмеженням є уявлення самих медійни$
ків (та гадані уявлення авдиторії) про нормальність чи ненормаль$
ність конфліктів у певній суспільній ділянці, відбиті в конвенції
представляння подій, які там відбуваються. Приміром, неконфлікт$
ність матеріалів про пошуки в Гонконґу зумовлювали не тільки
залежність медій від влади чи обмеженість доступу до інших дже$
рел інформації та носіїв інших поглядів на подію. Велику роль
відігравала переконаність медійників у тому, що під час порятун$
ку загрожених співвітчизників треба звертати увагу передусім
на перебіг і перспективи цього порятунку, а не професійність дій
рятувальників, вартість операції чи доречність витрачання цих
коштів10. Так само недоречним могли вважати журналісти й ре$
дактори питання про доцільність надання президентової допомоги
саме Стадникові, а не якійсь іншій людині, чи про виправданість
благодійництва в задоволенні його бажання подорожувати. Втім,
навряд чи це може пояснити неувагу до питання про адекватність
виявлених у цій ситуації стосунків між державним посадовцем
і приватним підприємством, зокрема до ймовірного факту бла$
годійності першого коштом другого. І вже ж напевно не переко$
наннями медійників у недоречності думки «іншої сторони» були
зумовлені непроблематичні «повідомлення» про Ющенкову кри$
тику на адресу Тимошенко.
У кожному разі, як показує інтернет$пошук у новинах за пер$
ше півріччя 2008 року, кожне видання чи канал реґулярно, в се$
редньому раз на день називає якусь подію саме конфліктом. Ще
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приблизно стільки само текстів окреслюють подію як протисто$
яння, загострення, суперечку, війну чи щось подібне (явний харак$
тер такого окреслення дає змогу виявити цю рамку за ключовим
словом). Велика частина таких текстів стосується конфліктів між
різними особами й структурами всередині влади: протягом указа$
ного півріччя передусім між Ющенком і Тимошенко, між різними
частинами «помаранчевої» владної коаліції та між цією коаліцією
й опозицією на чолі з Партією реґіонів. Позаяк конфліктність ха$
рактеризувала представлювані події за участю цих осіб і груп упро$
довж тривалого часу, в кожному конкретному випадку йшлося про
«новий» конфлікт або ж про «загострення» чинного. Таке інтер$
текстуальне (від)творення постійно конфліктних стосунків тво$
рило наративний контекст, у якому навіть непроблематизаційне
представлення дій однієї з причетних осіб чи структур в окремому
тексті могло сприйматися як черговий етап ровитку конфлікту.
Таким чином практично все, що робили чи говорили одне щодо
одного ці особи/структури, ставало виявом їхнього, як вигляда$
ло, іманентного конфлікту.
Щоправда, наративною тяглістю відзначаються далеко не всі
представлювані (й певною мірою творені) в медіях конфлікти. Про$
те новизна конфлікту між конкретними людьми чи структурами
не означає новизни такого конфлікту загалом, бо про інші його
вияви — з іншими учасниками — медії ведуть мову постійно, за$
стосовуючи ті самі рамки, як$от конфлікту з приводу розсліду$
вання. Конфлікти за участю пересічних людей здебільшого так
і представлювано: конкретні учасники з’являються в кожній медії
тільки раз, але їхні дії авдиторія має сприймати в контексті інших
конфліктів, подібність яких до нинішнього медії творять застосу$
ванням тієї самої рамки (а його, своєю чергою, вможливлює ка$
тегоризація учасників як членів відповідних груп).
Протягом першого півріччя 2008 року одним із найчастіше пред$
ставлюваних конфліктів за участю пересічних громадян було про$
тистояння між будівельними компаніями та мешканцями прилег$
лих будинків (що їх часом підтримували інші активні громадяни).
Уважаючи новобудови загрозою своєму затишкові й екологічній
безпеці, мешканці намагалися не допустити до проведення даль$
ших робіт. Маючи офіційні дозволи на будівництво, компанії за$
хищали свій бізнес за допомогою приватних охоронних структур
або міліційних підрозділів, працівники яких силоміць усували
блокувальників, наслідком чого нерідко ставало кровопролиття.
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В особливо кричущих випадках медії знову зверталися до того са$
мого конфлікту, переносячи фокус на розслідування обставин по$
биття громадян і перспективи покарання винуватців. Але зазвичай
вони вже не згадували про цей конфлікт, за якийсь час повідом$
ляючи про інший, більш чи менш подібний. Авдиторія мала при$
пускати, що згадувані раніше конфлікти припинялися чи бодай
притлумлювалися, хоч у цьому буцімто безподієвому розвитку
медії вже не бачили новинної вартості. Звісно, це стосується не
лише «будівельних», а будь$яких одноразово представлюваних
конфліктів.
Інший поширений у новинному дискурсі тип конфліктів пов’я$
заний із політикою органів влади щодо певних груп громадян,
частина членів яких зважується проти цієї політики протестувати.
Дві групи, про які останніми роками йшлося чи не найбільше — це
базарні торгівці, яким влада встановлює зависокі, на їхню думку,
податки або навіть закриває самі базари, буцімто невідповідні са$
нітарним чи іншим нормам, та приватні перевізники (власники
й водії маршруток), котрим вона не дозволяє підвищувати ціну за
проїзд настільки, як вони вважають потрібним задля забезпечен$
ня рентабельності. Ще один тип охоплює конфлікти, пов’язані зі
спробами замінити певних посадовців і таким чином поставити
під контроль діяльність підконтрольних їм організацій. Нерідко
в таких випадках медії зосереджують увагу на тому, як ці внут$
рішньо$корпоративні чи владно$бізнесові конфлікти відбиваються
на пересічних людях: працівниках відповідних підприємств або
споживачах їхніх продуктів. Ще виразніше виявляють «солідар$
ність із народом» автори матеріалів про конфлікти з приводу ді$
лянок землі, що її влада хоче забрати в селян, дачників тощо
й віддати якимось комерційним структурам — як припускають
покривджені, за хабар. Хоча ці матеріали теж здебільшого окресле$
но як конфлікти й обом сторонам надано змогу висловити свою по$
зицію, явна асиметричність цього висловлення та журналістського
опису ситуації робить представлювану подію не стільки конфлік$
том, скільки зловживанням владою, свавіллям. Така асиметрич$
ність особливо впадає в око на тлі формально нейтральних пред$
ставлень більшості інших конфліктів — у яких, одначе, теж одній
зі сторін нерідко надавано перевагу над іншою.
Власне, в багатьох новинних текстах рамка зловживання вла#
дою є головною. Її пріоритет часом виявляється навіть у представ$
ленні ситуацій, явно окреслених як конфлікти: спосіб представлян$
334

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

ня таких ситуацій цілком може зробити їх очевидним зловживан$
ням. Проте зазвичай у таких текстах немає конфлікту, а є тільки
зловживання — зване або так, або свавіллям, порушенням, махі$
нацією, знущанням чи якось іще, або ж не позначене жодним із
явних маркерів засудження, але цілком виразно засуджуване пев$
ним способом представляння подій. Нині українські журналісти
здебільшого вибирають саме останній шлях, тобто вживають таких
слів не у власних твердженнях, а в цитуванні чи викладі твер$
джень жертв, спостерігачів або представників влади, зокрема пра$
воохоронців, які ті зловживання буцімто виявили й припинили.
Власне, міліційне чи прокурорське виявлення й тим паче судове
потвердження медійники зазвичай уважають підставою говорити
про зловживання владою чи іншу незаконну діяльність як про
доконаний і об’єктивний факт, виразно демонструючи це уявлен$
ня категоричною модальністю дієслів: «Керуючий банку украв
600 тисяч гривень»11; «Працівники селищної ради Масандри про$
вели фіктивну інвентаризацію зелених насаджень, розташованих
на території населеного пункту»12. Нерідко таку «об’єктивізацію»
медії здійснюють на підставі тверджень громадських організацій
(скажімо, «День» заявляв про «свавілля» автоінспекторів щодо
водіїв, спираючись головно на слова одного з правозахисників13)
або навіть власних розслідувань (кореспондентові «Сегодня» «вда$
лося з’ясувати», що «[п]окупців авто й турів обраховують на курсі»
обміну доларів на гривні жадібні продавці14).
Зрештою, в деяких текстах категоричну кваліфікацію певних
дій владців як зловживання журналісти дають і самі, щонайбільше
підкріплюючи її коментарями осіб, які вважають так само, й не
переймаючись поданням протилежної думки. Чи не найяскраві$
шим прикладом відмови від приписів нейтральності новинних
матеріалів на початку 2008 року було представлення україніза$
ційних кроків «помаранчевої» влади в тих виданнях і каналах,
що підтримують збереження практично необмеженого вжитку ро$
сійської мови в усіх суспільних ділянках. Опозиційні до «украї$
нізації» медії однозначно критично представляли всі її гадані ви$
яви, зокрема вимоги про україномовне озвучення в кінопрокаті
та дотримання норм щодо мінімальної частки української мови
в теле$ й радіоефірі. Особливо активно відгукувалася на ці вияви
газета «Сегодня»: лише протягом лютого на її сторінках було вміще$
но аж 12 текстів, головною темою яких була «українізація» в кіно$
прокаті (в багатьох випадках її навіть названо «насильницькою»),
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а після цієї незвично рішучої для масових медій кампанії газета
зосередилася на телебаченні та інших гаданих «фронтах боротьби
[влади] з російською мовою»15. Рамку українізації ця газета не$
змінно поєднувала з рамкою зловживання, сприяючи таким чи$
ном перетворенню цих понять для своїх читачів на синоніми. На$
томість видання протилежної орієнтації здебільшого подавали
українізаційні кроки як належну діяльність влади чи навіть як
бажані зміни в житті країни.
Представлення діяльності правоохоронних органів демонст$
рує цікавий приклад того, як ті самі медії можуть застосовувати
до типологічно подібних дій різні рамки. По$перше, час од часу
газети та телеканали розповідають про ситуації, що їх вони вони
однозначно кваліфікують як міліційне, прокурорське й/або судове
свавілля. Зазвичай це окремі приклади буцімто безневинно за$
триманих, побитих та/чи засуджених — часто цю безневинність
журналісти стверджують на підставі пізнішого апеляційного
скасування первинних вироків, але подеколи спираються лише
на твердження активістів правозахисних організацій або навіть
самих жертв та їхніх родичів. Утім, в окремих випадках автори
дозволяють собі (а не лише своїм вочевидь зацікавленим інфор$
мантам) говорити про типовість міліційного свавілля в певних
практиках, як$от побитті футбольних фанатів чи «вибиванні» із
затриманих зізнань у скоєнні тяжких злочинів.
Другою поширеною рамкою для представляння дій правоохо$
ронних органів є конфлікт. Так подають не тільки ситуації, коли
ті дії оскаржують інші структури влади, установи чи організації,
суспільний авторитет яких не дозволяє сприймати це оскаржен$
ня як апріорі нерівноцінне порівняно з позицією правоохорон$
ців, а й багато випадків оскарження з боку пересічних громадян
чи неелітних груп. Скажімо, судове протистояння між харківською
мерією та Службою безпеки, яку перша звинуватила в незаконному
порушенні кримінальної справи, або міліційне захоплення ужго$
родської мерії на вимогу обласної прокуратури, котра буцімто не
змогла інакше одержати необхідні для розслідування документи,
більшість медій подавали як характерні для нинішньої України
конфлікти між владними органами, де не випадає когось підтри$
мувати, а когось засуджувати. Тому вони просто викладали пози$
ції сторін, ніяк їх не коментуючи16. Так само нейтрально подано
й інцидент на дискотеці у Льовові, де чи то «правоохоронці захо$
дилися масово бити всіх присутніх», чи то «натовп п’яної молоді
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побив прибулий міліційний патруль»17. І навіть випадки застосу$
вання сили до футбольних «фанатів» або протестувальників про$
ти новобудов інколи тлумачено не як гідне осуду свавілля, а як
конфлікти, де медії мають лише подати позиції сторін, залишив$
ши встановлення винних компетентним органам.
Водночас у більшості випадків до правоохоронців медії засто$
совують ту саму рамку, що й до інших владних органів — належної
діяльності, — поєднуючи її, відповідно до специфіки ділянки,
з рамками розкриття злочину або засудження злочинців. Прак$
тично щодня в новинах кожного видання й каналу «повідомляють»
про викриття злочинних дій чи намірів, порушення кримінальних
справ, встановлення, затримання й засудження винуватців. У спра$
ведливості й ефективності всіх цих дій правоохоронців автори не
сумніваються — як і в достовірності їхніх відомостей про дії пра$
вопорушників, що їх медії представляють у такій самій катего$
ричній модальності, нерідко навіть тоді, коли йдеться ще тільки
про висунуті звинувачення, а не доведені злочини. Частіше, втім,
журналісти подають ці категоричні «факти» не самі, а в цитатах
чи викладі слів причетних правоохоронців — проте відсутність
будь$якої проблематизації (іншої версії подій, згадки про недове$
деність звинувачень тощо) робить їх однаково безальтернативни$
ми й тому «об’єктивними».
З погляду виробництва новин очевидно, що вибір поміж різни$
ми рамками великою мірою визначається первинним джерелом
інформації про дії правоохоронних органів: якщо вона надходить
від самих тих органів, то медії зазвичай не шукають інших джерел
і подають «повідомлені» їм дії як належні; а якщо про буцімто не$
належну дію журналісти дізнаються від її жертв чи прихильних
до них осіб, то намагаються з’ясувати позицію правоохоронців і за$
лежно від гаданої вірогідності їхньої версії подають або як кон$
флікт, або як зловживання. Можна припустити, що на оцінку
вірогідності й, отже, належності впливає ставлення журналістів
і редакторів (та гадане ставлення їхньої авдиторії) і до правоохорон$
них органів та конкретних їхніх працівників, і до тих осіб та груп,
що стали об’єктом дій правоохоронців. Зокрема, високий статус чи
бездоганна репутація певної особи може спонукати перевіряти ін$
формацію про буцімто виявлене порушення, котру інакше подали
б як факт, а гадана схильність особи чи всієї її групи до правопору$
шень загалом або певного їх типу зокрема може зробити невірогід$
ним твердження про буцімто вчинене щодо них свавілля. В кожному
337

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 47

разі, можливість такого вибору дає медіям владу представляти
суспільну реальність відповідно до своїх уявлень та інтересів.
Ясна річ, описані вище рамки не охоплюють навіть найпоши$
реніших означень подій і процесів, застосовуваних в українсько$
му новинному дискурсі. Зупинятися так само докладно на інших
я не маю змоги, тому згадаю ще всього про кілька. Перша з них —
це рамка надзвичайної події, яку характеризує зосередження ува$
ги на кількості й стані жертв, перебігу їх порятунку та, особливо
для техногенних катастроф, причинах, винуватцях і засобах за$
побігання таким подіям у майбутньому. Якщо порятунок жертв
триває досить довго порівняно з циклом виробництва новин, він
може стати повторюваною темою газет і телевізійних програм,
що посилюватиме первісно творене уявлення про надзвичайність
події та водночас робитиме головним об’єктом представлення ді$
яльність влади на забезпечення порятунку (добрим прикладом
є згаданий пошук моряків біля берегів Гонконґу). Проте переваж$
на більшість таких подій з’являється в новинах кожної медії ли$
ше раз, аби відразу поступитися місцем якійсь іншій, що таким
чином стає цілком до неї подібною (либонь, найяскравіше ілюст$
рують цю взаємозамінність постійні аварії різних транспортних
засобів). Це особливо стосується надзвичайних подій за кордо$
ном, які — коли серед їхніх жертв немає «співвітчизників» —
здобуваються на повторюване представляння лише в разі справді
унікальних масштабів, тривалих рятувальних операцій чи ін$
ших нетипових характеристик.
Ще дві активно стосовані рамки творять події не надзвичайні,
але й не зовсім буденні. З одного боку, подія з життя знаменитос#
ті подає звичайний епізод із життя незвичайної людини, гаданий
статус якої має виправдовувати увагу до всього, що з нею пов’язане.
Крім різних аспектів професійної діяльності (виходу нових альбо$
мів, перемог у змаганнях тощо), розраховані на масову авдиторію
медії охоче говорять і про особисте життя відомих людей: ювілеї,
вагітності, розлучення, смерті. Деякі газети пишуть про життя
«зірок» практично щодня, і велику частину цих текстів становлять
новинні, присвячені конкретним подіям. Прикметно, що в теле$
візійних новинах таких текстів у багато разів менше, бо інтерес
до «зірок» телебачення задовольняє та стимулює в інших продук$
тах: музичних програмах, ток$ і реаліті$шоу тощо.
З другого боку, звичайні люди можуть потрапити в новини хіба
що як носії незвичайного досвіду. Здебільшого вони постають у ро$
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лях жертв владного свавілля, стихійних лих чи злочинів, очевидців
надзвичайних подій, об’єктів благодійності або учасників проте$
стних акцій. Однак нерідко медії представляють і такий досвід,
незвичайність якого можна вважати просто екзотичною чи навіть
курйозною. Такими цікавинками були, наприклад, представлені
в новинах «1+1» останнього тижня березня 2008 року розповіді
про житомирянина, який їздить містом на двоповерховому вело$
сипеді18, та про дніпропетровця, що в звичайній квартирі тримає
тигрового пітона19. Цю рамку визначає не так тема, як відмова
авторів порушувати питання про прийнятність такої екзотики,
зокрема, з огляду на можливу небезпеку для вуличного руху в пер$
шому випадку й самого життя власника тварини в другому. Відвер$
те зосередження на тому, що медійники вважають просто цікавим —
а не важливим — для своєї авдиторії, характерне не тільки для
цікавинок про пересічних людей (чи навіть тварин, бо часто такі
тексти розповідають, скажімо, про звірів у зоопарках), але й для
подій із життя «зірок». Особливо велику частку тексти про цікаві
події обох типів становлять серед загалом нечисленних матеріалів
на теми життя за кордоном, у якому медії бачать не дуже багато
такого, що має бути для їхніх читачів або глядачів важливим.
Будь$яку з розглянутих рамок реалізує сукупність мовних за$
собів різних рівнів, на кожному з яких можлива більша чи менша
варіативність. Проте окреслення мовних засобів, із яких «скла$
дають» певні означувальні рамки українські медійники, вимага$
ло б окремого дослідження.
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Олесь Лісничук

ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглядаються проблеми комунікації стосовно національних
інтересів України. Визначаються підстави та базові контури
для її ідентифікації як самостійної дискусійної формації. Окрес#
люються перспективні напрями вивчення цього дискурсу.
Oles Lisnychuk Discourse of National Interest of Ukraine as an
Object of Political Study. The problems of communication about na#
tional interests of Ukraine are considered. Reasons and basic oulines
for Ukrainian identification as independent discussion formation are
identified. Perspective tendencies of this discourse formation research
are outlined.
Тема національних інтересів належить до тих, які досить ін$
тенсивно експлуатуються в публічній політиці України. Важко
знайти політика, який у публічній комунікації не висловлював$
ся б з приводу національних інтересів. Посилання на національні
інтереси політичними акторами здійснюється з найрізноманітні$
шими цілями: для підкреслення значущості ініційованих тем та
лобійованих рішень; мобілізації публічної уваги; маніпуляції
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громадською думкою; для дискредитації опонентів та ще в ба$
гатьох інших випадках.
Для підкреслення вищої втаємниченості в природу, безприн$
ципну та цинічну, політичного життя як в Україні, так і на міжна$
родній арені часто використовується парафраза відомого афоризму
про вічні інтереси та не вічних друзів, авторство якого припи$
сується В. Черчиллю.
Наприклад, Г. Удовенко, який майже 4 роки, з серпня 1994 р.
по квітень 1998 р., керував українським МЗС, ділився кілька разів
спогадом про спілкування з тодішнім президентом Л. Кучмою:
«Будучи міністром закордонних справ, я проголосив два принципи
зовнішньої політики… Другий принцип — немає вічних ворогів,
немає вічних друзів. Вічними є національні інтереси. Леонід Да$
нилович мені подзвонив і каже: «Що ви там видумуєте? Як це —
«нема вічних друзів»? Це був натяк на нашого сусіда. Я кажу: «Це
Черчилль сказав». Це принцип британської зовнішньої політики»1.
Висловлював свою прихильність до цієї формули в передвибор$
чих дебатах 2002 р. і майбутній президент В. Ющенко: «Знаєте, ме$
ні подобаються слова Черчилля, коли він сказав, що в нас немає
вічних друзів, вічних ворогів, і тільки інтереси нашої країни»2.
«Як казав Черчилль, в Англії немає вічних друзів, а є вічні інтере$
си. В Україні зацікавлені у хороших партнерських стосунках з на$
шими сусідами», — обґрунтовував свою думку член ПР Д. Пи$
сарчук в інтерв’ю за серпень 2007 р.3. Особливої ж популярності
згадана формула набула в українській політичній журналістиці.
Згадувана теза має невизначене достовірно первинне авторство.
Серед тих, хто формулював подібний підхід, згадуються також
і В. Пітт$старший, і В. Пітт$молодший, і Б. Дізраелі, Дж. та Н. Чем$
берлени, але найбільший внесок у формулювання та поширення
цієї популярної метафори все ж зробив прем’єр вікторіанської
Британії Г. Пальмерстон. Позначення представниками українсь$
кого політикуму авторства саме В. Черчилля можна вважати до$
сить симптоматичним. І не тільки та не стільки як вияв можливого
дефіциту відомостей чи як використання апробованого шаблону.
В даному випадку має місце не так посилання на автора «крила$
того» вислову, скільки апеляція до образу британського політи$
ка, за яким визнається підвищений, навіть особливий, авторитет
як майстра політичного фаху4.
В цьому разі для мовників зазначення авторства застосовано$
го ними твердження може бути навіть більш значущим, ніж його
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зміст. Утім, останній теж достатньо для них важливий, оскільки
позначає причетність до певної фундаментальної, позачасової, по$
надфракційної, інтегральної сутності, відданість (нехай і
позірну) певній вищій субстанції. Саме таке значення «націо$
нальних інтересів» висновується із приписаної В. Черчиллю ци$
тати. Cхожим чином мисляться і сприймаються «національні
інтереси України» у вітчизняному політикумі та медіях. Часто
подібні інтерпретації демонструють і представники експертного
та академічного середовищ.
Наведемо ще декілька висловлювань, у яких провідні укра$
їнські політики апелюють до національних інтересів:
• «Для нас політика транзиту — це фундаментальний націо$
нальний інтерес»5 (В. Ющенко, Президент України, червень
2009 р.)
• «…гасло «Влада за будь$яку ціну» — не для нас. «Націо$
нальні інтереси — понад усе,» — ось гасло, яке сьогодні повинно
стояти на порядку денному і влади, і опозиції»6 (В. Янукович, лі$
дер ПР, вересень 2005 р.);
• «У сьогоднішній ситуації, коли в країні фактично відсутній
парламент, а в світі вирує небачена економічна криза, Уряд Украї$
ни залишається єдиним органом, що здатний захищати націо$
нальні інтереси та гарантувати стабільність» 7 (Ю. Тимошенко,
лідер БЮТ, прем’єр$міністр України, жовтень 2008 р.);
• «Сьогодні ніхто, крім комуністів, не говорить ... про націо$
нальний інтерес, — як про знищення експлуатації людини люди$
ною» (П. Симоненко, лідер КПУ, квітень 2005 р.);
• Українським політикам треба припинити хитання і діяти,
виходячи з національних інтересів України, «цей здоровий егоїзм
має стати конструктивом, який об’єднає наших політиків» (В. Лит$
вин, лідер Блоку Литвина, Голова ВР України, січень 2009 р.)
Наведений ряд є довільним — можна віднайти цілу низку ін$
ших звертань тих самих політиків і в інший час, і в інших контекс$
тах, з іншими формулюваннями та акцентами, які б апелювали до
національних інтересів України. Наразі йдеться не про системати$
зацію, а про ілюстрацію — ми прагнули продемонструвати: згадані
мовники конкурують поміж собою у політичному полі, по$різно$
му репрезентуються ідеологічно, орієнтуються на різні електораль$
ні групи, сповідують відмінні комунікаційні стратегії, але при цьо$
му однаково намагаються виявити лояльність до того, що вони
називають національними інтересами.
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Тільки в першій половині 2008 р. в публічній політичній мові
вищих посадових осіб України (Президента, Голови ВР, Прем’єра,
секретаря РНБО) на рівень апеляції до національних інтересів краї$
ни виводилися наступні теми: питання прийняття програми при$
ватизації, а також приватизація Одеського припортового заводу,
зокрема; надання концесії компанії «Венко» на розробку при$
чорноморського шельфу; позиція України стосовно визнання не$
залежності Косово; необхідність участі України в міжнародних
миротворчих місіях; діяльності правоохоронних органів у питан$
нях боротьби з корупцією; нових дочергових виборів ВР тощо.
Крім того, традиційно на високій риторичній ноті, яка передба$
чає в першу чергу якраз відсилання до національних інтересів як
координати для масштабування застосовуваних образів, експлу$
атувалися питання взаємин України з НАТО, актуалізоване Бу$
харестським самітом Альянсу та зверненням до нього «трійки»
керівників країни про надання права на виконання Плану дій
щодо членства (ПДЧ) НАТО, а також, «за визначенням», — «га$
зові» відносини з Росією.
Інтенсивність комунікації, залучення до неї широкого кола
учасників, висока актуальність теми національних інтересів для
їхніх публічних практик є передумовами, але не підставами для
ідентифікації дискурсу національних інтересів України як само$
достатньої структурної одиниці. Дискурс має бути полем (обмеже$
ним до певної міри і у певний спосіб) породження специфічних
значень, які фіксуються в ньому на деякий часовий відрізок і у своє$
му співвіднесенні формують структурну єдність. Чи володіють
такими ознаками множини тверджень про національні інтереси
України?
Мовник, який формує висловлювання про національні інте$
реси, так чи інакше демонструє орієнтацію на вивищення за межі
своєї приватної чи групової політичної ідентичності. Абсолютна
більшість мовників виходить із сприйняття національних інтере$
сів як певної об’єктивної даності, субстанції, що існує поза волею,
свідомістю, діяльністю чинних чи тих, що існували раніше, полі$
тичних суб’єктів.
Вже саме практично повсюдне визнання національних інтере$
сів за ключовий орієнтир для політичної діяльності може розгля$
датися як важливий показник структурування цієї дискурсійної
формації. Національні інтереси виступають категорією, вагомість
якої є практично самозрозумілою.
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Ніхто із політичних речників не наважується проголосити будь$
які інші групові інтереси важливішими за національні. В цьому
сенсі показовим є поступовий відхід від примату класових інтере$
сів, здійснений ще в 90$ті рр. минулого століття українськими ліви$
ми, в тому числі й радикальними. В риториці КПУ на чільне місце
вийшли саме інтереси національні, хоч, при цьому, наявні ідеоло$
гічно мотивовані застереження щодо «націоналістичної» лексики.
Можна визначити цілу низку причин змістовної поліморф$
ності дискурсу про національні інтереси України:
• загальна смислова аморфність політичного дискурсу, що ви$
являється в абстрактності та широті значень8;
• частота використання базової категорії та поліконтекстне
звертання до неї політичних речників;
• домінування внутрішньополітичної тематики в інтерпрета$
ціях національних інтересів;
• у значному впливові на вітчизняні теоретичні підходи до між$
народних відносин традиції політичного реалізму та його пізні$
ших модифікацій;
• складний характер етонаціональних процесів в Україні в но$
вітній історичний період;
• невизначеність суб’єкта інтерпретації та офіційної репре$
зентації національних інтересів України;
• на категорію національних інтересів покладається дуже ви$
соке навантаження у зв’язку зі складним процесом осягнення Ук$
раїною державної незалежності.
Всі ці чинники, впливаючи більшою чи меншою мірою, сфор$
мували головну причину смислового розмаю дискурсу про «націо$
нальні інтереси України» — цей дискурс є полем інтенсивного
протиборства та взаємодії цілої низки різних дискурсів, тематич$
них, інституційних тощо.
Частина їх спрямована на те, щоб поглинути чи витіснити
інші та стати визначальними у визначенні головних параметрів
дискурсу про національні інтереси України.
Фактично ж, кожне нове твердження стосовно національних
інтересів України є ще однією їхньою артикуляцією, яка здатна
уточнювати конфігурацію всієї дискурсійної формації. Ідентичнос$
ті знаків, які наповнюють останню внаслідок цих мовленевих актів,
зазнають більших чи менших видозмін навіть тоді, коли один і той
самий мовник оголошує вже раніше висловлюване ним форму$
лювання: варто враховувати, що може зазнати змін контекст —
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час, привід, аудиторія тощо. Більше того, навіть сам факт такого
повторення може бути тлумаченим як авторське акцентування
і розглядатися в цьому сенсі як окремий артикуляційний акт.
В іншій інтерпретації це може розумітися, наприклад, як демонст$
рація стереотипів, що теж важливо для розуміння дискурсу про
національні інтереси та його динаміки.
«Національні інтереси України» за своїм семантичним харак$
тером мали б більше стосуватися стратегічного зрізу політичної
практики. Однак насправді спостерігається домінування, з одно$
го боку, артикуляцій прикладного і, навіть, «приземленого» ха$
рактеру. Так трапляється практично завжди, коли той чи інший
політичний мовник прагне оцінити певну подію, рішення, пробле$
му з точки зору національних інтересів. Тягар його ідеологічної
ідентичності, партійного членства, корпоративної належності, по$
літико$технологічного позиціонування і т. ін. так чи інакше впли$
ває на зміст публічно висловлюваних артикуляцій.
З іншого боку, саме коли мова заходить про стратегічні орієн$
тири, мовлення представників політичного класу про національні
інтереси стає максимально абстрактним та розпливчатим. Озвучені
в подібному контексті тези більше нагадують відомий трюїзм про
те, що краще бути заможним та здоровим, ніж бідним та хворим.
Оскільки подібні артикуляції здійснюються представниками
всіх помітних кольорів політичного спектра, то це призводить до
того, що дискусія «вирізняється надзвичайною туманністю і неви$
значеністю, що дозволяє відстоювати протележні точки зору в ім’я
того самого «національного інтересу»9.
У той же час, попри всю відзначену смислову аморфність, дис$
курс про національні інтереси України є цілком придатним об’єк$
том для наукового аналізу.
Поліморфність контенту відіграє свою функцію в системі полі$
тичної комунікації. Від того, що контент дискурсу наповнює ду$
же широке поле інтерпретацій, його цінність для наукового вивчен$
ня не зменшується, а, навпаки, зростає.
Для аналізу дискурсу національних інтересів України важли$
вим напрямом є визначення наслідків зазначеної невизначеності
у формуванні знакового простору політичної комунікації, соціаль$
них ідентичностей, причин їх динаміки, впливу на політичну ді$
яльність, зокрема на прийняття політичних рішень.
Системне звертання до теми національних інтересів відбуваєть$
ся зрідка як з боку політиків, так і медіа. Чи можна переважно
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ситуативні, реактивні звертання до національних інтересів виок$
ремлювати в самостійну дискурсивну систему? Можливо, варто
погодитися з тими оглядачами та аналітиками, що проголошу$
ють про нездатність вітчизняного політичного класу мислити ка$
тегоріями національних інтересів? Тоді увагу було б перенесено
тільки до тих мовників, які володіють відповідними здібностями
для важкої, висококваліфікованої роботи щодо ідентифікації,
ініціації, ієрархізації, просування, поповнення, уточнення, розтлу$
мачення загальних для суспільства інтересів. Тобто обмежитися
практиками вузького кола фахівців, що прагнуть продемонстру$
вати раціонально$логічні, теоретично обґрунтовані, верифіковані
емпірично системи формулювань про шляхи наближення українсь$
кого суспільства до того чи іншого ідеалу. Але чи набагато біль$
ше дасть вивчення саме цієї комунікації, ніж, власне, самі прак$
тики, які мають місце в цьому сегменті дискусій про національні
інтереси України? І чому означення національних інтересів, які
здійснюються політиками чи засобами масової комунікації, менш
значущі, ніж ті, які виконують представники наукової спільноти.
Все ж ресурси впливу на суспільство в перших та других помітно
вищі, ніж у академічних вчених чи в не залучених до політичних
мереж експертів.
Дискурс завжди передбачає обмеження, але це ті обмеження,
що не повинні спонукати до виключення якихось категорій суб’єк$
тів, які здатні пропонувати інтерпретації. Свою продуктивність
формування повнокровної моделі дискурсу про національні інте$
реси України мають і дискурси, зовсім далекі від політики. На$
приклад, медичний — у межах якого може окреслюватися не$
обхідність для України як держави мати, скажімо, той чи інший
варіант сертифікації медичних препаратів, що дозволяло би опти$
мізувати розв’язання проблем із забезпеченням охорони здоров’я
та лікування в Україні як у спільноті громадян. При цьому цілком
можуть використовуватися як прямі посилання на національні
інтереси, так опосередковані, але відчутно пов’язані кореляції з цим
рівнем порівняння. Свою важливість для цільної картини дискур$
су національних інтересів України має і побутова комунікація, яка,
зокрема, використовує образи України, ситуації в ній, рішень,
які стосуються цієї ситуації, взаємин з іншими країнами тощо. Від$
бувається це тією мірою, якою це стосується «життєвих світів»
громадян чи їхніх груп. Саме буденні образи і поняття пов’язані
з тією важливою частиною дискурс$аналітичного дослідження,
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яка стосується сприйняття мовленевих практик «штатних» аген$
тів дискурсу національних інтересів України умовною «аудито$
рією» — тими, на кого ці практики спрямовані.
Дослідження цього зрізу комунікації про національні інтереси
України передбачає досить складні процедури збирання та інтерп$
ретації інформації, вибудовування на їхній основі пояснювальних
схем. Можна зауважити, щонайменше, що соціологічні опитуван$
ня, які традиційно представляються і в медійному, і в політичному,
і, навіть, в експертному дискурсах як репрезентанти «громадсь$
кої думки» чи, більше того, «думки громадян України», малове$
рифікативні для формування картини сприйняття саме в щоденно
відтворюваній, «життєво$світовій» комунікації питань, що проб$
лематизуються дискурсом про національні інтереси України.
І причини тут не лише в тому, що дозволяло П. Бурдьє оскаржу$
вати саму доцільність поняття «громадської думки»10.
Не можна стверджувати, що оцінки, які надаються питанням,
пов’язаним з проблематикою національних інтересів, у цих кому$
нікаційних практиках ґрунтуються на достатньому рівні компе$
тенції, який давав би підстави припустити їхню відносну самостій$
ність смислотворення. Головним чином образи, символи, смисли,
які експлуатуються на рівні комунікацій «життєвих світів», за$
даються саме медійними та політичними дискурсами. Креатив$
ність для дослідження дискурсу національних інтересів цей кому$
нікаційний досвід має в першу чергу з огляду на те, які саме образи,
символи, знаки виокремлюються з потоку медійної та власне
політичної інформації і адаптуються через механізми відповідної
реінтерпретації вже в побутових дискурсах. Інструментарій тра$
диційних соціологічних досліджень не дозволяє проникнути в ці
процеси і данні, які отримуються за наслідком репрезентативних
опитувань, є щодо них практично холостими.
Однією з особливостей політичної комунікації навколо націо$
нальних інтересів є те, що комунікатори переважно закликають
їх «охороняти», «захищати», «відстоювати», «наслідувати» і т.п.
Важливим і, можливо, найчастіше застосовуваним образом є «зра$
да національних інтересів». Привертає увагу саме високий градус
викривальності — застосування національних інтересів в такому
контексті радикалізує мовника та його мовлення. Компромісні
формули, «напівтони» та «напівтональності» практично повністю
блокуються і не застосовуються. Опонент може тільки «зраджува$
ти» національні інтереси, а от, скажімо, «неправильно їх розуміти»
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чи «не мати можливостей їх захистити/реалізувати» — така по$
становка практично не застосовується.
Називання певних рішень, процесів як саме «зради» національ$
них інтересів зазвичай є риторичним прийомом і він аж ніяк не
унікальний з огляду на дискурсійні практики в інших країнах.
Проте його застосування (і з точки зору кількісної, і з огляду на
його інтенсивність, і через різкий викривальний конфліктний ха$
рактер) суттєво позначається на конотативному наповненні обра$
зу національних інтересів України.
Комунікація про національні інтереси України — це багатови$
мірна, гетерогенна конструкція, яка за певного (і досить поверхо$
вого) погляду може нагадувати беззмістовну какофонію. Завдання
ж аналітичного дослідження — ідентифікувати в цій багатомір$
ній комунікації структури дискурсу: визначити вузлові його точ$
ки, головні знаки, принципи організації, функціональні особливос$
ті, вплив на суспільно$політичну реальність, зокрема на творення,
підтримання, деактуалізацію політичних та соціальних ідентич$
ностей.
___________
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Олеся Мандебура

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ:
ЗНАКОВІ ПОДІЇ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
Стаття присвячена аналізу Інтернет#публікацій, які міс#
тять вербальну формулу «знакова подія» щодо політичної
історії України. Вказане висловлювання виступає як одиниця
аналізу, а політична історія — як тематичне поле аналізу. До#
сліджено застосування цього визначення в українському інфор#
маційному просторі, визначено події, щодо яких найчастіше ви#
користовується вказаний термін. Таким чином досить чітко
проявляються історичні події, які мають певний суспільний кон#
фліктогенний потенціал, виступають індикаторами суспіль#
ної думки та напруги.
Olesia Mandebura. The political history of Ukraine: symbolic
events in the Ukrainian mass(media. In the article is analyzed the
publications in Ukrainian mass#media with the definition «symbolic
event» from the January — December 2009. This definition is a unit
of analyzing. The political history of Ukraine is a thematic field of
scientific analyze. The events which were defined as a «symbolic
event» are noted. With such an analysis can be sufficient to clearly
identify the historical events that carry a certain social conflict#gene#
rating potential, the indicating of public opinion and stress.
Історична тематика посідає значне місце в загальному масиві
матеріалів вітчизняного інформаційного простору і традиційно
є однією з найулюбленіших тем українського соціуму. Неоднознач$
ність трактування як певних періодів нашої історії, так і конкретних
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подій та ситуацій, переосмислення історичного знання, новітні
сучасні історичні відкриття, пошуки та знахідки створюють над$
звичайно широке тематичне поле для різноманітних публікацій.
Особливо актуалізується історична тематика в дні ювілейних іс$
торичних дат, особливо тих, які мають безпосереднє відношення
до політичної історії України, процесу державотворення, станов$
лення української нації.
Дослідження медіа$повідомлень на історичну тематику важли$
ве в науковому плані, оскільки в них цілком явно простежуються
певні суспільні, в тому числі й світоглядні установки, висхідною
«точкою відліку» яких є конкретна інтерпретація певного істо$
ричного факту. Таким чином можна робити висновки і про істо$
ричну пам’ять нації, і, до певної міри, колективну пам’ять, особли$
во якщо йдеться про порівняно недалеку для більшості населення
нашої держави радянську добу української історії. Індивідуаль$
ний досвід переживання тої доби кожного сучасного громадянина
від середнього віку і старше, індивідуальні інтерпретації конкрет$
ної події накладаються на установки і норми, які існують на рівні
несвідомого, набуті в внаслідок радянського виховання та спосо$
бу життя. З іншого боку, є факт сприйняття подій відповідно до
належності певного індивідуума до соціальної групи, що також
може впливати на ступінь неузгодженості у сприйнятті тих чи ін$
ших історичних фактів чи подій. Відповідно, індивідуальні та
групові переживання конкретної людини не завжди можуть збі$
гатися щодо оцінки одного і того самого історичного явища. До$
дають неузгодженості зміни з позицій сьогодення щодо устале$
них, здавалося б, оцінювань конкретних історичних подій.
Ті наукові пошуки, які відбуваються під гаслами «повернення
історичної пам’яті», «відновлення історичної справедливості»
тощо із суто наукової площини переносяться на загальносуспіль$
ний рівень, особливо актуалізуючись в інформаційному просторі
України. Особливо актуальними з наукового погляду виявляються
повідомлення, які містять висловлювання «знакова подія» у при$
в’язці до історичного матеріалу. У пропонованій статті вказане
висловлювання, таким чином, виступає в ролі одиниці аналізу,
а політична історія України являє собою тематичне поле аналізу.
Тип повідомлень — переважно інформаційні новини, а також га$
зетні публікації в електронних версіях.
Мета пропонованої статті — дослідити застосування визначен$
ня «знакова подія» в українському медіа$дискурсі в контексті
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політичної історії нашої країни, а також визначити найголовніші
події, щодо яких найчастіше використовується вказаний термін.
У такий спосіб досить чітко простежуються історичні події, які
містять у собі певний суспільний конфліктогенний потенціал,
виступають індикаторами суспільної думки та напруги.
Термін «знаковий» в семіотиці переважно використовується
саме для позначення і характеристики вибору1. Отже, цілком ло$
гічно припустити, що у цьому разі йдеться про вибір певної істо$
ричної події, інтерпретацію її та подання як знакової.
Утім, надзвичайна популярність цього висловлювання в інфор$
маційному просторі України може свідчити не лише про радикаль$
не переосмислення давно відомого факту. Сьогодні на сторінках
друкованих та електронних українських видань воно прив’язуєть$
ся до понад 60$ти іменників (далі подаються в алфавітному по$
рядку), знайдених в українських пошукових системах: видання,
виставка, візит, віха, гравець, дата, день, документ, досягнення,
думка, етап, захід, збіг, здобутки, зміна, зустріч, ікона, іконостас,
ім’я, ініціатива, інцидент, книжка, композиція, концерт, людина,
митець, місто, місце, нагорода, норма, особа, особистість, особли$
вість, пам’ятник, перемога, період, персонаж, письменник, питан$
ня, пісня, подія, поїздка, поет, посада, постать, презентація, приїзд,
район, риса, рік, річ, розмова, роман, символіка, споруда, справа,
стаття, театр, текст, фестиваль, фігура, цифра, час, явище тощо.
Як видно, значна частина цих іменників має пряме і безпосе$
реднє відношення до ролі і значення людського фактора в історії,
здобутків та успіхів певної людини, а також стосується переважно
історії та мистецтва — цих публічних сфер суспільного життя, які
чи не найтісніше пов’язані з панівними ідеологією та світоглядом.
Вочевидь, перелік наведених іменників можна було і продов$
жити. Проведений автором цієї статті науковий аналіз застосу$
вання визначення «знакова подія» в українському медіа$дискурсі
свідчить: тенденція до використання цього висловлювання має
настільки всепоглинаючий характер, що воно із терміна$визна$
чення, терміна$ознаки, терміна$характеристики має всі підстави
перетворитися на термін$шаблон, термін$метафору. В першу чер$
гу це стосується будь$яких більш$менш значущих подій, особли$
во регіонального рівня, які належать до соціальної та культурної
сфери суспільного життя, а також частково — політичної.
Утім, історія України, в тому числі й політична, на сьогодні
поки ще уникла такого шаблонного маркування. В загальній
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кількості публікацій у друкованих та електронних ЗМІ відсоток
статей із вказаним висловлюванням стосовно української історії
має значно нижчі цифри, ніж в окреслених вище сферах. За ста$
ном на 7 грудня 2009 р. пошуковою системою «МЕТА» знайдено
в загальній кількості майже 400 новин без обмеження по даті,
у тексті документа яких міститься відповідна пошукова форму$
ла. Для написання цієї статті автором були проаналізовані всі
відібрані публікації за 2009 р., релевантні темі аналізу. Медіа$
повідомлення за 2008 р. відбиралися лише дотичні наведеним те$
матичним блокам і присутні у мінімальному обсязі, виступаючи,
таким чином, у ролі доповнення. Науковий аналіз проводився за
допомогою методу дискурс$аналізу, як допоміжний застосову$
вався метод контент$аналізу.
Під час аналізу інформаційних повідомлень відразу виділя$
ється наступний момент: усі публікації умовно можна поділити
на дві групи. Перша — це суто новиннєві повідомлення з харак$
теристикою події як знакової, і друга — аналітичні публікації,
автори яких намагаються з’ясувати значення цього терміна, йо$
го вплив на соціум та роль у формуванні суспільної думки. Про$
понована стаття побудована за таким же принципом. Спочатку
проаналізовані поточні новини із визначенням «знакова подія»
за 2009 р., потім — публіцистично$аналітичний матеріал.
Серед усіх подій, визначених у медіа$публікаціях як «знакові»,
в першу чергу виділяється тема Голодомору 1932–1933 рр. Одно$
значно, що переосмислення цього трагічного минулого української
історії почалося задовго до окреслених часових рамок цієї статті.
На сьогодні спостерігається своєрідне символічне подовження
визначення: статусу знакових набувають події, так чи інакше по$
в’язані з темою Голодомору. Найчастіше в ролі адресанта такого
визначення виступав на цей момент третій Президент України.
Так, В.Ющенко, який разом із угорськими високопосадовцями
відкрив у Будапешті перший пам’ятник жертвам Голодомору в ЄС,
зазначив: «Пам’ятник, який сьогодні відкриваємо — це приклад
братньої підтримки України з боку угорського народу. Від імені
українського народу слова подяки адресую кожному, хто причет$
ний до сьогоднішньої знакової події»2.
Аналогічним чином оцінена ще одна подібна подія, і знову ж —
Президентом країни. В. Ющенко, який разом із президентом Рес$
публіки Польща Лєхом Качиньським взяв участь у церемонії від$
криття пам’ятного знаку жертв Голодомору 1932–1933 рр. у Вар$
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шаві, назвав відкриття цього пам’ятного знаку «знаковою подією
для наших братніх народів — українського й польського»3. Сим$
волічним, на думку В.Ющенка, є також те, що знак встановлено
у польській столиці. Президент України висловив гордість з при$
воду того, що Україна й Польща є зразком такого ставлення до
непростої спільної історії: «Ми пройшли шляхом національного
примирення, ми сприйняли болі іншого народу як власні». Він
назвав важливим знаком українсько$польської дружби й взаємної
поваги відновлення українського некрополя у центрі Варшави.
Також у контексті теми про Голодомор В. Ющенком оцінена
як знакова ще одна подія — вихід українською мовою книжки
британського історика Роберта Конквеста «Великий терор. Ста$
лінські чистки тридцятих років»4. Про це він заявив, беручи участь
у відкритті оновленої документально$художньої виставки «Голо$
домор 1932–1933 років — геноцид Українського народу», яка від$
крилася в Центрі ділового та культурного співробітництва «Ук$
раїнський дім» у рамках щорічних заходів із вшанування пам’яті
жертв голодоморів. В інформаційному повідомленні з цієї нагоди
окремо підкреслювалося, що це — перше україномовне видання
цієї книги. Україна стала першою державою так званого постра$
дянського простору, де видане це унікальне видання. Раніше во$
но було перевидано самвидавським способом лише в Латвії.
Статусу знакової події регіонального рівня набула передача
представниками управління СБУ в Луганській області Лугансько$
му національному університету 13 книг, виданих спільно з Ки$
ївським Інститутом національної пам’яті, і трьох фільмів, які
розкривають сторінки національно$визвольного руху українців,
зокрема діяльність ОУН–УПА, трагедії Голодомору 1932–1933 рр.
Видання ґрунтуються на архівних документах, які раніше не були
доступні ані широкій громадськості, ані ученим. Авторство визна$
чення належить в.о. ректора Луганського національного універ$
ситету С. Савченку, на думку якого, ця подія стала для універси$
тету знаковою5.
Принагідно зауважимо, що, відповідно до рейтингу присут$
ності, безперечним лідером українських новин за січень — лютий
2009 р. стала інформація про отримання українським кінорежи$
сером Олесем Янчуком головного призу Венсенського кінофести$
валю за фільм «Голод$33». 39 українських друкованих та електрон$
них Інтернет$видань присвятили цій інформації свої сторінки.
Статусу знакових набули і показ фільму, і тема. Навіть більше:
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В. Скуратовський, який і був автором такої оцінки, вважає показ
цього фільму на французькому кінофестивалі «знаковою подією»
не тільки в історії українського кіно, але і в національній історії.
«Те, що на цьому фестивалі показали український фільм про
33$й рік — це перемога світоглядна, ідеологічна і політична»6.
Окремим блоком, щодо якого активно використовується
прикметник$характеристика «знаковий», є тема Другої світової
війни. Першою в цьому ряду знаходиться 65$та річниця визво$
лення України від фашистських загарбників7. У відповідній пуб$
лікації зазначається, що ця подія «є не тільки офіційним святом,
що підтверджене Указом Президента України, але й, звичайно,
знаковою історичною подією, … стала початком чергового етапу
в історії України».
Дати 22 червня та 9 травня також набули статусу знакових.
У статті «Історія як політична зброя», надрукованій на сайті «Ук$
раїнської правди», проаналізовано проект федерального закону
Російської Федерації «О противодействии реабилитации в новых
независимых государствах на территории бывшего Союза ССР
нацизма, нацистских преступников и их пособников». Ухвалення
цього законопроекту у першому читанні, за даними публікації,
спочатку передбачалося до 9 травня, хоча згодом плани змінили$
ся. Автор припускає, що «це може бути приурочено до іншої, не
менш знакової дати — 22 червня»8.
Статусу знакової події набуло відкриття Меморіалу Пам’яті
загиблим євреям Андрушівського району та міста Андрушівки
в період Голокосту9. У повідомленні наголошується, що подія
«стала знаковою не лише в контексті майбутніх президентських
перегонів». Таке пояснення видається з наукового боку не зовсім
адекватним і переконливим, але «в контексті майбутніх президе$
нтських перегонів» воно, вочевидь, здавалося саме таким для
медіа$публікації.
В Інтернет$публікаціях зустрічається і використання визна$
чення «знакова подія» для підкреслення абсурдності певного фак$
ту. Для прикладу наведемо наступне повідомлення, яке також
перебуває в контексті теми Другої світової війни. Аналізуючи факт
покладання президентом РФ квітів до меморіалу Густаву Карлу
Маннергейму, автор трактує це як черговий приклад «розуміння
елементарної логіки найвищим російським керівництвом»: «Тому
самому Маннергейму, який разом із Гітлером організовував бло$
каду Ленінграда під час Другої світової війни. Тому самому Ман$
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нергейму, під керівництвом якого літаки знищували вантажівки
з хлібом для помираючих з голоду пітерців, у тому числі дітей»10.
Факт ушановування Д.Медведєвим «винуватця блокади Ленін$
града» і був інтерпретований автором як знакова подія.
Дотичним до цього блоку є і таке повідомлення. На регіональ$
ному сайті статусу знакової події набуло ухвалення Парламент$
ською асамблеєю Організації з безпеки та співробітництва в Єв$
ропі на засіданні у Вільнюсі резолюції «Возз’єднання розділеної
Європи: заохочення прав людини та цивільних свобод у регіоні
ОБСЄ в ХХІ столітті». Резолюція прирівнює сталінізм до нациз$
му й закликає до рішучого засудження на світовому рівні зло$
чинів проти людства, скоєних тоталітарними режимами11.
У повідомленні наголошується, що схвалення резолюції ПАРЄ
є продовженням заходів, започаткованих Європейським парла$
ментом 2 квітня 2009 року під час пленарного засідання в Брюс$
селі. В цей день 553 голосами «за», 44 — «проти» і 33, що утри$
малися, депутати Європейського парламенту виявили свою
«повагу до всіх жертв тоталітарних та недемократичних режимів
у Європі» й оголосили 23 серпня загальноєвропейським Днем пам’я$
ті жертв тоталітарних та авторитарних режимів. Автор статті за$
значає: «Резолюцію ОБСЄ, а також документ, ухвалений Європар$
ламентом, треба вважати знаковими подіями, які започатковують
якісно новий і системний підхід в оцінках злочинів проти людст$
ва двох найстрашніших режимів ХХ століття — більшовизму та
нацизму»12. Це одна з небагатьох статей, у якій дається пояснен$
ня такої характеристики: «започатковують якісно новий і сис$
темний підхід».
З позицій сьогодення статусу знакової події в розкритті зло$
чинів радянської влади набули розкопки в урочищі Дем’янів Лаз,
де 1941 р. відбувалися масові розстріли українського населення
органами НКВС. Віче$реквієм, присвячене 20$й річниці перепо$
ховання жертв комуністичних репресій, відбулося 11 жовтня
2009 р. Про знаковість події, за даними повідомлення, свідчить те,
що розкопки і спорудження меморіалу «Дем’янів Лаз» відбува$
лися ще в часи існування СРСР13.
Кілька публікацій українських Інтернет$видань присвячено
300$літтю Полтавської битви. Якщо стосовно інших вказаних
тем маємо переважно одиничні повідомлення, то цій ювілейній
даті присвячено чотири статті, надруковані на трьох сайтах. Їх
спільною рисою є наголошення дискусійного характеру питання.
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У 2 статтях зазначалося, що ця подія є знаковою саме для Росії14,
чи — як у викладі С.Грабовського — «для російської імперської
традиції»15. У привітанні Президента України В. Ющенка учасни$
кам, організаторам та гостям міжнародної наукової конференції
«Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії,
Швеції та інших держав» подія була ідентифікована як «знакова
для доль багатьох націй», як така, що «мала визначальний вплив
на формування геополітичної карти Європи» 16.
Автор наступної публіцистично$аналітичної публікації, аналі$
зуючи події 300$річної давнини, у першу чергу звертається до та$
ких понять, як «історична пам’ять» та «історичний міф». Особ$
ливість цієї статті полягає в тому, що її автор — професійний
історик, к.і.н. О. Ковалевська. З’ясування того, які події є знако$
вими в нашій історії, а які — ні, ставиться під сумнів «в умовах
існування протилежних історичних концепцій, яких дотриму$
ються представники різних політичних сил України»17. Таке за$
уваження, зроблене фахівцем$істориком на сторінках інформа$
ційного видання масового характеру, а не у фаховому часописі,
свідчить: оцінювання історії України, в т.ч. й політичної, на сьо$
годні перебуває «в компетенції» не професіоналів$фахівців,
а представників політичної еліти. Таким чином, можна зробити
висновок, що навіть сам термін «знакова подія» щодо історичного
минулого нашої держави в інформаційному осмисленні є суб’єк$
тивним, а отже, дискусійним — з одного боку, і потенційно кон$
фліктним — з іншого.
Окремий тематичний блок становлять публікації, присвячені
ще одній ювілейній даті — 70$річчю проголошення Карпатської
України. В цьому контексті маємо кілька подій, які набули ста$
тусу знакових. Перша з них, регіонального рівня, — ухвалення
рішення «Про прапор Закарпатської області» депутатами Закар$
патської облради V скликання на пленарному засіданні 23$ї сесії.
Важливість цього історичного рішення пояснена таким чином:
«Ця подія — знакова ще і тому, бо їй випало статися напередодні
знаменної дати в історії Закарпаття, всієї держави — 70$річчя
Карпатської України...То ж цілком логічно, ювілейну дату Кар$
патської України ми зустрічаємо гідно, із прийнятим прапором
Закарпатської області, якого вона чекала 18 років» 18.
У виступі Президента України В.Ющенка під час вручення дер$
жавних нагород з нагоди 70$річчя подій, пов’язаних із проголо$
шенням Карпатської України, статусу знакового набуло м. Хуст:
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«місто Хуст є знаковим в історії Української держави. Адже саме
тут 1919 року на Народних Зборах карпатські українці заявили
про своє бажання жити в єдиній і соборній Україні. Тут 15 березня
1939 року була проголошена незалежна українська держава —
Карпатська Україна»19. Окрім нього, на окремий перелік знакових
місць «претендує» також Іршавський район Закарпатської об$
ласті. На регіональному сайті з нагоди проведення науково$прак$
тичної конференції «Іршавщина в контексті державотворчих
процесів Карпатської України» зазначено: «...наш район відіграв
далеко не останню роль у проголошенні цього державного утворен$
ня та протистоянні угорським загарбникам 1938–39 років. Ми
маємо знакові місця тих буремних подій. Це: Імстичево, Білки,
Кам’янське, Горбок, Загаття…»20. Принагідно додамо, що в пуб$
лікації 2008 року як знакова ідентифікована наступна подія, до$
тична темі цього блоку: «Цієї осені сталася вельми знакова подія —
вперше почали шукати місця масової страти оборонців Карпатсь$
кої України — «карпатських січовиків»21.
Зазначимо також, що вищеподана інформація про події, пов’я$
зані із проголошенням Карпатської України, цілком вписується
в окреме тематичне поле дослідження, яке останнім часом набу$
ває все більшої суспільної ваги, а саме — дослідження історичної
пам’яті. Адже в публікації УНІАН зазначається: «Серед нагород$
жених — колишні карпатські січовики, науковці, громадські та
культурні діячі, які роблять гідний внесок у вивчення спадку
Карпатської України, відновлення історичної пам’яті нашого на$
роду»22.
Знову ж таки, на закарпатському сайті як знакова ідентифі$
кована ще одна подія: «64 роки тому відбулася доленосна і знако$
ва для нашого багатонаціонального краю подія — перший з’їзд
Народних Комітетів Закарпатської України, який ухвалив істо$
ричний Маніфест про возз’єднання Закарпаття з Україною»23.
Серед інших тем, які мають відношення до політичної історії
України, статусу знака надано, зокрема, проголошенню Акта Злу$
ки. Саме таким чином він оцінений у промові Президента В. Ющен$
ка на урочистостях з нагоди 90$ї річниці об’єднання України
в єдину державу: «Значення цієї події, безумовно, виходить за межі
політичних, часових і навіть географічних обставин 1919 року.
Вона стала для України вічною цінністю. Цей день — знак. Цей
день — символ. Символ соборності, єдності, здатності українців
до консолідації, до праці і битви за власну державу»24.
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Зазначимо, що у публікаціях 2008 ця подія також була оціне$
на як знакова, і в обох випадках — тодішнім Президентом Украї$
ни. Перше повідомлення присвячене 14 жовтня — Дню українсь$
кого козацтва — у зв’язку із заходами з нагоди Дня українського
козацтва на Софійській площі. Відзначаючи, що Софійська пло$
ща — святе для кожного українця місце, Прес$секретар Прези$
дента України І.Ванникова зауважила: «Тут 22 січня 1919 року
відбулася знакова подія — проголошення Акта Злуки Українсь$
кої Народної Республіки та Західно$Української Народної Респуб$
ліки, що став виявом волі українців до консолідації та розбудови
власної держави»25. В іншій публікації з нагоди святкування
22 січня 2009 року 90$ї річниці проголошення Акта Злуки у по$
яснювальній записці до президентського законопроекту «Про
внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України»,
присвяченого запровадженню нового державного свята — Дня
соборності України, відмічено: «Це була знакова та надзвичайно
важлива подія в історії України, яка засвідчила незнищенність
прагнення українців, які раніше проживали у складі різних дер$
жав, до створення власної соборної держави, здатність українсь$
ких регіональних еліт об’єднуватися навколо цієї ідеї»26.
Дотична до цього тематичного блоку інформація про 80$річчя
ОУН–УПА. У відповідній публікації наголошується, що «саме
ОУН–УПА ми найбільше зобов’язані становленню нашої держа$
ви. Прапор та герб цих організації стали державними символами
України. Та й гімном стала «Ще не вмерла Україна», бойовий гімн
УПА та ОУН». Автор закидає, що Верховна Рада, яка на держав$
ному рівні відзначила 90$річчя створення комсомольської ор$
ганізації України і 20$річчя Народного Руху, «промовчала» про
80$річний ювілей ОУН, хоча ОУН в українській історії значно
значиміша, ніж комсомол і Рух, разом узяті27.
Багатими на знакові події, за даними українських медіа$пуб$
лікацій, є роки становлення незалежної Української держави.
Одна з таких, зокрема — річниця незалежності. У цьому кон$
тексті спостерігається така тенденція: знак тотожної символіч$
ної рівності ставиться між подією$першоджерелом та щорічною
датою її відзначення. Скажімо, у повідомленні про виставку
архівних матеріалів з нагоди 18$ї річниці здобуття незалежності,
яка відкрилася в Центральному державному архіві$музеї літера$
тури і мистецтва України, зазначено: «Аналогічні виставки ар$
хівних матеріалів відбуваються постійно. Вони відбивають зна$
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кові дати, знакові події української історії і проходять по всій те$
риторії України»28.
Схожа інтерпретація спостерігається і в наступній публікації
в газеті «День»: «…знаковий для кожного громадянина нашої дер$
жави день — 18$річчя Всеукраїнського референдуму, який під$
твердив проголошення незалежності України»29.
Аналогічна виставка архівних документів відкрилася в Ук$
раїнському домі в Києві. В інформаційному повідомленні зазна$
чалося, що вона «присвячена знаковим подіям кінця 80$х — по$
чатку 90$х років ХХ століття. Саме в цей час український народ
зробив свій вирішальний вибір, підтвердивши на Всеукраїнсько$
му референдумі 1 грудня 1991 року Акт проголошення незалеж$
ності України»30. Далі в тексті уточнюється, що саме мається на
увазі: «Різноманітні за характером документальні свідчення ві$
дображають складний період переходу від республіки до держави,
зростання політичної активності суспільства, зародження бага$
топартійної системи, появу опозиції, перші кроки до незалежності,
проголошення незалежності України та підтвердження цього істо$
ричного вибору волевиявленням українського народу на Всеук$
раїнському референдумі 1 грудня 1991 р.»31. Отже, в цьому разі
термін «знакові події кінця 80$х — початку 90$х років ХХ ст.»
фактично означає складний багатоступеневий внутрішньополі$
тичний процес, який завершився нормативним актом юридично$
го оформлення незалежності країни.
На іншому сайті до числа знакових подій останніх 20 років по$
трапили, зокрема, студентська революція «на граніті», схвален$
ня Конституції 1996 р. та деякі інші32.
На противагу такому всеохоплюючому маркуванню історії Ук$
раїни з боку представників української політичної еліти, в ук$
раїнському інформаційному просторі дедалі частіше починають
з’являтися аналітичні публікації, присвячені аналізу терміна
«знакова подія». Зокрема, автор статті «Помаранчі у листопаді»,
присвяченій аналізу подій на київському Майдані у листопаді
2004 р. і надрукованій на сайті «Lvivpost», трактує знакові події
як такі, що є в історії кожної нації, і, «трапившись у визначений
час, починають працювати на творення національного міфу, того
збірного внутрішнього і зовнішнього образу, який одночасно за$
безпечує і духовнокультурний розвиток нації, і її реалізацію у зов$
нішньому геополітичному просторі»33. У статті проводиться думка,
що «такі знакові історичні події можуть відбутися як в помітний,
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так і латентний спосіб, але їх значення завжди викристалізову$
ється у часі й історії»34. Події, які відбулися понад п’ять років тому,
автор вважає «чудовою нагодою для старту нашого зрілого націо$
нального міфотворення, яке належиться мати кожній порядній
нації». Аналізуючи, автор виводить їхнє значення у площину ко$
лективної пам’яті, висловлюючи наступну думку: «Майдан має
грандіозне значення ще й тому, що він є чи не єдиною подією на$
шої національної об’єднаної української колективної пам’яті.
Його одночасно, одномоментно, тримаючись за руки, прожили
український Схід і Захід, Південь і Північ, а тому він — символ
нашої спільно прожитої історії…»35.
З такою позицією солідаризується інший автор, який заявляє:
«Я згоден з тими, хто вважає, що Майдан є складовою масштаб$
ного суспільного процесу, що пам’ятає і революцію «на граніті»,
і схвалення Конституції 1996 року та інші знакові події»36.
Побутує думка, відповідно до якої виокремлення певних істо$
ричних подій та інтерпретація їх як знакових безпосередньо по$
в’язуються з історичною політикою країни. На цьому, зокрема,
наголошувала на міжнародній конференції «За нашу і вашу сво$
боду! За наше спільне майбутнє!» польська публіцистка Б. Берди$
ховська, секретар Польсько$українського форуму. Навіть більше —
дослідниця зазначає, що внутрішня історична політика країни
безпосередньо пов’язана з її геополітичним іміджем: «Вибираючи
з історії факти, події, осіб, роблячи їх знаковими, треба бути сві$
домими, що несуть за собою ці історичні факти, події, особи. З істо$
ричною політикою пов’язані питання того, як ми будемо зро$
зумілими для людей з$поза нашого контексту»37. З іншого боку,
історична політика, на думку дослідниці — галузь суспільного
життя, яка має безпосередній вплив на формування національної
ідентичності. Таким чином, виділення певних подій як знакових
несе в собі певний конфліктогенний потенціал — може бути об’єд$
навчим фактором, фактором консолідації суспільства або, навпа$
ки, створювати, підживлювати конфлікти38.
Автор наступної публікації у своїх судженнях стосовно оці$
нювання тих чи інших історичних подій посідає категоричнішу
позицію: «А за чим же тоді, як не за ставленням людини до тих чи
інших історичних подій, судити, до якої саме «уявної спільноти»
вона сама себе зараховує: українців, малоросів чи homo soveti$
cus?»39. Навіть існування України як державного утворення ав$
тор ставить під сумнів без наявності «взятого за основу міфу про
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власне минуле, до того ж спільного для всіх регіонів». У такому
разі Україна «ще довго залишатиметься лише територією, а не
національною державою у модерному розумінні слова»40. І саме
в такому контексті автор розглядає такі події, як, зокрема, «від$
значення річниць поразки шведів та мазепинців під Полтавою
(1709) чи, навпаки, перемоги української зброї над московитами
під Конотопом (1659), … візит патріарха Кіріла в Україну».
В іншій публікації знакові події трактуються як такі, що роз$
кривають сутність «будь$якого суспільного процесу... Вони мо$
жуть значно випереджати стадію завершення процесу, але одно$
значно вказують на його об’єктивні тенденції»41.
Підсумовуючи, зазначимо наступне. Термін «знакова подія»
щодо історичного минулого нашої країни, в т. ч. й політичної
історії, є запитаною характеристикою. В публікаціях на історичну
тематику терміном «знаковий» може характеризуватися і пев$
ний історичний період, і конкретна історична подія, і навіть чер$
гова річниця відзначення — все залежить від особистого бачення
автора статті чи адресанта цього висловлювання. У зв’язку з цим
можна говорити про певну метафоричність вказаного висловлю$
вання, особливо якщо йдеться про ювілейну історичну дату. У тако$
му разі зазначене висловлювання зазвичай може заміняти навіть
пояснювальну частину публікації, стаючи до певної міри само$
достатнім терміном. З іншого боку, визначення «знакова подія»
в медіа$дискурсі України із метафоричного терміна, присутнього
в інформаційних повідомленнях та новинах, поступово перетво$
рюється на предмет аналізу, свідченням чого є поява певної кіль$
кості аналітично$публіцистичних статей. Утім, саме визначення
цього поняття ще не стало предметом аналізу, оскільки в біль$
шості публікацій ідеться про роль цього поняття і його значення
в історії країни.
Дедалі помітнішою стає тенденція гіперболізації значення конк$
ретної події завдяки використанню характеристики «знаковий».
Зазвичай це характерно для виступів третього Президента Украї$
ни. З певним перебільшенням можна стверджувати, що відзна$
чення будь$якої історичної події за умови особистої присутності
В.Ющенка у його промовах, зверненнях, повідомленнях Прес$
служби тощо нерідко характеризується як знакова. Якщо на рівні
місцевих, регіональних політиків та керівництва, державних чи$
новників висловлювання «знакова подія» активно використову$
ється для власної самопрезентації, підкреслення значимості
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суспільної події, наданні додаткових важелів успіху і самій події,
і, відповідно, її «учасникам», то в останньому випадку можна гово$
рити про певні мовні, зокрема й політичні, шаблони, властиві чин$
ному на той момент Президенту. Втім, темою № 1 для такої оцінки
з боку Президента все ж виступає тема Голодомору 1932–1933 рр.
в Україні, що підтверджується, зокрема, передвиборчою програ$
мою В. Ющенка на президентських перегонах 2010 р. У ній він та$
кож апелює до цієї теми: «Ми досягли порозуміння у суспільстві
щодо засудження Голодомору та інших злочинів проти українсь$
кого народу»42.
Загалом варто відзначити: будь$яка більш$менш помітна подія,
у якій бере участь Президент України В. Ющенко, за його подачею
«ризикує» автоматично перетворитися на знакову. Для прикладу
наведемо такий факт. Беручи участь у відкритті відбудованого
палацу останнього гетьмана українського козацтва Кирила Розу$
мовського, Президент зазначив: «Відродження цієї перлини ук$
раїнської архітектури — подія знакова для всіх... Разом із пала$
цом Розумовського ми відроджуємо дорогоцінну частину нашої
історії, повертаємо до життя пам’ять про видатний український
рід Розумовських»43. Більше того, навіть про сьогодення Прези$
дент зауважив: «Зараз ми переживаємо нелегкі часи, але я пере$
конаний, величаві та знакові… Як ніколи раніше, сьогодні по$
трібна наша єдність, розсудливість, мудрий вибір»44.
Більшість публікацій з виразами «знакова подія» містять ви$
словлювання, які мають, з одного боку, пряме відношення до ря$
ду гуманітарних, суспільствознавчих наукових дисциплін
(політології, етнополітології, історії, етнології) і є предметами три$
валих наукових пошуків і досліджень, а з іншого — мають цілком
практичне значення і безпосередньо пов’язані з процесом станов$
лення української політичної нації. Серед них виділяються такі:
«історична політика», «національна історична політика», «націо$
нальне міфотворення», «історичний міф», «колективна пам’ять»,
«історична пам’ять», «національна ідентичність».
Про конфліктогенний потенціал частини визначених як зна$
кові подій свідчать наступні висловлювання та заклики, які в то$
му чи іншому вигляді зустрічаються у змісті повідомлень: «різне
трактування історичних подій», «об’єктивне висвітлення подій»,
«актуальна проблема», «подолання стереотипів», «відновлення іс$
торичної справедливості», «відновлення історичної пам’яті», «міф
про власне минуле, спільний для всіх регіонів», «відсутність
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спільної думки у суспільстві щодо…», «вшанувати пам’ять жертв»,
«сучасне осмислення свого минулого», «донести до суспільства
історичну правду» тощо. Апеляція до таких виразів навряд чи
може слугувати суспільнозначимим об’єднавчим фактором. Ви$
користання цих та аналогічних висловлювань характерно щодо
подій, які можуть містити і зазвичай містять ризик конфлікту
суспільного сприйняття.
Саме в публікаціях з висловлювання «знакова подія», тема$
тично пов’язаних з політичною історією України, на відміну від
питань політичного, суспільного, культурного спрямування, пов$
ною мірою проявляється відсутність виваженої, продуманої істо$
ричної політики в державі, внаслідок чого українське суспільство,
український інформаційний простір, зокрема, набувають додат$
кової штучної стимуляції конфліктності, упередженості та не$
узгодженості. В останньому випадку поляризація українського
соціуму відбувається на рівні коментарів до публікацій користу$
вачів Інтернету.
Визначення конкретних історичних подій, охарактеризова$
них у медіа$дискурсі як «знакові», зазвичай є свідченням певно$
го підходу до інтерпретації події. Ці інтерпретації поступово по$
ширюються в українському соціумі і стають своєрідним
модулятором історичної пам’яті, суспільними світоглядними ус$
тановками.
___________
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Борис Дем’яненко

УКРАЇНСЬКІ ЗМІ
В КОНСТРУЮВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
І ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
(АГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ)
У статті розглядаються агресивні технології маніпуляції,
які використовуються українськими засобами масової інформа#
ції в конструюванні політичної реальності та віртуалізації
політичного процесу, а також правила поведінки, які знижують
уразливість громадян до дій маніпуляторів.
Borys Demianenko The Ukrainian media in the construction of
political reality and virtualization of the political process (aggres(
sive technologies) In the article aggressive technologies are exami#
ned manipulations which are utillized the Ukrainian mass medias in
constructing of political reality and virtualization of political
process, and also rules conducts which lower vulnerability of citizens
to the actions of manipulators.
Чим краще люди дізнаються про суть технологій, що впливають
на їхню свідомість та поведінку, тим більшою є вірогідність, що
вони зрозуміють їх призначення, і тим менша вірогідність, що ці
технології будуть успішно використані. Виявляти прийоми полі$
тиків і журналістів — захоплюючий інтелектуальний спорт. Якщо
вже громадянам доводиться дивитися телевізор і читати газети,
то варто іноді цим займатися. Хоча б у профілактичних цілях,
щоб зайвий раз переконатися, що ми — громадяни і поки ще не
перетворилися остаточно на «електорат» або «сегмент ринку».
У цій статті ми продовжуємо розгляд ролі українських засо$
бів масової інформації в конструюванні політичної реальності та
віртуалізації політичного процесу за допомогою агресивних техно$
логій маніпуляції свідомістю і поведінкою громадян, а також
ознайомимося з правилами поведінки, які знижують уразливість
громадян до дій маніпуляторів.
«Голодування» є ефективним прийомом емоційного впливу
на електорат і психологічного тиску на владу. Підбирається гру$
па добре оплачуваних молодих людей із міцним здоров’ям, які,
нічим не ризикуючи, організовують «курс лікувального голоду$
вання» в якому$небудь публічному місці. Навколо цього факту
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відповідні ЗМІ здіймають неймовірний галас, постійно звучать
звинувачення в нелюдяності режиму чи конкретної посадової
особи. Проти цього прийому встояти украй складно (за умови, що
він проводиться професійно), оскільки влада у будь$якому разі
змушена реагувати на висунуті вимоги.
Метою технології «тримай злодія» є бажання змішатися з на$
шими переслідувачами. Ця технологія використовується і для
дискредитації, коли винні, відчуваючи провал, першими здійма$
ють крик і спрямовують гнів народу в інший бік. Цим прийомом
часто користуються «правозахисники» і «борці з мафією», зав$
данням яких є дезорганізація громадськості.
«Ефект бумеранга» — якщо Ви бажаєте завоювати популяр$
ність серед широкого загалу, створіть собі імідж борця за спра$
ведливість, якого переслідує влада. Ефект бумеранга — це ті граблі,
на які регулярно наступають угруповання, що володіють владою:
організовуючи тотальне цькування свого опонента, вони «заби$
вають» його до такої міри, що, врешті$решт, він починає виклика$
ти жалість і симпатію у широкої аудиторії. Те саме трапляється,
коли влада раптом вирішує боротися з циркулюючими у суспільст$
ві негативними чутками — довіра до них тільки посилюється.
Бумеранг$ефект може мати і протилежну дію: перенасиченість
ефіру рекламою того або іншого кандидата чи партії починає ви$
кликати роздратування аудиторії.
«Ефект первинності». Й. Геббельс ввів у сучасну пропаганду
один із ключових принципів: людина, яка сказала світу перше
слово, завжди права. Пізніше психологи виявили, що той канди$
дат, який під час виборчої кампанії першим переконливо подасть
себе переможцем, того і визнає масова свідомість. Тут спрацьовує
один із ефектів сприйняття: під час надходження суперечливої
інформації (перевірити яку неможливо) ми схильні віддавати пе$
ревагу тій, яка надійшла першою. Змінити ж сформовану думку
дуже важко. Це сприяє формуванню і закріпленню довіри до цього
джерела інформації на майбутнє, порівняно з тими, хто діє менш
оперативно. Завдяки цьому принципові сьогодні кожний ЗМІ праг$
не першим донести своє трактування подій до широкої аудиторії.
Зазначений ефект слід враховувати під час масованого «зливу
компромату»: врешті$решт, винен завжди той, кого облили бру$
дом — адже йому треба буде «відмиватися». Крім того, статус того,
хто звинувачує, в суспільній свідомості сприймається вище, ніж
у обвинуваченого («якщо виправдовується — означає винний»).
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Технологія «ефект присутності» також була введена в прак$
тику нацистською пропагандою. Він включає ряд трюків, покли$
каних імітувати реальність, їх постійно використовують під час
«репортажів із місць боїв» і в кримінальній хроніці, фабрикуючи
заднім числом зйомку «реального» затримання бандитів чи авто$
катастрофи. Ілюзію «бойової обстановки» створюють, наприклад,
різким смиканням камери і збиттям із фокусу; у цей час перед
камерою біжать якісь люди, чути постріли і крики. Все виглядає
так, ніби$то оператор у неймовірному хвилюванні, під вогнем зні$
має реальність. Ілюзія достовірності формує сильну емоційну дію
і створює відчуття правдивості подій. Створюється могутній ефект
присутності, ми неначе вкинуті в страшну дійсність, не підозрю$
ючи, що це всього лише дешевий трюк.
«Очевидці події» — дуже ефективний прийом, який нерідко
використовується для створення емоційного резонансу: опитуєть$
ся багато випадкових людей, зі слів яких формується необхідний
смисловий і емоційний ряд (особливо сильне враження справля$
ють галасуючі старі, діти, що плачуть, молоді інваліди).
«Інформаційна блокада». Позбавити супротивника можливос$
ті публічно висловити свою позицію — одне з головних завдань
пропагандистської війни. Інформаційна блокада завжди тісно
пов’язана з інформаційним домінуванням — це дві сторони однієї
медалі. Йдеться про створення інформаційного вакууму з якогось
питання з подальшим поширенням тенденційної інформації про
нього. Дуже часто владні структури блокують інформацію з якої$
небудь проблеми, а потім видають її в безальтернативному режимі.
Оскільки інтерес до цього питання в суспільстві дуже сильний,
вигідна для влади інформація набуває максимального поширення.
Це дозволяє забезпечити єдину інтерпретацію подій, що відбува$
ються, і представляє, по суті, масове зомбування людей. У цьому
разі фіксована позиція ЗМІ не підлягає зміні, тому інша точка зо$
ру практично недоступна для широкої аудиторії.
До інформаційної блокади часто вдаються під час виборчих
кампаній. Заангажовані ЗМІ створюють інформаційний ажіотаж
тільки навколо кандидата, якому вони віддають перевагу. При
цьому його опонент повністю позбавляється можливості висловити
у ЗМІ свою позицію, відповісти на випади на свою адресу. У кращо$
му разі телеканали нам його показують «без звуку», супроводжую$
чи відеоряд тенденційними журналістськими коментарями. Тут
важливим є нюанс: замість того, щоб надати слово безпосередньому
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кандидатові, журналісти починають нам розповідати про нього:
що, де, коли і як він говорив, коментують його вчинки і т.д. Тому
інформаційна блокада тісно пов’язана з іншим пропагандистсь$
ким прийомом — коментуванням.
Технологія «переписування історії» ефективна на тривалу перс$
пективу, коли потрібно поступово сформувати потрібний світогляд.
Щоб «промити мізки» усьому суспільству, здійснити над ним ма$
сштабну програму маніпуляції і відключити здоровий глузд де$
кількох поколінь, намагаються насамперед зруйнувати його істо$
ричну пам’ять. Сучасні технології маніпуляції свідомістю здатні
зруйнувати в людині знання, набуте внаслідок реального істо$
ричного досвіду, замінити його штучно сконструйованим «режи$
сером» знанням. Штучно створена картина історичної дійсності
передається окремим індивідам за допомогою книг, лекцій, радіо
і телебачення, преси, театральних вистав, кінофільмів і т. д. Таким
чином вибудовується ілюзорний світ, який сприймається як справ$
жній. Як наслідок, реальне життя людина може сприймати як
неприємний сон, а ті химери, які йому вживлює пропаганда, рекла$
ма, масова культура, увівши його в транс, сприймає як реальність.
У цій справі особливо ефективний кінематограф. Кіно активно
ґенерує в уяві глядача ілюзорну картину світу в дуже ідеалізовано$
му вигляді. Відповідно до авторського задуму кіно може довіль$
но створювати у глядача відчуття «справедливості» і моральної
правоти того або іншого персонажа, незалежно від його справж$
ньої ролі в історії. При цьому пропагандистський вплив на люди$
ну здійснюється приховано, на емоційному рівні, поза його свідо$
мим контролем. Ніякі раціональні контраргументи у цьому разі
не спрацьовують.
«Підміна» — це один із варіантів горезвісних «подвійних
стандартів», суть якого полягає у використанні приємних визна$
чень (евфемізмів) для позначення неприємних дій і навпаки. Ос$
новною метою застосування технології є створення привабливого
іміджу насильницьким діям. Взагалі, метод вербальної підміни
використовується дуже широко.
«Психологічний шок» — один із різновидів використання емо$
ційного резонансу, доведеного до пікового рівня. Сьогодні ЗМІ вво$
дять видовище смерті у кожний будинок і у величезних кількостях.
Часто це робиться для того, щоб під прикриттям шоку навіювати
суто політичні ідеї. Психологічний шок зазвичай знімає всі психо$
логічні захисти і пропаганда безперешкодно проникає в наш мозок.
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«Рейтингування» є різновидом уже розглянутої технології
«констатації факту». Психологи давно встановили, що публікація
результатів соціологічних досліджень впливає на громадську дум$
ку: від 10 до 25% виборців обираючи кандидатів, за яких вони голо$
суватимуть, керуються соціологічними рейтингами. Багато людей
хочуть голосувати за сильного, але мало хто — за слабкого кандида$
та (спрацьовує психологічний феномен, властивий середньостатис$
тичному обивателю, — бажання бути «як усі»). Тому, оголосивши
напередодні виборів вищий рейтинг кандидата, можна реально
збільшити кількість поданих за нього голосів. У зв’язку з цим бага$
то соціологічних фірм у період виборчої кампанії уподібнюються
представницям найдавнішої професії і починають працювати за
принципом «Будь$який каприз за ваші гроші»: «призначаючи»
лідера рейтингу, вони тим самим і створюють частково цього лідера.
«Сенсаційність чи терміновість» є прийомом загальної дії, що
забезпечує необхідний рівень нервозності і підриває психологіч$
ний захист. Ця нервозність, відчуття безперервної кризи, різко
підвищує навіюваність людей і знижує здатність до критичного
сприйняття. Річ у тому, що будь$яка маніпуляція досягає успіху,
коли вона випереджає процес мобілізації психологічного захисту
аудиторії, коли їй вдається нав’язати свій темп нашій свідомості.
Саме тому сьогодні практично всі новинні блоки у ЗМІ почина$
ються з т. з. «сенсаційних повідомлень»: серійних убивств, авіацій$
них катастроф, терористичних актів, скандалів із життя політиків
чи шоу$зірок. Насправді терміновість повідомлень майже завжди
буває помилковою, штучно створеною, іноді сенсаційність слу$
жить для відвернення уваги. Під прикриттям сенсації можна або
промовчати про важливу подію, про яку громадяни знати не по$
винні, або припинити скандал, який вже пора припинити, — але
так, щоб про нього більше ніхто не згадував. Тому сенсаційність
тісно пов’язана з прийомом «відвернення уваги».
«Створення асоціацій». Об’єкт в очах громадськості штучно
прив’язується до чогось такого, що сприймається масовою свідо$
містю як дуже погане (або навпаки — хороше). Для цієї мети широ$
ко використовуються метафори (наприклад, «Сталін — це Ленін
сьогодні»). Метафори, включаючи асоціативне мислення, дають
величезну економію інтелектуальних зусиль. Саме тут і прихова$
на чергова пропагандистська пастка: спокуса заощадити інтелек$
туальні зусилля примушує людину замість вивчення і осмислен$
ня суті проблем удаватися до асоціацій і помилкових аналогій.
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Іноді словесні метафори замінюються відповідним відеоря$
дом. Наприклад, маніпулювання образами політичних супротив$
ників — у телерепортажах про них вибудовується відеоряд із зоб$
раженнями нацистів, Гітлера, черепів і т. д.
Для створення потрібних асоціацій зовсім не обов’язково ко$
ристуватися метафорами. Відомі й інші чинники асоціативної
прив’язки до об’єкту. Сьогодні в Україні широко практикується
пов’язування імені політичного опонента зі скрутним становищем
народу. Негативна асоціація, з якою вдається в масовій свідомос$
ті пов’язати супротивника (фашист, корупціонер, мафіозі і т. д.),
примушує відвернутися від нього всіх, хто вагається у своєму ви$
борі. Зазвичай кампанії створення негативних асоціацій почина$
ються одночасно декількома ЗМІ і так cамо блискавично припи$
няються. Така синхронність наочно демонструє «свободу» преси
і телебачення й служить надійною ознакою пропагандистської
операції.
Однією з ефективних технологій пропагандистської дії на ве$
ликі групи людей є створення (ініціація) т.з. «інформаційної хвилі».
Пропагандистська акція проводиться таким чином, що примушує
велику кількість засобів масової комунікації коментувати пер$
винні повідомлення. Основна мета використання цього прийому
полягає в створенні т. з. «вторинної інформаційної хвилі» на рів$
ні міжособистісного спілкування — для ініціації відповідних об$
говорень, оцінок, появи відповідних чуток. Усе це дозволяє бага$
торазово підсилити потужність інформаційно$психологічної дії
на цільові аудиторії. «Інцидентом» інформаційної хвилі можуть
бути різноманітні події: провокування конфлікту зі своїм супро$
тивником шляхом дії, вислову чи іншого способу; банальний «злив
компромату», коли в ЗМІ публікуються якісь «сенсаційні мате$
ріали», що дискредитують ту чи іншу високопоставлену персону;
акти святотатства, терористичні акти, політичні вбивства тощо.
Але якою б сенсаційною не була інформація, за 6–7 днів вона
повністю «вигоряє», приїдається і вивітрюється з масової свідо$
мості. «Продовжити життя» інформаційній хвилі можна за допо$
могою спеціально сконструйованої системи поширення медіа$пові$
домлень. Відповідна технологія розроблена досить давно, активно
використовується, наприклад, у практиці діяльності спецслужб.
Операція розрахована на створення ефекту «сніжки» — інфор$
маційні повідомлення породжуватимуться ЗМІ лавиноподібно,
вже без участі пропагандистів.
372

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України

Інформаційні хвилі покликані вирішувати такі завдання:
1) дестабілізувати, паралізувати чи порушити діяльність ши$
роких верств населення, конкретних соціальних груп, організа$
цій чи цілих державних інститутів. У дестабілізації обстановки
можуть бути зацікавлені як зовнішні супротивники (уряди або
спецслужби інших держав), так і фінансово$політичні клани, які
борються за владу, усередині країни.
2) активізація окремих індивідів чи груп до дій у заданому
напрямі;
3) інтердикція, тобто навпаки, недопущення певних дій, бло$
кування небажаних видів діяльності.
«Створення загрози» — це ще один прийом «стратегічного»
характеру, що впливає на емоції масової аудиторії і покликаний
будь$яким способом змусити нас боятися. Деморалізовані і залякані
люди роблять чи хоча б схвалюють дії, які їм зовсім не вигідні.
Ілюзорна чи реально існуюча небезпека якого$небудь явища (на$
приклад, тероризму) багато разів посилюється і доводиться до аб$
сурду. ЗМІ влаштовують істерію з приводу чергової «глобальної
загрози», викликаючи у людей масовий страх заради створення
сприятливої обстановки для маніпуляції масовою свідомістю —
насамперед у політичних цілях. Пропагандистська технологія
«створення глобальної загрози» є важливим засобом об’єднання
пересічних громадян навколо влади. Віртуальний світ, створений
ЗМІ, стає для них набагато ближчим і важливішим, ніж безро$
біття або корупція правлячої верхівки у власній країні. У цьому
зазначена технологія співзвучна з пропагандистським прийомом
«відвернення уваги». Створення загрози — один із найсильніших
засобів маніпуляції свідомістю і відвернення уваги громадськос$
ті від махінацій владної верхівки.
Створення загрози дуже часто практикується під час вибор$
чих кампаній — це наріжний камінь сучасних політтехнологій.
Соціологічні дослідження показують, що переважна частина елек$
торату нікого з кандидатів не вважає гідним на високу державну
посаду. А оскільки вибирати зазвичай доводиться між поганим
і дуже поганим, люди схильні вибирати менше зло. Тут головне —
довести виборцям, що у разі приходу до влади вашого суперника
життя обов’язково погіршиться, у разі ж вашої перемоги — як
мінімум залишиться колишнім.
«Випереджуючий удар» найчастіше є випереджуючим викидом
негативної інформації. Його завдання — викликати реагування
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супротивника заздалегідь і у вигідному для себе контексті. Цей при$
йом нерідко використовують владні структури, щоб нейтралізувати
критику своїх майбутніх непопулярних рішень: влада сама орга$
нізовує «випадкове» просочування негативної інформації, щоб
стимулювати прояви суспільного обурення. Це робиться для то$
го, щоб заздалегідь «випустити пару» в усіх незадоволених, зага$
сити вогнище народного гніву. Високопосадовці небезпідставно
сподіваються, що до моменту ухвалення відповідного рішення лю$
ди втомляться протестувати і сприймуть дії влади індиферентно.
Під час виборчих кампаній прикладом практичного викорис$
тання цієї технології є випереджуюча публікація відносно без$
печного компромату щодо конкретного кандидата. Публікація
має на меті знизити інтерес виборців до подібної інформації. По$
дальші публікації набагато гостріших матеріалів, які, можливо,
будуть ініційовані політичними супротивниками, вже не привер$
нуть великої уваги — виборець уже переситився подібною інфор$
мацією і більше на неї не реагує.
«Отруйний сендвіч». Цей пропагандистський прийом активно
використовує можливості психологічного впливу за рахунок струк$
туризації тексту: завжди вигідніше віддати перевагу не брехні,
а домогтися, щоб людина не відмітила для себе «непотрібної» прав$
ди. Здібний комунікатор дає позитивне повідомлення між нега$
тивною передмовою і негативним висновком, при цьому позитив$
не повідомлення як би зникає від уваги аудиторії. Зворотним до
названого є т. з. «цукровий сендвіч»: негативне повідомлення мас$
кується позитивним вступом і позитивним висновком.
«Фабрикування фактів» («пряма брехня»). Політики і предс$
тавники сучасної преси часто заявляють, що преса не використо$
вує прямої брехні, бо це дорого і небезпечно. Сьогодні створена
така щільність потоку охоплюючих аудиторію повідомлень і так
повно відключається короткотермінова пам’ять, що розвінчання
вчорашньої брехні вже нікого не цікавить. Тому включення прямої
брехні практикується ЗМІ у все більших масштабах як прийом
недорогий, але ефективний у вирішенні нагальних завдань. При
цьому віддається перевага зухвалій брехні, оскільки вона руйнує
будь$яку можливість діалогу. Взагалі, сьогодні спеціалісти вважа$
ють, що пряма брехня («фабрикування фактів») не використову$
ється лише у тих випадках, коли її легко виявити. Коли ж вияв$
лення ускладнено недоступністю інформації чи коштує опозиції
дуже дорого, брехня ЗМІ використовується без докорів сумління
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(дуже легко виявляється брехати, коли спиратися на закладені
у підсвідомості стереотипи).
«Тоталітаризм джерела повідомлень». Оскільки є можливим
повне усунення незгідних джерел інформації і думок, то відсут$
ність реального діалогу є ознакою маніпулятивного характеру
повідомлень. Одне з найважливіших правил маніпуляції гласить,
що успіх залежить від того, наскільки повно вдалося ізолювати
адресата від стороннього впливу. Ідеальною ситуацією для цього
була б тотальність впливу — повна відсутність альтернативних
неконтрольованих джерел інформації і думок. Складність виконан$
ня цього полягає в тому, щоб за тотальності контролю створити
в адресата ілюзію незалежності і плюралізму каналів інформації.
Заради цього створюється видимість багатоманіття ЗМІ за типом
організацій, політичного забарвлення, жанрів і стилів — за умо$
ви, що реально вся ця система підкоряється єдиним установкам.
Знання про технології впливу на суспільну свідомість і пове$
дінку будуть неповні, якщо не розглянути інший бік досліджува$
ної проблеми — правила поведінки, які повинні понизити нашу
уразливість до дій маніпуляторів. Насамперед, ми зобов’язані
відчути і усвідомити, що живемо сьогодні в іншому суспільстві,
ніж раніше (за нами і за нашою свідомістю здійснюється перма$
нентне полювання). Це дуже важко і незвично, але поводитися
потрібно відповідно до реалій, а не наших бажань, старих звичок
і стереотипів. Для того, щоб зупинити інтервенцію в нашу сві$
домість і поведінку, можна (і необхідно) використати такі при$
йоми:
– скорочення контактів із маніпулятором чи потенційним ма$
ніпулятором (свідоме переривання контактів із джерелом інфор$
мації). Достатньо час від часу припиняти перегляд телепередач
на один$два тижні, щоб відбулося «відновлення» свідомості. Після
цього різко підвищується спостережливість громадян і якийсь
час вони стають здатні помічати, з яких телепередач «стирчать
вуха», фільтрувати ті готові штампи і ілюзії, які щосили намага$
ються упровадити у нашу свідомість.
– Відхід від захоплення — поки захоплення не відбулося, йому
можна успішно чинити опір, тоді і подальші зусилля маніпуля$
тора будуть марними. Ефективним може бути й такий достатньо
простий прийом, як переривання контакту, відхід від нього на
якийсь час. Навіть спритного маніпулятора збиває з пантелику
людина, яка виглядає нетямущою і все перепитує.
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– Зміна темпу — потрібно постаратися збити маніпулятора
з ритму, не можна дозволити йому нав’язати його темп нашій сві$
домості — вони не повинні увійти у резонанс. Цей прийом відбитий
в народній мудрості: «Ранок вечора мудріший»: корисно перер$
вати контакт, дати сирим думкам, почуттям і враженням «відле$
жатися», а потім почати «на свіжу голову».
– Відсіювання шуму. Маніпуляція успішна в умовах «демок$
ратії шуму», коли людину бомбардують потоком нікчемних пові$
домлень, вона не може зосередитися на тій проблемі, щодо якої має
виробити точку зору, тому вимушена хапатися за підсунуте їй
трактування. Стійкість проти маніпуляції знижується у тому разі,
коли одночасно з повідомленням на свідомість людини вплива$
ють «перешкодою». Ось чому, отримавши повідомлення, в якому
може бути прихована ідеологічна «контрабанда», треба відфільт$
рувати шуми, які служать перешкодами під час обдумування са$
ме цього повідомлення. Краще на якийсь час взагалі вирватися
з потоку повідомлень, щоб обдумати якесь із них.
– Непередбачуваність. Якщо мислення людини не відповідає
чіткому і строгому алгоритму, якщо воно наслідує незвичну логіку
і приводить до парадоксальних висновків, то підібрати до нього
ключі важко. Ефективним способом відходу від захоплення і дії
маніпулятора є створення штучної непередбачуваності нашої ре$
акції (коли людина непередбачувана — вона менш вразлива).
Звичайно, це непроста справа, але деякі прийоми можно виробити.
Наприклад, можна свідомо затримувати або взагалі блокувати ав$
томатичні реакції — не дозволяти грати на своїх стереотипах.
З реакції автора повідомлень (хоча б обіграною подумки) буде вид$
но, чи може він закінчити свою думку як розумну — чи вибудо$
вує маніпулятивну конструкцію.
– Відключення емоцій. Побачивши, що ідеологи чомусь тис$
нуть на якесь наше почуття, слід на якийсь час свідомого притупи$
ти це почуття, сприйняти повідомлення безпристрасно, а потім об$
думати його наодинці, без підказки. Корисний прийом перевірки
адекватності відчуття, яке в нас роз’ятрили пропагандисти, по$
лягає в тому, що ми підставляємо замість «ворога» чи «рятівни$
ка» яку$небудь іншу фігуру, не таку одіозну чи привабливу. Як$
що це почуття не зберігається — це означає, що з проблемою воно
не зв’язане, відбулося його навіювання з метою маніпуляції.
– Діалогічність мислення. Діалог руйнує маніпуляцію. У нас, як
мінімум, є поки що один вихід — перенести діалог на «молеку$
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лярний» рівень, вести його як уявний діалог. Ми не повинні пого$
джуватися з жодним твердженням без запитань: потрібно робити
зусилля, щоб знайти зачіпку для запитання в безапеляційному
твердженні, пам’ятаючи властивість нашого розуму — уникати
важких питань. Якщо ми навчимося «говорити самі з собою», то на$
ше мислення очевидно стане непередбачуваним для маніпуляторів.
– Створення контекстів. Оскільки одним із головних прийомів
маніпуляції є втиснення проблеми у штучно побудований кон$
текст (часто це помилковий контекст), то і захисним засобом буде
неприйняття запропонованої постановки питання, заміна нав’я$
зуваного контексту іншими, вибудуваними незалежно від по$
тенційного маніпулятора.
– Створення альтернатив. Маніпулятор, присікаючи діалог,
подає вигідне йому рішення як безальтернативне, але варто доз$
волити самому собі прикинути в думці різні варіанти рішення,
як вся споруда маніпуляції руйнується і відразу видно корисливі
наміри. Якщо не можна назвати цілком реальні альтернативи
вголос, то потрібно уявити їх подумки і цим самим особисто за$
хистити себя від маніпулятора.
– Включення здорового глузду. Цей прийом для освіченої лю$
дини непростий, але з деякими зусиллями доступний. Коли ми
чуємо пристрасні промови, то краще пропустити повз вуха красиві
фрази і постаратися схопити тільки головний аргумент. Припус$
тивши, що він правильний, варто подумати, чи відповідає здоро$
вому глузду те вирішення проблеми, яке пропонує оратор.
– Пошук кореня проблеми. Маніпуляція багато в чому зво$
диться до того, що людям пропонують таке трактування пробле$
ми (суперечності), яке відводить їх від суті. Ще Ф. Достоєвський
говорив, що треба доходити до останніх питань: потрібно відразу
відкидати запропоноване трактування і починати ставити собі за$
питання, крок за кроком заглиблюючись у суть проблеми. Під час
переходу на глибші рівні трактування проблеми, вона постає в зов$
сім іншому світлі.
– Включення пам’яті, проекція в майбутнє. Пам’ять і перед$
бачення є основою психологічного захисту проти маніпуляції,
тому вони і є одним із головних об’єктів руйнівних дій. Маніпу$
лятори застосовують ряд технологій, щоб витравити у нас відчут$
тя історичного часу, поміщають нас у «вічне сьогодення». Щора$
зу слід робити зусилля і відновлювати пам’ять про ту проблему,
яку ставлять перед нами маніпулятори. Якщо немає сил і часу,
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щоб щось прочитати, навести довідки, запитати знаючих людей,
то краще просто не вірити запропонованому міфові, а спробувати
зв’язати ті факти, які ми знаємо напевно. Вириваючись із «віч$
ного сьогодення», з нав’язаного нам спектаклю, ми повинні об$
пертися на здоровий глузд мови.
– Зміна мови. Ще одним із головних принципів захисту від
маніпуляції є відмова від мови, якою потенційний маніпулятор
висловлює проблему: не приймати його мову, його термінологію,
його поняття. Переказати те ж саме, але іншими словами, уника$
ючи усяких ідеологічних категорій.
Підсумовуючи розгляд прийомів, покликаних знизити нашу
вразливість до дій маніпуляторів, потрібно пам’ятати, що всі при$
йоми будуть малоефективними, якщо ми не будемо думати — пос$
тійно, посилено, наполегливо.

Анжела Акайомова

АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ ЗМІ
ТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ
ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)
Стаття демонструє авторське бачення аналізу практичної
діяльності засобів масової інформації з позиції комунікативного
ресурсу. Авторка показує переваги та недоліки комунікаційної ді#
яльності роботи прес#служби Державної думи Російської Федерації.
Angela Akayomova Analysis of communication media and the
government (for example, the State Duma of the Russian Federation)
Article copyright demonstrates vision analysis of practice the media
from the perspective of the communication resource. The author shows
the advantages and disadvantages of communication activities of the
press service of Russian State Duma.
З аналізу комунікаційної практики відносин ЗМІ та держав$
ної влади виходить, що їх далеко не завжди можна назвати парт$
нерськими. Ціла низка чинників негативно впливає на меха$
нізми цих відносин. З одного боку, це «роз’єднаність» усередині
«четвертої влади», коли ЗМІ виступають на боці тих або інших
сил як провідник позицій державної влади або медіа$магнатів,
що вирішують свої завдання. З іншого боку, як відзначає Є. Про$
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хоров, проблема роз’єднаності існує і в структурах державної вла$
ди. Боротьба фракцій у парламенті, суперечності між законодавчою
й виконавчою владою, неузгодженість дій федеральних і регіо$
нальних органів влади, непослідовність у підходах до застосу$
вання законів також ослабляють дієвість державної влади. Тому
виникає і вимагає рішення проблема досягнення більшої єдності
всіх гілок державних інститутів народної демократії, з одного бо$
ку, та проблема консолідації інститутів «четвертої влади» на базі
гуманістично орієнтованих уявлень про «загальне благо», з іншо$
го. Умовну систему «чотирьох» демократичних влад, що слугують
«загальному благу», можна розглядати як збалансовану модель
«заборони і противаги», що функціонує на принципах «взаємо$
доповнення». Порушення балансу всередині цієї моделі може на$
бувати різної конфігурації. Серйозну небезпеку представляють
для ЗМІ спроби офіційної влади підпорядкувати і поставити собі
на службу «четверту владу». «Прагнення обмежити роль ЗМІ
руйнує дію принципу додаткової влади, у цьому разі комуніка$
ція перестає виконувати свої обов’язки інструменту демократії,
насильницьки перетворюється на виконавця волі офіційних
властей, їх «служниці»1.
Небезпечна також інша крайність — це перебільшення «чет$
вертою владою» своїх повноважень унаслідок недостатнього усві$
домлення комунікаторами (у цьому разі, журналістами) по$
кладеної на них соціальної відповідальності. Прагнення ЗМІ до
«надвлади» уявляється не менш деструктивним явищем. «При$
хильники оптимальної діяльності журналістики виступають
проти абсолютизації ролі преси як неодмінного й постійного опо$
нента влади», — стверджує Є. Прохоров, характеризуючи таке
явище, як «вихід за межі закономірностей mediademokratia
і прагнення перетворитися на mediakratia» й апелюючи до думки
Дж. Мерріла, який називає подібного роду пресу «гіперактивною
і безглуздою журналістикою»2. Очевидно, що ЗМІ, які роблять
ставку на конфронтацію з владою, на демонстративну неповагу
до законної представницької влади, втрачають свій зв’язок з де$
мократичними інститутами і з демократичними цінностями.
Мета та завдання цієї статті вимагають вичленувати і науко$
во обґрунтувати поняття «політична комунікація». У політичній
сфері суспільства є безліч залежностей між тими, хто бере участь
у боротьбі за владу групами, індивідами та інститутами. Найбільш
глибинний характер мають зв’язки, що виникають унаслідок
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інформаційних обмінів між людьми і різноманітних форм вза$
ємного спілкування, що складаються на цій основі, або, кажучи
іншими словами, — форм комунікації. Саме на основі комуніка$
ції інформація передає політичний досвід поколінням, сприяє
соціалізації людей, структурує політичне життя.
У статті досліджені різні теорії політичної комунікації, викла$
дені в наукових працях К. Дойча, Р. Даля, Г. Алмонда і Д. Пау$
елла, П. Шарана, Р.$Ж. Шварценберга, Ю. Хабермаса, Л. Зем$
лянової, В. Соловйова, В. Горохова3, що дозволили з’ясувати
основні підходи до визначення поняття політичної комунікації,
яка «служить основою для раціональності в політиці» (П. Шаран),
є «сукупністю інформаційних потоків і специфічною мережею
комунікацій, що впливають на ухвалення і реалізацію держав$
них рішень» (К. Дойч), протікає як «процес передачі політичної
інформації, за допомогою якого інформація циркулює між еле$
ментами політичної системи» (Р.$Ж. Шварценберг), «є окремим
випадком успішної реалізації інформаційних обмінів, спроб ко$
мунікатора (наприклад, владних структур) вступити в контакт зі
своїм контрагентом» (В. Соловйов), «впливає на процеси обгово$
рення та ухвалення рішень політичної системи» (Ю. Хабермас).
Основну мету політичної комунікації можна визначити як до$
сягнення в суспільстві гуманної рівноваги між свободою і конт$
ролем, зумовленим відповідальним ставленням до використання
інформації на благо соціальної згоди.
Отже, подвійне становище преси в перехідний період змушує
ЗМІ йти на компроміси, а для влади в цих умовах необхідно мати
хороший контакт зі ЗМІ й шукати нові ефективні форми взаємо$
дії з ними.
Із погляду авторки, цікаво зупинитися на питанні діяльності
Державної думи Російської Федерації щодо законодавчого забез$
печення взаємодії влади та ЗМІ в пострадянський період. Розгля$
даючи сутнісні ознаки парламенту і парламентаризму4, багато
дослідників трактують ці два поняття як синоніми. Аналізуючи
роботи з цієї теми таких дослідників, як М. Біхарі, С. Котляревсь$
кий, О. Миронов, Р. Романів, авторка дотримується погляду С. Кот$
ляревського, який бачить у парламентаризмі «режим обов’язко$
вої політичної солідарності між урядом і органом або органами,
які визнаються авторитетними виразниками народної думки»5.
Розглядаючи діяльність російського парламенту через приз$
му комунікації, можна відзначити, що Державна дума виконує
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важливі завдання: формує законодавчу базу інформаційної полі$
тики в цілому для Росії; створює власну ідеологію інформаційної
політики в Росії взагалі; здійснює власну інформаційну політи$
ку, пов’язану безпосередньо з функціями парламенту; піклуєть$
ся про те, щоб діяльність Державної думи була відкритою, голос$
ною, зрозумілою.
Важлива роль у вирішенні цих завдань відводиться ЗМІ — од$
ному з найважливіших інститутів сучасного суспільства, що ро$
бить вплив майже на всі сфери його діяльності, є інструментом
реалізації політичного управління.
Історія російського законодавства у сфері ЗМІ по$своєму уні$
кальна. Основні зусилля влади в самодержавній Росії були спрямо$
вані на недопущення вільнодумності у пресі, тому перший повно$
вагий юридичний документ, що регламентує друк, мав назву
«Цензурний статут» 1804 р. і фактично узаконив попередню цен$
зуру. Більшовицька диктатура, що прийшла на зміну буржуаз$
ному Тимчасовому уряду, продовжила самодержавну традицію
гоніння на друк.
12 червня 1990 р. Верховна Рада СРСР прийняла перший у віт$
чизняній історії Закон «Про друк та інші засоби масової інфор$
мації», що трансформував свободу масової інформації з привілею
високопосадових партійних чиновників у правовий інститут. За$
кон відзначався революційним характером, оскільки вводив за$
борону на цензуру.
Завдання створення ефективного законодавства в інформацій$
ній сфері безумовно взаємодіють із загальним завданням побудови
демократичної держави. Федеральні збори разом із виконавчою і су$
довою владою формують план законотворчої діяльності, у здійснен$
ні якого провідну роль відграє Державна дума, а в галузі інформа$
ційного права, зокрема стосовно ЗМІ, — Комітет Державної думи
з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв’язку.
За роки демократичних перетворень у Росії був розроблений
і прийнятий цілий пакет законів, що регламентують усі аспекти
життєдіяльності ЗМІ.
Згідно з новим законодавством у російських громадян з’яви$
лися фундаментальні невід’ємні права: право володіти засобами
масової інформації разом із громадськими організаціями і держав$
ними органами (важливо наголосити, що закрити видання можна
тільки в судовому порядку) і право шукати, отримувати і поши$
рювати інформацію. Причому ці права, як сказано в ст. 1 Закону
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«Про засоби масової інформації», «не підлягають обмеженням, за
винятком передбачених законодавством»6.
Законотворча діяльність Державної думи є безперервним про$
цесом, оскільки суспільство модернізується і законодавство має
відповідати новим реаліям. Внаслідок цього за роки діяльності
Державною думою були внесені десятки поправок в існуюче за$
конодавство про ЗМІ. Проте не всі ініціативи Державної думи за
15 років дістали суспільне схвалення і не всі вони мали конструк$
тивний характер.
Аналіз публікацій у ЗМІ показав, що останнім часом російське
суспільство стурбоване наростанням потоку недостовірної інфор$
мації, безвідповідальністю не тільки окремих журналістів, але
і цілих видань в освітленні політичного життя країни. З’явилося
явище, зване «політейнментом» (за визначенням Л. Землянової,
«гібридне зрощення інформації з розважальною, які витісняють
культурно$просвітницькі функції і суспільну місію ЗМІ»). Пов$
сякденною практикою ЗМІ стає не об’єктивне інформування ауди$
торії про процеси і події політичної дійсності, а відробіток грошей,
вкладених у них тими або іншими політичними силами.
Слід зазначити, що є суспільна необхідність швидше ухвалю$
вати закони, покликані визначати чіткий порядок ліцензування
телерадіомовлення, тим самим узаконити дії виконавчої влади
в розподілі частот; забезпечити прозорість відносин власності та
реального контролю над ЗМІ з боку основних рекламодавців, кре$
диторів, політичних діячів тощо; запобігти нестримному розростан$
ню медійних імперій, як приватних, так і державних; гарантувати
незалежність редакційної політики та відділення бізнесу в галузі
ЗМІ від журналістики як вільної професії; передбачити достатньо
збалансовану схему формування органів управління федераль$
ною суспільною телерадіокомпанією (у Російській Федерації до цих
пір не прийнятий закон про телебачення і радіомовлення, проект
якого давно знаходиться у законодавців у розробці).
Ухвалення цих законів, плюс закони, що діють, забезпечать
хорошу базу державної інформаційної політики. Головне, щоб будь$
який прийнятий закон викликав довіру до держави, а ЗМІ були
союзниками в творчому процесі, що дозволить їм забезпечити
взаємну співпрацю.
Якщо розглядати питання в історичному плані, то з’ясовуєть$
ся: гострота проблем, що переживаються сучасною Росією, для
країн розвиненої демократії залишилася у далекому минулому.
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Ми маємо справу з проявом об’єктивних закономірностей, з якими
стикалися всі країни на початковому етапі здійснення демокра$
тичних перетворень. У цьому сенсі показовий історичний досвід
Великобританії — загальновизнаної засновниці медійних стандар$
тів, яка непростий етап налагодження співпраці між парламентом
і пресою переживала ще в XVIII столітті. Із кінця XVIII століття
англійський парламент уже не міг ігнорувати роль журналісти$
ки як безпосереднього комунікатора.
В осмисленні цих проблем авторка відштовхувалася від істо$
ричного чинника: сучасна практика взаємодії ЗМІ з гілками влади
в демократичних країнах Заходу, на відміну від Росії, складала$
ся впродовж сторіч і є результатом високорозвинутої «публічної
сфери», за Хабермасом, яка, заповнюючи «суспільний простір
між урядом, владою і громадянами», створює «зону виявлення,
прояву, здійснення суспільного інтересу»7. Механічне перенесен$
ня подібного досвіду, минувши етап формування «публічної сфе$
ри», уявляється малопродуктивним. Крім того, не можна скида$
ти з рахунку національно$історичні особливості розвитку кожної
окремо взятої країни. Проте вивчати цей досвід, безперечно, ко$
рисно як в історичному, так і в практичному плані.
Особливості формування журналістами громадської думки про
діяльність парламенту в різні періоди його роботи не можна розгля$
дати поза історичним контекстом і радикальними перетвореннями
суспільства. Слід пам’ятати про те, що демократичні інститути
сучасної Росії ще перебувають у стадії формування, що «публічна
сфера» у країні недостатньо розвинена і що нова Росія йде шляхом
демократизації, щоб у найкоротші історичні терміни вирішити
завдання, які країни Заходу вирішували протягом сторіч. Ілю$
зорно чекати від російської преси, яка майже 300 років працювала
в умовах жорстокої цензури, що вона за чверть століття навчиться
бути не просто вільною, а відповідально вільною. Те саме стосуєть$
ся і владних інститутів, і суспільства загалом. Слід визнати, що
ані російська влада, ані російське суспільство ще не мають глибо$
ких демократичних традицій, тому всякого роду перегини, реци$
диви і відкоти до минулого мають місце в сучасній суспільній
практиці, і вони можуть бути подолані тільки поступово — еволю$
ційним шляхом. Усі вказані чинники, безумовно, ускладнюють
взаємини інститутів влади і ЗМІ.
На тлі загальних тенденцій взаємодії влади і ЗМІ, специфі$
ка яких зводиться до закономірного прагнення кожного з цих
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інститутів методом проб і помилок знайти адекватне місце в новій
демократичній структурі суспільства, слід окремо розглянути
відносини преси і парламенту, нерідко випадних із русла загаль$
них закономірностей. Феномен недружніх відносин двох спорід$
нених інститутів, об’єднаних загальним призначенням — втілю$
вати народовладдя, вимагає глибокого наукового аналізу.
Слід зазначити, що наявні сьогодні в Росії відносини між ЗМІ
і Державною думою сформувалися не в один день. У них є не тіль$
ки історія, але і передісторія, що охоплює тривалий, але досить
безбарвний радянський період і короткий, але бурхливий період
перебудови. Крім того, у них є нормативна база, що більшою чи
меншою мірою реально впливає на характер цих відносин. Постій$
ним залишається тільки одне: взаємна нелюбов один до одного.
Журналісти постійно критикують законодавців за не завжди гра$
мотні і потрібні закони, показують їх часом у непривабливому ви$
гляді на телеекрані, виявляють надмірну цікавість до особистого
життя. Депутати відповідають взаємністю. Як тільки преса вихо$
дить за межі «мирного співіснування», законодавча влада тут же
вживає відповідних заходів — перекриває доступ до інформації,
вимагає позбавлення акредитації журналістів, не запрошує на
прес$конференції, на корпоративні заходи, виключає зі списків
на різні заохочення.
Аналіз 15$річної взаємодії парламенту і вільної російської пре$
си дав змогу зробити висновок, що конфронтація між цими соціаль$
ними інститутами часто нагніталася штучно, що преса і парламен$
тарії не демонстрували послідовного прагнення до налагодження
конструктивних відносин один з одним, вважаючи за краще ро$
бити ставку на взаємні претензії. У статті зроблена спроба систе$
матизувати претензії, що накопичилися у депутатів Державної
думи і ЗМІ, з тим щоб розкрити причини взаємного недовір’я.
Журналісти висувають Державній думі такі претензії: депу$
тати не знають проблем народу; якість законів залишає бажати
кращого; не люблять критику; не дають потрібних оперативних
коментарів; відсутня необхідна інформація; немає конструктив$
них пропозицій; намагаються маніпулювати громадською дум$
кою; намагаються приструнити журналістів, позбавити їх акре$
дитації.
Депутати, у свою чергу, звинувачують журналістів у тому, що
вони виконують чиєсь замовлення на інформацію; необ’єктивно
освітлюють багатогранну законотворчу діяльність депутатів; займа$
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ються критиканством; не вникають у причини ухвалення законів;
припускаються помилок в оцінках; не дають слово опозиції; на$
в’язують населенню чужі суспільству цінності.
Слід зазначити, що Державна дума та ЗМІ ще не готові до взає$
мин на умовах партнерства, заснованого на усвідомленні спіль$
ності цілей, на подоланні корпоративних, кланових інтересів на
користь суспільного блага. На сьогодні головним завданням за$
лишається забезпечення розумного балансу між свободою журна$
лістики та її соціальною відповідальністю в правовому й етичному
руслі. Вирішення його надзвичайно важке тому, що концепту$
альне осмислення з теорії перейшло в практику. Крім того, на від$
міну від держав, де демократія та свобода преси існують сторіччя,
Росія робить лише перші кроки цим шляхом, причому здійсню$
ються вони у вельми складних історичних обставинах.
Розглядаючи аспект про роль парламентської журналістики
у взаємодії влади і засобів масової інформації, авторка проаналі$
зувала в ретроспективі становлення і розвиток парламентської
журналістики від першої дореволюційної Думи до сьогодні. У су$
часній Росії парламентська журналістика вже сформувалася як
самостійна медійна сфера і журналістська спеціалізація, що заво$
йовує дедалі більшу популярність у професійному співтоваристві.
Рік від року професіоналізм парламентських кореспондентів
є заставою підвищення якості інформаційного забезпечення діяль$
ності законодавчого інституту. Державна дума приділяє пильну
увагу організації повноцінної роботи парламентських кореспон$
дентів, сформувавши систему акредитації журналістів, забезпе$
чивши найвищий технологічний рівень їх діяльності, відповідно
вимогам сучасної інформатизації.
Теоретична база парламентської журналістики і далі розви$
вається, збагачуючись новими концепціями на основі узагальнення
практики. Дефініція «парламентська журналістика» знаходить
наукову визначеність. На початок ХХІ сторіччя цей вираз у на$
уковому світі прийнято розглядати як багатозначний (як і термін
«журналістика»), значення якого розкривається на декількох рів$
нях. Узагальнюючи накопичений досвід, авторка пропонує вважати
парламентською журналістикою сукупність матеріалів, розмі$
щених у ЗМІ, присвячених законотворчій діяльності парламенту
і роботі депутатів будь$якого рівня; спеціалізовані парламент$
ські видання, які достатньо повно висвітлюють усю багатогранну
діяльність законодавчих зборів, зокрема ЗМІ, засновниками яких
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є самі законодавці; діяльність, спрямовану на всебічне висвіт$
лення роботи парламенту.
Функціональне призначення парламентської журналістики як
засобу комунікації включають універсальні інституальні функ$
ції (інформаційна, формування громадської думки, рекламна)
і спеціалізовані (пропагандистська, представницька, корпора$
тивна, правова).
Соціальне призначення парламентської журналістики — участь
у формуванні єдиного інформаційного простору держави.
На думку авторки, дуже цікавою є діяльність прес$служби Дер$
жавної думи — регулятора взаємин між парламентом і засобами
масової інформації. Вона аналізує завдання, форми і методи, ви$
користовувані в роботі з інформаційного забезпечення законо$
творчої діяльності в Державній думі. Прес$служба постійно звер$
тає увагу акредитованих журналістів на необхідність у першу
чергу висвітлювати законотворчу діяльність, а не шукати дрібні
«смажені» факти.
Висвітлюючи аспект управління у справі зв’язків з громадсь$
кістю і взаємодії зі ЗМІ — новий якісний медіа$процес у держав$
ному управлінні — показуються нові пріоритети, що з’явилися
у зв’язку з реорганізацією прес$служби: зміцнення зв’язків із гро$
мадськими організаціями, підвищення якості роботи з листами
громадян, активна участь в експертній законотворчій діяльності,
розширення форм співпраці зі ЗМІ, перенесення центру тяжіння
на взаємодію з комітетами Державної думи.
Оскільки в Державній думі четвертого і п’ятого скликань впер$
ше одна фракція — «Єдина Росія» сформувала парламентську біль$
шість і диктує правила гри, то, природно, це стало враховуватися
в довгострокових планах роботи зі ЗМІ і громадськими організа$
ціями. Багатообразні форми інформаційного супроводу діяльності
фракції «Єдина Росія» (у тому числі й однойменній політичній
партії) — нове головне завдання, якого не було в жодному з поперед$
ніх скликань, оскільки там не було і конституційної більшості.
Тепер обов’язково забезпечується інформаційний супровід усіх
значущих законів ще на стадії їх розробки і продовжується на
всіх етапах їх розгляду, обговорення, ухвалення і реалізації.
Удосконалюється екскурсійна робота — важлива ланка зв’язку
з суспільством. Прес$служба організовує і координує всю екскур$
сійну діяльність у Державній думі, розробивши шість екскур$
сійних програм, розрахованих на різну аудиторію, — школярів,
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студентів, представників громадських, наукових, творчих орга$
нізацій, зарубіжних гостей.
Кажучи про взаємини Державної думи і ЗМІ починаючи
з 2004 року, авторка говорить про те, що вони значно покращали:
зникло агресивне протистояння, з’явився конструктивний діалог.
Цьому сприяли такі чинники: депутати стали високо оцінювати
значущість ролі ЗМІ в їх житті й діяльності; парламентарії час$
тіше йдуть на контакт із пресою, встановлюючи з журналістами
партнерські, а деколи і довірчі відносини; значно покращало ін$
формування журналістів про заходи, що проводилися; практич$
но не залишилося закритих тем у діяльності депутатів і Апарату
Державної думи, що раніше викликало незадоволеність у журна$
лістів; підвищився рівень довіри між Державною думою та ЗМІ.
Варто відзначити, що в сучасній Росії парламентська журна$
лістика вже сформувалася як самостійна медійна сфера, і ця кому$
нікаційна спеціалізація завойовує все більшу популярність у про$
фесійному співтоваристві. Обґрунтовуються нові напрями розвитку
інформаційно$комунікативної діяльності Державної думи в умо$
вах демократичних процесів у Росії.
___________
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